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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 Αφορµή για τη µελέτη της τοπογραφίας της Επαρχίας Καλαβρύτων αποτέλεσε η 

ενασχόλησή µου µε την περιοχή στο πλαίσιο της άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων µου, 

καθώς µου είχε ανατεθεί η αρχαιολογική επιστασία από τους Προϊσταµένους µου, κ. Λάζαρο 

Κολώνα και Μιχάλη Πετρόπουλο, ήδη από το 1996. Με την προτροπή του Μιχάλη 

Πετρόπουλου αρχικά και στη συνέχεια µε την υπόδειξη του αναπληρωτή καθηγητή του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας, Γιάννη Α. Πίκουλα, ανέλαβα την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής µε θέµα «Συµβολή στην αρχαιολογία και τοπογραφία της Αζανίας (Βόρειας 

Αρκαδίας), Επαρχία Καλαβρύτων». Η εργασία δεν θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς την ακούραστη 

παρακολούθηση, το συνεχές ενδιαφέρον και την προσωπική υποστήριξη του ανωτέρω 

επιβλέποντα, καθώς και τον χρόνο που διέθεσε για την ανάγνωση και διόρθωση των κειµένων. 

∆εν ξεχνώ µία εξόρµηση µαζί του στην Επαρχία Καλαβρύτων (22–26.8.2003) που µετείχαν οι 

φίλοι και συνάδελφοι Ευαγγελία Ελευθερίου, Ελένη Σαλαβούρα και Γεώργιος Τερζής, όχι µόνο 

για τις χρήσιµες παρατηρήσεις του στο πεδίο, αλλά κυρίως ως έµπρακτη απόδειξη 

ενδιαφέροντος. Τον ευχαριστώ από καρδιάς για όλα. Επίσης, θερµές ευχαριστίες οφείλω στα 

µέλη της Τριµελούς Επιτροπής, τους καθηγητές Αλέξανδρο Μαζαράκη Αινιάνα και Πάνο 

Βαλαβάνη για την πολύτιµη βοήθειά τους.  

Η παρούσα εργασία είναι µια προσπάθεια που αφορά στην ανασύνθεση της οικιστικής 

ιστορίας της Επαρχίας Καλαβρύτων, η οποία στην αρχαιότητα αποτελούσε το βόρειο τµήµα της 

Αρκαδίας. Κύριος σκοπός της είναι η ταύτιση των πόλεων και λοιπών οικισµών, τα ονόµατα 

των οποίων µας παραδίδει η αρχαία γραµµατεία και ειδικότερα ο Παυσανίας, και ο εντοπισµός 

νέων θέσεων. Επιπλέον, η έρευνα περιλαµβάνει την άµυνα (οχυρά), τα ιερά, τα νεκροταφεία, το 

οδικό δίκτυο και την ύδρευση, τα οποία συµπληρώνουν το οικιστικό πλέγµα της περιοχής.  

Η εργασία αυτή έφθασε στο τέλος χάρη στην εκπαιδευτική άδεια δύο ετών, που µου 

παραχωρήθηκε από το ΥΠΠΟ, σύµφωνα µε τις αρ. ΥΠΠΟ / ∆ΙΟΙΚ / Α4 / ΠΜΥ / 19508 / 

10.04.2003 και αρ. ΥΠΠΟ /∆ΙΟΙΚ / Α4 / ΠΜΥ / 820578/ 9519/ 10.11.2004 Υπουργικές 

Αποφάσεις, µε ηµεροµηνία έναρξης 01.05.2003 και λήξης 30.04.2004 και 01.03.2005 και 

28.02.2006 αντίστοιχα. Στο διάστηµα αυτό, απαλλαγµένη εν µέρει από τα υπηρεσιακά µου 

καθήκοντα, ολοκλήρωσα την επιφανειακή έρευνα στο µεγαλύτερο µέρος της καθώς και µεγάλο 

µέρος της συγγραφής του κειµένου.  

Τον Προϊστάµενο της ΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κ. 

Μιχάλη Πετρόπουλο ευχαριστώ θερµά για την άδεια δηµοσίευσης µέρους του υλικού, καθώς 

και τη βοήθεια που µου παρείχε σε όλα τα στάδια αυτής της εργασίας, καθώς και την νυν 

Προϊσταµένη της ΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κ. Ζωή 
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Ασλαµατζίδου. Ευχαριστίες και ευγνωµοσύνη οφείλω στους αρχαιοφύλακες της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, 

υπεύθυνους για την Επαρχία Καλαβρύτων, Χρήστο Τεµπέλη και Αθανασία Γουλιάµη, και στο 

σύζυγο της τελευταίας, ∆ηµήτριο Κόλλια, οι οποίοι υπήρξαν ακούραστοι οδηγοί µου στις 

αυτοψίες και το περπάτηµα του χώρου· χωρίς τη βοήθεια τους δεν θα ήταν δυνατόν να φθάσει 

σε πέρας η εργασία. Πολλές ευχαριστίες οφείλω επίσης και στους κατοίκους της περιοχής. Οι 

εκάστοτε συζητήσεις και συνεργασίες µε τους συναδέλφους Μιχάλη Πετρόπουλο, Ιωάννη 

Μόσχο, Μαρία Σταυροπούλου-Γάτση, Ερωφίλη-Ίριδα Κόλια, Ανδρέα Γ. Βόρδο, Αναστασία 

Γκαδόλου, Ολυµπία Βικάτου και Αναστασία Κουµούση συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της 

µελέτης.  

Την αγαπηµένη φίλη Σεβαστιανή Γαϊτανίδου ευχαριστώ για τις πολλές συντροφικές 

ώρες που περάσαµε µαζί, ώστε η γενική εµφάνιση του κειµένου να είναι άρτια, χάρη και στη 

βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Με την καρτερικότητα και την απεριόριστη υποµονή της 

συνέβαλε τα µέγιστα. 

Θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερα θερµές ευχαριστίες στον τοπογράφο-σχεδιαστή 

Χαράλαµπο Μαρινόπουλο, ο οποίος ενέταξε τις θέσεις και την κατεύθυνση του οδικού δικτύου 

στους χάρτες της ΓΥΣ. Ευχαριστίες θερµές εκφράζω και στη Μαρία Πετροπούλου-

Φιλιπποπούλου, στην οποία οφείλεται η σχεδίαση των αντικειµένων και των οστράκων. Από τη 

θέση αυτή ευχαριστώ τους υποµηχανικούς της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, Κωνσταντίνο Κατσιδήµα, Γεωργία 

Παπούλια και την αείµνηστη Λαµπρινή Σταυροπούλου, τους σχεδιαστές Μαρία 

Γκολφινοπούλου και Κανέλλο ∆ίπλα, καθώς και τις επί συµβάσει σχεδιάστριες Κυριακή Σάββα 

και Παναγιώτα ∆ηµητροπούλου. Ασφαλώς η µελέτη δεν θα µπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη 

συντήρηση των ευρηµάτων. Γι’ αυτή την επίπονη και υπεύθυνη εργασία οφείλω ευχαριστίες 

στους συντηρητές αρχαιοτήτων της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, Λεωνίδα Παυλάτο, Βασίλειο Κύρκο, Ουρανία 

Γιαννακοπούλου-Παυλάτου, ∆έσποινα Μαρινοπούλου, Ελένη Γιαννακούρα, καθώς και τις 

τεχνίτριες Παναγιώτα Γαλύφα και Κατερίνα Σταµατοπούλου. Ευχαριστίες οφείλονται στο 

φωτογράφο Πέτρο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος ανέλαβε τη φωτογράφηση των ευρηµάτων. Για 

τις αεροφωτογραφίες, λήψεις και ανατυπώσεις ορισµένων φωτογραφιών που προέρχονται από 

το αρχείο της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ ευχαριστώ τους υπαλλήλους της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, Λένα Χριστοπούλου και 

∆ηµήτριο Ντόντη. Ευχαριστίες οφείλω και στους αρχιτεχνίτες της Εφορείας, Παναγιώτη 

Μιχαλόπουλο, Σπύρο Πήττα, Ιωάννη Χρυσικό, Ανδρέα Ντέβα και ∆ηµήτριο Ευαγγελίου, 

καθώς και στους φίλους Νικόλαο Καπογιαννόπουλο, Κωνσταντίνα Κόλλια-∆οντά και Κώστα 

∆οντά για τη στήριξή τους. 

Τέλος, ευχαριστίες οφείλονται στους Dr. Σταύρο Χονδρό, Γεωλόγο-Υδρογεωλόγο, Dr. 

Ξενοφώντα Σταυρόπουλο, Γεωλόγο-Υδρογεωλόγο, αναπληρωτή καθηγητή του ΕΜΠ, και Dr. 

Λεωνίδα Σταµατόπουλο, Γεωλόγο-Υδρογεωλόγο, επίκουρο καθηγητή του Τµήµατος Γεωλογίας 

του Πανεπιστηµίου Πατρών, Τοµέα ΓΘΓΓ, οι οποίοι µου παρείχαν ως ειδικοί στοιχεία 
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γεωλογικά και υδρολογικά για την περιοχή των Καλαβρύτων, πολύ χρήσιµα για τη συγγραφή 

του σχετικού κεφαλαίου.  
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*
 Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη παρατίθενται οι παρακάτω συντοµογραφίες, που χρησιµοποιήθηκαν στο 
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1 

ΙΑ. Η ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Ο χώρος, που εξετάζεται, αποτελεί τη σηµερινή Eπαρχία Καλαβρύτων, καθώς και την 

περιοχή των Κλουκινοχωρίων, ή της Νωνάκριδος του ∆ήµου Ακράτας του Νοµού Αχαΐας. Στα 

Β και ΒΑ η Eπαρχία Καλαβρύτων συνορεύει µε την Eπαρχία Αιγιαλείας, στα Α µε τα Αροάνια 

όρη (Χελµός), στα Ν µε το Νοµό Αρκαδίας στα ΝΑ µε το όρος Πεντέλεια, ή Ντουρντουβάνα, 

που τη χωρίζει από το Νοµό Κορινθίας, στα Β∆ µε την Επαρχία Πατρών και στα Ν∆ µε το 

Νοµό Ηλείας. Με την παρούσα εργασία, επιχειρείται η διερεύνηση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στην περιοχή, από τη Νεολιθική εποχή έως και τα ύστερα Ρωµαϊκά χρόνια. 

Επιπλέον, µικρή αναφορά γίνεται και στα µετέπειτα χρόνια, στα Βυζαντινά και τα Νεώτερα, 

αφού τα λείψανα των ιστορικών αυτών περιόδων αποτελούν συνέχεια της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στο χώρο. Το µεγαλύτερο µέρος της Επαρχίας Καλαβρύτων στην αρχαιότητα 

δεν ανήκε στην Αχαΐα, αλλά στη Βόρεια Αρκαδία, γνωστή ως Ἀζανία˙ το όνοµα το οφείλει 

στον Αζάνα, γιο του Αρκάδα, που ήταν απόγονος του πρώτου βασιλιά της Αρκαδίας Πελασγού, 

από τον οποίο η Αρκαδία είχε ονοµαστεί αρχικά Πελασγία. Μερικά τµήµατα της αρχαίας 

Αζανίας1 βρίσκονται σήµερα στους Νοµούς Κορινθίας και Αρκαδίας. Το βορειότερο, όµως, 

τµήµα (λεκάνη Βάλτας) της σηµερινής Επαρχίας Καλαβρύτων ανήκε στην αρχαία Αχαΐα. 

Τον 19ο αι. και 20ό αι. πολλοί ξένοι περιηγητές, αρχαιολόγοι, στρατιωτικοί, διπλωµάτες, 

όπως οι W. Gell, E. Dodwell, F. Pouqueville, W. M. Leake, Ε. P. Boblaye, E. Curtius, C. 

Bursian, A. Philippson, E. Meyer κ.ά. ασχολήθηκαν µε την Πελοπόννησο και κατ’ επέκταση µε 

τη συγκεκριµένη περιοχή και έδωσαν χρήσιµες πληροφορίες, σε ό,τι αφορά στην ιστορία και 

την τοπογραφία. Το έργο τους αναµφισβήτητα είναι πολύτιµο.  

Ο φιλόλογος Γ. Παπανδρέου είναι ο µοναδικός που έχει ασχοληθεί διεξοδικά µε την 

Επαρχία Καλαβρύτων και θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχει γράψει ολοκληρωµένη ιστορία. Τα 

τέσσερα κυριότερα έργα του είναι: η Ἀζανιάς, η Καλαβρυτινὴ Ἐπετηρίς, η Ἱστορία τῶν 

Καλαβρύτων διὰ μὲσου τῶν αἰώνων και Πάος (Σκούπι). Στο έργο του, Ἀζανιάς, που εξεδόθη 

το 1886 στον Πύργο, αναφέρεται κυρίως στην αρχαιότητα και λιγότερο στη σύγχρονη εποχή. 

Το 1906 εξεδόθη η Καλαβρυτινή Ἐπετηρίς, στο οποίο ασχολείται µε τη γεωγραφία και την 

τοπογραφία της Επαρχίας Καλαβρύτων και συνοπτικά µε την αρχαιότητα. Μέρος του βιβλίου 

αναφέρεται στην Ελληνική Σχολή του Σoπωτού, στους Καλαβρυτινούς δασκάλους της 

Τουρκοκρατίας, στην ιστορία της επισκοπής των Καλαβρύτων, στα Καλαβρυτινά µοναστήρια 

(Μέγα Σπήλαιο, Αγία Λαύρα, Άγιοι Θεόδωροι, Μονή Μακελλαριάς), στις Καλαβρυτινές 

οικογένειες που πρωτοστάτησαν στην επανάσταση του 1821 και στις αρχαίες πόλεις (Ψωφίδα, 

                                                 
1. Για το θέµα βλ. Tausend 1993, 14–17. Baladié, 130, 298. Πίκουλας 1981–1982, 269–281. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 25–37. 
Jost 1985, 25–27, 27–220, 280, 281, 295, 313. Nielsen – Roy 1998, 5–43. 
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Κλείτορα, Λουσούς, Πάο, Κύναιθα). Το έργο του Ἱστορία τῶν Καλαβρύτων διά μέσου τῶν 

αἰώνων, που είναι χωρίς χρονολογία έκδοσης, πρέπει να εκδόθηκε αργότερα, ίσως στη 

δεκαετία του ’20, αφού σε αυτό µεταφέρει µεγάλο µέρος των δύο προηγουµένων, 

εµπλουτίζοντάς το µε νέα στοιχεία, που προσπόρισε ο ίδιος, ή ήλθαν στο φως από άλλους 

ερευνητές. Και στα τέσσερα έργα του, εκτός από το ιστορικό µέρος, ο Γ. Παπανδρέου 

αναφέρεται στη γεωγραφία, στην παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, στην 

εκπαίδευση, στην κίνηση του πληθυσµού και τη λαογραφία. Εξίσου σηµαντικό είναι και το 

άρθρο του Ἔρευναι ἐν Καλαβρύτοις, που δηµοσιεύτηκε στα Πρακτικά της εν Αθήναις 

Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΠΑΕ) το 1920.  

Πολλά δοκίµια και άρθρα έχουν γραφεί κατά καιρούς από ερευνητές (φιλολόγους, 

δασκάλους, µηχανικούς, ιερείς κ.ά.), τα οποία είναι διάσπαρτα σε περιοδικά, εφηµερίδες, στη 

Καλαβρυτινή Επετηρίδα και σε εγκυκλοπαίδειες της εποχής. 

Ο πρώτος που πραγµατοποίησε έρευνες ήταν ο Ν. Κυπαρίσσης, ο οποίος κατά τα έτη 

1925–1927 ανέσκαψε περί τους 25 µυκηναϊκούς τάφους στη θέση Αγία Παρασκευή, ή 

Αλώνια (αρ. 29, χάρτης 6) στο Βρυσάρι (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, κατά 

τα έτη 1929–1930 ερεύνησε επίσης µυκηναϊκούς τάφους στο Μάνεσι στη θέση Βρωµονέρι 

(αρ. 90, χάρτης 7) και στις αρχές της δεκαετίας του ’30 (1933–1934) στον οικισµό Λοµποκά 

του χωριού Μικρού Μποντιά στη θέση Κρανιά, ή Αλώνια (αρ. 37, χάρτης 7). Στα µέσα της 

δεκαετίας του ’50 ο Ν. Γιαλούρης πραγµατοποιεί και αυτός ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή. 

Ανασκάπτει το θέατρο και την πύλη στον αρχαιολογικό χώρο της Βλασίας, στη θέση 

Καστρίτσι (αρ. 67, χάρτης 7, κεφ. VII) και κατά τα έτη 1958–1960 τρεις µυκηναϊκούς 

τάφους στο Βρυσάρι (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα). Επιπλέον, εντοπίζει κατάλοιπα στον 

οικισµό Μουρίκι (αρ. 38, χάρτης 7) του χωριού Προφήτης Ηλία (παλ. τοπων. Γκέρµπεσι).  

Στη δεκαετία του ’40 ο Έφορος Αρχαιοτήτων Ν. Ζαφειρόπουλος πραγµατοποιεί 

διαρκείς αυτοψίες στην περιοχή αυτή, εντοπίζει άγνωστες αρχαιολογικές θέσεις, τις οποίες 

καταγράφει µέσω των αναφορών του, που φυλάσσονται στο αρχείο της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, και 

συγχρόνως προβαίνει σε ταυτίσεις πόλεων, ιερών, όπως: α) τοποθετεί στη θέση Κεραµιδιά 

του χωριού ∆εχουνίου (αρ. 273, χάρτης 9) την κώµη των αρχαίων Σειρών, διότι «… συμφωνεῖ 

καὶ ἡ ἀπόστασις τῶν τριάντα σταδίων ἀπὸ τῆς Ψωφῖδος», β) στην ταύτιση του ιερού της 

Κορίας Αθηνάς, αντικρούοντας τον E. Curtius, γ) εντοπίζει το φυλακείον στη θέση Βορός (αρ. 

282, χάρτης 8) του δηµοτικού διαµερίσµατος Αµυγδαλιάς (παλ. τοπων. Μαµαλούκα), δ) 

ταυτίζει τη θέση Φραγκοκκλήσι (αρ. 309, χάρτης 8) της Σκοτάνης (παλ. τοπων. Κόκοβα) µε 

την παραλαδώνια κώµη Σκοτάνη «… πιθανῶς πρόκειται ἡ θέσις τῆς ἀρχαίας Σκοτάνης, ἣτις 

ἒκειτο εἰς τὴν ὁδὸν Καφυῶν – Ψωφῖδος». Σηµειώνει πάντοτε στις αναφορές του «Γενικὴ 

παρατήρησις διὰ τοὺς χώρους, οὓς ἐπεσκέφθην, εἶναι ὅτι τὰ ἀρχαῖα ἀρχιτεκτονικὰ 
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λείψανα ὑφίστανται βαθμιαίαν καταστροφὴν ὑπὸ τῶν χωρικῶν, οἵτινες θραύουν αὐτὰ εἴτε 

διὰ νὰ πορισθοῦν ὑλικὸν διὰ τὴν κατασκευὴν περιβόλων τῶν κτημάτων των εἴτε διότι 

παρεμποδίζουν τὴν καλλιέργειαν»2. 

Στη δεκαετία του ’60 ο Έφορος Αρχαιοτήτων Ευθ. Μαστροκώστας πραγµατοποιεί και 

εκείνος αυτοψίες στην περιοχή και επιπλέον διενεργεί µερικές σωστικές ανασκαφές. Οι Ν. 

Ζαφειρόπουλος και Ευθ. Μαστροκώστας επισηµαίνουν ότι οι αρχαίοι οικισµοί θα πρέπει να 

ανασκαφούν και τα αποτελέσµατα των ανασκαφών να δηµοσιευθούν, στοιχείο απαραίτητο για 

την περαιτέρω πρόοδο και ανάδειξη µίας περιοχής. Πολλές φορές οι αναφορές τους σε θέσεις 

του Καλαβρυτινού χώρου είναι µικρές αλλά σηµαντικές. Μέσα σε αυτές τις λίγες γραµµές, 

µπορεί κάποιος να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αρχαιολόγοι εκείνοι 

εργάσθηκαν και παρά τις δυσκολίες έφεραν σε πέρας σηµαντικό έργο. Στις αποθήκες του 

Μουσείου Πατρών φυλάσσεται σηµαντικός αριθµός ευρηµάτων, που συνδυάζεται µε τη 

δραστηριότητα εκείνων των ανθρώπων. Πολλές φορές µάλιστα, παρά την εξάντλησή τους 

µετέφεραν ευρήµατα ακόµη και επ’ ώµου. Έτσι, πέραν του ότι πολλές αρχαιότητες 

προστατεύθηκαν και κινητά ευρήµατα µεταφέρθηκαν σε Μουσεία και αποθήκες, πολύτιµες 

πληροφορίες διασώθηκαν µέχρι τις ηµέρες µας. 

Από την εποχή του Ευθ. Μαστροκώστα και µετά οι πρώτες αναφορές στο 

Αρχαιολογικό ∆ελτίο γίνονται από τον ίδιο. Συµβολή στη µελέτη της περιοχής αυτής αποτελούν 

όλες οι µετέπειτα δραστηριότητες της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, οι οποίες περιλαµβάνονται στο 

Αρχαιολογικόν ∆ελτίον και υπογράφονται από πολλούς, µέχρι σήµερα, υπηρετήσαντες 

αρχαιολόγους, όπως οι Φ. Πέτσας, Ι. Α. Παπαποστόλου, Μ. Πετρόπουλος, Θ. Κυριακού, Λ. 

Παπάζογλου-Μανιουδάκη, Μ. Κωτσάκη, Μ. Λακάκη, Μ. Πετριτάκη. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 ο Γ. Α. Πίκουλας ερεύνησε την περιοχή, 

πραγµατοποιώντας πολλές αυτοψίες και επιφανειακές έρευνες και οι δηµοσιεύσεις του 

κατέχουν ξεχωριστή θέση, επειδή σε αυτές, επιπλέον, συγκεντρώνονται όλες οι γραπτές πηγές 

που αναφέρονται στην Επαρχία Καλαβρύτων. Μερικές από αυτές επιλύουν προβλήµατα 

ιστορικής τοπογραφίας, δηµιουργώντας έτσι ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη µελλοντική έρευνα.  

Στις αρχές του ’80 άρχισε η συστηµατική ανασκαφική έρευνα από το Αυστριακό 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στους Λουσούς3, υπό τη διεύθυνση της Β. Μητσοπούλου-Leon και 

από το 2005 υπό τη διεύθυνση του G. Ladstätter. Τα αποτελέσµατα των ανασκαφών 

                                                 
2. Βλ. αρ. πρ. 670/24.10.1946 αναφορά του Εφόρου Ν. Ζαφειροπούλου προς το Υπουργείο Παιδείας, ∆ιεύθυνση 
Αρχαιοτήτων. 
3. Πρώτος ο Ε. Dodwell δηµοσίευσε τα ερείπια που είχε εντοπίσει στα ανατολικά της κοιλάδας. Για το θέµα βλ. RE 

s.v. Lousoi. Ο W. M. Leake (Leake, II 110) πίστευε ότι το ναό τον είχε εντοπίσει στη δυτική πλευρά της κοιλάδας. 
Την πραγµατική θέση του ναού και της πόλης εντόπισε πρώτος ο Γ. Παπανδρέου το 1886. Για µία δεκαετία αυτή η 
σηµαντική µαρτυρία ξεχάστηκε και το 1897 επισκέπτεται την περιοχή ο W. Dörpfeld συνοδευόµενος από τον Ad. 
Wilhelm. Το 1898 και 1899 µε άδεια της Ελληνικής Κυβέρνησης οι W. Reichel και A. Wilhelm ανασκάπτουν στο 
λόφο το ιερό και τα αποτελέσµατα της ανασκαφής δηµοσιεύονται στο Öjh 4(1901)1–88. 
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περιλαµβάνονται στο ÖJh και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις των Β. 

Μητσοπούλου-Leon, G. Ladstätter και C. Schauer. 

Σηµαντική είναι και η µονογραφία της M. Jost, Sanctuaires et Cultes d’ Arcadie, η 

οποία κυκλοφόρησε το 1985 και πραγµατεύεται τα ιερά και τις λατρείες όλης της Αρκαδίας µε 

βάση τις πηγές. Εξίσου σηµαντικές µελέτες για την περιοχή είναι των J. Roy και T.-H. Nielsen.  

To 1997 κυκλοφόρησε η µονογραφία του Αδ. Σάµψων, Το Σπήλαιο των Λιµνών στα 

Καστριά Καλαβρύτων. Μία Προϊστορική θέση στην ορεινή Πελοπόννησο, που αφορά στην 

κατοίκηση του Σπηλαίου των Καστριών, ή των Λιµνών (αρ. 140, χάρτης 8), το οποίο 

βρίσκεται στο δηµοτικό διαµέρισµα Καστριών του ∆ήµου Καλαβρύτων. Συµβολή στη µελέτη 

της περιοχής αποτελούν και οι διδακτορικές διατριβές των Λ. Παπάζογλου-Μανιουδάκη, Ο 

µυκηναϊκός οικισµός του Αιγίου και η πρώιµη µυκηναϊκή εποχή στην Αχαΐα, Αθήνα 1998 (αδηµ. 

διδακτ. διατριβή) και Αν. Γκαδόλου, Η Αχαΐα στους Πρώιµους Ιστορικούς Χρόνους. Κεραµεική 

Παραγωγή και Έθιµα Ταφής, Αθήνα 2008. 

Το 1989 στο πλαίσιο του έργου «Αναδασµός στην κοιλάδα του Αροάνιου» η Μ. 

Πετριτάκη πραγµατοποιεί σωστικές ανασκαφές στη θέση Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις (αρ. 

183, χάρτης 8), όπου τοποθετείται η σηµαντική πόλη Κλείτωρ. Η Μ. Πετριτάκη έχει προβεί σε 

δηµοσιεύσεις µερικών αποτελεσµάτων της έρευνας, οι οποίες έχουν επικεντρωθεί στο θέατρο. 

Από το 1997, υπό τη διεύθυνση της ίδιας συναδέλφου, διενεργείται συστηµατική ανασκαφή 

στον παραπάνω χώρο. Συµβολή στην έρευνα της περιοχής αποτελούν και τα άρθρα του Μ. 

Πετρόπουλου. 

Ανασκαφή, επίσης, έχει διενεργήσει και η καθηγήτρια Χρ. Καρδαρά στη θέση Άγιος 

Πέτρος, που ανήκει στην εδαφική περιφέρεια της Κοντοβάζαινας Γορτυνίας, τα αποτελέσµατα 

της οποίας δηµοσιεύθηκαν στη µονογραφία της µε τίτλο Ἀφροδίτη Ἐρυκίνη, που αφορά σε ιερό 

στη µεθόρια περιοχή. Οι απόψεις της, ως προς την ταύτιση του ιερού, αντικρούστηκαν πειστικά 

από τον Γ. Α. Πίκουλα4.  

Για τις αρχαίες πόλεις που βρίσκονται στην Επαρχία Καλαβρύτων, υπάρχουν 

µονογραφίες τοπικών λογίων: Ι. Λάµπρου, στην οποία γίνεται ιστορική αναδροµή της αρχαίας 

πόλης του Κλείτορος από τον 7ο αι. π.Χ. έως τους πρώτους αιώνες µ.Χ. που η πόλη 

εγκαταλείπεται· Κ. Θ. Κυριακόπουλου, στην οποία έχουµε διαχρονική αναφορά στην πόλη της 

Πάου και του Σκουπίου που στην πραγµατικότητα είναι µία νέα έκδοση της αντίστοιχης 

µονογραφίας του Γ. Παπανδρέου. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουµε ότι υπάρχουν και 

µικρότερες «τοπικές ιστορίες» που αφορούν στην ιστορία του κάθε χωριού ξεχωριστά, όπως 

π.χ. του Π. Γ. Σιγαλού, που αφορά στους αρχαίους Λουσούς, του Α. Θ. Λέλου, που αφορά στην 

ιστορία της αρχαίας Ψωφίδας και του Λιβαρτζίου, του Α. Χρ. Βορύλλα, στην οποία επιχειρείται 

                                                 
4. Πίκουλας 2000–2003, 333–344, πίν. 85–86. 
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µία ιστορική διαδροµή της Κέρτεζης από την αρχαιότητα µέχρι τη µεταπολεµική Ελλάδα, του 

Κ. ∆. Πάτση που περιγράφεται η ιστορία της Χόβολης Καλαβρύτων και των οµόρων προς 

αυτήν περιοχών, του Τ. Α. Καραλή, στην οποία περιγράφεται η ιστορία της Λυκουρίας και τα 

χρόνια της Κατοχής και του Θ. Γ. Αργυρόπουλου που αφορά στην ιστορία των Φιλίων και της 

Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Φιλίων. Επίσης δύο µονογραφίες του Β. Τακτικού, εκ των 

οποίων η µία αναφέρεται σε όλα τα χωριά νότια του Ερυµάνθου και η άλλη αφορά στην 

καταγραφή και ανάδειξη των ιστορικών µνηµείων των αρχαίων πόλεων της περιοχής σε σχέση 

µε το ιερό της Ολυµπίας.  

 

ΙΒ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η πρώτη ουσιαστική επαφή µου µε την περιοχή έγινε το 1996, όταν µου ανετέθη η 

αρχαιολογική προστασία της Επαρχίας Καλαβρύτων, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών µου 

καθηκόντων. Το γεγονός αυτό στάθηκε και η αφορµή να αρχίσω τις συνεχείς αυτοψίες στην 

περιοχή και να γνωρίσω από κοντά τις αρχαιότητές της. Η διαρκής ενασχόλησή µου µε το 

αντικείµενο αυτό, καθώς επίσης η αποκάλυψη και ο εντοπισµός νέων αρχαιολογικών θέσεων, 

συνετέλεσαν στο να λάβω την απόφαση να επιχειρήσω να συνθέσω τη συνολική εικόνα της 

περιοχής. Οι δραστηριότητες των τελευταίων ετών είχαν ως αποτέλεσµα οι αρχαίες πόλεις που 

βρίσκονται στην περιοχή µελέτης, όπως και άλλες, να αρχίσουν να αναδεικνύονται 

προοδευτικά, αποκαλύπτοντας σηµαντικά στοιχεία από το παρελθόν τους. Επιπλέον, ο ∆ήµος 

Αροανίας ενέταξε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΕΠΤΑ (Ειδικό Πρόγραµµα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης) την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Ψωφίδας. Μέσα από το πρόγραµµα 

αυτό που αφορούσε σε καθαρισµούς και αποψιλώσεις, προέκυψαν τα εξής: α) διαπιστώθηκε η 

συνέχεια του τείχους σε πολλά σηµεία της περιµέτρου του, τα οποία δεν ήταν ορατά, β) 

αποτυπώθηκαν τα ορατά κτηριακά λείψανα της πόλης, γ) ήλθαν στο φως πύλες της πόλης και 

συγκεκριµένα στις θέσεις Βρύση του Κατριβά (αρ. 254, χάρτης 9), Παλιοµονάστηρο, ή 

Μοναστήρια (αρ. 261, χάρτης 9) και Σφακιερό (αρ. 247, χάρτης 9), δ) διενεργήθηκε 

δοκιµαστική τοµή στη θέση Άγιος Ιωάννης (αρ. 251, χάρτης 9) µε σκοπό τον εντοπισµό του 

θεάτρου, σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα του Γ. Παπανδρέου, ε) πραγµατοποιήθηκε 

δοκιµαστική τοµή στον αύλειο χώρο της Μονής Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου 

(αρ. 252, χάρτης 9) και στ) διενεργήθηκε καθαρισµός στο ∆ τµήµα της ακρόπολης, στη θέση 

Παλιόκαστρο, ή Κοκκινιά, ή Πρασινίτσα (αρ. 248, χάρτης 9). 

Το 2002 η ΣΤ΄ ΕΠΚΑ στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ) 

ενέταξε το έργο «Ανάδειξη–Ανάπλαση των Αρχαιολογικών Χώρων Ρακίτας (Άνω Μαζαράκι) 

και Κάτω Βλασίας (Καστρίτσι)». Ειδικότερα, στο Καστρίτσι (αρ. 67, χάρτης 7) 
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πραγµατοποιήθηκαν µεγάλης κλίµακας εργασίες, όπως: α) καθαρίστηκε και αποψιλώθηκε όλη 

η περίµετρος του τείχους, β) εντοπίστηκε η πύλη στη ΝΑ πλευρά του τείχους, γ) καθαρίστηκε 

από τη βλάστηση το θέατρο, το οποίο µαζί µε την πύλη, είχε αποκαλύψει το 1958 ο Ν. 

Γιαλούρης, δ) δηµιουργήθηκαν διαδροµές πρόσβασης επισκεπτών, ε) απαλλοτριώθηκαν οι 

ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των τειχών για µελλοντικές έρευνες, στ) ξεκίνησε η 

δηµιουργία φυλακείου και περιπτέρου πληροφόρησης. 

Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι η συστηµατική µελέτη του χώρου, η οποία 

βασίζεται σε όλες τις πληροφορίες που µας έχουν δώσει οι πηγές, οι περιγραφές των 

περιηγητών, τα δεδοµένα των µέχρι τώρα σωστικών ανασκαφών, αλλά και οι νέες 

αρχαιολογικές θέσεις, που ήλθαν στο φως µε τις συνεχείς αυτοψίες, αποτελούν το κύριο θέµα 

της έρευνας αυτής. Παράλληλα, οι επιγραφικές και νοµισµατικές µαρτυρίες, αν και δεν έχουν 

ικανοποιητική πληρότητα, µπορούν να µας οδηγήσουν, στη διατύπωση ορισµένων προτάσεων.  

 

ΙΓ. Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

Η µέθοδος διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες του χώρου και µε βάση τα 

στοιχεία της επιφανειακής έρευνας. Από τα 1.058 χλµ² της Επαρχίας Καλαβρύτων οι αυτοψίες 

κάλυψαν περίπου το 65% της εκτάσεως, αφού η περιοχή διαιρέθηκε σε µικρότερα τµήµατα, 

λόγω του εδαφικού ανάγλυφου, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί καλύτερα η έρευνα. Ως όρια 

θεωρήθηκαν τα υψώµατα και οι κορυφογραµµές, αρχίζοντας από τα ανατολικά προς τα δυτικά. 

Η επιφανειακή έρευνα ξεκινούσε από το σηµερινό οικισµό και σύµφωνα µε τις πληροφορίες 

των χωρικών κατέληγε στο χώρο. Σε µερικές θέσεις οι αυτοψίες επαναλήφθηκαν σε άλλη 

χρονική στιγµή, όποτε η περιοχή ήταν πιο εύκολα προσβάσιµη. Η καταγραφή µίας θέσης 

γινόταν βάση των καταλοίπων της κεραµικής και των οικοδοµικών λειψάνων.  

∆υστυχώς, η κεραµική, που προέρχεται από την επιφανειακή έρευνα, τις περισσότερες 

φορές είναι αδιάγνωστη, όµως αποτελεί πολύτιµη µαρτυρία για την οικιστική θεώρηση µίας 

θέσεως. Μεταξύ των οστράκων που περισυνελέγησαν πλεονάζουν τα θραύσµατα πίθων, τα 

οποία µοιάζουν µεταξύ τους και ο πηλός είναι σχεδόν ίδιος. Μία µικρή κατηγορία αποτελούν 

και τα τµήµατα πίθων, ή πιθαµφορέων που φέρουν σχοινοειδή διακόσµηση. 

Για τη µελέτη της κεραµικής χρησιµοποιήθηκαν κυρίως οι τόµοι των ανασκαφικών 

σειρών Athenian Agora, Corinth, Délos, Kerameikos, Olympia Forschungen, οι τόµοι των 

πρακτικών των Επιστηµονικών Συναντήσεων για την Ελληνιστική Κεραµική, οι µονογραφίες 

των Αδ. Σάµψων και P. A. Mountjoy, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές των Λ. Παπάζογλου-

Μανιουδάκη και Α. Γκαδόλου. 
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Πέντε χάρτες της ΓΥΣ κλίµακας 1:50.000 συνοδεύουν το κεφάλαιο IV, στους οποίους 

δηλώνεται ο αριθµός των θέσεων µε ερυθρό χρώµα. Στα σχετικά υποµνήµατα υποδηλώνονται 

µε χρώµατα οι αντίστοιχες ιστορικές περίοδοι, οι οποίες, ακολουθώντας πορεία από τα θερµά 

στα ψυχρά χρώµατα, αποδίδονται στο χρωµατικό–χρονολογικό υπόµνηµα, ενώ οι θέσεις, στις 

οποίες δεν αναγράφεται αρχαιολογική ένδειξη, ή αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, υποδηλώνονται µε 

απλό κύκλο. Τα υψόµετρα που παρατίθενται είναι αυτά των χαρτών της ΓΥΣ.  

Στις αυτοψίες οδηγοί ήταν πάντοτε οι αρχαιοφύλακες της περιοχής, µόνιµοι υπάλληλοι 

της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, Γ. Καρπής, Ν. Πρόγγας, Κ. Τακτικού, Αθ. Γουλιάµη, Χρ. Τεµπέλης, η 

αείµνηστη υποµηχανικός της Εφορείας Λ. Σταυροπούλου, ο µόνιµος οδηγός της Υπηρεσίας 

Κων. Αντωνόπουλος και οι συνάδελφοι αρχαιολόγοι, Αφ. Μουτζάλη, Ε.-I. Κόλια, Αν. 

Κουµούση, Α. Γ. Βόρδος και Ολ. Βικάτου (Ζ΄ ΕΠΚΑ). Στο κεφάλαιο IV, όπου ο κατάλογος 

των θέσεων, τα ονόµατα των αρχαιοφυλάκων αναφέρονται σε παρένθεση, ώστε να ξεχωρίζουν 

από εκείνα των γηγενών συνοδών. Στις, µικρής διάρκειας, σωστικές ανασκαφές που 

πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή, συµµετείχαν οι µόνιµοι εργατοτεχνίτες της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ Π. 

Μιχαλόπουλος, ο αείµνηστος Κ. Ζάρκος, ∆. Μπελεβώνης, Ιω. Χρυσικός, Β. Βλαχίδης, Α. 

Ντέβας, Η. Κωνσταντινόπουλος και οι ωροµίσθιοι Κλ. Βασιλόπουλος και Κων. Παντελής. 

 

Ι∆. Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Στο Κεφάλαιο Ι, που είναι η Εισαγωγή, διευκρινίζονται η προγενέστερη έρευνα, τα 

σηµερινά γεωγραφικά όρια της µελέτης, το αντικείµενο και η µέθοδος της έρευνας. Στο 

Κεφάλαιο ΙΙ αναπτύσσεται η Φυσική Γεωγραφία της περιοχής. Συγκεκριµένα στο κεφάλαιο 

αυτό περιγράφεται το εδαφικό ανάγλυφο, η ορεογραφία, η παλαιογεωγραφία, η 

γεωµορφολογία, οι ποταµοί, η χλωρίδα, η πανίδα και το κλίµα του χώρου. Το Ιστορικό 

διάγραµµα και το Όρια αναπτύσσονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ. Το µεγαλύτερο τµήµα της µελέτης 

αποτελεί το κεφάλαιο IV, στο οποίο αναφέρονται όλες οι αρχαιολογικές θέσεις, που προέκυψαν 

µετά από την επιφανειακή έρευνα και συνοδεύονται από χάρτες και εικόνες. Αποτελείται από 

325 λήµµατα (ενότητες), που έχουν καταχωρισθεί σε πέντε περιφέρειες, κατανεµηµένα από Α 

προς ∆ και από Β προς Ν. Πολλές φορές στα λήµµατα αναφέρονται και αρχιτεκτονικά µέλη 

(membra disjecta), τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί στα νεώτερα χρόνια. Στην αρχή του 

κεφαλαίου IV παρατίθεται συγκεντρωτικός ονοµαστικός κατάλογος των θέσεων ανά περιοχή µε 

διπλή κατάταξή τους, αριθµητική και αλφαβητική. Στο τέλος του ιδίου κεφαλαίου παρατίθεται 

πίνακας, στον οποίο γίνεται απαρίθµηση των θέσεων του καταλόγου, όπου εντοπίστηκαν 

επιγραφές. Ακολουθεί το Κεφάλαιο V, το οποίο περιλαµβάνει την Οικιστική Θεώρηση, 

αποτελούµενο από επτά υποκεφάλαια, στο τέλος του οποίου παρατίθεται πίνακας των θέσεων 
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µε αρχαιότητες κατά εποχές. Το κεφάλαιο VI αφορά στα Πορίσµατα. Το κεφάλαιο VII αποτελεί 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αναφέρεται στον αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσι Κάτω Βλασίας 

Καλαβρύτων, όπου τοποθετείται το αχαϊκό Λεόντιον, θέση στρατηγική και θεωρούµενο αρχαίο 

όριο Αχαΐας–Αρκαδίας.  
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ΙΙΑ. Εδαφικό ανάγλυφο 
 

Η Αχαΐα είναι ιστορική και γεωγραφική περιοχή της Β∆ Πελοποννήσου και διοικητική 

διαίρεση (Νοµός) µε πρωτεύουσα την Πάτρα (χάρτης 1). Έχει έκταση 3.209 τετρ. χλµ., εκ των 

οποίων 791 τετρ. χλµ. είναι πεδινά, 462 τετρ. χλµ. ηµιορεινά και 1.956 τετρ. χλµ. ορεινά, και 

πληθυσµό 322.789 χιλιάδες κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001
5
. Ο Νοµός 

συνορεύει στα Α µε το Νοµό Κορινθίας, στα Ν µε το Νοµό Αρκαδίας, στα Ν και N∆ µε το 

Νοµό Ηλείας και στα Β βρέχεται από τον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο. Αποτελείται από 

τρεις Επαρχίες, Πατρών, Αιγιαλείας και Καλαβρύτων. 

Η αρχαία Αχαΐα περιελάµβανε και το δυτικό τµήµα του σηµερινού Νοµού Κορινθίας 

και συγκεκριµένα εκτεινόταν έως τον ποταµό Σύθα
6
 (χάρτης 2, 3). Η σηµερινή Επαρχία 

Καλαβρύτων αποτελούσε τµήµα της αρχαίας Αρκαδίας και συγκεκριµένα τµήµα της χώρας των 

Αζάνων (χάρτης 4, 5).  

Η Αζανία
7
, στους αρχαίους χρόνους κατείχε τη Β και Β∆ Αρκαδία και εκτός από την 

Επαρχία Καλαβρύτων περιελάµβανε το ∆ τµήµα της Κορινθίας µε σηµαντικές πόλεις τη Φενεό
8
 

και τη Στύµφαλο
9
 και ίσως µέρος της πεδινής έκτασης της Θέλπουσας

10
. Σύµφωνα µε τον Γ. Α. 

Πίκουλα τα Β και Β∆ όρια αποτελούν ο Ερύµανθος και η διακλάδωσή του, που είναι το όρος 

Καλλιφώνι, τα βουνά της Κερύνειας
11

, στα ΒΑ ο όγκος των Αροανίων (Χελµός), στα ΝΑ το 

όρος Κυλλήνη, ή Ζήρια
12

. Τα ∆ το δάσος της Φολόης, που είναι ονοµαστό για τους 

δρυµώνες του και τα Ν όρια της χώρας των Αζάνων ορίζονται από τους ποταµούς Λάδωνα, ή 

                                                 
5
. Τα στοιχεία προκύπτουν από την αρ. 6821/Γ5–908/4.6.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
6
. Σήµερα ανήκει στην εδαφική περιφέρεια του Ξυλοκάστρου. Βλ. Leake, III 383. 

7
. Παυσ. VIII 4. Αζανία, ή Αζανίς στους ιστορικούς χρόνους είναι η περί τον Κλείτορα Β∆ Αρκαδία και στους 

µύθους, που ο Παυσανίας ακολουθεί, είναι ολόκληρη η δυτική Αρκαδία από τον Κλείτορα µέχρι την περιοχή της 

Μεγάλης Πόλεως [βλ. Παπαχατζής 1980, 184, υποσ. 6]. Σύµφωνα µε τη µυθολογία ο Αρκάς, από τον οποίο η χώρα 

ονοµάστηκε Αρκαδία και οι κάτοικοι Αρκάδες, έδωσε στο µεγαλύτερο γιο του Αζάνα την περιοχή της Λυκόσουρας 

και της Μεγάλης Πόλεως, στο δεύτερο γιο του τον Αφείδαντα την περιοχή της Τεγέας και στον τρίτο γιο του 

Έλατο την Κυλλήνη µε τις περιοχές Φενεού και Στυµφάλου. «Μετὰ δὲ Νύκτιμον ἀποθανόντα Ἀρκὰς…Ἀπὸ 

τούτου δὲ βασιλεύσαντος Ἀρκαδία τε ἀντὶ Πελασγίας ἡ χώρα καὶ ἀντὶ πελασγῶν ἀρκάδες ἐκλήθησαν οἱ 

ἄνθρωποι…διένειμεν Ἀρκὰς τριχῇ τὴν χώραν, καὶ ἀπὸ μὲν Ἀζάνος ἡ Ἀζανία μοίρα ὠνομάσθη». Επίσης 

Baladié, 130, 298. Κατά τη M. Jost, τα όρια της Αζανίας είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, γιατί δεν έχουµε 

αρκετές πληροφορίες (βλ. Jost 1985, 26. Πίκουλας 1981–1982, 269–281. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 25–37). 
8
. Παυσ. VIII 14, 1. 

9
. Παυσ. VIII 4, 7 και VIII 22, 1.  

10
. Παυσ. VIII 25, 1–2. Πίκουλας 1981–1982, 279. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι το 2

ο
 αι. µ.Χ. η Αρκαδία ήταν 

διαιρεµένη σε δέκα τρεις χώρες: τη Ψωφιδία, την Κυναιθαία, την Κλειτορία, τη Θελπουσία, την Ηραιάτιδα, τη 

Μεγαλοπολίτιδα, τη Φιγαλική, την Τεγεάτιδα, τη Μαντινική, την Ορχοµενία, την Καφυάτιδα, τη Στυµφαλία και τη 

Φενεάτιδα. Τέσσερις δε λαοί, µαζί µε τους κατοίκους των συνοικισµών τους, κατοικούσαν την Αζανία, και αυτοί 

ήταν οι Κυναιθείς, οι Ψωφίδιοι, οι Κλειτόριοι και οι Θελπούσιοι. Για το θέµα βλ. ΑΖ και Πετρόπουλος 1985, 63–

73. 
11

. Για τη χώρα και το έθνος των Αζάνων βλ. Πίκουλας 1981–1982, 269–281, ο οποίος ασχολείται διεξοδικά µε το 

θέµα, παραθέτοντας όλη τη σχετική βιβλιογραφία, καθώς και Nielsen – Roy, 1998, 5–44.  
12

. Ο Παπαχατζής αναφέρει ότι ένα από τα νότια υψώµατα του βουνού ονοµαζόταν Σηπία, στην πλαγιά του 

οποίου υπήρχε ο τάφος του Αίπυτου (Παπαχατζής 1980, 238, υποσ. 8) και ο ναός του Ερµή πρέπει να βρισκόταν 

χαµηλά και όχι ψηλά (Παπαχατζής 1980, 239, υποσ. 6). 
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Ρουφιά και Ερύµανθο που είναι και τα πλέον προσβάσιµα
13

 (χάρτης 1). Η εδαφική 

περιφέρεια που εξετάζουµε συµπίπτει µε τη σηµερινή Επαρχία Καλαβρύτων, η οποία, όπως 

προαναφέρθηκε, ανήκει διοικητικά στο Νοµό Αχαΐας και κατέχει το ΒΑ, Α και Ν τµήµα του 

Νοµού (χάρτης 1). Όλη η έκτασή της, σχεδόν, καταλαµβάνεται από βουνά και λόφους µε 

κυρίαρχους τους δύο µεγάλους ορεινούς όγκους, τα Αροάνια, ή Χελµό στα Α και τον 

Ερύµανθο, ή Ωλονό
14

 στα ∆. Οι οροσειρές διακόπτονται από διάσελα, ποτάµια και κοιλάδες. 

Τα χωριά της Επαρχίας Καλαβρύτων είναι κτισµένα σε κορυφές λόφων και πλαγιές βουνών, ή 

στις υπώρειές τους και λίγα είναι εκείνα, τα οποία βρίσκονται σε επίπεδο χώρο. ∆ιαρρέεται από 

τους ποταµούς Κράθι, Κερυνίτη, Ερασίνο, ή Βουραϊκό, Σελινούντα, Λάδωνα, ή Ρουφιά, 

Αροάνιο, ή Κατσάνα (περιοχή Κλειτορίας), Ξεροπόταµο, ή Πάϊο, Ερύµανθο, Αροάνιο, ή 

Λιβαρτζινό (αρχ. Ερύµανθο) και Σειραϊκό.  

 

ΙΙΑ 1. Ορεογραφία 

 

Ο Νοµός Αχαΐας, παρά τη γειτνίασή του µε τη θάλασσα, από µορφολογικής πλευράς 

µπορεί να θεωρηθεί από τους πιο ορεινούς της χώρας
15

, αφού το 60% της έκτασής του είναι 

ορεινό. Οι κύριοι ορεινοί όγκοι είναι το Παναχαϊκόν όρος, τα Αροάνια, ή Χελµός και ο 

Ερύµανθος, ή Ωλονός. Στην περιοχή µελέτης, την Επαρχία Καλαβρύτων, υπάρχουν πολλά όρη, 

τα οποία είναι διακλαδώσεις των δύο µεγάλων ορεινών όγκων, των Αροανίων στα A και του 

Ερυµάνθου στα ∆. Και οι δύο δηµιουργήθηκαν κατά τις αλπικές πτυχώσεις και αποτελούν 

συνέχεια των αντίστοιχων της κεντρικής Ελλάδος και της Ηπείρου
16

. 

Τα Αρoάνια, ή Χελµός, ύψους. 2.355µ., καταλαµβάνουν το Α και ΝΑ τµήµα της 

περιοχής µελέτης και κατ’ επέκταση του Νοµού
17

 (εικ. 1). Σε µία κορυφή τους υπάρχει η πηγή 

της Στυγός, που σήµερα λέγεται Μαυρονέρι, µε την οποία σχετίζονται πολλές µυθολογικές 

παραδόσεις
18

. Από τη ψηλότερη κορυφή τους, η οποία ονοµάζεται Ψηλή Κορφή, ύψους 2.318 

µ., είναι ορατή όλη σχεδόν η Πελοπόννησος, οι κορυφές των ορέων της Στερεάς Ελλάδος, τα 

νησιά του Ιονίου πελάγους, Ζάκυνθος και Κεφαλονιά, καθώς και η Αθήνα
19

. Οι κορυφογραµµές 

                                                 
13

. Πίκουλας 1981–1982, 279 και υποσ. 1. 
14

. KP, s.v. Erymanthos. 
15

. Ρόζος, 4. 
16

. Για τη δηµιουργία των ορεινών όγκων βλ. Ρόζος, 4–5. 
17

. Philippson – Kirsten, 217–221. Baladié, 118, 125, 175. Πετρόπουλος 2004, 40. Ζωγόπουλος 2004, 11. 

Παπαγιαννόπουλος, 26–27. Πετρόπουλος 2004α (υπό έκδοση). 
18

. Κοντά στο χωριό Σόλος υπάρχει φαράγγι, στην αριστερή/βόρεια–βορειοανατολική πλευρά του οποίου είναι 

απόκρηµνος βράχος, όπου σχηµατίζεται ο καταρράκτης της Στυγός. Ο βράχος από όπου πηγάζει το ύδωρ της 

Στυγός δεν ανήκει στην κορυφή των Αροανίων, αλλά σε µία χαµηλότερη που λέγεται Νεραϊδόρραχη. Υψώνεται 

επιβλητικός και απότοµος και έχει ύψος περίπου 200µ. Από ένα µεγάλο στόµιο πηγάζει το νερό (Στύγιον ὕδωρ), 

που στη συνέχεια διασκορπίζεται σε σταγονίδια. Η επιφάνεια του βράχου είναι µαύρη και γι’ αυτό πήρε την 

ονοµασία Μαυρονέρι. Σήµερα οι βοσκοί της περιοχής το ονοµάζουν και «αθάνατο νερό». Το νερό δεν σταµατά και 

η πηγή τροφοδοτείται από τα χιόνια του Χελµού. Χαµηλότερα το νερό χάνεται υπογείως στον Ἄορνον (Άδη) και 

φαίνεται ότι αποτελεί την κυριότερη πηγή του ποταµού Κράθιδος. 
19

. ΙΚ, 88–89. 
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τους διαγράφονται και στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα. Στα Β τα πρόβουνα των Αροανίων 

φθάνουν µέχρι την Αιγιάλεια, µε κυριότερη κορυφή τη Γαϊδουρρόραχη, ύψους 1.930µ. Στα 

Ν, τα όρη Πεντέλεια, ή Ντουρντουβάνα (εικ. 2), ύψους 2.109µ. και Σαϊτάς, ή Όρυξις, 

ύψους 1.811µ., συνδέουν τον κύριο όγκο των Αροανίων µε το όρος Ολίγυρτος
20

 της 

Αρκαδίας, ύψους 1.934µ., του οποίου η κορυφογραµµή στα Β συναντά το όρος Κυλλήνη, ή 

Ζήρια, ύψους 2.374µ. Μία προέκταση του όρους Σαϊτά στα Ν βρίσκεται εκτός της Επαρχίας 

Καλαβρύτων. Τα Αροάνια Α/ΒΑ του Αγριδίου της Νωνάκριδος έχουν κύριες κορυφές το 

Μαρµάτι, ύψους. 1.778µ., την Ξεροβούνα, ύψους 1.749µ., η οποία βρίσκεται Α της 

Περιστέρας (εικ. 3), και την κορυφή Λιβαδάκι, ύψους 1.836µ., που βρίσκεται στα ΝΑ της 

Ζαρούχλας. Προς τα ∆ τα Αροάνια όρη σχηµατίζουν δύο διακλαδώσεις: τη διακλάδωση της 

Βελιάς στα Β, ύψους 1.568µ. και τη διακλάδωση του Προφήτη Ηλία στα Ν, ύψους 1.489µ. 

Κοντά στο χωριό Καστέλλι
21

 ο σχηµατιζόµενος αυχένας συνδέει τις απολήξεις των δύο 

κυριοτέρων ορεινών όγκων (εικ. 4), των Αροανίων και του Ερυµάνθου. 

Το δυτικό τµήµα της Επαρχίας καταλαµβάνεται από τον Ερύµανθο, ή Ωλονό, (ύψους 

2.222µ.), το βουνό µε τις πολλές οµορφιές
22

 (εικ. 5–6). Μεγάλο τµήµα των διακλαδώσεων της 

οροσειράς καλύπτεται από πυκνά δάση πεύκων, δρυών, ελάτων και πρίνων. Τόσο ο ∆ιόδωρος
23

, 

όσο και ο Παυσανίας
24

 µιλούν για τη λευκότητα και τη λάµψη του
25

. Η ιστορία του σχετίζεται 

µε αυτήν της αρχαίας πόλης της Ψωφίδας
26

, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στις νότιες 

υπώρειές του. Συγκεκριµένα καταλαµβάνει το ΝΑ, Ν και Ν∆ τµήµα του Νοµού
27

. Στα Β οι 

κορυφογραµµές του Ερυµάνθου συναντώνται µε τις Ν υπώρειες του Παναχαϊκού όρους κοντά 

στο χωριό Βλασία (εικ. 7–8). Στα Ν φθάνει µέχρι τον Αροάνιο, ή Λιβαρτζινό ποταµό (αρχ. 

Ερύµανθο) παραπόταµο του σηµερινού ποταµού Ερυµάνθου, µε κύριο όγκο τον Άγιο 

Κωνσταντίνο, ύψους 1.820µ., (εικ. 9). Η κύρια κορυφογραµµή του Ερυµάνθου προβάλλει στα 

ανατολικά. Από την κορυφή του Ψηλές Κορφές, ύψους 1.878µ., εκφύονται δύο κλάδοι, ο 

ένας µε ΒΑ και ο άλλος µε Ν κατεύθυνση. Ο ΒΑ κλάδος καταλήγει στο όρος Καλλιφώνι, 

                                                 
20

. Ο Πολύβιος δίδει στο όρος αυτό και το όνοµα Ἀπέλαυρον (Πολ. IV 69). 
21

. Λεξικό 2001, 197, 1590. 
22

. Ωλονός ονοµάζεται η ψηλότερη κορυφή που βρίσκεται στα Α του χωριού Αλεποχώρι (Λεξικό 2001, 169, 1319). 

Βλ. επίσης Leake, II 185. 
23

. ∆ιοδ. IV 12, 1. 
24

. Παυσ. VIII 24, 4. 
25

. Για τη λάµψη του βουνού, η οποία προέρχεται από τη λευκότητα του χιονιού, µιλάει και ο Γ. Παπανδρέου. 

Αναφέρει ότι η µία κορυφή ονοµάζεται Αστερίων και η άλλη Λάµπεια, στις οποίες έλαµπε το χιόνι (ΑΖ, 9). Επίσης 

βλ. Leake, II 253. Σήµερα Λάµπεια ονοµάζεται η νότια παραφυάδα του Ερυµάνθου (Παπαχατζής 1980, 273, υποσ. 

1). 
26

. Πολ. IV 70, 10. Παυσ. VIII 24. 
27

. Ο Π. Κορύλλος αναφέρει ότι, κατά τη λαϊκή παράδοση, η µεγαλύτερη κορυφή του Ερυµάνθου ονοµάζεται και 

Ωλενός, ή Ωλoνός, από το γεγονός ότι, όταν, κατά τον παλαιοζωϊκό αιώνα η Πελοπόννησος καλυπτόταν από τη 

θάλασσα, ένα µικρό µέρος της κορυφής, δίκην αλωνιού, δεν καλυπτόταν από τα νερά. Έτσι έχουµε Αλωνός–

Ωλενός–Ωλονός. Για το θέµα βλ. Κορύλλος, 7. 
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ύψους 1.996µ., ο οποίος θεωρείται και ο κυριότερος όγκος του Ερυµάνθου
28

. Από το όρος 

Καλλιφώνι εκφύονται τρεις διακλαδώσεις: η Β διακλάδωση φθάνει µέχρι τον Επαρχιακό δρόµο 

Πατρών – Χαλανδρίτσας – Καλαβρύτων, κοντά στο χωριό Μάνεσι, η ΒΑ διακλάδωση, που 

σχηµατίζει τρεις παραφυάδες (τις Τρεις Γυναίκες, ύψους 1.795µ., την Κοτρώνα, ύψους 

1.920µ. και τον Αϊ–Λιά, ύψους 1.346µ.) και η ΝΑ διακλάδωση µε παραφυάδες τόσο στα Β, 

όσο και στα Ν, οι οποίες στον αυχένα του Πριολίθου συναντούν τις αντίστοιχες των Αροανίων 

ορέων. Η τελευταία αυτή διακλάδωση του όρους Καλλιφώνι είναι σπουδαία, γιατί σχηµατίζει 

πολλές εξάρσεις, όπως αυτή στη θέση Καπρίβαινα
29

, ύψους 1.496µ., που βρίσκεται Α του 

χωριού Λεχούρι και µία άλλη στη θέση Ζέµπη, ύψους 1.625µ., που βρίσκεται στα Α της 

Μονής των Αγίων Θεοδώρων. Η κορυφή Ζέµπη στα Α προεκτείνεται και φθάνει µέχρι τον 

αυχένα Πριολίθου και στα Ν προεκτεινόµενη σχηµατίζει τον ορεινό όγκο του Τάρταρη. Ο 

Τάρταρης, ύψους 1.428µ., στα ∆ κάµπτεται φθάνοντας µέχρι την Ψωφίδα (εικ. 10–11) και στα 

Ν σχηµατίζει άλλη διακλάδωση που φθάνει µέχρι την Πάο
30

. Στα ∆ ο Ερύµανθος σχηµατίζει 

µία άλλη παραφυάδα που ονοµάζεται Σκιαδοβούνι, ύψους 1.466µ. 

Το Ν∆ τµήµα της Επαρχίας Καλαβρύτων καλύπτεται εν µέρει από το Αφροδίσιον 

όρος, ύψους 1.445µ. 

Το ΒΑ τµήµα της καλύπτεται από τις νότιες υπώρειες του όρους Παναχαϊκού, ή 

Βοϊδιά, ύψους 1.931µ., από το όρος Κλωκός, ύψους 1.777µ., το όρος Ρούσκιο, ύψους 

1.451µ., το όρος Προφήτης Ηλίας (εικ. 12), ύψους 1.525µ., που βρίσκεται ΒΑ της 

Κερπινής
31

 και το όρος Σκεπαστό, ύψους 1.573µ. 

 

ΙΙΑ 2. Πεδινά 

 

Η περιοχή, λόγω του ανάγλυφου του εδάφους της, στερείται πεδιάδων. Έχει όµως 

πολλές κοιλάδες, οι οποίες σχηµατίζονται εκατέρωθεν των ποταµών, που την διαρρέουν, όπως 

είναι η κοιλάδα του Κράθιδος, του Ερασίνου, ή Βουραϊκού ποταµού (εικ. 13), το υψίπεδο των 

Λουσών, η οποία το χειµώνα στο νοτιότερο τµήµα της κατακλύζεται από νερά και µοιάζει µε 

λίµνη (εικ. 14), η κοιλάδα του Σελινούντα (εικ. 15), η κοιλάδα του Λάδωνα, ή Ρουφιά (εικ. 

16)
32

, του Αροάνιου, ή Κατσάνα στην περιοχή της Κλειτορίας, η κοιλάδα του Λιβαρτζινού, ή 

Αροάνιου (εικ. 17), η µακρόστενη κοιλάδα Τριποτάµων – Παγκρατίου, η οποία στο ανατολικό 

τµήµα της διαρρέεται από τον Ξεροπόταµο, ή Πάϊο ποταµό, ή χείµαρρο της Πάου (εικ. 18) και 

το δυτικό της από το Σειραϊκό ποταµό. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µακρές στενές 

                                                 
28

. Ο Παυσανίας το όρος Καλλιφώνι το ονοµάζει Λάµπεια (VIII 24, 4). Παπαχατζής 1980, 273, υποσ. 1. Ξύδης, 

147–175. 
29

. Πίκουλας 1991, 265. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 294–298. 
30

. Πίκουλας 1981–1982, 275. 
31

. Σχετικά µε την προέλευση του ονόµατος βλ. Θωµόπουλος (Ι. Α.), 87–97. 
32

. Παπαρρηγόπουλος, 127–130. 
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λωρίδες, ενώ κοιλάδα κυριολεκτικώς µπορεί να θεωρηθεί το υψίπεδο των Λουσών, το οποίο 

είναι περίκλειστο από τα βουνά, όπως και εκείνη του Κλείτορος. Οι κοιλάδες εµπλουτισµένες 

µε χώµατα και νέο υλικό από τις υπερεκχειλίσεις των ποταµών και των χειµάρρων έχουν πολύ 

γόνιµο έδαφος. Στα πεδινά αυτά τµήµατα καλλιεργούνται δηµητριακά, όσπρια και κηπευτικά 

(σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτος, κρεµµύδια, ρεβίθια, φασόλια, µπιζέλια, κουκιά, σκόρδα, σέλινα, 

µελιτζάνες, πιπεριές, µπάµιες, κουνουπίδια, κολοκυθιές), η άµπελος και λίγα καρποφόρα 

δένδρα, όπως η καστανιά, η καρυδιά, η συκιά, η αµυγδαλιά, η µηλιά. 

 

ΙΙA 3. Υδρογραφία
33

 
 

Τα διάφορα πετρώµατα και οι γεωλογικοί σχηµατισµοί ανάλογα µε την ικανότητά τους 

επιτρέπουν τη διακίνηση και την αποθήκευση του νερού µέσα από τον όγκο τους και 

διακρίνονται σε υδροπερατούς, ηµιπερατούς και υδροστεγανούς. Η συµπεριφορά τους είναι 

συνάρτηση της λιθολογικής τους σύστασης, του βαθµού γένεσης και της καρστικοποίησής τους. 

Η υδροπερατότητα των λιθολογικών σχηµατισµών αποτελεί βασικό παράγοντα, τόσο για τη 

διαµόρφωση υπόγειων υδροφόρων, όσο και για τον καθορισµό του µεγέθους των επιφανειακών 

απορροών
34

. 

Στους υδροπερατούς σχηµατισµούς ανήκουν οι ασβεστόλιθοι του ∆ρυµού και οι 

πλακώδεις ασβεστόλιθοι της ζώνης Ωλονού–Πίνδου. Η υδροπερατότητά τους οφείλεται στις 

τεκτονικές τάσεις που έχουν προκαλέσει κατακερµατισµό των πετρωµάτων και επίσης 

παρουσιάζονται δευτερογενείς ασυνέχειες, οι οποίες διευρύνθηκαν από την καρστική διεργασία 

που οδήγησε στη δηµιουργία καρστικών εγκοίλων και αγωγών από την κυκλοφορία του νερού 

κατείσδυσης. Στους υδροπερατούς σχηµατισµούς ανήκουν και οι τεταρτογενείς αποθέσεις, οι 

οποίες καταλαµβάνουν µικρή έκταση και αναπτύσσονται στις προσχωσιγενείς πεδιάδες όλων 

των ποταµών και χειµάρρων. Οι τεταρτογενείς αποθέσεις αποτελούνται από στρώµατα χαλαρών 

λεπτόκοκκων υλικών, καθώς και αδροµερών. Τα αδροµερή υλικά είναι κυρίως κροκάλες και 

λατύπες, που έχουν µεγάλη οριζόντια και κατακόρυφη ανάπτυξη και φιλοξενούν τους 

σηµαντικότερους υδροφόρους ορίζοντες των τεταρτογενών αποθέσεων. Παρόλο που 

εµφανίζουν περιορισµένο πάχος και πλευρική ανάπτυξη και παρά την υψηλή υδροπερατότητά 

τους έχουν µειωµένο ενδιαφέρον, ως υδροφόρα συστήµατα
35

. 

Στους ηµιπερατούς σχηµατισµούς ανήκει η σειρά Πριολίθου, ο οποίος περιέχει 

ενστρώσεις ασβεστολίθων µε πυριτικούς κονδύλους. 

                                                 
33

. Τα υδρογραφικά στοιχεία της περιοχής καθώς τα είδη χλωρίδας και πανίδας συνέταξε και µου παραχώρησε ο 

Dr. Στ. Χονδρός, στον οποίον εκφράζω τις ευχαριστίες µου και από τη θέση αυτή. 
34

. Ρόζος, 297–303 και Σταυρόπουλος, 17–18. 
35

. Ρόζος, 44, 291–292. 
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Στους υδροστεγανούς σχηµατισµούς ανήκουν οι ραδιολαρίτες και ο φλύσχης, στους 

οποίους σχηµατίζεται ένας επιφανειακός υδροφόρος ορίζοντας, που εκδηλώνεται µε 

περιορισµένη υδροφορία, όπως µε τη µορφή µικρών πηγαίων αναβλύσεων. 

 

IIA 3α. Ποταµοί 

 

Η περιοχή διαρρέεται από ποταµούς και χειµάρρους που ξεκινούν από τον ορεινό όγκο 

των Αροανίων, ή Χελµού και του Ερυµάνθου, ή Ωλονού και αποτελούν βασικό παράγοντα στη 

διαµόρφωση του σηµερινού ανάγλυφου, καθορίζοντας τις κύριες διευθύνσεις ροής των 

επιφανειακών ρευµάτων. Οι ποταµοί της Επαρχίας Καλαβρύτων µε τους παραπόταµούς τους 

είναι ορµητικοί και καθίστανται επικίνδυνοι καθ’ όλη τη διάρκεια του χειµώνα. 

Ο Κράθις  ποταµός
36

 πηγάζει από τις βόρειες υπώρειες των Αροανίων, διαρρέει τη 

χώρα της Νωνάκριδος και εκβάλλει στον Κορινθιακό κόλπο κοντά στη σηµερινή Ακράτα
37

, 

αφού έχει δεχθεί τα ύδατα και άλλων χειµάρρων καθώς και εκείνα της Στυγός
38

. Ο Ν. ∆. 

Παπαχατζής αναφέρει ότι πηγάζει από το οµώνυµο βουνό Κράθις, γιατί έτσι λεγόταν στην 

αρχαιότητα το βουνό της Ζαρούχλας
39

. Στον Παυσανία ο ποταµός συναντάται ως θηλυκού 

γένους Προελθόντι δὲ ἀπὸ τοῦ Ἡρακλέους ποταμὸς ἐς θάλασσαν […] ἐξ ὄρους ἀρκαδικοῦ 

κατερχόμενος, […] Κρᾶθις καὶ ἔνθα αἱ πηγαὶ τῷ ὄρει˙ ἀπὸ ταύτης τῆς Κράθιδος […] 

Κρότωνι […]40. Ο Στράβων αναφέρει τον ποταµό ως αρσενικού γένους […] πρὸς δὲ ταῖς 

Ἀχαϊκαῖς Αἰγαῖς ὁ Κρᾶθις ῥεῖ ποταμός, ἐκ δυεῖν ποταμῶν αὐξόμενος, ἀπὸ τοῦ κίρνασθαι 

τὴν ὀνομασίαν ἔχων˙ ἀφ᾽ οὗ καὶ ὁ ἐν Ἰταλία Κρᾶθις41. 

Ο Κερυνίτης  ποταµός, ή Μπουφούσιας  (εικ. 19) πηγάζει από τα δυτικά των 

βουνών της Κερπινής και εκβάλλει και αυτός στον Κορινθιακό κόλπο
42

. Το όνοµά του το 

                                                 
36

. Παυσ. VII 25, 11–13. Λόγω του ότι δέχεται πολλά νερά πιθανώς να οφείλει σε αυτό και το όνοµά του, δηλαδή 

από το ρήµα κεράννυμι (μείγνυμι), βλ. Leake, III 157–158. Παπαχατζής 1980, 157, υποσ. 3. ∆άρµος, 59–60. 
37

. Στράβ. VIII 7, 4 = C 386. Παυσ. VII 25, 11, 13. ΚΕ, 10–11. Σταυρόπουλος, 208–209. Rizakis 1995, 112, 231, 

297. 
38

. Ο Γ. Α. Πίκουλας αναφέρει ότι στον ποταµό Κράθι συµβάλλει και ο Στύγιος (Μαυρονέρι), στον οποίον 

καταλήγουν όλα τα ρέµατα. Για το θέµα βλ. Leake, III 162–168. Πίκουλας 1986, 316, υποσ. 1. 
39

. Παπαχατζής 1980, 157, υποσ.3 και 240, υποσ. 6. Επίσης και ο Leake, αναφέρει το βουνό της Ζαρούχλας ως 

Κράθι και τοποθετεί τις πηγές του ποταµού στο οµώνυµο βουνό. Βλ. Leake, III 138, 172, 406, 407. Philippson – 

Kirsten, 216. Baladié, 79 και Rizakis 1995, 213, 297. Ποταµός Κράθις υπάρχει και στην Κάτω Ιταλία, ο οποίος 

είναι οµώνυµος του αχαϊκού (Στράβ. VIII 7, 4 = C 386 και Παυσ. VII 25, 12). Στη συµβολή του µε τον ποταµό 

Coscile ιδρύθηκε η πόλη Σύβαρις, αποικία της Ελίκης. Για το θέµα βλ. Greco 2001, 189–197 και Mele, 67–93 και 

ειδικότερα 79.  
40

. Παυσ. VII 25, 12. 
41

. Στράβ. VIII 7, 4 = C 386.  
42

. Παυσ. VII, 25, 5. Κορύλλος, 91. ΚΕ, 11–12. Αλεξανδρόπουλος, 18–21. Σταυρόπουλος, 206. Ο Ν. ∆. 

Παπαχατζής αναφέρει ότι το ρέµα της Μπουφούσιας είναι ο ποταµός Κερυνίτης. Επίσης σηµειώνει ότι ο σηµερινός 

ποταµός Βουραϊκός πήρε το όνοµά του από τη Βούρα, η οποία ταυτιζόταν µε τα ερείπια της Μαµουσιάς, όπου η 

αρχαία Κερύνεια. Βλ. Leake, III 403. Παπαχατζής 1980, 153, υποσ. 1. Rizakis 1995, 208. Κόλια 2002–2005, 129. 

∆άρµος, 72–73. 
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οφείλει στην οµώνυµη πόλη και, σύµφωνα µε τον Παυσανία
43

, ρέει δυτικά της. Τα ερείπια της 

πόλης έχουν εντοπιστεί αριστερά του δρόµου προς τη Μαµουσιά, λίγο πριν από το χωριό, στο 

ύψωµα Βουνί
44

.  

Ο Ερασίνος/Βουραϊκός  ποταµός, ή Καλαβρυτινό  ποτάµι
45

 (εικ. 20) πηγάζει 

από τα βουνά της Κέρτεζης και του Πριολίθου, που είναι παραφυάδες του όρους Ερύµανθος, ή 

Ωλονός. Ο ρους του ποταµού έχει αρχικά διεύθυνση Ν/ΒΑ/Β, κατόπιν κοντά στην περιοχή των 

Καλαβρύτων ρέει από ∆ προς Α, µετά εισερχόµενος στην Επαρχία Αιγιαλείας έχει κατεύθυνση 

Ν–Β. Εκβάλλει στον Κορινθιακό κόλπο στην περιοχή του ∆ιακοπτού. Ο Γ. Παπανδρέου τον 

κάτω ρου του ποταµού, δηλαδή το τµήµα που διαρρέει την Αιγιάλεια, τον ονοµάζει Βουραϊκό
46

.  

Ο ποταµός, µετά τα Καλάβρυτα, στην περιοχή της Ζαχλωρούς και προς τα Β µέχρι την 

πόλη του ∆ιακοπτού, γίνεται απότοµος, αφού κατέρχεται ανάµεσα σε βράχους, οι οποίοι πολλές 

φορές υψώνονται και σε ύψος 500µ. από την κοίτη του. Στην πραγµατικότητα διέρχεται από 

φαράγγι, το λεγόµενο φαράγγι του Βουραϊκού
47

. 

Ο Σελινούς  ποταµός (εικ. 21) πηγάζει από τις Β/ΒΑ υπώρειες των παραφυάδων του 

Ερυµάνθου
48

 στο χωριό Βλασία
49

. Κατά τη διαδροµή του δέχεται τα ύδατα των χειµάρρων των 

χωριών Λεοντίου (παλ. τοπων. Γουρζούµισα)
50

 και ∆εµέστιχα
51

, των Μανεσαίικου και 

                                                 
43

. Παυσ. VII 25,5.  
44

. Ο Ad. Wilhelm είναι ο πρώτος που συνέδεσε τα ερείπια της Μαµουσιάς µε την Κερύνεια, τα οποία πριν από 

αυτόν είχαν ταυτίσει µε τη Βούρα. Η ταύτιση έγινε αποδεκτή και από τον E. Meyer. Για το θέµα βλ. Wilhelm 1911, 

37. Για την πόλη της Κερύνειας βλ. επίσης Rizakis 1995, 206–208, όπου και η σχετική βιβλιογραφία, Kolia 2003 

(υπό έκδοση). Κόλια 2002–2005, 129–148. Κόλια 2008, 42–51. 
45

. Παυσ. VII 25, 10 και Στράβ. VIII 6, 8 = C 371. NP 4, 41, s.v. Erasinos. 
46

. Leake, III 408. ΚΕ, 11. Σταυρόπουλος, 207. Baladié, 82, 149. Rizakis 1995, 206–208. Ο E. Meyer πιστεύει ότι ο 

αρχαίος Βουραϊκός είναι ο σηµερινός Λαδοπόταµος και ο σύγχρονος Βουραϊκός, δηλαδή το Καλαβρυτινό Ποτάµι 

ο Κερυνίτης, Βλ. Meyer, 139. Κατσωνοπούλου 1998, 41. ∆άρµος, 70–72. Κόλια 2008, 82, υποσ. 21, 90. 
47

. Κατά τον Ξ. Σταυρόπουλο έχει δηµιουργηθεί στο πέρασµα των γεωλογικών αιώνων από τη διάβρωση των 

πετρωµάτων µέσω των οποίων διέρχεται ο ποταµός. Η γεωλογική δοµή στο µεγαλύτερο τµήµα της συνολικής 

διαδροµής του, στο οποίο έχει δηµιουργηθεί το φαράγγι, χαρακτηρίζεται από την παρουσία ασβεστολιθικών και 

κροκαλοπαγών πετρωµάτων. Τα πετρώµατα είναι συµπαγή και η υψηλή συνεκτικότητά τους έχει ως αποτέλεσµα η 

διάβρωσή τους από το νερό να γίνεται σε βάθος και όχι σε πλάτος, όπως συµβαίνει µε άλλα χαλαρά πετρώµατα. Το 

φαράγγι περιλαµβάνει το υδάτινο οικοσύστηµα και τον ενδηµικό βιότοπο του Βουραϊκού Ποταµού. Καθ’ όλο το 

µήκος του δηµιουργεί ιδιαίτερου φυσικού κάλλους υδάτινες διαδροµές, οι οποίες σε συνδυασµό µε την 

αναπτυσσόµενη παρόχθια βλάστηση αποτελούν έναν από τους σπάνιους ενδηµικούς βιότοπους της χώρας. Στις 

ανατολικές πλαγιές του φαραγγιού αναπτύσσεται δάσος Abies Cephalonica, οι δυτικές πλαγιές καλύπτονται 

αραιότερα, ενώ στα χαµηλότερα υψόµετρα παρατηρείται θαµνώδης και φρυγανώδης βλάστηση. Το φαράγγι του 

Βουραϊκού παρουσιάζει µεγάλη οικολογική σηµασία, λόγω της ποικιλίας της χλωρίδας και της πανίδας που 

φιλοξενεί. Στο ποτάµι χύνονται πολλοί χείµαρροι. Σηµαντικές για τη χλωρίδα και πανίδα είναι οι απότοµες 

κροκαλοπαγείς πλαγιές του φαραγγιού. Το φαράγγι του Βουραϊκού έχει συµπεριληφθεί στον κατάλογο των 

βιοτόπων Natura 2000. 

Ευχαριστώ τον Dr. Ξεν. Σταυρόπουλο, Γεωλόγο–Υδρογεωολόγο, για τα στοιχεία που µου παραχώρησε σχετικά µε 

το φαράγγι του Βουραϊκού Ποταµού. 
48

. Παυσ. VII 24, 5. Κορύλλος, 91. ΚΕ, 12. Παπαχατζής 1980, 148, υποσ. 3. Baladié, 73, 82, 146, 182. Rizakis 

1995, 203. ∆άρµος, 73–74. 
49

. Leake, III 404. Λεξικό 2001, 104, 700. 
50

. Λεξικό 2001, 251, 2108. 
51

. Στην περιοχή του χωριού ∆εµέστιχα στα Ν του όρους Παναχαϊκόν βρίσκονται οι δευτερεύουσες πηγές του 

ποταµού. 
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Γουµενιτσιάνικου (σηµ. Βρυσάριον, παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα)
52

 ποταµών και µέσα από 

φαράγγια και χαράδρες εκβάλλει στον Κορινθιακό κόλπο, Α της πόλης του Αιγίου και 

συγκεκριµένα στα Βαλιµίτικα
53

. 

Ο Λάδων , ή Ρουφιάς  πηγάζει από το όρος Πεντέλεια (σηµ. Ντουρντουβάνα) και 

κατά τον Παυσανία είναι το θελκτικότερο ελληνικό ποτάµι· κάλλους μὲν γὰρ ἕνεκα οὐδενὸς 

ποταμῶν δεύτερος οὔτε τῶν βαρβαρικῶν ἐστιν οὔτε Ἕλληνος…54 (εικ. 22). Κατά τον 

περιηγητή, η λίµνη του Φενεού
55

 σχηµατίζεται από τα νερά που µαζεύονται από τα γύρω βουνά 

(εικ. 23). Κατόπιν το νερό κατέρχεται σε βάραθρα, τα οποία οι Αρκάδες ονοµάζουν ζέρεθρα56
 

και στη συνέχεια εµφανίζεται στα ∆ της φενεατικής πεδιάδος, στην περιοχή της Λυκουρίας 

[=Λυκούρι, Λυκούρια]
57

. Στη θέση Ράχη του Πύργου (αρ. 207, χάρτης 8), που βρίσκεται ∆ 

του όρους Σαϊτά και Ν∆ του χωριού Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια], τα νερά αναβλύζουν από 

καρστικό κεφαλάρι, που είναι η πηγή του Λάδωνα (εικ. 24). Το κεφαλάρι αυτό µοιάζει µε 

µεγάλο πηγάδι (εικ. 25), που κάνει το νερό να κινείται από κάτω προς τα πάνω. Πολλές φορές 

οι καταβόθρες (βάραθρα) φράσσονται από την κατακρήµνιση των βράχων στο υπέδαφος και 

τότε το νερό της λίµνης «ανεβαίνει», µε αποτέλεσµα η πεδιάδα του Φενεού να πληµµυρίζει. 

Όταν οι καταβόθρες ανοίξουν, τότε ο Λάδων και ο Αλφειός πληµµυρίζουν. Ο Στράβων 

αναφέρει τι συνέβη, όταν εξαιτίας σεισµού άνοιξαν οι καταβόθρες και κατακλύσθηκε το ιερό 

της Ολυµπίας
58

. 

Ο W. M. Leake το 1806 που επισκέφθηκε τον Φενεό, αναφέρει ότι η λίµνη δεν είχε 

νερό
59

. Το ίδιο συνέβη το 1880, όταν τα βάραθρα φράχθηκαν από την κατακρήµνιση των 

βράχων στο υπέδαφος
60

 και όταν άνοιξαν, κυλούσε τόσο άφθονο το νερό, ώστε άδειασε η 

λίµνη. Οι Χρ. Κορύλλος και Γ. Παπανδρέου κάνουν µνεία και ενός άλλου περιστατικού
61

, που 

έλαβε χώρα την άνοιξη του 1834, όταν έγινε υπερχείλιση των υδάτων της λίµνης, µεγάλη 

                                                 
52

. Λεξικό 2001, 111, 767. 
53

. Λεξικό 2001, 93, 584. 
54

. Παυσ. VIII, 25, 13. Leake, II 266–267, 271–273. Philippson – Kirsten, 200–201. Baladié, 51, 72, 98, 99, 100, 

102, 103, 140, 296, 303. Jost 1985, 38–39, 42, 44,61, 63, 71, 303, 309–310, 404, 458. ΕΑΑ, s.v. Ladon. 
55

. Παυσ. VIII 14, 1–2 και Παπαχατζής 1980, 230, υποσ. 4 . 
56

. Στράβ. VIII 8, 4 = C 389. Leake, II 148. 
57

. Λεξικό 2001, 266, 2250. 
58

. O Στράβων χαρακτηριστικά αναφέρει […] εἴς τινας ἠθμούς, οὓς καλεῖσθαι ζέρεθρα˙ τούτων δ᾽ 

ἐμφραχθέντων, ἔσθ᾽ ὅτε ὑπερχεῖσθαι τὸ ὕδωρ εἰς τὰ πεδία, πάλιν δ᾽ ἀναστομουμένων ἄθρουν ἐκ τῶν πεδίων 

ἐκπεσὸν εἰς τὸν Λάδωνα καὶ τὸν Ἀλφειὸν ἐμβάλλειν, ὥστε καὶ τῆς Ὀλυμπίας κλυσθῆναί ποτε τὴν περὶ τὸ ἱερὸν 

γῆν, τὴν δὲ λίμνην συσταλῆναι (Στράβ. VIII 8, 4 = C 389). 
59

. Leake, Peloponnesiaka, 385–387. ∆άρµος, 100–109. 
60

. Κορύλλος, 119. ΑΖ, 35. Μάλιστα ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι, όταν άνοιξαν τα βάραθρα και το νερό άρχισε 

να κυλά στο Λάδωνα που πέφτει στον Αλφειό, το ιερό της Άλτεως στην Ολυµπία κατακλύσθηκε. 
61

. Κορύλλος, 119 και ΑΖ, 35. 
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καταστροφή προήλθε εκ της κενώσεως αυτής στο Λάδωνα
62

. Συνέπεια των µεταβολών αυτών 

του ποταµού, ήταν η παροδική δηµιουργία των νησίδων (νήσων) στην κοίτη του.  

Είναι ο ποταµός µε τις πολλές κώµες, τις λεγόµενες παραλαδώνιες και τα πολλά ιερά 

του. Σχηµατίζεται από τον κυρίως Λάδωνα και τους παραποτάµους Αροάνιο, ή Κατσάνα , 

Τράγο  (σηµ. Νταραίικο Ποτάµι)
63

 και τον Ξεροπόταµο , ή Πάϊο , ή χείµαρρο  της 

Πάου
64

. Στην πεδιάδα των Φιλίων, µε κατεύθυνση προς τα ∆, ο Λάδωνας δέχεται τα νερά του 

Τράγου, που ρέει µε κατεύθυνση από Ν προς Β και λίγο ακόµα δυτικότερα στην πεδιάδα της 

Σκοτάνης (παλ. τοπων. Κόκοβα)
65

 δέχεται τον παραπόταµο Ξεροπόταµο, ή Πάϊο. Στο χωριό 

∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)
66

 κατεβαίνει ο κύριος ρους του ποταµού (εικ. 26) και εισέρχεται 

στην Επαρχία Γόρτυνος του Νοµού Αρκαδίας. Η διαδροµή που ακολουθεί µέχρι το σηµερινό 

χωριό Τριποταµιά (παλ. τοπων. Μπέλεσι)
67

 όπου συµβάλλει στον ποταµό Αλφειό, έχει το 

όνοµα Ρουφιάς
68

. Παλαιότερα το όνοµα Ρουφιάς αποδιδόταν και στους δύο ποταµούς, Λάδωνα 

και Αλφειό.  

Ο Αροάνιος , ή Κατσάνας  πηγάζει κοντά στο χωριό Πλανητέρου στις νότιες 

υπώρειες των Αροανίων
69

. Οι πηγές του έχουν λιγότερο νερό από εκείνες του Λάδωνα, όµως το 

νερό του Αροάνιου είναι κρύο και διαυγές. Έχει κατεύθυνση από Β προς Ν µέχρι το σηµείο της 

συµβολής του µε το Λάδωνα, που είναι και ο κυριότερος παραπόταµος του τελευταίου
70

. Κοντά 

στη θέση Χελωνοσπηλιά (αρ. 208, χάρτης 8) ενώνεται µε το Λάδωνα. Στα ΝΑ του χωριού 

Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)
71

 ο Αροάνιος δέχεται τα νερά του χειµάρρου Κλείτορα
72

. 

Ο χείµαρρος αυτός πηγάζει από τις Α υπώρειες του βουνού Τάρταρη και ρέει παραπλεύρως και 

στα Ν της οµώνυµης πόλης του Κλείτορος, µε κατεύθυνση από ∆ προς Α. Λίγο πριν από τη 

συµβολή του µε τον Αροάνιο, ο ποταµός Κλείτορας έχει δεχθεί το χείµαρρο Καρνέσιο, ή 

Ζούγρα , που ρέει βόρεια της πόλης του Κλείτορος µε κατεύθυνση από ∆/Β∆ προς Α.  

                                                 
62

. Κατά τον Γ. Παπανδρέου το όνοµά του οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό της πηγής έχει το χρώµα του λαδιού 

και µάλιστα την αναφέρει ὡς ἐλαιώδη λίμνη. Βλ. ΚΕ, 13. 
63

. Το Νταραίικο Ποτάµι στην αρχαιότητα λεγόταν Τράγος . Πρβλ. Leake, ΙΙ 270. Baladié, 51, 296. Παπαχατζής 

1980, 270, υποσ.1. ∆άρµος, 109–111. Στον Τράγο συµβάλλει ο Μαλοίτας, που σήµερα αντιστοιχεί µε το ρέµα 

Ξεριάς, το λεγόµενο Λαγκαδινό Ποτάµι και ο χείµαρρος της Κώµης. (Πρβλ. Παπαθανασίου 1969, 118. 

∆άρµος, 111). 
64

. Ο Ξεροπόταµος, ή Πάϊος, ή χείµαρρος της Πάου πηγάζει από το χωριό Σκούπι και δέχεται τα ύδατα τεσσάρων 

µικρότερων χειµάρρων του Βεσιναί ικου, του Νασαίικου (από το χωριό Νάσια), του Χοβολίτ ικου (από το 

χωριό Χόβολη) και του Τσαρουχλαί ικου (από το χωριό Πεύκο, παλ. τοπων. Τσαρούχλι). 
65

. Λεξικό 2001, 425, 3800. 
66

. Λεξικό 2001, 130, 952. 
67

. Λεξικό 2001, 457, 4112. 
68

. Το όνοµα Ρουφιάς το πήρε, επειδή σε πολλά σηµεία είναι βαθύς και τα νερά του κινούνται κυκλικά, 

στριφογυρίζουν και περιφέρουν τα επιπλέοντα αντικείµενα και έπειτα τα τραβούν προς τα κάτω, τα «ρουφούν». 

Για την ονοµασία Ρουφιάς βλ. Baladié, 51, υποσ. 35 και Leake, ΙΙ 86. 
69

. Leake, II 264-265. Παπαχατζής 1980, 252. 
70

. ΚΕ, 16. Philippson – Kirsten, 209. Baladié, 51. ∆άρµος, 86–87. 
71

. Λεξικό 2001, 210, αρ. 1716. 
72

. Παπαχατζής 1980, 253, υποσ. 1. ∆άρµος, 88–89. 
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Ο Ξεροπόταµος , ή Πάϊος ποταµός, ή χείµαρρος  της  Πάου  πηγάζει από το 

χωριό Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)
73

 και διαρρέει το ανατολικό τµήµα της κοιλάδας Τριποτάµων 

– Παγκρατίου
74

 (εικ. 27). Συµβάλλει στον ποταµό Λάδωνα. Ο Ξεροπόταµος, ή Πάϊος, ή 

χείµαρρος της Πάου δέχεται τα ύδατα µικρότερων χειµάρρων, του Βεσιναίϊκου, του Νασαίϊκου, 

του Χοβολίτικου και του Τσαρουχλαίϊκου
75

. 

Ο Ερύµανθος  ποταµός πηγάζει από τις υπώρειες του οµώνυµου όρους
76

. 

Αποτελείται από τρεις ποταµούς, οι οποίοι ενώνονται στα Ν∆ του χωριού Τριπόταµα
77

, όπου 

και τα ερείπια της αρχαίας Ψωφίδας
78

 (εικ. 28). Οι κάτοικοι της Ψωφίδας είχαν θεοποιήσει τον 

ποταµό και, όπως αναφέρει ο Παυσανίας, είχαν ανεγείρει ναό στον Ερύµανθο, ο οποίος 

βρισκόταν κοντά στο ποτάµι
79

. Ο Πολύβιος ονοµάζει τον σηµερινό Λιβαρτζινό , ή Αροάνιο , 

Ερύµανθο
80

. Ο σηµερινός Ερύµανθος πηγάζει από τις νότιες υπώρειες του οµώνυµου όρους, 

του οποίου το ρου απαρτίζουν ο χείµαρρος Στένωµα
81

 (εικ. 29), που κατεβαίνει από τα 

Αγράµπελα (παλ. τοπων. Πορετζού)
82

 και ένας άλλος που κατεβαίνει από τον Αστρά (παλ. 

τοπων. Νουσά)
83

. Ο τελευταίος, καλείται και Νουσαιΐτικο  Ποτάµι
84

. Εσφαλµένα, όµως, έχει 

επικρατήσει το όνοµα Νουσαιΐτικο, γιατί ο χείµαρρος που κατέρχεται από τα Αγράµπελα
85

, 

είναι ο κύριος κλάδος του ποταµού. Στα Ν∆ του χωριού Τριπόταµα δέχεται τα νερά του 

Λιβαρτζινού, ή Αροάνιου
86

 και από τα ΝΑ τα νερά του Σειραϊκού  ποταµού.  

Ο Ερύµανθος είναι ο κυριότερος παραπόταµος του Αλφειού τὸν γὰρ Ἐρύμανθον 

εἶναι τὸν ὁρίζοντα τὴν Ἀρκαδίαν, τῶν εἰς Ἀλφειờν ἐμπιπτόντων ποταμῶν …87 και 

συµβάλλει σ’ αυτόν κοντά στο χωριό Άσπρα Σπίτια
88

 του Νοµού Ηλείας. Oι A. Philippson και 

                                                 
73

 Λεξικό 2001, 364, 3204. 
74

. ΚΕ, 16. 
75

. Βλ. υποσ. 60. 
76

. ΑΖ, 10, 12. ΚΕ, 16, 17. Baladié, 51, 66, 118, 126. Παπαχατζής 1980, 271, υποσ. 4, 272–273, υποσ. 6. ∆άρµος, 

114. 
77

. Λεξικό 2001, 457, 4111. Το σηµερινό χωριό Τριπόταµα οφείλει το όνοµά του στους τρεις ποταµούς.  
78

. Η πόλη αναπτύχθηκε στη συµβολή των τριών ποταµών. 
79

. Παυσ. VIII 24, 12. 
80

. Πολ. IV 70, 8. 
81

. Ο χείµαρρος Στένωµα είναι ορµητικός και αποτελεί τον κύριο ρου του Ερυµάνθου. 
82

. Λεξικό 2001, 57, 259. 
83

. Λεξικό 2001, 89, 545. 
84

. Το όνοµα του Νουσαιΐτικου βραχίονα οφείλεται στο γεγονός ότι πηγάζει από το χωριό Αστράς (παλ. τοπων. 

Νουσά), που σήµερα ανήκει στην εδαφική περιφέρεια του Νοµού Ηλείας. Ο Α. Θ. Λέλος ονοµάζει το Νουσαιΐτικο 

ποτάµι και Ωλένιο, επειδή πηγάζει από τον Ωλενό (Λέλος, 13). 
85

. Leake, II 235, 240. 
86

. Ο Γ. Παπανδρέου έδωσε το όνοµα Αροάνιος, επειδή πηγάζει από το χωριό Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό), στα 

Α του οποίου υψώνεται ο Τάρταρης (ΙΚ, 58–59). Ο Α. Θ. Λέλος αναφέρει ότι το Α τµήµα του Αροάνιου 

ονοµάζεται και Ελουκός, από το έλος που είχε κατακλύσει το πεδινό τµήµα του χωριού Αροανία (παλ. τοπων. 

Σοπωτό) και όταν τα νερά βρήκαν δίοδο ήταν τόσο ορµητικά που παρέσυραν και το υδραγωγείο της Ψωφίδας, που 

βρισκόταν στη θέση Νεροµάνα, ή Μεγάλη Βρύση (βλ. Λέλος, 13, 82–83). 
87

. Στράβ. VIII 3, 32 = C 357. 
88

. Λεξικό 2001, 87, 533. 
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E. Kirsten τον αναφέρουν ως Ντουάνα
89

. Ο κάτω ρους του ποταµού αποτελεί το διαχρονικό 

όριο µεταξύ Ηλείας και Αρκαδίας
90

. 

Ο Λιβαρτζινός , ή Αροάνιος  ποταµός πηγάζει από τις δυτικές υπώρειες του βουνού 

Τάρταρη (εικ. 30), κοντά στο χωριό Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό)
91

, και δέχεται τα ύδατα των 

ποταµοχειµάρρων Αναστασοβίτικου, Λεχουρίτικου και Λιβαρτζινού. Ο Πολύβιος, όταν 

περιγράφει την πόλη της Ψωφίδας, τον ανατολικά ευρισκόµενο ποταµό ονοµάζει Ερύµανθο 

Παρὰ δὲ τὴν ἀπg ἠοῦς πλευρὰν ἔχει τὸν Ἐρύμανθον μέγαν καὶ λάβρον ποταμόν … Επίσης 

ο E. Meyer αναφέρει ότι τα νερά της πηγής Παλιοµάγγανο συµβάλλουν στον ποταµό Ερύµανθο 

και τα κατάλοιπα που βρίσκονται πλησίον αυτής, πρέπει να ανήκουν σε ιερό του ποταµού. Το 

ποτάµι, εποµένως, που ρέει στα Α/ΝΑ της πόλης πρέπει να είναι ο αρχαίος Ερύµανθος
92

. 

Ο Σειραϊκός  ποταµός πηγάζει από τα Αφροδίσια όρη και το βουνό Άγιος Αθανάσιος, 

ή Αβρότι του χωριού Σκούπι και διαρρέει το δυτικό τµήµα της κοιλάδας Τριποτάµων–

Παγκρατίου, για να συµβάλλει στον Ερύµανθο (εικ. 31). Στο Σειραϊκό ποταµό συµβάλλει και ο 

χείµαρρος  της  Αλέσταινας , ή Τάρταρης , που πηγάζει από το οµώνυµο βουνό
93

. Ο 

Τάρταρης στον κάµπο των Σειρών ενώνεται µε τους χειµάρρους που κατέρχονται από τα 

Αφροδίσια όρη στα Β του ∆εχουνίου
94

. 

 

IIA 3β. Λίµνες 

 

Στις βόρειες παρυφές των Αροανίων ορέων (Χελµού) βρίσκεται η Λίµνη Τσιβλού, η 

οποία έχει µικρή ηλικία, αφού σχηµατίστηκε στις αρχές του 20
ού

 αι. (1912–1913), όταν µία 

κατολίσθηση παρέσυρε τον οικισµό Τσιβλός και δηµιούργησε λεκάνη, στην οποία 

εγκλωβίστηκαν τα νερά του ποταµού Κράθι. Η λίµνη έχει επιφάνεια 200 στρέµµατα, βάθος 80µ. 

και στον πυθµένα της βρίσκονται ακόµα τα ερείπια των σπιτιών του οικισµού
95

. Σύµφωνα µε 

την τοπική παράδοση, ονοµάζεται και Μαυρολίµνη για το κακό που προκάλεσε
96

.  

 

                                                 
89

. Philippson – Kirsten, 208. 
90

. Πίκουλας 1981–1982, υποσ. 1, 279. 
91

. Λεξικό 2001, 84, 502. 
92

. ∆άρµος, 89–90. Βλ. κεφ. VA,  
93

. ΚΕ, 17. 
94

. Λεξικό 2001, 134, 987. Κατά τον Α. Θ. Λέλο, ο Σειραϊκός φέρει και το όνοµα Αφροδίσιος , γιατί µέχρι τη 

συµβολή του µε τον ποταµό Ερύµανθο, ρέει κατά µήκος των Αφροδισίων ορέων (Λέλος, 45–46). 
95

. Ζωγόπουλος 2006, 71.  
96

. Ο ∆. Ρόζος θεωρεί ότι η περιοχή κατά µήκος του ποταµού Κράθιδος µέχρι τη λίµνη Τσιβλού ανήκει στο 

«ηµιµεταµορφωµένο υπόβαθρο (τεκτονικό παράθυρο)» (βλ. Ρόζος, 27). 
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IIA 3γ. Πηγές 

 

Η Επαρχία Καλαβρύτων έχει πολλές πηγές, µε µικρές και µεσαίες παροχές
97

. 

Βρίσκονται σε όλες τις υψοµετρικές βαθµίδες, χωρίς να συνδέονται κατ’ ανάγκη µε 

υδατοστεγανά πετρώµατα. Οι πηγές αυτές συντηρούν τη ροή των ποταµοχειµάρρων της 

περιοχής µελέτης στη µεγαλύτερη διάρκεια του έτους. 

Οι σηµαντικότερες πηγές της περιοχής µελέτης είναι: 

 

Περιοχή Χελµού  

Στο οροπέδιο του Χελµού υπάρχουν οι πηγές Ποτισώνας , η πηγή Μαζιώτικες  

Καλύβες , η πηγή Κόκκινη  Βρύση , η πηγή Στρούγκες , η πηγή του  Πουλιού  η  

Βρύση , η οποία είναι η µεγαλύτερη και η πηγή Μέλαινα , που βρίσκεται στα Ν του Χελµού 

κοντά στον οικισµό Ελατόφυτο (παλ. τοπων. Μάζι) του χωριού Κλειτορία (παλ. τοπων. 

Μαζαίικα). 

 

Περιοχή Καλαβρύτων  

Στην οµώνυµη πόλη των Καλαβρύτων και στην ευρύτερη περιοχή της υπάρχουν 

αρκετές πηγές. Η πηγή Ξυδιά,  ή Παλιά  Βρύση , που βρίσκεται στο δρόµο προς το Μεγάλο 

Σπήλαιο και έξω από την πόλη, προς τα ΝΑ, εκατέρωθεν του δρόµου που οδηγεί στους 

Λουσούς, υπάρχει η πηγή Παλιοπήγαδο  (αρ. 59, χάρτης 6) και η πηγή Κεραµιδάκι .  

Νοτιότερα, βρίσκεται η πηγή Άγιος Κωνσταντίνος  και Πρίµισι (αρ. 86, χάρτης 6). Στα 

∆/Β∆ των Καλαβρύτων υπάρχει και η πηγή Φίντεϊ (αρ. 60, χάρτης 6). Επίσης, εκτός της 

πόλης, στο δρόµο που οδηγεί προς Ζαχλωρού υπάρχει η πηγή Αλήµπεη . Στη Μονή της Αγίας 

Λαύρας υπάρχει η πηγή Λυσσόνερο,  ή  Λυσσόβρυση  (αρ. 88, χάρτης 6), η οποία 

ταυτίζεται µε την αρχαία πηγή Άλυσσο, που ήταν συνδεδεµένη µε την πόλη της Κύναιθας
98

. 

Στο Σκεπαστό (παλ. τοπων. Βισοκά)
99

 δεν υπάρχουν άφθονα ύδατα. Μία πηγή 

βρίσκεται στα Β του σηµερινού χωριού, στη θέση Άγιος  Αθανάσιος
100

, από την οποία 

υδρεύεται και το σηµερινό χωριό. Στα ∆ του χωριού ρέει ο χείµαρρος του Σκεπαστού, από τον 

οποίον αρδεύονται οι αγροί. Επίσης άφθονα ύδατα υπάρχουν και στο χωριό Βραχνί, στο οποίο 

βρίσκονται η Βρύση  του  Μυλωνά , η Βρύση  της  Αγίας  Παρασκευής ,  η Πέρα  

Βρύση  και η Επάνω  Βρύση . Μάλιστα η Βρύση της Αγίας Παρασκευής σχηµατίζει και 

µικρό καταρράκτη, ύψους 20µ. περίπου.  

                                                 
97

. Για τον υδάτινο πλούτο της Αχαΐας βλ. Κισκύρας 1986, 177–185.  
98

. Βλ. κεφ. VA,  
99

. Λεξικό 2001, 423, 3783. 
100

. Η πηγή βρίσκεται στο χώρο του παλαιού χωριού. 
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Επίσης, στο χωριό Κέρτεζη υπάρχουν πολλές πηγές, µε κυριότερη εκείνη του 

Κεφαλόβρυσου. Στις υπώρειες του βουνού Τρεις Γυναίκες βρίσκεται η πηγή Νεροµάνα , η 

πηγή Κυραµαριού  και η πηγή Σούλινα . Η Κέρτεζη είναι κατάφυτη από καστανιές, στα ∆ 

και στα Ν, που αποτελούν ωραίο δάσος. Στα ∆ του χωριού, όπου το βουνό Κουλούρα, έχει τις 

πηγές του ο Ερασίνος, ή Βουραϊκός ποταµός. Η περιοχή του Λαγοβουνίου, εκτός από το τµήµα 

εκείνο που βρίσκεται στην κοιλάδα του Ερασίνου/Βουραϊκού, θα µπορούσε να θεωρηθεί και 

άνυδρη. Έχει τις πηγές Άνω Βρύση , Κάτω  Βρύση  και την πηγή Βρυτσούλα . 

Πολλές πηγές υπάρχουν στην Κερπινή, οι οποίες όµως σήµερα έχουν λίγο νερό. Οι 

κυριότερες πηγές είναι οι Πρισός , η Ετιάς  Βρύση , η Βαρκό , η Σταυράκη . Στην 

Πλατανιώτισσα (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα)
101

 έχουµε τις πηγές Γάβρο ,  Λειβάδια ,  

Λεύκας και Παλιάµπελα . Ένα µεγάλο κεφαλόβρυσο βρίσκεται στο χωριό Βάλτα (παλ. 

τοπων. Βάλτσα)
102

, που λέγεται Βελινός . Επίσης, πολλές πηγές υπάρχουν στα χωριά ∆ροσάτο 

(παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα)
103

 και Βρυσάρι (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα)
104

. Στο 

∆ροσάτο (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) είναι η µεγάλη πηγή Κεραµιδάκι και στο Βρυσάρι 

οι πηγές Κάτω  Βρύση ,  Αγίας  Μαρίνας  και Ζούρη .  Στην περιοχή της Κάτω Βλασίας 

στις δυτικές υπώρειες του βουνού Ταρισός υπάρχει η πηγή Κεραµιδάκι  µε αέναη ροή. 

 

Περιοχή Νωνάκριδος 

Η Περιστέρα υδρεύεται από τον ποταµό Κράθι. Υπάρχουν, επίσης οι πηγές οι πηγές 

Λεύκα  και ∆ραγάτα , από τις οποίες πιθανόν υδροδοτούνταν η Νώνακρις
105

, και πολλές 

πηγές για άρδευση. 

 

Περιοχή Λουσών 

Οι Λουσοί περιβάλλονται από βουνά και έχουν άφθονο νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους. Οι κυριότερες πηγές είναι η Νεροµάνα , η πηγή Βρυσάρια , και Βετελίνος (αρ. 108, 

χάρτης 8), οι οποίες βρίσκονται στους πρόποδες του Λούσιου όρους, ή Προφήτης Ηλίας στα 

ΝΑ οι δύο πρώτες και στα Ν∆ η τρίτη. Ανάµεσα στους Άνω και Κάτω Λουσούς βρίσκεται η 

Τρανή  Βρύση  και η Βρύση  Καραπιπέρη . Κάτω από το ναό της Ηµερασίας Αρτέµιδος 

υπάρχουν καταβόθρες, εκ των οποίων η µία καλείται Καταβούργιασµα
106

. Στην τελευταία 

πέφτουν τα νερά της βροχής και των πηγών. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι µέχρι το 1886 τα 

νερά κατέκλυζαν την κοιλάδα και δεν είχαν διέξοδο, µε αποτέλεσµα το νερό να φθάνει και τα 

                                                 
101

. Λεξικό 2001, 387, 3421. 
102

. Λεξικό 2001, 93, 588. 
103

. Λεξικό 2001, 142, 1066. 
104

. Λεξικό 2001, 111, 767. 
105

. Πίκουλας 1986, 317. 
106

. ΚΕ, 176. 
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3µ. βάθος. Ο Ασηµάκης Ζαΐµης, πριν από τον αγώνα, µε δική του δαπάνη «καθάρισε» τις 

καταβόθρες µε σκοπό να εκκενωθεί η κοιλάδα και να µπορέσουν οι κάτοικοι να την 

καλλιεργήσουν. Το 1885 κάποιος χωρικός εντόπισε και τη δεύτερη καταβόθρα
107

. Έτσι, αφού 

τα νερά πέφτουν πλέον στις καταβόθρες, δεν επαρκούν για την άρδευση της κοιλάδας
108

.  

 

Περιοχή Κλειτορίας 

Η περιοχή των Φιλίων δεν διαθέτει πηγές, παρόλο που ο υδροφόρος ορίζοντας 

βρίσκεται σε µικρό βάθος. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν πηγάδια, 

προκειµένου να υδρεύεται το χωριό. Στην περιοχή του Παγκρατίου οι αγροί αρδεύονται από το 

Λάδωνα στα ∆ και από τον Τράγο στα Ν. Το χωριό έχει τις πηγές Συκιές  και Κλίζα ,  από τις 

οποίες και υδρεύεται. Στα ∆ του χωριού Λυκουρία βρίσκονται πηγές µε αρκετό νερό, όπως η 

πηγή Κυράς  Αµπέλι  (αρ. 205, χάρτης 8), Κάτω  Νίστα  (αρ. 206, χάρτης 8), 

Μαγούλα , για την άρδευση των αγρών. Στην Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)
109

 

υπάρχει η πηγή Κιάφα ,  ή Βασιλικό  Ποτάµι  (αρ. 163, χάρτης 8), από την οποία 

υδρεύονταν ο αρχαίος Κλείτωρ και στην Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα) οι πηγές Κοζιάν ,  

Μπονέσι ,  Κριεκούκια . Η πηγή Φιλοµάτι  (αρ. 153, χάρτης 8) στον οικισµό Καλλιθέα 

(παλ. τοπων. Κάνι)
110

 της Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα) θεωρείται κεφαλόβρυσο. 

 

Περιοχή Αροανίας 

Στην Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό) οι δροσερές πηγές Κρύο  Νερό ,  Βρύση  του  

Σοφού ,  Καρµογιάννης ,  Κεφαλόβρυσο ,  Αγίου  Γεωργίου υδρεύουν το χωριό και 

αρδεύουν τους αγρούς. Η πηγή της Ζωοδόχου  Πηγής  στον οικισµό ∆ροβολοβό (αρ. 224, 

χάρτης 9) του χωριού Καµενιάνοι
111

 µε αέναη ροή, που βρίσκεται σε σπήλαιο, όπου και το 

οµώνυµο ναΰδριο υδρεύει το χωριό και τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Στα Ν του χωριού 

Καµενιάνοι βρίσκεται η αέναη πηγή Μεγάλη Βρύση , ή Νεροµάνα  (αρ. 233, χάρτης 9) 

και κοντά στο χωριό η Μεγάλη  Βρύση . Στο Αγρίδι η πηγή του Λειβαδίου  έχει άφθονο 

νερό, το οποίο χρησιµοποιούσαν για την κίνησή τους επτά υδρόµυλοι
112

. Πάρα πολλές πηγές 

βρίσκονται στο χωριό Λιβάρτζιον, κυριότερες των οποίων είναι η πηγή Αγίου  Ιωάννου ,  

Μέτικα ,  Πηγαδάκι ,  Κρουσταλλό . Επίσης, µεγάλες πηγές µε αέναη ροή βρίσκονται στο 

χωριό Αγράµπελα, όπως η πηγή Μίσκλοβο , η πηγή Κουρνιάκου  και η πηγή Κορίτσια .  

                                                 
107

. ΚΕ, 177. 
108

. ΚΕ, 177. Τα νερά από τις καταβόθρες «βγαίνουν» στις πηγές του Αροάνιου Ποταµού. 
109

. Λεξικό 2001, 210, 1715. 
110

. Λεξικό 2001, 171, 1335. 
111

. Λεξικό 2001, 142, 1064. 
112

. ΚΕ, 216. 
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Στο χωριό Τριπόταµα, όπου και η αρχαία Ψωφίς, υπάρχουν πολλές πηγές. Η πηγή 

Βασιλική  (αρ. 245, χάρτης 9), η πηγή Παλιοµάγγανο (αρ. 259, χάρτης 9), η πηγή 

Μύλοι , η πηγή Νεροµηλιά , η πηγή Παλαιοχώρι , η πηγή Κυδωνιά , η πηγή Κανακάρη , 

η πηγή Βροντό , η πηγή Ζώη  Βρύση , ή Βρύση  του  Κατριβά  (αρ. 254, χάρτης 9), η πηγή 

Βρύσες  του  Καλόγερου  (αρ. 244, χάρτης 9). Η πηγή Θολωτή  Κρήνη  στο χωριό 

Αλέσταινα υδρεύει το χωριό και αρδεύει τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις. 

 

Περιοχή Πάου 

Στην Πάο υπάρχουν πολλές πηγές, οι κυριότερες είναι η Καστανιά , η πηγή Κάτω  

Μαχαλά , η πηγή Καθολικό , η πηγή Χάνι , η πηγή ∆ιάσελο  (αρ. 291, χάρτης 9), η πηγή 

Κουκούλες  (αρ. 304, χάρτης 9), οι πηγές της  Αυτίτσαινας , η πηγή Κωστάραινα
113

 και 

η πηγή στη θέση Χάνι  του  Καλαθά  (αρ. 303, χάρτης 9). 

Η ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) εκτός από τα πηγάδια έχει και κρήνες, που 

κατασκευάστηκαν επί Τουρκοκρατίας
114

. Οι πηγές της Ακόνι  και Κρύα Βρύση έχουν λίγο 

νερό. Κοντά στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήµονα υπάρχει πηγή, από την οποία υδρεύεται 

το χωριό. Ακόµη οι πηγές Θάνιτσα  (αρ. 316, χάρτης 8), Καµάρι  (αρ. 325, χάρτης 8) και 

Ντεµέρι . Στο χωριό Νάσια αναβλύζουν οι πηγές Κρύα  Βρύση ,  Κοκκινόβρυση  και 

Καλπάκι . Η πηγή Άγιος  Ανδρέας  (αρ. 280, χάρτης 8) στο Πεύκο (παλ. τοπων. 

Τσαρούχλι)
115

 είναι η µοναδική, από την οποία αρδεύονται και τα χωράφια. Στη Σκοτάνη (παλ. 

τοπων. Κόκοβα) βρίσκονται οι πηγές Βρύση  Βασίλη ,  Βρυσούλα  και Κεφαλόβρυσο . 

 

IIΒ. Παλαιογεωγραφία–Γεωµορφολογία116 

 

Κατά το λεγόµενο Παλαιοζωικό αιώνα (πριν από 550–250 εκατοµµύρια χρόνια) 

ολόκληρη σχεδόν η Πελοπόννησος καλυπτόταν από θάλασσα. Ίδιες συνθήκες πρέπει να 

επικρατούσαν και στις αρχές του Μεσοζωικού αιώνα (πριν από 250 εκατοµµύρια χρόνια). Στις 

αρχές του Ανώτερου Κρητιδικού (πριν από 140 εκατοµµύρια χρόνια), δηλαδή πριν από το τέλος 

της Μεσοζωικής περιόδου, η θάλασσα πήρε µεγαλύτερες διαστάσεις και κάλυψε ολόκληρη την 

Πελοπόννησο (πίν. 1). Οι πρώτες γεωλογικές αναστατώσεις στην περιοχή της Πελοποννήσου
117

 

άρχισαν την Ιουρασική περίοδο και περιορίσθηκαν στο ανατολικό της τµήµα. Στην αρχή της 

γεωλογικής περιόδου, που είναι γνωστή ως Μειόκαινος, άρχισε να αναδύεται από το βυθό της 

                                                 
113

. ΚΕ, 198. 
114

. ΚΕ, 190. 
115

. Λεξικό 2001, 381, 3363. 
116

. Τα γεωλογικά στοιχεία της Επαρχίας Καλαβρύτων συνέταξε και µου παραχώρησε ο επίκουρος καθηγητής του 

Τµήµατος Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών Λεων. Σταµατόπουλος, στον οποίον οφείλονται θερµές 

ευχαριστίες. 
117

. Βλ. Φάκλαρης 1990, 21. 
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Τιθύος µία συµπαγής ξηρά, που κάλυπτε τη σηµερινή Ελλάδα µαζί µε τη χώρα πού ήταν στο 

Αιγαίο και την Τουρκία. Σ’ αυτήν την ξηρά οι γεωλόγοι δίνουν το όνοµα Αἰγαιΐς, ή Αἰγηΐς. 

Στην επόµενη γεωλογική περίοδο γνωστή ως Πλειστόκαινο (πριν από 2/1.7 εκατοµµύρια 

χρόνια) η Ελλάδα άρχισε να παίρνει το σχήµα που έχει σήµερα. 

Η περιοχή µελέτης εντάσσεται στην περιοχή εξάπλωσης των σχηµατισµών της 

γεωλογικής ζώνης Ωλονού–Πίνδου και της ζώνης Γαβρόβου–Τριπόλεως. 

Η ζώνη Ωλονού–Πίνδου διακρίθηκε για πρώτη φορά από τον Α. Philippson
118

, ο 

οποίος της έδωσε το όνοµα αυτό. Η ζώνη αυτή στον ευρύ χώρο της Τιθύος, ήταν µία βαθιά 

αύλακα µεταξύ του υβώµατος της ζώνης Γαβρόβου–Τρίπολης στα ∆ και του Πελαγονικού 

υβώµατος στα Α. Η περιοχή της Πινδικής αύλακας άρχισε να πτυχώνεται και στη συνέχεια να 

αναδύεται και να επωθείται προς τα δυτικά
119

 κατά το τέλος του Ανώτερου Ηώκαινου
120

. Οι δύο 

ζώνες ανήκουν στους αλπικούς σχηµατισµούς (πίν. 2). 

Στη γεωλογική και παλαιογραφική εξέλιξη της περιοχής έχουν συµβάλει η σειρά της 

ζώνης Γαβρόβου–Τριπόλεως και η σειρά Ωλονού–Πίνδου που είναι επωθηµένη στην πρώτη. 

Κατά θέσεις, οι δύο ζώνες καλύπτονται από Πλειο–Πλειστοκαινικά και Ολοκαινικά ποτάµια 

και αλλοβιακά ιζήµατα, τα οποία έχουν καλύψει ή και καταστρέψει, κάτω από τον όγκο των 

ιζηµάτων τους, είτε κατά τη διάρκεια της απόθεσής τους, είτε σε µεταγενέστερα στάδια 

εξέλιξής τους
121

. 

Η σειρά της ζώνης Τριπόλεως, που εφιππεύεται από τη ζώνη της Πίνδου αποτελείται 

από νηριτικούς ασβεστόλιθους εν µέρει δολοµιτοποιηµένους του Τριαδικού–Μέσου Ηωκαίνου 

και φθάνει έως το Λουτήσιο, ή Προµπόνιο (πίν. 1) µε χαρακτηριστική µικροπανίδα. Ακολουθεί 

η ιζηµατογένεση του φλύσχη. Η συγκεκριµένη σειρά, κατά θέσεις τοποθετείται ασύµφωνα επί 

του ηµιµεταµορφωµένου υποβάθρου. 

Η ιζηµατογενής σειρά Ωλονού–Πίνδου, τεκτονικά τοποθετείται σε πολλές θέσεις, είτε 

επί της ιζηµατογενούς σειράς της ζώνης Τριπόλεως, είτε επί του ηµιµεταµορφωµένου 

υποβάθρου της. Πρόκειται περί τεκτονικών καλυµµάτων σηµαντικού πάχους και µεγάλης 

εκτάσεως. 

Η γεωτεκτονική ενότητα Ωλονού–Πίνδου κυριαρχεί πλήρως στην περιοχή. 

Αναπτύσσονται όλοι οι σχηµατισµοί της ενότητας από το Ανώτερο Τριαδικό µέχρι και το 

Ηώκαινο. Πιο συγκεκριµένα, η βάση δοµείται από κλαστικά ιζήµατα του Ανώτερου Τριαδικού 

                                                 
118

. Philippson 1892, 642.  
119

. Η ζώνη Ωλονού–Πίνδου είναι επωθηµένη επί της ζώνης Γαβρόβου–Τριπόλεως. Βλ. Κισκύρας 1994, 154–172 

και ειδικά 155.  
120

. Η ζώνη Ωλονού–Πίνδου απαντάται στην οροσειρά της Πίνδου, στα Άγραφα, στα όρη της Ναυπακτίας και 

συνεχίζεται στα Ν στις περιοχές του Παναχαϊκού, του Ερυµάνθου, ή Ωλονού, στην Αρκαδία, στη Μεσσηνία, στην 

Κρήτη και καταλήγει στο όρος Ταύρος της Τουρκίας. Στα Β συνεχίζεται στην Αλβανία µε το όνοµα Cuca li–

Krasta , στην Κροατία και στη Σλοβενία µε το όνοµα Budva και καταλήγει στις ∆ε ιναρικές  Άλπε ις . 
121

. Για τις Πλειστοκαινικές φυσικές ακολουθίες βλ. Σταµατόπουλος – Κοντόπουλος, 309–319. 
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µερικών δεκάδων µέτρων, τα οποία και εξελίσσονται σε πλακώδεις ασβεστόλιθους του 

∆ρυµού µε Halobies πάχους 80µ. περίπου. Ακολούθως, και από το µέσο Ιουρασικό 

εµφανίζεται κατά θέσεις «ο πρώτος φλύσχης», σηµατοδοτώντας έτσι το πέρασµα στην πιο 

χαρακτηριστική και σηµαντική λιθολογία της ενότητας, τους πλακώδεις Ανωκρητιδικούς 

ασβεστόλιθους. Το πάχος τους, αν και δεν µπορεί να υπολογισθεί στην ύπαιθρο, εξαιτίας του 

βαθµού και της έντασης των πτυχών και των λεπιώσεων, τοποθετείται στα 200µ. 

Καταλαµβάνουν συγκριτικά τις µεγαλύτερες εκτάσεις και όλα τα δεσπόζοντα υψώµατα της 

λεκάνης. Στρωµατογραφικώς υπερκείµενα είναι τα µεταβατικά στρώµατα. Η προαναφερθείσα 

στρωµατογραφία δηλώνει τη µετάβαση προς το φλύσχη, αποτελούµενη από λεπτοπλακώδεις 

ασβεστόλιθους και κλαστικές ενδιαστρώσεις, οι οποίες σταδιακά και προς τα υπερκείµενα 

αυξάνουν σε συχνότητα, µε το πάχος του σχηµατισµού να µην ξεπερνά τα 150µ. Η ακολουθία 

συµπληρώνεται µε τον τοπικό φλύσχη («δεύτερος φλύσχης»). Η γεωλογική δοµή της ευρύτερης 

περιοχής χαρακτηρίζεται από µεγάλη πολυµορφία, µε συχνές εναλλαγές διαφορετικών 

λιθολογιών και µε έντονη τεκτονική παραµόρφωση σε όλη την έκταση. Εκφράζεται µε 

αλλεπάλληλες διαδοχικές εφιππεύσεις γενικής διεύθυνσης ΒΑ/Ν∆, οι οποίες και διακόπτονται 

συχνά από εγκάρσια ρήγµατα. Η συνεχής παραµόρφωση της περιοχής εκφράζεται εντυπωσιακά 

µε έντονες και συνεχείς πτυχώσεις διαφόρων µορφών και σε όλες τις κλίµακες. 

Οι νεώτεροι σχηµατισµοί βρίσκονται σε ασυµφωνία µε τα µεσοζωϊκά ιζήµατα της 

περιοχής. Συνίστανται κυρίως από αργίλους, πηλούς, άµµους και κροκαλοπαγή θαλάσσιας-

λιµνοθαλασσίας, λιµναίας και χερσαίας προέλευσης. Στους νεώτερους σχηµατισµούς µπορούν 

να αναφερθούν και οι λιθώνες, Βουρµίου ηλικίας, που βρίσκονται στις πλαγιές του Χελµού και 

στην πόλη των Λουσών. 

 

IIΒ 1. Υπέδαφος 

 
Το υπέδαφος της περιοχής µελέτης δεν έχει εξετασθεί και επιπλέον δεν έχουν γίνει 

εξορύξεις που να συνδέονται µε µεταλλεύµατα. Ωστόσο, υπάρχουν γνωστά κοιτάσµατα 

λιγνίτου στα Καλάβρυτα, στη θέση Παλιοχώρι της Κερπινής και στο Βρυσάρι (παλ. τοπων. 

Κάτω Γουµένιτσα). Ορυκτό πλούτο έχουν και οι περιοχές της Αροανίας (παλ. τοπων. Σοπωτό) 

και του ∆εσινού, που παρουσιάζουν µαγγάνιο
122

. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι και στην 

περιοχή της ∆άφνης (παλ. τοπων. Στρέζοβα), στη θέση Πλειονέργεια έχει εντοπιστεί 

µαγγάνιο
123

. 

                                                 
122

. Βλ. Γιαννακόπουλος, 156–165. 
123

. ΚΕ, 193. 
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IIΒ 2. Έδαφος 

 

Η Επαρχία Καλαβρύτων είναι ορεινή στο σύνολό της και δεν έχει πεδιάδες. Τα πλέον 

πλούσια εδάφη της βρίσκονται κατά µήκος των ποταµών, που σχηµατίζουν µικρές κοιλάδες, 

όπως η κοιλάδα του Ερασίνου, ή Βουραϊκού ποταµού (εικ. 20), το υψίπεδο των Λουσών (εικ. 

32), η οποία το χειµώνα στο νοτιότερο τµήµα της κατακλύζεται από νερά και µοιάζει µε λίµνη, 

η κοιλάδα του Λάδωνα, ή Ρουφιά (εικ. 33) και του Αροάνιου, ή Κατσάνα ποταµού (εικ. 34) 

στην περιοχή της Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα). Ο εµπλουτισµός των χωµάτων µε υλικό, 

το οποίο προέρχεται από τις υπερεκχειλίσεις των ποταµών κάνει το έδαφος γόνιµο. Σε 

ορισµένες από τις πεδινές περιοχές καλλιεργούνται κηπευτικά και σιτηρά
124

.  

Η καλλιέργεια των σιτηρών σε συνδυασµό µε την κτηνοτροφία αποτελεί τη βάση της 

γεωργικής εκµετάλλευσης. Εκτός από τα κηπευτικά καλλιεργείται ο αραβόσιτος και τα όσπρια, 

τα οποία καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση. Επειδή η καλλιεργήσιµη γη είναι µικρή σε έκταση και 

η παραγωγικότητα ισχνή, πολλοί κάτοικοι έχουν µετακινηθεί σε πιο εύπορες περιοχές. Βέβαια, 

η δηµιουργία του χιονοδροµικού κέντρου τα τελευταία χρόνια κατέστησε την περιοχή 

σηµαντικό πόλο έλξης επισκεπτών, µε συνεπακόλουθο την άνοδο του οικονοµικού της 

επιπέδου.  

 

ΙΙΓ. Κλίµα 
  

Το κλίµα µίας περιοχής είναι βασικός παράγοντας για τη δηµιουργία συνθηκών 

εγκατάστασης. Οι κύριοι συντελεστές, που διαµορφώνουν το κλίµα, είναι η βροχή, το χιόνι, το 

χαλάζι, η θερµοκρασία, οι άνεµοι και η υγρασία, των οποίων ο επιστηµονικός όρος είναι 

κατακρηµνίσµατα
125

. 

Η κατανοµή βροχόπτωσης στην περιοχή µελέτης διατηρεί το χαρακτηριστικό του 

µεσογειακού τύπου, δηλαδή η περίοδος των περιορισµένων βροχοπτώσεων (ξηρή περίοδος) 

συµπίπτει µε τη θερµή περίοδο. Κατά τη διάρκεια του χειµώνα, εκτός από τη βροχή, στα 

ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα συµµετέχει και το χιόνι. Στην ορεινή περιοχή η εµφάνιση του 

χιονιού κατά τη διάρκεια του χειµώνα είναι φαινόµενο συνηθισµένο και διατηρείται στο έδαφος 

για µεγάλο διάστηµα. Στην ηµιορεινή σηµειώνεται σπάνια πτώση χιονιού. Επίσης, το φαινόµενο 

του ολικού παγετού στην ορεινή περιοχή είναι συνηθισµένο σε σχέση µε αυτό της ηµιορεινής, 

που είναι ο µερικός παγετός. Κατά την άνοιξη έχουµε έντονο το φαινόµενο της χαλαζόπτωσης. 

Η µέση θερµοκρασία κατά το µήνα Ιανουάριο είναι 4ºC και η υψηλότερη κατά το µήνα 

Ιούλιο είναι 22ºC. Ο χειµώνας είναι βαρύς και το καλοκαίρι άνυδρο. Επίσης, το χειµώνα κατά 

                                                 
124

. Σχετικά µε τους φυσικούς πόρους και την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής στη σύγχρονη εποχή βλ. 

Γιάνναρης, 151–201. 
125

. Ρόζος, 9–11, 14–15. 
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µέσο όρο πέφτει το 40% της ολικής ετήσιας βροχής, την άνοιξη το 26%, το καλοκαίρι το 6% 

και το φθινόπωρο το 28% (πίν. 3). 

Η σχετική υγρασία είναι ένας παράγοντας, ο οποίος επηρεάζεται σηµαντικά από την 

«ηπειρωτικότητα», από την αναλογία ξηράς και θάλασσας, το εδαφικό ανάγλυφο της περιοχής 

και ειδικότερα από τη θέση των ορεινών όγκων της. Οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν µε τη 

σειρά τους στη γενική ατµοσφαιρική κυκλοφορία και τους τοπικούς ανέµους. 

Κατά τη διάρκεια του χειµώνα πνέουν συχνότερα οι Β∆ άνεµοι και κατά τη διάρκεια 

του καλοκαιριού πνέει ο Ν∆ άνεµος, ο οποίος είναι ξηρός και κοινά αποκαλείται Λίβας. Ο 

άνεµος αυτός συνοδεύεται από υψηλές θερµοκρασίες, προκαλώντας ξήρανση των µη 

αρδευόµενων γεωργικών καλλιεργειών.  

 
ΙΙ∆. Χλωρίδα–Πανίδα 
 

Σε στενή σχέση µε τις κλιµατικές συνθήκες και µε το υψόµετρο του εδάφους βρίσκεται 

και η βλάστηση µίας περιοχής. Τα οικοσυστήµατα της Επαρχίας Καλαβρύτων παρουσιάζουν 

σηµαντικό ενδιαφέρον, που έγκειται στο γεγονός ότι οι βιότοποι προσφέρουν καταφύγιο σε 

πολλά είδη πανίδας. Επιπλέον, το δασικό οικοσύστηµα είναι το κυρίαρχο, του οποίου η 

σπουδαιότητα οφείλεται στον προστατευτικό του ρόλο, στην παροχή ενδιαιτήµατος σε πολλά 

είδη πανίδας και ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας. 

Τα είδη βλάστησης που συναντώνται στην περιοχή µελέτης διαφοροποιούνται ανάλογα 

µε το υψόµετρο: 

 

Ζώνη βλάστησης από επιφάνεια θαλάσσης έως και 600µ. 

Arbutus adrachne (Ήµερη κουµαριά) 

Arbutus unedo (Άγρια κουµαριά) 

Hypericum perfotatum (Σπαθόχορτο) 

Laurus nobilis (∆άφνη) 

Olea europaea (Αγριελιά) 

Pinus halepensis (Χαλέπιος πεύκη) 

Pinus pinea (Κουκουναριά) 

Pistacia terebinthus (Κοκορεβυθιά) 

Phillyrea media (Φιλίκη) 

Prunus mahaleb (Ξυλοκερασιά) 

Quercus aigilops (Βελανιδιά) 

Quercus coccifera (Πουρνάρι) 

Quercus ilex (Αριά) 
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Thymus subthorpii (Θυµάρι) 

Trifollium repens (Τριφύλλι) 

Vitex agnus castus (Λυγαριά) 

 

Ζώνη βλάστησης από υψόµετρο 600µ. έως 800µ. 

Asparagus (Σπαράγγι) 

Ceratonia siliqua (Κουτσουπιά) 

Erica (Ρείκι) 

Juniperus (Κέδρος) 

Lamiaceae Phlomis fruticosa (Ασφάκα) 

Quercus coccifera (Πουρνάρι) 

Salix (Ιτιά) 

Sarcopoterium spinosum (Αφάνα) 

Spartium junceum (Σπάρτο) 

Ulmus Montana, ή Ulmus glabra (Φτελιά) 

 

Ζώνη βλάστησης από υψόµετρο 600µ. έως 1.200µ. 

Castanea sativa (Καστανιά) 

Corylus avellana (Λεπτοκαρυά) 

Juniperus communis (Κέδρος κοινός) 

Juniperus oxycedrus (Κέδρος οξύκεδρος) 

Origanum heracleoticum (Ρίγανη) 

Pinus brutia (Τραχεία πεύκη) 

Platanus orientalis (Πλάτανος) 

Quercus (Ήµερη δρυς) 

Quercus conferta (Πλατύφυλλος δρυς) 

Quercus sessiliflora (Άµισχος δρυς) 

Quercus pubescens (Χοώδης δρυς, ή Χνουδοβελανιδιά) 

Rubus (Βάτος) 

Sambucus nigra (Κουφοξυλιά) 

Sideritis scardica (Τσάι του βουνού) 

 

Zώνη βλάστησης από υψόµετρο 1.000µ. έως 1.700µ. 

Abies birisii Regis (Υβριδογενής ελάτη) 
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Κατά µήκος των ποταµών υπάρχει πλούσια βλάστηση, η οποία συνίσταται από:  

Hypericum perfotatum (Σπαθόχορτο) 

Mentha longifolia (Αγριοδυόσµος) 

Platanaceae Platanus orientalis (Πλατάνια) 

Populus (Λεύκες) 

Primulaceae Cyclamen hederifollum (Κυκλάµινα) 

Pteridium aquilinum (Φτέρη) 

Rubus (Βάτος) 

Salix (Ιτιά) 

Trifollium repens (Τριφύλλι) 

Vitex agnus castus (Λυγαριές) 

 

Ζώνη βλάστησης από υψόµετρο άνω των 2.000µ. 

Στο Χελµό (Αροάνια) διαφοροποιείται η βλάστηση σε σχέση µε το υψόµετρο. Πάνω 

από τα 2.000µ. το δάσος δίνει τη θέση του σε εκτεταµένα λιβάδια, τα οποία διακόπτονται από 

τους απότοµους γκρεµούς. Η βλάστηση εδώ κρύβει τα περισσότερα από τα σπάνια φυτά, για τα 

οποία φηµίζεται ο Χελµός
126

, όπως:  

Aquilegia ottonis (το φυτό αυτό φυτρώνει στα Ύδατα της Στυγός) 

Arnebia densiflora (ασιατικό φυτό, το οποίο υπάρχει µόνο στο Χελµό) 

Geranium asphodeloides 

Macrotomia densiflora 

Omphalodes luciliae (ασιατικό είδος που φυτρώνει στο Χελµό και τη Γκιώνα) 

Pinguicula hirtiflora 

Saxifraga subthorpii 

Valeriana crinii 

 

Η πανίδα της περιοχής είναι ένας ζωολογικός παράδεισος που αποτελείται από: 

 

Ασπόνδυλα 

Coleoptera (Κολεόπτερα) 

Crustacea (Καρκινοειδή)  

Diptera (∆ίπτερα) 

Ephemeroptera (Εφηµερόπτερα) 

Mollusca (Μαλάκια)  

                                                 
126

. Σφήκας, 108. Παπανδρόπουλος, 20–24. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



  

30 

Odonata (Αρχίπτερα)  

Oligoptera (Ολιγόπτερα) 

Platyhelminthes (Πλατυελµίνθες) 

Plecoptera (Πλεκόπτερα)  

 

Μικροπανίδα 

Τα επικρατέστερα είδη της µικροπανίδας, που είναι µορφολογικά προσαρµοσµένα στη 

διαβίωση και σε τρεχούµενα νερά είναι κυρίως οι προνύµφες διαφόρων εντόµων και οι δίπτερες 

προνύµφες του γένους Similium και Blepharoreca, καθώς και οι προνύµφες του γένους Goera, 

Iron και Isogenus. Προσαρµοσµένα σε παρόµοιες συνθήκες είναι τα ισόποδα και τα είδη του 

γένους Hydrophysche. 

 

Βένθος 

Η σύνθεση των βενθικών ζωικών οργανισµών αποτελείται από προνύµφες εντόµων, 

σκουλήκια, µαλάκια και καρκινοειδή. 

 

Έντοµα 

Aurorina (Είδος κίτρινης πεταλούδας) 

Colia (Είδος κίτρινης πεταλούδας) 

Heldteichii (Είδος κίτρινης πεταλούδας) 

Heodes ottomanus (Είδος κίτρινης πεταλούδας) 

Pseudochazara graeca (Είδος γκρι πεταλούδας)
127

 

 

Oρνιθοπανίδα 

Η Πελοπόννησος ευρισκόµενη σε σπουδαία γεωγραφική θέση και συγκεκριµένα στο 

σταυροδρόµι τριών ηπείρων, δέχεται επιρροές τόσο από την Ασία, όσο και από την Αφρική και 

την Ευρώπη. Εποµένως, βιο-γεωγραφικές επιρροές συντελούν στην ποικιλία και της πανίδας. 

Ταυτόχρονα διέρχονται από την Πελοπόννησο σηµαντικοί διάδροµοι µετανάστευσης διαφόρων 

αποδηµητικών ειδών, µε αποτέλεσµα να έχουµε µία πρόσθετη ποικιλία από είδη, τα οποία δεν 

µένουν στην Ελλάδα, αλλά την διασχίζουν, για να φθάσουν στους τόπους προορισµού τους
128

. 

Η περιοχή µελέτης µπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στο δεύτερο µεταναστευτικό διάδροµο 

πουλιών. 

Τα είδη που συναντώνται στην περιοχή είναι τα παρακάτω: 

                                                 
127

 Στο Χελµό υπάρχει και ένα σπάνιο έντοµο, ο Παρνάσιος Απόλλων (η κάµπια πεταλούδας). Για το θέµα βλ. 

Σφήκας, 108. 
128

. Χατζηµπίρος, 99. 
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Accipiter gentilis (∆ιπλοσάϊνι) 

Aquila chrysaetos (Χρυσαετός) 

Cettia cetti (Ψευτοαηδόνι) 

Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα) 

Dendrocopos major (Πρασινοτσικλιτάρα) 

Dendrocopos minor (Μεσοτσικλιτάρα) 

Falco naumanni (Κιρκινέζι) 

Ficedula semitorquata (∆ρυοµυγοχάφτης) 

Garrulus glandarius (Κίσσα) 

Luscinia megarhynchos (Αηδόνι) 

Merops apiaster (Μελισσοφάγος) 

Passer domesticus [(Σπιτο)σπουργίτις] 

Passer montanus (Χωραφοσπουργίτις, ή δενδροσπουργίτις) 

Pica pica (Καρακάξα) 

Upupa epops (Τσαλαπετεινός) 

Στο Χελµό υπάρχουν και πολύ σπάνια πουλιά, όπως: 

Cinclus cinclus (Νεροκότσυφας) 

Circaetus gallicus (Γεράκι, ή φιδαετός) 

Eremophila alpestris (Χιονάδα) 

Falco peregrinus (Πετρίτις) 

 

Θηλαστικά 

Canis aureus (Τσακάλι) 

Canis lupus (Λύκος) 

Erinaceus europaeus (Σκαντζόχοιρος) 

Felis silvestris (Αγριόγατα) 

Lepus europaeus- capensis (Λαγός) 

Lutra lutra (Βίδρα) 

Martes foina foina (Κουνάβι) 

Meles meles (Ασβός) 

Microtus nivalis (Χιονοπόντικας) 

Mus musculus domesticus (Σταχτοποντικός) 

Mustela nivalis (Νυφίτσα) 

Oryctolagus cuniculus (Αγριοκούνελο) 

Pipistrellus pipistrellus (Κοινή νυχτερίδα) 
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Sciurus vulgaris (Σκίουρος) 

Sus scrofa (Αγριογούρουνο) 

Vulpes vulpes (Αλεπού) 

 

Αµφίβια 

Bufo (Φρύνος) 

Hyla arborea (Βάτραχος) 

Lacerta trillineata (Σαύρα) 

Salamandra salamandra (Σαλαµάνδρα) 

Testudo (Χελώνα) 

 

Ερπετά 

Anguis fragilis (Κονάκι) 

Coluber gemonensis (∆ενδρογαλιά) 

Coluber najadum (Σαΐτα) 

Elaphe situla (Σπιτόφιδο) 

Lacerta trilineata (Πράσινη σαύρα) 

Mauremys caspica (Νεροχελώνα) 

Natrix natrix (Νερόφιδο) 

Podacris muralis (Τοιχόσαυρα) 

Vipera ammodytes (Οχιά) 

 

Ψάρια 

Στους ποταµούς Αροάνιο, Ερύµανθο, Λάδωνα αφθονεί η πέστροφα (Salmo trutta) και 

τα χέλια (Anguilla anguilla). Στο Λάδωνα επίσης υπάρχει και ένα είδος ψαριού που το λένε 

γριές, και µοιάζει µε τη θαλασσινή µαρίδα και ένα άλλο, που το λένε µουστάκια. 

 
ΙΙΕ. Τεκτονική–Σεισµικότητα 

 

Η ζώνη Γαβρόβου–Τριπόλεως έχει επηρεασθεί από στοιχεία της τεκτονικής δράσης, 

που είναι µεγάλα εγκάρσια ρήγµατα διαφόρων διευθύνσεων. Τα αποτελέσµατα της τεκτονικής 

δράσης παρουσιάζονται µε τη µορφή σειράς κανονικών και ανάστροφων ρηγµάτων, καθώς και 

πτυχώσεων. Οι πτυχώσεις εµφανίζονται στα πετρώµατα του ηµιµεταµορφωµένου υποβάθρου 

της ζώνης Γαβρόβου–Τριπόλεως µε διεύθυνση Α–∆ και ΝΑ–Β∆. Ο Ξεν. Σταυρόπουλος 

αναφέρει ότι στην κεντρική περιοχή του όρους Χελµού (Λουσικό, Μαύρος Λόγγος) έχουν 
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καταγραφεί ιζήµατα της ζώνης Ωλονού–Πίνδου, τα οποία κείνται σε ιζήµατα της ζώνης 

Γαβρόβου–Τριπόλεως
129

. 

Ο Νοµός Αχαΐας θεωρείται περιοχή υψηλής σεισµικότητας, που εντάσσεται στη ζώνη 

ΙΙΙ, δηλαδή των έντονα σεισµόπληκτων περιοχών
130

. Η σεισµικότητα αποδίδεται στην επίδραση 

της ρηξιγενούς τεκτονικής του Κορινθιακού και του Πατραϊκού κόλπου
131

, αλλά και στην 

έντονη σεισµική δράση που καταγράφεται στην περιοχή των νήσων Κεφαλονιάς και 

Ζακύνθου
132

. Ο Ξ. Σταυρόπουλος αναφέρει ότι ένας από τους πιο ισχυρούς σεισµούς που έχει 

καταγραφεί στην περιοχή του Χελµού είναι εκείνος που έγινε το 1925 µε επίκεντρο την Κάτω 

Κλειτορία
133

 και είχε ένταση 6.6 Ρίχτερ
134

. Ο σεισµός έγινε αισθητός σε όλη την Πελοπόννησο, 

τη Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη, τη Θεσσαλία και τα Ιόνια νησιά. 

                                                 
129

. Ρόζος, 16–20. Σταυρόπουλος, 16–17. 
130

. Μαρώσης, 262–281. Η περιοχή της Κλειτορίας, της Κέρτεζης και της Κούτελης φιλοξενούν επιφανειακές 

εστίες σεισµών.  
131

. Η ΒΑ περιοχή της Επαρχίας Καλαβρύτων (Λαπαναγοί, Πετσάκοι, Βιλιβίνα) υποφέρει από τους σεισµούς του 

Αιγίου, επειδή είναι όµορη προς αυτό περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για τη Β∆ περιοχή της Επαρχίας (Μικρός 

Ποντιάς), η οποία συνορεύει µε την περιοχή των Πατρών (βλ. Μαρώσης, 280).  
132

. Μαρώσης, 264. 
133

. Λεξικό 2001, 210, 1716. 
134

. Σταυρόπουλος, 18 και Μαρώσης, 277.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IΙ (1–3) 
 

 

Πίν. 1: Στρωµατογραφική υποδιαίρεση του Μεσοζωϊκού και Καινοζωϊκού αιώνα 

 

Πίν. 2:  Σκαρίφηµα των ισοπικών ζωνών των Ελληνίδων που συµµετέχουν στη δοµή της  

  Πελοποννήσου, κατά τον ∆. Ε. Ρόζο 

 

Πίν. 3: Πίνακας κλιµατολογικής βάσης δεδοµένων περιόδου 1955–1997 
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 ΙΙΙΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

Η πρώιµη ιστορία της Αρκαδίας, δηλαδή αυτή που αφορά στις εποχές του Λίθου και 

του Χαλκού, εξακολουθεί να παραµένει στο µεγαλύτερο µέρος της σκοτεινή, παρά τη 

σηµαντική συµβολή που προσέφεραν στην επίλυση του προβλήµατος τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα και οι ειδικές µελέτες. Η περιοχή αναφοράς ανήκε αρχικά στους Αζάνες, ένα από τα 

πέντε έθνη του φύλου των Aρκάδων (Ευτρήσιοι, Παρράσιοι, Μαινάλιοι135, Κυνούριοι και 

Αζάνες136), που αργότερα απετέλεσε τµήµα της B∆ Αρκαδίας των ιστορικών χρόνων137.  

Λιγοστές είναι, επίσης, οι πληροφορίες για τα αρχαϊκά χρόνια. Η αφιέρωση στο ιερό 

της Ολυµπίας χάλκινου αγάλµατος από τον Κλείτορα, τέλος του 6
ου

–αρχές 5
ου

 αι. π.Χ.138, και 

από την Ψωφίδα139, τέλος του 6
ου

 αι. π.Χ., όπως και άλλα περιστατικά, συνηγορούν στην 

άποψη ότι «κοινότητες, όπως ο Κλείτωρ και η Ψωφίδα» αυτή την εποχή πιθανότατα να είχαν 

οργανωθεί ως πόλεις140. Συµµετέχουν στους Mηδικούς πολέµους, ως µέλη της 

                                                 
135. Οι Μαινάλιοι κατοικούσαν την περιοχή της οροσειράς του Μαινάλου και οι Παρράσιοι ήταν όµοροι των 
Μαιναλίων και κατείχαν τον ορεινό όγκο του Λυκαίου. Εκτός από τους Αζάνες, οι οποίοι κατοικούσαν τη Β/Β∆ 
Αρκαδία, τα άλλα τέσσερα έθνη καταλάµβαναν την περιοχή της ∆/Ν∆ Αρκαδίας και το Α τµήµα της Αρκαδίας, 
όπου βρίσκονταν οι ισχυρές πόλεις Τεγέα, Μαντίνεια και Ορχοµενός. Σύµφωνα µε το Γ. Α. Πίκουλα, τµήµατα των 
περιοχών των Μαιναλίων και των Παρρασίων η Σπάρτη τα υπήγαγε, ήδη από τον 6ο αι. π.Χ., στο καθεστώς των 
περιοικίδων περιοχών και τούτο γιατί την συνέφερε οι όµορες προς αυτήν περιοχές να µην διαθέτουν ισχυρά 
οικιστικά κέντρα. Για το θέµα βλ. Πίκουλας 1990, 474–480. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 280–287. ΝΜΧ, 109. 
136. Nielsen – Roy 1998, 5–44. 
137. Πίκουλας 1981–1982, 269–281. Jost 1985, 26. Nielsen – Roy 1998, 5–43. 
138. Παυσ. V 23, 7. 
139. Παυσ. V 24, 2. 
140. Nielsen – Roy 1998, 14. Επιπλέον ο T. H. Nielsen θεωρεί ότι κατά τον 5

ο
 αι. π.Χ. δεν υφίσταται ακόµη 

αρκαδική οµοσπονδία, όπως αναφέρει σε προγενέστερη µελέτη του (βλ. Nielsen 1996, 47–50). Ο ίδιος σηµειώνει 
ότι σε κανένα χωρίο του Ηροδότου δεν αναφέρεται ότι οι Αρκάδες συµµετείχαν στους Περσικούς πολέµους ως 
οµοσπονδία και θεωρεί ότι το όνοµα Αρκάδες χρησιµοποιείται ως γεωγραφική ενότητα. Αντίθετα ο J. Roy 
πιστεύει ότι στον πρώιµο 5

ο
 αι. π.Χ. υπάρχει «συµµαχία» (βλ. Roy 1972, 334–341). Τον 5

ο
 αι. π.Χ. δηµιουργήθηκε 

το Αρκαδικό Κοινό, προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα θέµατα των πόλεων ολόκληρης της 
Αρκαδίας, αφού έως τότε δεν υπήρχε κανείς δεσµός µεταξύ τους. Πιθανόν η δηµιουργία του Αρκαδικού Κοινού να 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι πόλεις ήθελαν να παραµείνουν ανεξάρτητες και όχι υπό την ηγεµονία της Σπάρτης. 
Την ίδια εποχή (5

ος
 αι. π.Χ.) αρκαδικές πόλεις εκδίδουν νοµίσµατα, τα οποία ως οπισθότυπο φέρουν την επιγραφή 

ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΝ. Οι C. M. Kraay (Kraay, 98) και W. P. Wallace (Wallace, 32–35) θεωρούν ότι ο Κλεοµένης της 
Σπάρτης οργάνωσε έναν «Αρκαδικό Σύνδεσµο» και ότι οι κοπές µε το όνοµα ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΝ κόπηκαν από αυτόν. 
Ο R. T. Williams δέχεται την άποψη των προηγουµένων και πιστεύει και αυτός ότι όντως οι κοπές συµπίπτουν 
χρονικά µε τις δραστηριότητες του Κλεοµένη στην Αρκαδία και επιπλέον οι νοµισµατικές αυτές εκδόσεις 
σηµατοδοτούν την ύπαρξη της Οµοσπονδίας. Κατά την άποψή του, οι κοπές προέρχονται από τα νοµισµατοκοπεία 
του Κλείτορος, της Τεγέας και της Μαντίνειας (Williams. Nielsen 1996, 39–61 και Nielsen 1999, 22). Οι 
συγκεκριµένες νοµισµατικές εκδόσεις χρονολογούνται από το 490 έως το 417 π.Χ. Φαίνεται ότι οι Αρκάδες, µε 
αυτό τον τρόπο, προσπαθούν να ενισχύσουν την παραδοσιακή ενότητά τους, η οποία όµως δεν είχε από πολιτικής 
άποψης οµοσπονδιακό χαρακτήρα, όπως συνέβη αργότερα µε την Αχαϊκή Συµπολιτεία. Επρόκειτο για ένωση 
ανεξάρτητων οικισµών, µε σκοπό να παραµείνουν εκτός της σπαρτιατικής ηγεµονίας. Ο J. Roy πιστεύει ότι 
πρόκειται για συµµαχία και αντικρούει τις προηγούµενες θεωρίες (βλ. Roy 1972, 334–341). Η Σ. Ψωµά, µετά από 
διεξοδική µελέτη των νοµισµάτων που φέρουν την επιγραφή ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΝ, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι 
παραπάνω κοπές «προκύπτουν από το νόµο της πόλεως, του συστήµατος πόλεων ή της διαπολιτειακής ενώσεως 
(συµµαχίας)». Αναλύει διεξοδικά την κυκλοφορία των νοµισµάτων µε την επιγραφή ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΝ µέσα από τα 
αποθησαυρισµένα σύνολα, το πρόβληµα της εκδότριας αρχής, καθώς και την υπόθεση της «συµµαχικής» 
νοµισµατοκοπίας (Ψωµά, 81–95). Ο µελετητής της BCD Collection A. Walker θεωρεί ότι η πόλη του Κλείτορος 
είναι η εκδότρια αρχή των νοµισµάτων του Αρκαδικού Κοινού (BCD Collection, Pel., 334–338).  
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Πελοποννησιακής Συµµαχίας, και το γεγονός που βαρύνει είναι η ολιγωρία των Mαντινέων 

στη µάχη των Πλαταιών.  

Κατά τα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια οι πόλεις της Αζανίας, και συνεπώς και της 

υπόλοιπης Αρκαδίας, συµµετέχουν στα τότε γεγονότα του ελληνικού κόσµου, αλλά οι 

πληροφορίες µας είναι κατά κανόνα αποσπασµατικές141. Στον Πελοποννησιακό Πόλεµο, οι 

Aρκάδες στην πλειονότητά τους, µάχονται στο πλευρό της Σπάρτης142. Η διαµάχη στην 

Περσία, µεταξύ των αδελφών Κύρου και Αρταξέρξη Β΄, για τη διαδοχή στο θρόνο, εµπλέκει 

και τη Σπάρτη που συµµετέχει ενεργά: δύναµη 13.000 Ελλήνων και µεταξύ αυτών 4.000 

µισθοφόροι Αρκάδες, συµµετέχουν στην εκστρατεία, µε επικεφαλής τον Σπαρτιάτη 

Χειρίσοφο143. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Ξενοφώντα οι µισοί από τους Αρκάδες που 

έλαβαν µέρος ήταν Αζάνες144. 

Περί το 370/69 π.Χ. οι Αρκάδες κυρίως του νότου υπό την ηγεσία της Μαντινείας, 

ενώνονται σε οµοσπονδιακό κράτος145 µε άµεσο αποτέλεσµα τη δηµιουργία της Mεγάλης 

Πόλεως, µία πράξη που στρέφεται εναντίον της Σπάρτης, στη συµµαχία της οποίας υπάγονταν 

έως τότε: είναι το σύντοµο διάστηµα που οι Aρκάδες κυριαρχούν στο προσκήνιο της ιστορίας. 

H αρκαδική συνοχή θα δοκιµαστεί, η Μεγάλη Πόλη ενώνεται µε την Τεγέα και οι δυο τους 

συµµαχούν µε τους Βοιωτούς. Αντιθέτως οι πόλεις της Αζανίας µε τους υπόλοιπους Αρκάδες 

ενώνονται µε την Ήλιδα, την Αχαΐα και το Φλειούντα, υπό τη Μαντίνεια, για να λυθούν οι 

διαφορές στη µεγάλη µάχη της Μαντινείας το 362 π.Χ., χωρίς, πάντως, αδιαµφισβήτητο 

νικητή. Η µάχη της Μαντινείας έχει ως αποτέλεσµα την εξασθένηση των κρατών της 

Πελοποννήσου, και όχι µόνον, και την εµφάνιση της Μακεδονίας στο πολιτικό προσκήνιο. Οι 

συνενώσεις των Αρκάδων146 αλλά και των Αιτωλών σε οµοσπονδιακά κράτη (Κοινά) θα 

αποτελέσουν τα πρώτα βήµατα και για άλλες συµπήξεις που θα ακολουθήσουν και µετά από το 

Μ. Αλέξανδρο, όπως π.χ. η Αχαϊκή Συµπολιτεία147.  

                                                 
141. Θουκ. ΙΙ 9, 2. Στη µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) συµπολεµούν µε τους Σπαρτιάτες κατά των Θηβαίων 

…ξυνεστρὰτευον…καὶ ὅσοι ἄλλοι Ἀρκάδων ξύμμαχοι ἦσαν… (Θουκ. V 57). Ο Θουκυδίδης αναφέρει το γεγονός 

χωρίς όµως να διακρίνει τους Αζάνες. Από το χωρίο του Θουκυδίδη προκύπτει ότι το έθνος των Αζάνων πρέπει να 
είχε αφοµοιωθεί από τους Αρκάδες πριν από την έναρξη της ιστορικής περιόδου, ή στις απαρχές της, όπως ήδη 
έχει επισηµάνει ο Γ. Α. Πίκουλας (πρβλ. Πίκουλας 1981–1982, 280). 
142. Θουκ. II 9, 2.  
143. Ξεν., Κύρου Ἀνάβ., V 6, 15 και VI 4. Ο Ξενοφών αναφέρει µάλιστα το όνοµα του Λουσιάτη Ευρύλοχου, ο 

οποίος διακρίθηκε στη µάχη. 
144. Roy 1967, 293–323. Οι Αρκάδες εµφανίζονται ως εξαιρετικά µάχιµοι και επιπλέον είχαν τη φήµη ικανότατων 
µισθοφόρων. Βλ. Nielsen 1999, 45 και Ψωµά, 93. Στο ιερό της Ολυµπίας, µεταξύ των αναθηµάτων που 
βρίσκονταν κοντά στο τέµενος του Πέλοπα, υπήρχε και εκείνο του Μαινάλιου Φόρµι, ο οποίος είχε συµµετάσχει 
στις εκστρατείες του Γέλωνος και αργότερα του αδελφού του Ιέρωνος (Παυσ. V 27, 1). 
145. Ξεν. Ἑλλ. VI 5, 6 και ∆ιοδ. XV 59, 1. Για την αρκαδική οµοσπονδία, βλ. Larsen, 180 κ. ε. και Nielsen 1999, 

45. 
146. Για το Αρκαδικό Κοινό του 4ου αι. π.Χ. βλ. Dušanic, 269–345 και Roy 1971. 
147. Για την πρώτη συγκρότηση του Αχαϊκού Κοινού βλ. Greco 2001α, 195–196. Πετρόπουλος 2002, 158. Επίσης 
βλ. Larsen, 83, ο οποίος πιστεύει ότι το πρώτο Κοινό δηµιουργείται στον 8

ο
 αι. π.Χ., σε αντίθεση µε την Morgan 
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Με την ανασύσταση του 2
ου

 Αχαϊκού Κοινού το 280 π.Χ., ή Β΄ Αχαϊκή Συµπολιτεία ή 

Πατρινή Συντέλεια148, πόλεις που βρίσκονται σε αδράνεια δραστηριοποιούνται. Ο Άρατος 

κρίνεται ως ο ικανότερος για να ηγηθεί της Συµπολιτείας, αφού είχε κατορθώσει να 

ελευθερώσει την πατρίδα του, Σικυώνα, από τους τυράννους (251 π.Χ.)149. Το 244 π.Χ. ο 

Άρατος καταλαµβάνει τον Ακροκόρινθο και η συνένωση των πόλεων της Πελοποννήσου υπό 

την αχαϊκή ηγεµονία είναι πλέον θέµα χρόνου. Η προσχώρηση µεγάλων πόλεων, όπως της 

Κορίνθου, της Σικυώνος, του Άργους, του Ορχοµενού, της Μαντίνειας και ίσως της Φενεού 

και της Στυµφάλου στο Κοινό150, αλλάζει ριζικά τον πολιτικό χαρακτήρα της Συµπολιτείας. Το 

ίδιο έτος. οι Αιτωλοί εισβάλλουν στην Αρκαδία. Mεταξύ άλλων πολλών, επιτίθενται στην 

Κύναιθα151 και λεηλατούν το Ιερό των Λουσών, από το οποίο παίρνουν µαζί τους τα θρέµµατα 

της θεάς, που ήταν βόδια και πρόβατα152. Η Αιτωλία ελέγχει τώρα τη δυτική Πελοπόννησο και 

η σύγκρουση µε την Αχαϊκή Συµπολιτεία καθίσταται αναπόφευκτη· στην τελευταία ανήκουν 

22 αρκαδικές πόλεις, µεταξύ των οποίων ο Κλείτωρ και οι Λουσοί, ενώ η κοπή κοινού 

νοµίσµατος είναι ιδιαίτερης σηµασίας γεγονός153. 

Aκολουθούν οι Kλεοµενικός και Συµµαχικός Πόλεµος: Στον πρώτο (228–222 π.Χ.)  ο 

Κλεοµένης Γ΄ επαναφέρει τα όρια της Σπάρτης σ’ εκείνα που ήταν πριν από το 370 π.Χ.154 και 

επιτυγχάνει να καταλάβει πρόσκαιρα και τη Μεγάλη Πόλη, κατακτήσεις που εξανεµίζονται µε 

τη µάχη της Σελλασίας το 222 π.X. και την ήττα του από τον Αντίγονο ∆ώσωνα της 

Μακεδονίας µε την υποστήριξη των Aχαιών 155. Στο δεύτερο (220–217 π.X.) οι Μακεδόνες και 

οι Αχαιοί βρίσκονται αντιµέτωποι µε τους Αιτωλούς, συµµάχους των Σπαρτιατών. O Φίλιππος 

E΄, ο διάδοχος του Αντίγονου ∆ώσωνα, θα διασχίσει την Πελοπόννησο, καταλαµβάνοντας 

διαδοχικώς αρκαδικές πόλεις, γεγονότα γνωστά από τη γλαφυρή περιγραφή του Πολύβιου: H 

                                                                                                                                         
που υποστηρίζει ότι «πριν από το τέλος του 5

ου
 αι. π.Χ. δεν µπορούµε να µιλήσουµε για Αχαϊκό Κοινό» (Morgan 

2000, 108). 
148. Πετρόπουλος 2005, 11. 
149. Βλ. Πολ. ΙΙ 41, 1–15. Επίσης βλ. Walbank 1933. Rizakis 1995, 259–262. Κατά τον Ε. Ι. Μικρογιαννάκη, 
αρχικός σκοπός της Συµπολιτείας είναι η ένωση λίγων πόλεων, που εξαπλώνεται γρήγορα και επιδεικνύει τη 

φιλόδοξη πολιτική της (Μικρογιαννάκης, 265–266). Άλλωστε ο Άρατος ἐβούλετο ἐξ ἀρχῆς εἰς μίαν σύνταξιν 

ἀγαγεῖν Πελοποννησίους (Πλουτ. Κλεοµ. 3, 4). 
150. Οι υπόλοιπες πόλεις της Αρκαδίας δηµιουργούν δικό τους Κοινό, το Αρκαδικό, µε πρωτεύουσα τη Μεγάλη 
Πόλη (370 π.Χ.), που συµµαχεί µε το Αχαϊκό και µαζί νικούν τη Σπάρτη το 249 π.Χ. στη Μαντίνεια (βλ. 
Πετρόπουλος 2005, 12). 
151. Grainger, 263. 
152. Βλ. Πολ. IX 34. Αρχηγός των Αιτωλών ήταν ο Τίµαιος. 
153. Head, 416–418. BCD Collection, Pel., 343, 345. Ο Πολύβιος µας παραδίδει την επικρατούσα άποψη για το 

Κοινό «…ὥστε μὴ μόνον συμμαχικὴν καὶ φιλικὴν κοινωνίαν γεγονέναι πραγμάτων περὶ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ 

νόμοις χρῆσθαι τοῖς αὐτοῖς καὶ σταθμοῖς καὶ μέτροις καὶ νομίσμασι…» (Πολ. ΙΙ 37, 10). 
154. ΝΜΧ, 37. Την περίοδο που ο Κλεοµένης κυριεύει τη Μεγάλη Πόλη, αναφέρεται από τον Πολύβιο κάποιος 

Θεάρκης από τον Κλείτορα, τον οποίον χαρακτηρίζει προδότη «Τὸ μὲν γὰρ Κλειτορίων φιλελεύθερον καὶ 

γενναῖον εἷς ἀνὴρ κατῄσχυνε διὰ τὴν ἑαυτοῦ κακίαν, Θεάρκης·» (Πολ. ΙΙ 55, 9). 
155. Το 222 π.Χ. στη µάχη της Σελλασίας, που σήµανε και το τέλος του αρχαίου κόσµου, ο Αντίγονος και οι 
υποταγµένοι σ’ αυτόν Αχαιοί συντρίβουν τον Κλεοµένη και οι Μεγαλοπολίτες, όπως αναφέρει ο Γ. Α. Πίκουλας, 
ανακτούν τις παραµεθόριες περιοχές τους. Για το θέµα βλ. ΝΜΧ, 37. 
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πολιορκία και κατάληψη ιδίως της Ψωφίδας το 218 π.X. είναι το µείζον γεγονός, µε κέρδος µας 

τις εκπλητκικές πληροφορίες για την τοπογραφία της πόλης156. Το 217 π.Χ. µε την ειρήνη της 

Ναυπάκτου τελειώνει ο Συµµαχικός Πόλεµος157. Το 184 π.Χ. συγκαλείται στον Κλείτορα η 

σύνοδος των Αχαιών, στρατηγός της οποίας ήταν ο Λυκόρτας, πατέρας του ιστορικού 

Πολυβίου. Στη σύνοδο λαµβάνουν µέρος και οι Ρωµαίοι µε επικεφαλής τον Άπιο Κλαύδιο158. 

Η µακεδονική κυριαρχία τελειώνει στη µάχη της Πύδνας το 168 π.Χ. Η Αρκαδία, που 

είχε λάβει µέρος στον πόλεµο κατά της Ρώµης159 στο πλευρό των Μακεδόνων, αποτελεί πλέον 

µέρος της Provincia Macedonia160. To έτος 146 π.Χ. αποτελεί την αρχή της ρωµαιοκρατίας161, 

η οποία συνοδεύεται από ανακατατάξεις στον πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό τοµέα των 

πόλεων162, χωρίς πάντως να έχουµε πλήρη γνώση των γεγονότων και των επακόλουθων. Οι 

αρκαδικές πόλεις πιθανότατα διαθέτουν µία σχετική ελευθερία163. Από το 146 π.Χ. µέχρι το 31 

π.Χ. η Ψωφίς164, ο Φενεός165, η Τεγέα166 και η Θέλπουσα167 είναι οι µόνες πόλεις από την 

Αρκαδία που εξακολουθούν να κόβουν χάλκινα νοµίσµατα168. Βαθµιαία το ελληνικό στοιχείο 

αρχίζει να συµµετέχει στη διοίκηση της αυτοκρατορίας169. Στη ναυµαχία του Ακτίου, οι 

Αρκάδες πολεµούν στο πλευρό των ενωµένων στρατευµάτων Αντωνίου και Κλεοπάτρας και 

µόνον οι Μαντινείς είναι µε το µέρος του Οκταβιανού170. Από το 27 π.Χ. η Ελλάδα 

οργανώνεται, ως µια ιδιαίτερη Συγκλητική Επαρχία, η οποία διοικείται από ανθύπατο που έχει 

έδρα την Κόρινθο. H εγκατάσταση των αποίκων στη Β∆ Πελοπόννησο άλλαξε το παραδοσιακό 

πλαίσιο της πολιτικής δοµής, όχι µόνον των πόλεων που αποικίσθηκαν, αλλά και εκείνων που 

                                                 
156. Όταν ο Φίλιππος Ε΄ φθάνει στην Ψωφίδα και βλέπει την οχύρωσή της, περιέρχεται σε αµηχανία, σύµφωνα µε 
την περιγραφή του Πολυβίου, IV 70–71. Walbank 1957, I 43. Bλ. την πλέον πρόσφατη θεώρηση του Pritchett, 
22–28.  
157. Sordi, 274. Ο Ναυπάκτιος Αγέλαος ήταν αυτός που συνέβαλε στη σύναψη της ειρήνης και είναι ο ίδιος που 
συνέγραψε και εκφώνησε την περίφηµη δηµηγορία «περί της ειρήνης της Ναυπάκτου» (Πολ. V, 107, 5). 
158. Πολ. XXIII 5, 1 και Liv. XXXIX 35 κ.ε. 
159. Παυσ. VII 15, 5–6. 
160. Accame, 141. 
161. ΝΜΧ, 38. 
162. Η ρωµαϊκή πολιτική της δηµοκρατικής περιόδου είναι «επιβολή και κυριαρχία», αλλά και δηµιουργία 
συµφερόντων µεταξύ της τοπικής εξουσίας των πόλεων και της ρωµαϊκής ηγετικής τάξης (Ριζάκης 1992–1993, 
433–448). 
163. Accame, 141. 
164. Head, 453. 
165. BMC, Pel., 196, 25. 
166. Head, 455. 
167. Head, 456. 
168. Ο Α. Ριζάκης πιστεύει ότι οι πόλεις που δραστηριοποιούνται µετά το 146 π.Χ. και κόβουν νοµίσµατα έχουν 
σχετική ανάπτυξη (Ριζάκης 1987–1988, 25). 
169. Η Αρκαδία γίνεται αναφορά για τους Ρωµαίους, γιατί την εποχή αυτή γεννιέται και ο µύθος της βουκολικής 
Αρκαδίας (Ριζάκης 1992–1993, 434).  
170. Πρβλ. Accame, 144. Ριζάκης 1992–1993, 434, υποσ. 3. 
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βρίσκονταν σε άµεση γειτνίαση µε αυτές171. Ορισµένα αστικά κέντρα αποκτούν ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε σχέση µε τη χώρα που τα περιβάλλει, ενώ µικρότερα παρακµάζουν.  

Επί αυτοκράτορος Αδριανού πολλές πόλεις ευεργετούνται. Τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα που προέρχονται από την Κύναιθα (χάλκινο άγαλµα υπερφυσικού µεγέθους, 

µαρµάρινη κεφαλή Κοσµητού, υδραγωγείο των ΡΩΜ χρόνων και ταφικά κτίσµατα των ΥΡΩΜ 

χρόνων)172 ενισχύουν την άποψη ότι υπάρχει οικονοµική ακµή. Σε χάλκινο νόµισµα της εποχής 

του Καρακάλλα173, απεικονίζεται µεταξύ άλλων και στοά, προφανώς της αγοράς της Κύναιθας. 

Τα ευρήµατα αυτά, εκτός από τον πλούτο, δίδουν την εντύπωση έντονης «παρουσίας 

αριστοκρατίας». Οι αγροικίες (villae)174 σε γειτονικές προς τους οικισµούς θέσεις175 και η 

πληθώρα των αρχαιολογικών θέσεων που εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές και προέρχονται 

ίσως από οικισµούς είναι χαρακτηριστικά ευρήµατα της εποχής, ιδίως όταν βρίσκονται επάνω 

σε δρόµους που οδηγούν προς την Πάτρα ή το Αίγιο176.  

Το 267 µ.Χ. οι Έρουλοι κατέρχονται στη νότιο Ελλάδα και προξενούν καταστροφές 

στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο, χωρίς, όµως, η περιοχή της Αζανίας να υποστεί ιδιαίτερες 

βλάβες. Προς το τέλος του 3
ου

 αι. µ.Χ. γίνεται προσπάθεια αναδιοργάνωσης της 

αυτοκρατορίας. Η λεγόµενη «διοκλητιάνειος αναδιοργάνωση» αποτελεί την έσχατη 

προσπάθεια µιας πολύχρονης εξέλιξης, κατά την οποία η πόλη παύει να υπάρχει ως 

αυτοδύναµο και αυτοδιοικούµενο σύστηµα. Με την επικράτηση του Μ. Κωνσταντίνου και την 

αναδιοργάνωση του κράτους δηµιουργούνται οι βάσεις για το µεταγενέστερο Βυζαντινό 

κράτος. Κατά την υστερορωµαϊκή περίοδο, πολλοί οικισµοί της περιοχής επιβιώνουν, όπως 

αποδεικνύεται από την επιφανειακή έρευνα177. Η εύρεση στον Κλείτορα ελληνόγλωσσου 

αποσπάσµατος αγορανοµικού διατάγµατος του ∆ιοκλητιανού (Edictum Diocletiani)178, που 

χρονολογείται το 301 µ.Χ. και αναφέρεται στις τιµές διατίµησης του µούστου και του κρασιού, 

ενισχύει την άποψη ότι στην περιοχή υφίσταται οργανωµένη εµπορική δραστηριότητα µε 

κέντρο την πόλη του Κλείτορος. 

                                                 
171. Πρβλ. Ριζάκης 1990, 321 και Rizakis 1996, 255–324. Οι αποικίες αποτελούν συνδετικό κρίκο µεταξύ 
Επαρχίας και αυτοκρατορικής εξουσίας, χάρις στην πολιτική και προνοµιούχο θέση τους, αλλά και των 
οικονοµικών εσόδων που είχαν από τη µεγάλη εδαφική τους περιφέρεια. 
172. Βλ. κεφ. IV, αρ. 41, 59, 74, 86. 
173. ZfN, 24(1904)66. Head, 447. Jost 1985, 52. 
174. Βλ. κεφ. IV αρ. 164. 
175. Στην περιοχή µελέτης δεν γνωρίζουµε, λόγω έλλειψης αρχαιολογικών δεδοµένων, ποιοι οικισµοί 
εξακολουθούν να υπάρχουν και ποιοι εγκαταλείπονται. 
176. Πετρόπουλος 1994α, 405–424. 
177. Βλ. κεφ. IV αρ. 41, 64, 69, 76, 77 (;), 129, 174, 183, 199. Επιπλέον, η συστηµατική ανασκαφή στον αρχαίο 
Κλείτορα, που διεξάγεται από τη Μ. Πετριτάκη, έφερε στο φως κατάλοιπα της εποχής αυτής, όπως αψίδα ναού 
ΠΒΥΖ (παλαιοχριστιανικής) εποχής, ταφές της ίδιας περιόδου, νοµίσµατα και κεραµική του 3

ου
–4

ου
 αι. µ.Χ. 

(Πετριτάκη 2005, 359). 
178. Πετριτάκη 1996, 88. 
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Το 396 µ.Χ. η περιοχή δοκιµάζεται από νέες λεηλασίες µε την επιδροµή του γότθου 

Αλάριχου, ο οποίος εισβάλλει στην Αρκαδία από τη Σπάρτη, διασχίζει την Τεγέα και 

κατευθύνεται προς τα Β∆, στα ορεινά εδάφη του Ερυµάνθου, προς το όρος Φολόη179.Το 397 

µ.Χ. ο Στηλίχων, απεσταλµένος στρατηγός της Κωνσταντινουπόλεως, περικυκλώνει τους 

Γότθους στο οροπέδιο της Φολόης, καταφέρνει εναντίον τους καίριο πλήγµα και επιτρέπει, σε 

όσους επιζούν, να επιστρέψουν στην Ήπειρο180. Λόγω των λεηλασιών και καταστροφών των 

Γότθων ο Θεοδόσιος Β΄ (408–450 µ.Χ.) αναγκάζεται να απαλλάξει την ελληνική χερσόνησο 

από το µεγαλύτερο µέρος των φόρων προς το κράτος. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας µε το διάταγµα 

του 435 µ.Χ., που συµπληρώνει αντίστοιχο του Θεοδοσίου Α΄181, επιβάλλει το κλείσιµο των 

αρχαίων ναών. Έτσι, επάνω στα ερείπια των τελευταίων κτίζονται χριστιανικές εκκλησίες, στις 

οποίες χρησιµοποιείται συχνά αρχαίο οικοδοµικό υλικό. Η εύρεση νοµισµατικού θησαυρού182 

στη θέση Κιβούρια, ή Κουβούκλι, του χωριού Κλείτωρ183, που χρονολογείται στο τέλος 

του 6
ου

 αι. µ.Χ.–αρχές του 7
ου

 αι. µ.Χ., και η λειτουργία επισκοπικής έδρας, επιβεβαιώνει την 

άποψη ότι η πόλη συνεχίζει να υφίσταται184. 

 

 ΙΙΙΒ. ΟΡΙΑ 

 

Η περιοχή µελέτης αφορά στα σηµερινά όρια της Επαρχίας Καλαβρύτων185 και σε ένα 

πολύ µικρό τµήµα της Επαρχίας Αιγιαλείας, στο οποίο εξετάζεται η αρκαδική πόλη Νώνακρις. 

Πρέπει, όµως, να υπογραµµισθεί ότι σε καµία περίπτωση τα σηµερινά διοικητικά όρια δεν 

αντιστοιχούν στα όρια των αρχαίων περιοχών. Η σηµερινή Επαρχία Καλαβρύτων στην 

αρχαιότητα αποτελούσε τµήµα της Αρκαδίας και µάλιστα της Αζανίας. 

Στους Μυκηναϊκούς χρόνους η περιοχή πρέπει να αποτελούσε τµήµα της ∆υτικής 

Κοινής της Ηπειρωτικής Ελλάδας186. Τα κοινά χαρακτηριστικά αυτής της πολιτιστικής 

οντότητας εµφανίζονται αµέσως µετά από την πτώση των µυκηναϊκών ανακτόρων, σύµφωνα 

µε τις τελευταίες µελέτες των ευρηµάτων των ανασκαφών. Μετά την κατάρρευση των 

ανακτόρων, η περιφέρεια του µυκηναϊκού κόσµου αναβαθµίζεται και οι περιοχές 

                                                 
179. Βελισαρίου, 269–273. Ελευθερίου, 261–272 και ειδικότερα 267–268. 
180. Ο Βελισαρίου αναφέρει ότι ο Αλάριχος οδήγησε το λαό του στα Β∆, στην προσπάθειά του οι Βησιγότθοι να 
αποκτήσουν µόνιµη εγκατάσταση και να ζήσουν εδώ ειρηνικά, ασχολούµενοι µε την κτηνοτροφία και τη γεωργία 
(Χρυσός, 181–191. Βελισαρίου, 269–273. Ελευθερίου, 267–268). 
181. Το 392 µ.Χ. ο Θεοδόσιος Α΄ εκδίδει διάταγµα, µε το οποίο απαγορεύει τη λατρεία στα αρχαία Ιερά. 
182. Αβραµέα 1983, 49–90. Πετριτάκη 2005, 359. 
183. Το σηµερινό χωριό Κλείτωρ [=Κλείτουρας] βρίσκεται στα ∆ της αρχαίας πόλης (Βλ. κεφάλαιο IV, αρ. 188). 
184. Πετριτάκη 2005, 359.  
185. Σύµφωνα µε το Γ. Παπανδρέου η Επαρχία Καλαβρύτων φέρει το ίδιο όνοµα από το 1205 µ.Χ. (πρβλ. ΚΕ, 9). 
186. Στη ∆υτική Κοινή «West Mainland Koine», εκτός από τη ∆υτική Αχαΐα, ένα µεγάλο µέρος της Ηλείας και της 
∆υτικής Αρκαδίας, συµπεριλαµβάνονταν τα Ιόνια νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλληνία και Ιθάκη, η Αιτωλία, η 
Ακαρνανία, οι ακτές της Ηπείρου και η Φωκίς. Βλ. Papadopoulos 1979, 182. Moschos 2002, 15.  
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αναπτύσσονται187. Η κατάρρευση του ανακτορικού συστήµατος πρέπει να έφερε οικονοµικές 

και κοινωνικές αλλαγές, γεγονός που οδήγησε τους κατοίκους των διοικητικών κέντρων στη 

µετακίνησή τους προς την περιφέρεια188. Είναι πολύ πιθανόν οι πληθυσµοί αυτοί να 

χρησιµοποίησαν τη βόρειο Αρκαδία ως πέρασµα και καταφύγιο189. Η Λ. Παπάζογλου-

Μανιουδάκη190 και ο Ιω. Μόσχος θεωρούν και αυτοί ότι η Αχαΐα µετέχει της ∆υτικής Κοινής· 

ο τελευταίος µάλιστα πιστεύει ότι η περιοχή των Καλαβρύτων πρέπει να αποτελεί συνέχεια 

εκείνης των Πατρών, όµως η άποψή του δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να επιβεβαιωθεί, 

λόγω έλλειψης ανασκαφικών δεδοµένων191. Πιθανώς το Β τµήµα της περιοχής να εντάσσεται 

στη σφαίρα επιρροής µεγάλων σηµαντικών κέντρων, όπως εκείνο, στη θέση Σταυρός της 

Χαλανδρίτσας192, του Καταρράκτη193 και το Ν στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Γορτυνίας 

της Αρκαδίας194.  

Η µετάβαση στη ΠΓΕ και ΓΕ εποχή φαίνεται να είναι οµαλή, αφού νεκροταφεία της 

ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου χρησιµοποιούνται στη ΠΓΕ195. Οι θέσεις που εντοπίστηκαν από την 

επιφανειακή έρευνα είναι όλες νεκροταφείων και βρίσκονται επάνω σε οδικούς άξονες. Η 

κεραµική παρουσιάζει οµοιότητες µε τα εργαστήρια της Αχαΐας, της Αιτωλίας και της Ηλείας.  

Στους ΚΛ χρόνους τα όρια είναι ευµετάβλητα. Στα Β της περιοχής η οριοθετική 

γραµµή θα µπορούσε να τοποθετηθεί στις κορυφογραµµές του όρους Κερύνεια, δηλαδή στο 

όρος Σκεπαστό και το όρος Προφήτης Ηλίας Κερπινής, που συµπίπτει και µε τα όρια της 

χώρας των Κυναιθέων. Οι θέσεις που εντοπίστηκαν βορειότερα στη λεκάνη της Βάλτας πρέπει 

να αποδοθούν στο Άσχειον (;). Ο όγκος των Αροανίων αποτελεί τα προς Α όρια της περιοχής 

που εξετάζεται. Σε ό,τι αφορά στα ∆ όρια η θέση Καστρίτσι Κάτω Βλασίας (αρ. 67, χάρτης 7) 

αποτελεί το όριο µεταξύ Αχαΐας και Αρκαδίας, όπως και η θέση Αχνάρι στα Β∆ όπου το ιερό 

της Ρακίτας, το οποίο πιθανότατα αποτελούσε ιερό ορίων των Ρυπών τουλάχιστον στους 

πρώιµους ιστορικούς χρόνους. Τα ∆/Ν∆ όρια της περιοχής είναι ευµετάβλητα, λόγω της 

                                                 
187. Η Λ. Παρλαµά αναφέρει ότι γύρω από τις ακροπόλεις αναπτύσσονταν οι πόλεις και στην ύπαιθρο οι οικισµοί 
των χωρικών και είναι πολύ πιθανόν ο απλός κόσµος να βρισκόταν σε αντίθεση µε την εξουσία. Πρβλ. Παρλαµά 
1974, 53). 
188. Σαλαβούρα 2005, 41 και Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β΄, 486–488. Η Ηλεία δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την 
καταστροφή (Παρλαµά 1974, 54). 
189. Σαλαβούρα 2005, 42. 
190. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1999, 269. 
191. Moschos 2002, 19.  
192. Κολώνας – Γκαζής 2006, 25–30. Κολώνας 2008, 7–13. 
193. Κυπαρίσσης 1919, 98–99. Κολώνας 2008, 14–20. 
194. Σαλαβούρα 2007, 487. 
195. Το γεγονός αυτό έχει επιβεβαιωθεί και ανασκαφικά σε µυκηναϊκό τάφο στη θέση Αγία Παρασκευή, ή Αλώνια 

(αρ. 29, χάρτης 6) στο Βρυσάρι (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα). Πρβλ. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1999, 269–
284. Επίσης, κατά την ανασκαφή δρόµου µυκηναϊκού τάφου στη θέση Άγιος Βασίλειος Χαλανδρίτσας, 
περισυνελέγησαν όστρακα που χρονολογούνται από την ΥΕ ΙΙΒ έως την υποµυκηναϊκή περίοδο (βλ. 
Σταυροπούλου-Γάτση 1993, 123).  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 

 

45 

άµεσης γειτνίασής της µε την Ήλιδα. Ως Ν όριο της περιοχής θεωρείται ο ποταµός Λάδων, 

όπως ήδη έχει επισηµαίνει ο Γ. Α. Πίκουλας196. 

Ήδη από τον 4
ο
 αι. π.Χ., η Αρκαδία κάνει την εµφάνισή της στην περιοχή της 

Πισάτιδας και της Ακρώρειας, τις οποίες διεκδικεί. Στην Κλασική περίοδο τα όρια της 

Αρκαδίας, πρέπει να τοποθετηθούν περίπου στο σηµερινό χωριό Αµυγδαλή (παλ. τοπων. 

Μπαρµπότα)197 και στον οικισµό Καλλιµάνι, ο οποίος πιθανότατα αποτελούσε το πέρας της 

χώρας των Ψωφιδίων, η οποία, σύµφωνα µε την άποψη του J. Roy, θεωρείται αρκαδική 

τουλάχιστον από την εποχή αυτή (κλασική)198. Περί το 370 π.Χ., οι Αρκάδες ενώνονται σε 

οµοσπονδιακό κράτος και αµέσως µετά ο ηλειακός Λασιών αξιώνει την ένωσή του µε την 

οµοσπονδία199, αλλά καταλαµβάνεται από το κράτος της Ήλιδος ή, όπως υποστηρίζει ο J. Roy 

από εξόριστους Αρκάδες, που συνεργάζονταν µε την Ήλιδα και το 365–364 π.Χ. 

ανακαταλαµβάνεται από τους Αρκάδες200. Η Ψωφίδα από το 219 π.Χ., σύµφωνα µε τη 

µαρτυρία του Πολυβίου, ενώνεται µε το κράτος της Ήλιδος201 και γίνεται περιοικίς κοινότητα 

αυτής202. Τα γεγονότα αυτά µας αποκαλύπτουν ότι τα όρια των περιοχών αλλάζουν συχνά, 

εξαιτίας οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων203.  

Στα ΡΩΜ χρόνια δεν µπορούµε να αποδώσουµε επακριβώς τα όρια της περιοχής, 

λόγω έλλειψης στοιχείων204. Όµως θεωρούµε ότι το Β τµήµα της και συγκεκριµένα η Κύναιθα 

και η χώρα της πρέπει να εντάχθηκε στην ευρύτερη περιοχή της αποικίας των Πατρών, 

σύµφωνα µε επιγραφή. Η εύρεση της ενεπίγραφης στήλης στη Μονή της Αγίας Λαύρας, 

αποτελεί µαρτυρία της εξάπλωσης των οικονοµικών ενδιαφερόντων των ρωµαίων αποίκων 

προς τις πόλεις της βόρειας Αρκαδίας205. 

Το αρκαδικό πόλισµα της Νωνάκριδος, του οποίου τα ερείπια εντοπίστηκαν από τον 

Γ. Α. Πίκουλα στο λόφο του Αγιο-Θανάση (αρ. 137, χάρτης 6)206 στο χωριό Σόλος των 

Κλουκινοχωρίων, φαίνεται να είναι ανεξάρτητο από την πόλη της Φενεού. Άλλωστε, όπως ήδη 

                                                 
196. Πίκουλας 1981–1982, 279. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 25–37. 
197. Λεξικό 2001, 72, 393. 
198. Roy 2000, 139. 
199. Βλ. Ξεν. Ἑλλ. VII 1, 26. Ο Λασιών και όλη η Ακρώρεια αποσπώνται από την Ήλιδα και γίνεται ανεξάρτητο 

κράτος, σύµµαχος της αρκαδικής οµοσπονδίας. Πρβλ. Roy 2000, 138, 144. 
200. Roy 2000, 138. 
201. Βλ. Πολ. IV 70, 2–72.10. Πρβλ. Roy 2000, 139. 
202. Πρβλ. Roy 1997, 282–320. Roy 2000, 139. Roy 2006, 129–130. 
203 Ο J. Roy επισηµαίνει ότι τα δύο λιµάνια των Ηλείων Κυλλήνη και Φειά αποτελούσαν πάντοτε στόχο για τους 
Αρκάδες, ώστε να πετύχουν την έξοδό τους προς τη θάλασσα. Επιπλέον ο κάµπος της Ήλιδος ήταν ο ιδανικός 
χώρος για τη διαχείµαση των κοπαδιών τους (Roy 2000, 133). 
204. Η αναφορά ότι η Τρίτεια, ή Τριταία ήταν κάποτε αρκαδική (Παπαχατζής 1980, 132) δεν είναι εύκολο να 
προσδιορισθεί. Το 280 π.Χ. µε τη σύµπηξη του Β΄ Αχαϊκού Κοινού η Τριταία είναι αχαϊκή, γιατί πρωτοστατεί µαζί 
µε την Πάτρα, τις Φαρές και τη ∆ύµη στην αναδιοργάνωσή του. Πιθανώς έγινε αρκαδική µετά από τη µάχη στα 
Λεύκτρα, όταν συνοικίστηκε η Μεγάλη Πόλη. Στα ΡΩΜ χρόνια είναι αχαϊκή, σύµφωνα µε τον Παυσανία (Παυσ. 
VII 22, 6). 
205. Rizakis 1979, Ι 394. 
206. Πίκουλας 1986, 313–318, πίν. 25–26. ΑΡΚΑ∆ΙΑ 218–224. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 

 

46 

έχει επισηµάνει ο παραπάνω µελετητής, µεγάλα οικιστικά κέντρα, όπως ο Κλείτωρ, ο Φενεός ή 

ακόµα και οι Λουσοί, θα ήθελαν να το έχουν υπό την επιρροή τους, λόγω της ύπαρξης των 

Υδάτων της Στυγός στη χώρα του. 207 

 

                                                 
207. Πίκουλας 1986, 314. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤ’ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ∗

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

1. Άγιος Κωνσταντίνος Καλαβρύτων Βιλιβίνα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
2. Πλαγιά, ή Λάκκα Καλαβρύτων Βάλτα 

(παλ. τοπων. 
Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

3. Βελίνο,  ή Βελινός Καλαβρύτων Βάλτα 
(παλ. τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

4. Καρκαλαίικα Καλαβρύτων Βιλιβίνα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
5. Αϊ-Γιάννης, ή 

Αδιάκοπος
Καλαβρύτων Βάλτα 

(παλ. τοπων. 
Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

6. Καραγιάννη Βρύση Καλαβρύτων Βάλτα 
(παλ. τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

7. Αυχένας,  ή 
Εικονοστάσι Αγίου 
Βασιλείου

Καλαβρύτων Βιλιβίνα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

8. Αμπέλια Καλαβρύτων Βιλιβίνα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
9. Άγιος Ανδρέας Καλαβρύτων Βάλτα 

(παλ. τοπων. 
Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

10. Μπούρμπουλας Καλαβρύτων Βάλτα 
(παλ. τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

11. Άγιος Νικόλαος Καλαβρύτων Βάλτα 
(παλ. τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

12. Άϊ-Γιώργης Καλαβρύτων Πλατανιώτισσα 
(παλ. τοπων. 

Κλαπατσούνα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

13. (-) Καλαβρύτων Πλατανιώτισσα 
(παλ. τοπων. 

Κλαπατσούνα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

14. (-) Καλαβρύτων Πλατανιώτισσα 
(παλ. τοπων. 

Κλαπατσούνα)

Δίγελα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

15. Μετόχι Καλαβρύτων Λαπαναγοί Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

16. Μονή Μακελλαριάς Καλαβρύτων Λαπαναγοί Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

17. Άγιοι Πάντες Καλαβρύτων Κάτω Ζαχλωρού Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
18. Καρές Καλαβρύτων Κορφαί 

(παλ. τοπων. 
Κιρίτσοβα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

 Η σειρά των θέσεων παρουσιάζεται με κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο και από Ανατολή προς Δύση
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

19. (Εντός του 
οικισμού)

Καλαβρύτων Ρογοί Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

20. Πρωτοβίνα Καλαβρύτων Δροσάτον 
(παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φαμελίτικα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

21. Πράσινο Χωράφι,  ή 
Παλιάχωρα

Καλαβρύτων Δροσάτον 
(παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

22. Άγιος Ιωάννης Καλαβρύτων Δροσάτον 
(παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φαμελίτικα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

23. Παλαιομονάστηρο Καλαβρύτων Βρυσάριον 
(παλ. τοπων. 

Κάτω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

24. Αλυσός Καλαβρύτων Δροσάτον 
(παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φαμελίτικα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

25. Γαρού Ράχη Καλαβρύτων Δροσάτον 
(παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

26. Γεωργάμ(η) Λίμνη Καλαβρύτων Δροσάτον 
(παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

27. Σαΐνη Λάκκα, ή 
Παναγιά

Καλαβρύτων Δροσάτον 
(παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

28. Λάκκες,  ή Ποτάμι Καλαβρύτων Δροσάτον 
(παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

29. Αγία Παρασκευή, ή 
Αλώνια

Καλαβρύτων Βρυσάριον 
(παλ. τοπων. 

Κάτω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

30. Πλατάνα Καλαβρύτων Βρυσάριον 
(παλ. τοπων. 

Κάτω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

31. Μέργα Ίσωμα, ή 
Παναγιά

Καλαβρύτων Δροσάτον 
(παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

32. Βαρθολομιό Καλαβρύτων Μικρός Ποντιάς Λομποκάς Φύλλο 
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ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
33. Πουρνάρι Καλαβρύτων Μικρός Ποντιάς Λομποκάς Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
34. Λόφος Πρινάκια Καλαβρύτων Βρυσάριον 

(παλ. τοπων. 
Κάτω 

Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

35. Αγία Κυριακή Καλαβρύτων Κερπινή Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
36. Ύψωμα Αϊ-Λιά Καλαβρύτων Κερπινή Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
37. Κρανιά, ή Αλώνια Καλαβρύτων Μικρός Ποντιάς Λομποκάς Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
38. (-) Καλαβρύτων Προφήτης Ηλίας 

(παλ. τοπων. 
Γκέρμπεσι)

Μουρίκι Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

39. Λίμνα Καλαβρύτων Φλάμπουρα Νεοχώριον Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

40. Κλοκός Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
41. Άγιοι Θεόδωροι, ή 

Αϊθοδωρότρυπα
Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

42. Τρία Πηγάδια Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
43. Ράϊκου Καλαβρύτων Βρυσάριον 

(παλ. τοπων. 
Κάτω 

Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

44. Δρούκα Λάκκα Καλαβρύτων Τρεχλόν 
(παλ. τοπων. 
Τρεκλίστρα)

Λαπάθεια
(παλ. τοπων. 

Λαπάτα)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

45. Στου Άγριου Καλαβρύτων Σκεπαστόν 
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

46. Επτά Πηγάδια Καλαβρύτων Σκεπαστόν 
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

47. (Νεκροταφείο του 
χωριού)

Καλαβρύτων Φλάμπουρα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

48. Καψαλάκι Καλαβρύτων Προφήτης Ηλίας 
(παλ. τοπων. 
Γκέρμπεσι)

Μενυχταίικα Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

49. Βελβίνικο Καλαβρύτων Φλάμπουρα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
50. (Εντός του 

οικισμού)
Καλαβρύτων Βραχνίον Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

51. Γαϊδουρρόραχη Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
52. Πουρνάρες Καλαβρύτων Τρεχλόν 

(παλ. τοπων. 
Τρεκλίστρα)

Λαπάθεια
(παλ. τοπων. 

Λαπάτα)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

53. (-) Καλαβρύτων Τρεχλόν 
(παλ. τοπων. 
Τρεκλίστρα)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

54. Κάστρο της Ωριάς, ή 
Κάστρο των 
Καλαβρύτων

Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
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55. Κάστρο, ή 
Σκυλόλακκα

Καλαβρύτων Κούτελη 
[=Κούτελα]

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

56. (Επαρχιακή οδός 
Καλαβρύτων –
Λουσών – 
Κλειτορίας)

Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

57. Γρανπόπολις Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

58. Άγιος Αθανάσιος Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
59. Παλιοπήγαδο Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
60. Φίντεϊ Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
61. Αγία Τριάδα Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
62. Στάδιον, ή Νέα 

Σφαγεία
Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

63. Ξηρόκαμπος Καλαβρύτων Σκεπαστόν 
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

64. Καλύβες Καλαβρύτων Σκεπαστόν
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

65. Αγία Παρασκευή Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
66. Μαρτόπολις Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
67. Καστρίτσι Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
68. Κάστρο Τρεμουλά Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
69. Κιούπια Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
70. Καμάρες, ή Βύθισμα Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
71. (-) Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
72. Σκαμιά Καλαβρύτων Τρεχλόν 

(παλ. τοπων. 
Τρεκλίστρα)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

73. Σάλμενα Καλαβρύτων Σκεπαστόν 
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

74. Στρογγυλόβουνο 
Αγίου Γεωργίου

Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

75. Άγιος Κωνσταντίνος Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
76. Γκρεμουλ(ι)άς,  ή 

Μονή Αγίων 
Θεοδώρων

Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

77. Ξυδιά Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

78. Λόφος Γλινίτσα Καλαβρύτων Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

79. Τουρκομνήματα Καλαβρύτων Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

80. Μπαρτσαίικο Ποτάμι Καλαβρύτων Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

81. (Μέσα στο χωριό) Καλαβρύτων Κρυονέριον 
(παλ. τοπων. 

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
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Ασάνι)
82. (Εντός του 

οικισμού)
Καλαβρύτων Μανέσιον 

[=Μάνεσι]
Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
83. Καστανιά Καλαβρύτων Μανέσιον 

[=Μάνεσι]
Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
84. Παναγιά Καλαβρύτων Μανέσιον 

[=Μάνεσι]
Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
85. Εκκλησία Αγίου 

Νικολάου
Καλαβρύτων Μανέσιον 

[=Μάνεσι]
Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
86. Μπρίσοβο, ή 

Πρίμισι,  Άγιος 
Ιωάννης

Καλαβρύτων Καλάβρυτα Πρίμησι Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

87. Αλώνια Καλαβρύτων Κρυονέριον 
(παλ. τοπων. 

Ασάνι)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

88. Λυσσόνερο, ή 
Λυσσόβρυση, ή 
Βροντό

Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

89. Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
90. Βρωμονέρι Καλαβρύτων Μανέσιον 

[=Μάνεσι]
Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
91. Άγιος Νικόλαος Καλαβρύτων Άνω Λουσοί (παλ. 

τοπων. Σουδενά 
Θεοτόκου)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

92. Καραμεσιναίικα Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

93. Αγγελόκαστρο Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

94. Μονή Αγίου 
Νικολάου

Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

95. Χαρκοσκάλα Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

96. Ακλαδούρες Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

97. Άγιοι Ταξιάρχες Καλαβρύτων Κραστικοί Φύλλο ΔΑΦΝΗ
98. Άγιος Κωνσταντίνος Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 

(παλ. τοπων. 
Σουδενά-Άγιος 

Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

99. Κάστρο Καλαβρύτων Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
100. Στους Ασημιούς,  ή 

των Ασημών
Καλαβρύτων Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ

101. Σταυρός Καλαβρύτων Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
102. Παναγιά Καλαβρύτων Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
103. Ράχη Ρουμάνη Καλαβρύτων Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
104. Διάσελο Καλαβρύτων Άνω Βλασία Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
105. (-) Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 

(παλ. τοπων. 
Σουδενά-Άγιος 

Χαρακτινού Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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Βασίλειος)
106. Παναγιά Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 

(παλ. τοπων. 
Σουδενά-Άγιος 

Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

107. Φούρνοι Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

108. Βετελίνο,  ή 
Βετελίνος

Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

109. (Μέσα στο χωριό) Καλαβρύτων Λουσικόν 
(παλ. τοπων. 
Χαμάκου)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

110. Χαμακαίικο Βουνό, 
ή Κ(ο)υκλάκι

Καλαβρύτων Λουσικόν 
(παλ. τοπων. 
Χαμάκου)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

111. Τραχάνα, ή 
Τραγάνες

Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

112. Κολώνες, ή Στάδιο Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

113. Στου Κατάρα τον 
Όχτο

Καλαβρύτων Λαγοβούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

114. Ασφακοβούνι Καλαβρύτων Λαγοβούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
115. Άγιος Νικόλαος Καλαβρύτων Λαγοβούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
116. Πηγή Λιδαράκια, ή 

Λιθαράκια
Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

117. (Μέσα στο χωριό) Καλαβρύτων Καλλιφώνιον 
(παλ. τοπων. 
Σαβανοί, ή 
Σαβανούς)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

118. Παύλες Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
119. Πύργος, ή Άγιος 

Δημήτριος
Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

120. Βορούς Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
121. Λόφος Τσούκα Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
122. Καταρράχι Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
123. Μεραίικα Καλαβρύτων Πριόλιθος 

(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

124. Κλίκιζα Καλαβρύτων Κάνδαλος Φύλλο ΔΑΦΝΗ
125. Σκάλα Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
126. Σκόζα Καλαβρύτων Πριόλιθος 

(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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127. Ρημοκκλήσι Καλαβρύτων Σιγούνιον Λεύκη
(παλ. τοπων. 
Δούνιτσα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

128. Τροχάλια Καλαβρύτων Πριόλιθος 
(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

129. Πύργος Καλαβρύτων Πριόλιθος 
(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

130. Ύψωμα Μπουρή Καλαβρύτων Κάνδαλος Φύλλο ΔΑΦΝΗ
131. Κόκκορη Καλαβρύτων Πριόλιθος 

(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

132. Αρνούγκα Καλαβρύτων Κάνδαλος Φύλλο ΔΑΦΝΗ
133. Νεκροταφείο Καλαβρύτων Πριόλιθος 

(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

134. Ταξιάρχες Καλαβρύτων Πριόλιθος 
(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

135. Λάκκωμα, ή Λάκκος Καλαβρύτων Πριόλιθος 
(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

136. (-) Νωνάκριδος Περιστέρα Χαλκιάνικα Φύλλο 
ΔΕΡΒΕΝΙΟΝ

137. Λόφος του Αγιο-
Θανάση

Νωνάκριδος Σόλος Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

138. (-) Νωνάκριδος Μεσορρούγιον Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
139. Χάνι Μπράτσικα Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Καστρία 

[=Καστριά]
Φύλλο ΔΑΦΝΗ

140. Τρυπήσιο, ή 
Σπήλαιο των 
Καστριών, ή 
Σπήλαιο των Λιμνών

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Καστρία 
[=Καστριά]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

141. Κάστρο Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Καστρία 
[=Καστριά]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

142. Κιόνια Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Ελατόφυτον
(παλ. τοπων. 

Μάζι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

143. Κεφαλόβρυσο Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Ελατόφυτον 
(παλ. τοπων. 

Μάζι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

144. Πύργος Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Πλανητέρον 
[=Πλανητέρου]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

145. Άγιος Ιωάννης Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Πλανητέρον 
[=Πλανητέρου]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

146. Κεράσοβα Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Ελατόφυτον
 (παλ. τοπων. 

Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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Μαζαίικα) Μάζι)
147. Άγιος Ιωάννης Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Γλάστρα 

(παλ. τοπων. 
Βρόστενα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

148. Παναγιά 
Πλανητεριώτισσα

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άρμπουνας Φύλλο ΔΑΦΝΗ

149. Διάσελο του 
Κυνηγού

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κυνηγού Ελατόφυτον 
(παλ. τοπων. 

Μάζι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

150. Σερεμετάκι,  ή 
Κλεισούρα

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Γλάστρα 
(παλ. τοπων. 
Βρόστενα)

Άγιος Βλάσιος Φύλλο ΔΑΦΝΗ

151. Άγιος Ιωάννης Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Καλλιθέα 
(παλ. τοπων. 

Κάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

152. Τσελεπόγλι Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άγιος Νικόλαος Φύλλο ΔΑΦΝΗ

153. Φιλομάτι,  ή Αμπέλια Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Καλλιθέα 
(παλ. τοπων. 

Κάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

154. (Μέσα στο χωριό) Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

155. (-) Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Δρυμός 
(παλ. τοπων. 
Μοστίτσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

156. Άγιοι Θεόδωροι Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Καστέλλιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

157. Κάστρο Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Καστέλλιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

158. Κοτρώνες, ή 
Πλάτανος

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

159. Λυκουριώτισσα, ή 
Λυγουριώτισσα

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

160. Γυμνάσιο Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

161. Δημοτικό Σχολείο Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

162. Καρούζου (Στα 
δυτικά του χωριού)

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

163. Κιάφα Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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164. Στο δημόσιο δρόμο Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

165. Άγιος Δημήτριος, ή 
(Εντός του χωριού)

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

166. Άγιος 
Παντελεήμονας

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

167. Κοίτη ποταμού 
Καρνέσιου

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

168. Στα Μνήματα Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

169. Ξερόκαμπος,  ή 
Τρούπα

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

170. Φραγκοκκλήσι,  ή 
Παναγιά

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

171. Άγιοι Ταξιάρχες Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλείτωρ 
[=Κλείτουρας]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

172. Λόφος Τσιούγκα Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Τουρλάδα Φύλλο ΔΑΦΝΗ

173. Παλιόπυργος Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Τουρλάδα Φύλλο ΔΑΦΝΗ

174. Κάπου Καλύβι Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

175. Άγιος Πέτρος Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

176. Ράχη (Στα ανατολικά 
του χωριού)

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

177. Γυναικείο Χάνι,  ή 
Ξυδιάς

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

178. Νταμάρι Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

179. Ρηγαίικο χωράφι Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

180. Καρποτένι Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

181. Παλάτι, ή Κλειτορίας – Άνω Κλειτορία Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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Καταρράχη Λευκασίου (παλ. τοπων. 
Καρνέσι)

182. Άγιος Γεώργιος Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

183. Ζαγορίτσα, ή 
Παλαιόπολις 
(Αρχαίος Κλείτωρ)

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

184. Κόντρα Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

185. (-) Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Παλαιοκατούνα 
(παλ. τοπων. 

Μοστιτσιάνικα 
Καλύβια, ή Κάτω 

Δρυμός)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

186. Άγιος Νικόλαος Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

187. Παλαιόπυργος, ή 
Παλιόπυργος

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

188. Κιβούρια,  ή 
Κουβούκλι

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλείτωρ 
[=Κλείτουρας]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

189. Παλιόνταρα, ή 
Κολώνες

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

190. Γρασίδι του 
Παλιόνταρα

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

191. Διάσελο της 
Τριανταφυλλιάς

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

192. Αρβανιτόλακκα Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλείτωρ 
[=Κλείτουρας]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

193. Ξυδιά Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λευκάσιον 
(παλ. τοπων. 

Τσορωτά)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

194. Αγία Παρασκευή Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λευκάσιον 
(παλ. τοπων. 

Τσορωτά)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

195. Αγία Μαρίνα Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλείτωρ 
[=Κλείτουρας]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

196. Σουληνάρια Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

197. Παλατάκι,  ή Παλάτι Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

198. Παλιοχώρι Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

199. Πάνω Βίλα Κλειτορίας – Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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Λευκασίου
200. Άγιος Νικόλαος Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

201. Διάσελο του Αγιο-
Λιά

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

202. Ράχη Μπραΐμη Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

203. Βαρικά Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

204. Μονή Αγίου 
Αθανασίου

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

205. Κυράς το αμπέλι, ή 
Σκυράμπελι

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

206. Κάτω Νίστα Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

207. Ράχη του Πύργου Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λυκουρία
 [=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

208. Χελωνοσπηλιά Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

209. Πηγές του Λάδωνα Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

210. Λειμιτζίνες,  ή 
Λιμέντζες

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Καλύβια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

211. (-) Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Κυνηγάρης Φύλλο ΔΑΦΝΗ

212. Πύργος Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Καλύβια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

213. Λουτρό, ή Λούστρα Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Καλύβια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

214. Χάνια Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

215. Κλήμα του 
Παυσανία

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Παγκράτιον Σελλά Φύλλο ΔΑΦΝΗ

216. Κόστρες Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

217. Πάτρες, ή Ρίζα 
Αμπέλια

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Παγκράτιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

218. (-) Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Καλύβια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

219. Συκιές Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Παγκράτιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

220. Παλαιόπυργος, ή 
Παλιόπυργος

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Παγκράτιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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221. Πανουργιά Αχλάδες, 
ή Πανουργιά 
Αλωνάκια

Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Παγκράτιον Στενόν Φύλλο ΔΑΦΝΗ

222. Βιλιβίνα Αροανίας Λεχούριον Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
223. Αλυσσό Αροανίας Λεχούριον Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

224. Σπήλαιο 
Δροβολοβού

Αροανίας Καμενιάνοι Δροβολοβόν Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

225. Κουβούκλια Αροανίας Καμενιάνοι Δροβολοβόν Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
226. Στα Βορράλωνα Αροανίας Δεσινόν Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
227. Κτήμα Ιωάννη 

Βερροίου
Αροανίας Καμενιάνοι Δροβολοβόν Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

228. (-) Αροανίας Καμενιάνοι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
229. Αλώνι του 

Ξενοχρήστου
Αροανίας Καμενιάνοι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

230. Ναός Αγίου 
Αθανασίου

Αροανίας Καμενιάνοι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

231. Παναγιά Αροανίας Καμενιάνοι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
232. Κτήμα Καραπιπέρη Αροανίας Λιβάρτζιον Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
233. Μεγάλη Βρύση, ή 

Νερομάνα
Αροανίας Καμενιάνοι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

234. (Επί της Επαρχιακής 
οδού Τριποτάμων – 
Σοπωτού – 
Καλαβρύτων)

Αροανίας Λιβάρτζιον Λιβαρτζινόν Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

235. Παλιόκαστρο, ή 
Κάστρο του 
Αγριδίου

Αροανίας Αγρίδιον Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

236. Παλιορούμελη, ή 
Παλιοχώρι

Αροανίας Αγρίδιον Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

237. Τάρταρης, ή Κάστρο 
του Σοπωτού

Αροανίας Αροανία 
(παλ. τοπων. 

Σοπωτό)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

238. (-) Αροανίας Αροανία 
(παλ. τοπων. 

Σοπωτό)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

239. Άγιοι Ανάργυροι Αροανίας Αλέσταινα Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
240. Άγιοι Θεόδωροι Αροανίας Αλέσταινα Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
241. Ελουκός Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 

Τριπόταμα
Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

242. (Εντός του 
οικισμού)

Αροανίας Τριπόταμα Άνω Ψωφίς Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

243. Πόρτες, ή Γαλαρία Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

244. Βρύσες του 
Καλόγερου

Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

245. Βασιλική Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

246. Κρεμμυδόγιαννη Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
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247. Σφακιερό Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

248. Παλιόκαστρο, ή 
Κοκκινιά,  ή 
Πρασινίτσα

Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

249. Μαγαζιά Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

250. Λόφος 
Μπαρμπανίτσα

Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

251. Άγιος Ιωάννης Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

252. Μονή Τριποτάμων, ή 
Κοιμήσεως 
Θεοτόκου

Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

253. (Μέσα στο χωριό) Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

254. Βρύση του Κατριβά Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

255. Αγραπιδιά Ελένης Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

256. (Μέσα στον οικισμό) Ηλείας Ορεινή 
(παλ. τοπων. 
Μοστενίτσα)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

257. Ελληνικό Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

258. Σχολικό Συγκρότημα Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

259. Παλιομάγγανο Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

260. Εβραίικη Λάκκα Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

261. Παλιομονάστηρο, ή 
Μοναστήρια

Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

262. Χάνι Μπάμπουρα Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

263. Κάτω από τη γέφυρα Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

264. Λόφος Αγίου 
Βασιλείου

Αροανίας Σειραί 
(παλ. τοπων. 

Βερσίτσι)

Άγιος Βασίλειος Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

265. Κατεβάτες Ηλείας Ορεινή 
(παλ. τοπων. 
Μοστενίτσα)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

266. Παλαιβός Αροανίας Αλέσταινα Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
267. Δεντρούλια Ηλείας Ορεινή 

(παλ. τοπων. 
Μοστενίτσα)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

268. Παλιοφυτειές Ηλείας Ορεινή 
(παλ. τοπων. 
Μοστενίτσα)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

269. Λόφος Αγίου Αροανίας Σειραί Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
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Γεωργίου (παλ. τοπων. 
Βερσίτσι)

270. Πηγή του 
Φλαμπουριάρη

Αροανίας Σειραί 
(παλ. τοπων. 

Βερσίτσι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

271. Πλάτανος του 
Παυσανία, ή 
Κεφαλόβρυσο

Αροανίας Τριπόταμα Άνω Τριπόταμα Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

272. Λόφος Βίτσι Αροανίας Σειραί 
(παλ. τοπων. 

Βερσίτσι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

273. Κεραμιδιά Αροανίας Δεχούνι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
274. Στα Λάζια Παΐων Αμυγδαλέα 

(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

275. (-) Παΐων Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

276. Χάνι, ή Χάνι του 
Πίττα

Παΐων Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

277. Λόφος Αγίου 
Αθανασίου

Παΐων Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

278. Μητρόπολη Παΐων Πεύκον 
(παλ. τοπων. 
Τσαρούχλι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

279. Τρούπα Παΐων Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

280. Πηγή Αγίου Ανδρέα Παΐων Πεύκον 
(παλ. τοπων. 
Τσαρούχλι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

281. Κοτσοβούνι Παΐων Κάτω Χόβολη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
282. Βορός Παΐων Αμυγδαλέα 

(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

283. Άγιος Γεώργιος, ή 
Κάστρα

Παΐων Πεύκον 
(παλ. τοπων. 
Τσαρούχλι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

284. Τρούπα Παΐων Κάτω Χόβολη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
285. Κεραμιδωτή Παΐων Κάτω Χόβολη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
286. Τρίφτα Παΐων Πάος 

(παλ. τοπων. 
Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

287. Μπούρμπουλας Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

288. Άγιος Αθανάσιος, ή 
Αβρότι

Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
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Σκούπι)
289. Δυτικές υπώρειες 

Προφήτη Ηλία, ή 
Δεξαμενή

Παΐων Πάος
 (παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

290. Παλιόκαστρο 
Βαρδάλας

Παΐων Βεσίνιον Βεσιναίικα 
Καλύβια

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

291. Διάσελο Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

292. Κάστρο, ή 
Φαβοβούνι

Παΐων Κάτω Χόβολη Φύλλο ΔΑΦΝΗ

293. Παλιόκαστρο της 
Τσιούγκας

Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

294. Χείμαρρος 
Αυτίτσαινας

Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

295. Άρτυμα Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

296. (-) Παΐων Νέα Πάος Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
297. (Χώρος Αθλητικού 

Κέντρου)
Παΐων Νέα Πάος Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

298. Άγιος Γεώργιος Παΐων Νέα Πάος Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
299. Σκουπίτσι,  ή 

Σκουπίτσα
Παΐων Πάος 

(παλ. τοπων. 
Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

300. Μαρμαράλωνο Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

301. Άγιος Ανδρέας Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

302. Κιούπια Παΐων Σκοτάνη 
(παλ. τοπων. 

Κόκοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

303. Χάνι του Καλαθά Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

304. Κουκούλες Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

305. (Λόφοι νότια της 
ακρόπολης)

Παΐων Πάος
 (παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

306. Χάνι Ζουλούμη,  ή 
Στέρνα Ζουλούμη

Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

307. Παλιοκατούνα Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 

Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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Στρέζοβα)
308. Σκοτεινή Παΐων Σκοτάνη 

(παλ. τοπων. 
Κόκοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

309. Φραγκοκκλήσι Παΐων Σκοτάνη 
(παλ. τοπων. 

Κόκοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

310. Συνοικισμός Μπάφι Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

311. Μεγάλο Δένδρο Παΐων Δεχούνι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
312. Ποταμιά Παΐων Νάσια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
313. Τσάρκος Παΐων Δάφνη 

(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

314. Τρανή Βρύση Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

315. Αλίστρες Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

316. Δεμέστιχα,  ή 
Καλύβια

Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

317. Μετόχια Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

318. Χώτσα, ή Καστέλλι Παΐων Νάσια Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
319. Γλανιτσά Παΐων Δάφνη 

(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

320. Σμίξη, ή Φωταίικα Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

321. Άγιος Αθανάσιος Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

322. Βασιλίκου Λάκκα, ή 
Δυτικό Κάστρο 
Δάφνης

Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

323. Παλιόκαστρο 
Δρυμώνα, ή 
Ανατολικό Κάστρο 
Δάφνης

Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

324. Γούπατα Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

325. Χαλίκι Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΤ’ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Αγγελόκαστρο 93 Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Αγία Κυριακή 35 Καλαβρύτων Κερπινή Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Αγία Μαρίνα 195 Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Κλείτωρ 

[=Κλείτουρας]
Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Αγία Παρασκευή, 
ή Αλώνια

29 Καλαβρύτων Βρυσάριον 
(παλ. τοπων. 

Κάτω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Αγία Παρασκευή 65 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Αγία Παρασκευή 194 Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Λευκάσιον 

(παλ. τοπων. 
Τσορωτά)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Αγία Τριάδα 61 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Άγιοι Ανάργυροι 239 Αροανίας Αλέσταινα Φύλλο 

ΚΕΡΤΕΖΗ
Άγιοι Θεόδωροι 156 Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Καστέλλιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Άγιοι Θεόδωροι 240 Αροανίας Αλέσταινα Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Άγιοι Θεόδωροι, 
ή Αϊθοδωρότρυπα

41 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Άγιοι Πάντες 17 Καλαβρύτων Κάτω 
Ζαχλωρού

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Άγιοι Ταξιάρχες 97 Καλαβρύτων Κραστικοί Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Άγιοι Ταξιάρχες 171 Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Κλείτωρ 

[=Κλείτουρας]
Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Άγιος Αθανάσιος 58 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Άγιος Αθανάσιος 321 Παΐων Δάφνη

 (παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Άγιος Αθανάσιος, 
ή Αβρότι

288 Παΐων Πάος
 (παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Άγιος Ανδρέας 9 Καλαβρύτων Βάλτα 
(παλ. τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Άγιος Ανδρέας 301 Παΐων Πάος
 (παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Άγιος Γεώργιος 182 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Άγιος Γεώργιος 298 Παΐων Νέα Πάος Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Άγιος Γεώργιος, ή 
Κάστρα

283 Παΐων Πεύκον 
(παλ. τοπων. 
Τσαρούχλι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Άγιος Δημήτριος, 
ή (Εντός του 
χωριού)

165 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Άγιος Ιωάννης 22 Καλαβρύτων Δροσάτον 
(παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φαμελίτικα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Άγιος Ιωάννης 147 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Γλάστρα 
(παλ. τοπων. 
Βρόστενα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Άγιος Ιωάννης 151 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Καλλιθέα 
(παλ. τοπων. 

Κάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Άγιος Ιωάννης 145 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Πλανητέρον 
[=Πλανητέρου]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Άγιος Ιωάννης 251 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Άγιος 
Κωνσταντίνος 

1 Καλαβρύτων Βιλιβίνα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Άγιος 
Κωνσταντίνος

75 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Άγιος 
Κωνσταντίνος

98 Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Άγιος Νικόλαος 91 Καλαβρύτων Άνω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά 
Θεοτόκου)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Άγιος Νικόλαος 11 Καλαβρύτων Βάλτα 
(παλ. τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Άγιος Νικόλαος 115 Καλαβρύτων Λαγοβούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Άγιος Νικόλαος 186 Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Κλειτορία 

(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Άγιος Νικόλαος 200 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Άγιος 
Παντελεήμονας

166 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Άγιος Πέτρος 175 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Αγραπιδιά Ελένης 255 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ
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Αϊ-Γιάννης, ή 
Αδιάκοπος

5 Καλαβρύτων Βάλτα (παλ. 
τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Άϊ-Γιώργης 12 Καλαβρύτων Πλατανιώτισσα 
(παλ. τοπων. 

Κλαπατσούνα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Ακλαδούρες 96 Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Αλίστρες 315 Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Αλυσός 24 Καλαβρύτων Δροσάτον 
(παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φαμελίτικα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Αλυσσό 223 Αροανίας Λεχούριον Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Αλώνια 87 Καλαβρύτων Κρυονέριον 
(παλ. τοπων. 

Ασάνι)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Αλώνι του 
Ξενοχρήστου

229 Αροανίας Καμενιάνοι Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Αμπέλια 8 Καλαβρύτων Βιλιβίνα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Αρβανιτόλακκα 192 Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Κλείτωρ 

[=Κλείτουρας]
Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Αρνούγκα 132 Καλαβρύτων Κάνδαλος Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Άρτυμα 295 Παΐων Πάος

 (παλ. τοπων. 
Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Ασφακοβούνι 114 Καλαβρύτων Λαγοβούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Αυχένας,  ή 
Εικονοστάσι 
Αγίου Βασιλείου

7 Καλαβρύτων Βιλιβίνα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Βαρθολομιό 32 Καλαβρύτων Μικρός 
Ποντιάς

Λομποκάς Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Βαρικά 203 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Βασιλική 245 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Βασιλίκου 
Λάκκα, ή Δυτικό 
Κάστρο Δάφνης

322 Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Βελβίνικο 49 Καλαβρύτων Φλάμπουρα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Βελίνο,  ή Βελινός 3 Καλαβρύτων Βάλτα

 (παλ. τοπων. 
Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Βετελίνο,  ή 
Βετελίνος

108 Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Βιλιβίνα 222 Αροανίας Λεχούριον Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Βορός 282 Παΐων Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Βορούς 120 Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Βρύσες του 
Καλόγερου

244 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Βρύση του 
Κατριβά

254 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Βρωμονέρι 90 Καλαβρύτων Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Γαϊδουρρόραχη 51 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Γαρού Ράχη 25 Καλαβρύτων Δροσάτον 

(παλ. τοπων. 
Πάνω 

Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Γεωργάμ(η) 
Λίμνη

26 Καλαβρύτων Δροσάτον
 (παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Γκρεμουλ(ι)άς,  ή 
Μονή Αγίων 
Θεοδώρων

76 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Γλανιτσά 319 Παΐων Δάφνη
 (παλ. τοπων. 

Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Γούπατα 324 Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Γρανπόπολις 57 Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Γρασίδι του 
Παλιόνταρα

190 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Γυμνάσιο 160 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Γυναικείο Χάνι,  ή 
Ξυδιάς

177 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Δεμέστιχα,  ή 
Καλύβια

316 Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Δεντρούλια 267 Ηλείας Ορεινή
 (παλ. τοπων. 
Μοστενίτσα)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ
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Δημοτικό Σχολείο 161 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Διάσελο 104 Καλαβρύτων Άνω Βλασία Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Διάσελο 291 Παΐων Πάος
 (παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Διάσελο του 
Αγιο-Λιά

201 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Διάσελο της 
Τριανταφυλλιάς

191 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Διάσελο του 
Κυνηγού

149 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κυνηγού Ελατόφυτον 
(παλ. τοπων. 

Μάζι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Δρούκα Λάκκα 44 Καλαβρύτων Τρεχλόν
 (παλ. τοπων. 
Τρεκλίστρα)

Λαπάθεια 
(παλ. τοπων. 

Λαπάτα)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Δυτικές υπώρειες 
Προφήτη Ηλία, ή 
Δεξαμενή

289 Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Εβραίικη Λάκκα 260 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Εκκλησία Αγίου 
Νικολάου

85 Καλαβρύτων Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Ελληνικό 257 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Ελουκός 241 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

(Εντός του 
οικισμού)

19 Καλαβρύτων Ρογοί Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

(Εντός του 
οικισμού)

50 Καλαβρύτων Βραχνίον Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

(Εντός του 
οικισμού)

82 Καλαβρύτων Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

(Εντός του 
οικισμού)

242 Αροανίας Τριπόταμα Άνω Ψωφίς Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

(Επαρχιακή οδός 
Καλαβρύτων – 
Λουσών – 
Κλειτορίας)

56 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

(Επί της 
Eπαρχιακής οδού 
Τριποτάμων-
Σοπωτού-
Καλαβρύτων) 

234 Αροανίας Λιβάρτζιον Λιβαρτζινόν Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Επτά Πηγάδια 46 Καλαβρύτων Σκεπαστόν 
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
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Ζαγορίτσα, ή 
Παλαιόπολις 
(Αρχαίος 
Κλείτωρ)

183 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Καλύβες 64 Καλαβρύτων Σκεπαστόν 
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Καμάρες, ή 
Βύθισμα

70 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Κάπου Καλύβι 174 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Καραγιάννη 
Βρύση

6 Καλαβρύτων Βάλτα 
(παλ. τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Καραμεσιναίικα 92 Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Καρές 18 Καλαβρύτων Κορφαί 
(παλ. τοπων. 
Κιρίτσοβα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Καρκαλαίικα 4 Καλαβρύτων Βιλιβίνα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Καρούζου (Στα 
δυτικά του 
χωριού)

162 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Καρποτένι 180 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Καστανιά 83 Καλαβρύτων Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Καστρίτσι 67 Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Κάστρο 99 Καλαβρύτων Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Κάστρο 141 Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Καστρία 

[=Καστριά]
Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κάστρο 157 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Καστέλλιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κάστρο, ή 
Φαβοβούνι

292 Παΐων Κάτω Χόβολη Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κάστρο της 
Ωριάς, ή Κάστρο 
των Καλαβρύτων

54 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Κάστρο, ή 
Σκυλόλακκα

55 Καλαβρύτων Κούτελη 
[=Κούτελα]

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Κάστρο Τρεμουλά 68 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Καταρράχι 122 Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Κατεβάτες 265 Ηλείας Ορεινή 

(παλ. τοπων. 
Μοστενίτσα)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Κάτω από τη 
γέφυρα

263 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Κάτω Νίστα 206 Κλειτορίας – Λυκουρία Φύλλο ΔΑΦΝΗ

69

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
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Λευκασίου [=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Καψαλάκι 48 Καλαβρύτων Προφήτης 
Ηλίας 

(παλ. τοπων. 
Γκέρμπεσι)

Μενυχταίικα Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Κεραμιδιά 273 Αροανίας Δεχούνι Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Κεραμιδωτή 285 Παΐων Κάτω Χόβολη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Κεράσοβα 146 Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Κλειτορία 

(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Ελατόφυτον 
(παλ. τοπων. 

Μάζι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κεφαλόβρυσο 143 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Ελατόφυτον 
(παλ. τοπων. 

Μάζι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κιάφα 163 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κιβούρια,  ή 
Κουβούκλι

188 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλείτωρ 
[=Κλείτουρας]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κιόνια 142 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Ελατόφυτον 
(παλ. τοπων. 

Μάζι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κιούπια 69 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Κιούπια 302 Παΐων Σκοτάνη (παλ. 

τοπων. 
Κόκοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κλήμα του 
Παυσανία

215 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Παγκράτιον Σελλά Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κλίκιζα 124 Καλαβρύτων Κάνδαλος Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Κλοκός 40 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Κοίτη ποταμού 
Καρνέσιου

167 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κόκκορη 131 Καλαβρύτων Πριόλιθος 
(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κολώνες, ή 
Στάδιο

112 Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-
΄Αγιος 

Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κόντρα 184 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κόστρες 216 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κοτρώνες, ή 
Πλάτανος

158 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Κοτσοβούνι 281 Παΐων Κάτω Χόβολη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Κουβούκλια 225 Αροανίας Καμενιάνοι Δροβολοβόν Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Κουκούλες 304 Παΐων Πάος
 (παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Κρανιά, ή Αλώνια 37 Καλαβρύτων Μικρός 
Ποντιάς

Λομποκάς Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Κρεμμυδόγιαννη 246 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Κτήμα Ιωάννη 
Βερροίου

227 Αροανίας Καμενιάνοι Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Κτήμα 
Καραπιπέρη

232 Αροανίας Λιβάρτζιον Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Κυράς το αμπέλι, 
ή Σκυράμπελι

205 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Λάκκες,  ή Ποτάμι 28 Καλαβρύτων Δροσάτον
 (παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Λάκκωμα, ή 
Λάκκος

135 Καλαβρύτων Πριόλιθος 
(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Λειμιτζίνες,  ή 
Λιμέντζες

210 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Καλύβια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Λίμνα 39 Καλαβρύτων Φλάμπουρα Νεοχώριον Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Λουτρό, ή 
Λούστρα

213 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Καλύβια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

(Λόφοι νότια της 
Ακρόπολης)

305 Παΐων Πάος
 (παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Λόφος Αγίου 
Αθανασίου

277 Παΐων Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Λόφος Αγίου 
Βασιλείου

264 Αροανίας Σειραί 
(παλ. τοπων. 

Βερσίτσι)

Άγιος 
Βασίλειος

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Λόφος Αγίου 
Γεωργίου

269 Αροανίας Σειραί
 (παλ. τοπων. 

Βερσίτσι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Λόφος Βίτσι 272 Αροανίας Σειραί
 (παλ. τοπων. 

Βερσίτσι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Λόφος Γλινίτσα 78 Καλαβρύτων Μανέσιον 
[= Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Λόφος 
Μπαρμπανίτσα

250 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Λόφος Πρινάκια 34 Καλαβρύτων Βρυσάριον Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

(παλ. τοπων. 
Κάτω 

Γουμένιτσα)
Λόφος Τσιούγκα 172 Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Τουρλάδα Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Λόφος Τσούκα 121 Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Λόφος του Αγιο-
Θανάση

137 Νωνάκριδος Σόλος Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Λυκουριώτισσα, ή 
Λυγουριώτισσα

159 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Λυσσόνερο, ή 
Λυσσόβρυση, ή 
Βροντό

88 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Μαγαζιά 249 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Μαρμαράλωνο 300 Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Μαρτόπολις 66 Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Μεγάλη Βρύση, ή 
Νερομάνα

233 Αροανίας Καμενιάνοι Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Μεγάλο Δένδρο 311 Παΐων Δεχούνι Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Μεραίικα 123 Καλαβρύτων Πριόλιθος 
(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Μέργα Ίσωμα, ή 
Παναγιά

31 Καλαβρύτων Δροσάτον 
(παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

(Μέσα στον 
οικισμό)

256 Ηλείας Ορεινή
 (παλ. τοπων. 
Μοστενίτσα)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

(Μέσα στο χωριό) 81 Καλαβρύτων Κρυονέριον 
(παλ. τοπων. 

Ασάνι)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

(Μέσα στο χωριό) 109 Καλαβρύτων Λουσικόν 
(παλ. τοπων. 
Χαμάκου)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

(Μέσα στο χωριό) 117 Καλαβρύτων Καλλιφώνιον 
(παλ. τοπων. 
Σαβανοί, ή 
Σαβανούς)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

(Μέσα στο χωριό) 154 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

(Μέσα στο χωριό) 253 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω Φύλλο 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Τριπόταμα ΚΕΡΤΕΖΗ
Μετόχι 15 Καλαβρύτων Λαπαναγοί Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
Μετόχια 317 Παΐων Δάφνη 

(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Μητρόπολη 278 Παΐων Πεύκον 
(παλ. τοπων. 
Τσαρούχλι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Μονή Αγίας 
Λαύρας

89 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Μονή Αγίου 
Αθανασίου

204 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Μονή Αγίου 
Νικολάου

94 Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Μονή 
Μακελλαριάς

16 Καλαβρύτων Λαπαναγοί Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Μονή 
Τριποτάμων, ή 
Κοιμήσεως 
Θεοτόκου

252 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Μπαρτσαίικο 
Ποτάμι

80 Καλαβρύτων Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Μπούρμπουλας 10 Καλαβρύτων Βάλτα
 (παλ. τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Μπούρμπουλας 287 Παΐων Πάος
 (παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Μπρίσοβο, ή 
Πρίμισι,  Άγιος 
Ιωάννης

86 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Πρίμησι Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Ναός Αγίου 
Αθανασίου

230 Αροανίας Καμενιάνοι Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Νεκροταφείο 133 Καλαβρύτων Πριόλιθος 
(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

(Νεκροταφείο του 
χωριού)

47 Καλαβρύτων Φλάμπουρα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Νταμάρι 178 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Ξερόκαμπος,  ή 
Τρούπα

169 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Ξηρόκαμπος 63 Καλαβρύτων Σκεπαστόν 
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Ξυδιά 77 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Ξυδιά 193 Κλειτορίας – Λευκάσιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

73

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Λευκασίου (παλ. τοπων. 
Τσορωτά)

Παλαιβός 266 Αροανίας Αλέσταινα Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Παλαιομονάστηρο 23 Καλαβρύτων Βρυσάριον 
(παλ. τοπων. 

Κάτω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Παλατάκι,  ή 
Παλάτι

197 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Παλάτι, ή 
Καταρράχη

181 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Παλαιόπυργος, ή 
Παλιόπυργος

187 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Παλαιόπυργος, ή 
Παλιόπυργος

220 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Παγκράτιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Παλιόκαστρο 
Βαρδάλας

290 Παΐων Βεσίνιον Βεσιναίικα 
Καλύβια

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Παλιόκαστρο 
Δρυμώνα, ή 
Ανατολικό 
Κάστρο Δάφνης

323 Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Παλιόκαστρο, ή 
Κοκκινιά,  ή 
Πρασινίτσα

248 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Παλιόκαστρο, ή 
Κάστρο του 
Αγριδίου

235 Αροανίας Αγρίδιον Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Παλιόκαστρο της 
Τσιούγκας

293 Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Παλιοκατούνα 307 Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Παλιομάγγανο 259 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Παλιομονάστηρο, 
ή Μοναστήρια

261 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Παλιόνταρα, ή 
Κολώνες

189 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Παλιοπήγαδο 59 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Παλιόπυργος 173 Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Τουρλάδα Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Παλιορούμελη, ή 
Παλιοχώρι

236 Αροανίας Αγρίδιον Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Παλιοφυτειές 268 Ηλείας Ορεινή (παλ. 
τοπων. 

Μοστενίτσα)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Παλιοχώρι 198 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Παναγιά 84 Καλαβρύτων Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Παναγιά 102 Καλαβρύτων Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Παναγιά 106 Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 

(παλ. τοπων. 
Σουδενά-Άγιος 

Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Παναγιά 231 Αροανίας Καμενιάνοι Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Παναγιά 
Πλανητεριώτισσα

148 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άρμπουνας Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Πανουργιά 
Αχλάδες, ή 
Πανουργιά 
Αλωνάκια

221 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Παγκράτιον Στενόν Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Πάνω Βίλα 199 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Πάτρες, ή Ρίζα 
Αμπέλια

217 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Παγκράτιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Παύλες 118 Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Πηγές του 
Λάδωνα

209 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Πηγή Αγίου 
Ανδρέα

280 Παΐων Πεύκον
 (παλ. τοπων. 
Τσαρούχλι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Πηγή Λιδαράκια, 
ή Λιθαράκια

116 Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Πηγή του 
Φλαμπουριάρη

270 Αροανίας Σειραί
 (παλ. τοπων. 

Βερσίτσι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Πλαγιά, ή Λάκκα 2 Καλαβρύτων Βάλτα
 (παλ. τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Πλατάνα 30 Καλαβρύτων Βρυσάριον 
(παλ. τοπων. 

Κάτω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Πλάτανος του 
Παυσανία

271 Αροανίας Τριπόταμα Άνω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Πόρτες, ή 
Γαλαρία

243 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Ποταμιά 312 Παΐων Νάσια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Πουρνάρες 52 Καλαβρύτων Τρεχλόν
 (παλ. τοπων. 
Τρεκλίστρα)

Λαπάθεια 
(παλ. τοπων. 

Λαπάτα)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Πουρνάρι 33 Καλαβρύτων Μικρός 
Ποντιάς

Λομποκάς Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Πράσινο Χωράφι, 
ή Παλιάχωρα

21 Καλαβρύτων Δροσάτον
 (παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Πρωτοβίνα 20 Καλαβρύτων Δροσάτον
 (παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φαμελίτικα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Πύργος 129 Καλαβρύτων Πριόλιθος 
(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Πύργος 144 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Πλανητέρον 
[=Πλανητέρου]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Πύργος 212 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Καλύβια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Πύργος, ή Άγιος 
Δημήτριος

119 Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Ράϊκου 43 Καλαβρύτων Βρυσάριον 
(παλ. τοπων. 

Κάτω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Ράχη Μπραΐμη 202 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Ράχη Ρουμάνη 103 Καλαβρύτων Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Ράχη (Στα 
ανατολικά του 
χωριού)

176 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Ράχη του Πύργου 207 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Ρηγαίικο χωράφι 179 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Ρημοκκλήσι 127 Καλαβρύτων Σιγούνιον Λεύκη 
(παλ. τοπων. 
Δούνιτσα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Σαΐνη Λάκκα, ή 
Παναγιά

27 Καλαβρύτων Δροσάτον 
(παλ. τοπων. 

Πάνω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Σάλμενα 73 Καλαβρύτων Σκεπαστόν 
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Σερεμετάκι,  ή 
Κλεισούρα

150 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Γλάστρα 
(παλ. τοπων. 
Βρόστενα)

Άγιος 
Βλάσιος

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Σκάλα 125 Καλαβρύτων Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Σκαμιά 72 Καλαβρύτων Τρεχλόν

 (παλ. τοπων. 
Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
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Τρεκλίστρα)
Σκόζα 126 Καλαβρύτων Πριόλιθος 

(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Σκοτεινή 308 Παΐων Σκοτάνη 
(παλ. τοπων. 

Κόκοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Σκουπίτσι,  ή 
Σκουπίτσα

299 Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Σμίξη, ή 
Φωταίικα

320 Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Σουληνάρια 196 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Σπήλαιο 
Δροβολοβού

224 Αροανίας Καμενιάνοι Δροβολοβόν Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Στα Βορράλωνα 226 Αροανίας Δεσινόν Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Στα Λάζια 274 Παΐων Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Στα Μνήματα 168 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Στάδιον, ή Νέα 
Σφαγεία

62 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Σταυρός 101 Καλαβρύτων Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Στο δημόσιο 
δρόμο

164 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Στου Άγριου 45 Καλαβρύτων Σκεπαστόν 
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Στου Κατάρα τον 
Όχτο

113 Καλαβρύτων Λαγοβούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Στους Ασημιούς, 
ή των Ασημών

100 Καλαβρύτων Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Στρογγυλόβουνο 
Αγίου Γεωργίου

74 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

Συκιές 219 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Παγκράτιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Συνοικισμός 
Μπάφι

310 Παΐων Πάος
 (παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Σφακιερό 247 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Σχολικό 
Συγκρότημα

258 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Ταξιάρχες 134 Καλαβρύτων Πριόλιθος Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Τάρταρης, ή 
Κάστρο του 
Σοπωτού

237 Αροανίας Αροανία 
(παλ. τοπων. 

Σοπωτό)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Τουρκομνήματα 79 Καλαβρύτων Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Τραχάνα, ή 
Τραγάνες

111 Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-
΄Αγιος 

Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Τρανή Βρύση 314 Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Τρία Πηγάδια 42 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Τρίφτα 286 Παΐων Πάος

(παλ. τοπων. 
Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Τρούπα 279 Παΐων Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Τρούπα 284 Παΐων Κάτω Χόβολη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Τροχάλια 128 Καλαβρύτων Πριόλιθος 

(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Τρυπήσιο, ή 
Σπήλαιο των 
Καστριών, ή 
Σπήλαιο των 
Λιμνών

140 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Καστρία 
[=Καστριά]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Τσάρκος 313 Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Τσελεπόγλι 152 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άγιος 
Νικόλαος

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Ύψωμα Αϊ-Λιά 36 Καλαβρύτων Κερπινή Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Ύψωμα Μπουρή 130 Καλαβρύτων Κάνδαλος Φύλλο ΔΑΦΝΗ
Φιλομάτι,  ή 
Αμπέλια

153 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Καλλιθέα 
(παλ. τοπων. 

Κάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Φίντεϊ 60 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
Φούρνοι 107 Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 

(παλ. τοπων. 
Σουδενά-Άγιος 

Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Φραγκοκκλήσι 309 Παΐων Σκοτάνη 
(παλ. τοπων. 

Κόκοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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Φραγκοκκλήσι,  ή 
Παναγιά

170 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Χαμακαίικο 
Βουνό, ή 
Κ(ο)υκλάκι

110 Καλαβρύτων Λουσικόν
 (παλ. τοπων. 

Χαμάκου)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Χαλίκι 325 Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Χάνια 214 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Χάνι Ζουλούμη,  ή 
Στέρνα Ζουλούμη

306 Παΐων Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Χάνι, ή Χάνι του 
Πίττα

276 Παΐων Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Χάνι Μπάμπουρα 262 Αροανίας Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Χάνι Μπράτσικα 139 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Καστρία 
[=Καστριά]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

Χάνι του Καλαθά 303 Παΐων Πάος
 (παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Χαρκοσκάλα 95 Καλαβρύτων Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Χείμαρρος 
Αυτίτσαινας

294 Παΐων Πάος 
(παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Χελωνοσπηλιά 208 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

(Χώρος 
Αθλητικού 
Κέντρου)

297 Παΐων Νέα Πάος Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

Χώτσα, ή 
Καστέλλι

318 Παΐων Νάσια Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

(-) 13 Καλαβρύτων Πλατανιώτισσα 
(παλ. τοπων. 

Κλαπατσούνα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

(-) 14 Καλαβρύτων Πλατανιώτισσα 
(παλ. τοπων. 

Κλαπατσούνα)

Δίγελα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

(-) 38 Καλαβρύτων Προφήτης 
Ηλίας

 (παλ. τοπων. 
Γκέρμπεσι)

Μουρίκι Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

(-) 53 Καλαβρύτων Τρεχλόν 
(παλ. τοπων. 
Τρεκλίστρα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

(-) 71 Καλαβρύτων Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
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(-) 105 Καλαβρύτων Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Χαρακτινού Φύλλο ΔΑΦΝΗ

(-) 136 Νωνάκριδος Περιστέρα Χαλκιάνικα Φύλλο 
ΔΕΡΒΕΝΙΟΝ

(-) 138 Νωνάκριδος Μεσορρούγιον Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
(-) 155 Κλειτορίας – 

Λευκασίου
Δρυμός 

(παλ. τοπων. 
Μοστίτσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

(-) 185 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Παλαιοκατούνα 
(παλ. τοπων. 

Μοστιτσιάνικα 
Καλύβια, ή 

Κάτω Δρυμός)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

(-) 228 Αροανίας Καμενιάνοι Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ

(-) 211 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Κυνηγάρης Φύλλο ΔΑΦΝΗ

(-) 218 Κλειτορίας – 
Λευκασίου

Φίλια Καλύβια Φύλλο ΔΑΦΝΗ

(-) 238 Αροανίας Αροανία 
(παλ. τοπων. 

Σοπωτό)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

(-) 275 Παΐων Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

(-) 296 Παΐων Νέα Πάος Φύλλο 
ΚΕΡΤΕΖΗ
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Ι. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
(Θέσεις 1–135)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

1. Άγιος Κωνσταντίνος Βιλιβίνα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
2. Πλαγιά,  ή Λάκκα Βάλτα 

(παλ. τοπων. 
Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

3. Βελίνο,  ή Βελινός Βάλτα 
(παλ. τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

4. Καρκαλαίικα Βιλιβίνα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
5. Αϊ-Γιάννης, ή Αδιάκοπος Βάλτα 

(παλ. τοπων. 
Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

6. Καραγιάννη Βρύση Βάλτα 
(παλ. τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

7. Αυχένας, ή Εικονοστάσι 
Αγίου Βασιλείου

Βιλιβίνα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

8. Αμπέλια Βιλιβίνα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
9. Άγιος Ανδρέας Βάλτα 

(παλ. τοπων. 
Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

10. Μπούρμπουλας Βάλτα 
(παλ. τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

11. Άγιος Νικόλαος Βάλτα 
(παλ. τοπων. 

Βάλτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

12. Άϊ-Γιώργης Πλατανιώτισσα 
(παλ. τοπων. 

Κλαπατσούνα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

13. (-) Πλατανιώτισσα 
(παλ. τοπων. 

Κλαπατσούνα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

14. (-) Πλατανιώτισσα 
(παλ. τοπων. 

Κλαπατσούνα)

Δίγελα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

15. Μετόχι Λαπαναγοί Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

16. Μονή Μακελλαριάς Λαπαναγοί Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

17. Άγιοι Πάντες Κάτω Ζαχλωρού Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
18. Καρές Κορφαί 

(παλ. τοπων. 
Κιρίτσοβα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

19. (Εντός του οικισμού) Ρογοί Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

20. Πρωτοβίνα Δροσάτον 
(παλ. τοπων. Πάνω 

Γουμένιτσα)

Φαμελίτικα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

21. Πράσινο Χωράφι, ή 
Παλιάχωρα

Δροσάτον 
(παλ. τοπων. Πάνω 

Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

22. Άγιος Ιωάννης Δροσάτον 
(παλ. τοπων. Πάνω 

Γουμένιτσα)

Φαμελίτικα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

23. Παλαιομονάστηρο Βρυσάριον 
(παλ. τοπων. Κάτω 

Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

24. Αλυσός Δροσάτον 
(παλ. τοπων. Πάνω 

Γουμένιτσα)

Φαμελίτικα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

25. Γαρού Ράχη Δροσάτον 
(παλ. τοπων. Πάνω 

Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

26. Γεωργάμ(η) Λίμνη Δροσάτον 
(παλ. τοπων. Πάνω 

Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

27. Σαΐνη Λάκκα, ή Παναγιά Δροσάτον 
(παλ. τοπων. Πάνω 

Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

28. Λάκκες,  ή Ποτάμι Δροσάτον 
(παλ. τοπων. Πάνω 

Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

29. Αγία Παρασκευή,  ή 
Αλώνια

Βρυσάριον 
(παλ. τοπων. Κάτω 

Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

30. Πλατάνα Βρυσάριον 
(παλ. τοπων. Κάτω 

Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

31. Μέργα Ίσωμα, ή Παναγιά Δροσάτον 
(παλ. τοπων. Πάνω 

Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

32. Βαρθολομιό Μικρός Ποντιάς Λομποκάς Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

33. Πουρνάρι Μικρός Ποντιάς Λομποκάς Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

34. Λόφος Πρινάκια Βρυσάριον 
(παλ. τοπων. Κάτω 

Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

35. Αγία Κυριακή Κερπινή Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
36. Ύψωμα Αϊ-Λιά Κερπινή Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
37. Κρανιά,  ή Αλώνια Μικρός Ποντιάς Λομποκάς Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
38. (-) Προφήτης Ηλίας 

(παλ. τοπων. 
Γκέρμπεσι)

Μουρίκι Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
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39. Λίμνα Φλάμπουρα Νεοχώριον Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

40. Κλοκός Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
41. Άγιοι Θεόδωροι, ή 

Αϊθοδωρότρυπα
Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

42. Τρία Πηγάδια Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
43. Ράϊκου Βρυσάριον 

(παλ. τοπων. Κάτω 
Γουμένιτσα)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

44. Δρούκα Λάκκα Τρεχλόν 
(παλ. τοπων. 
Τρεκλίστρα)

Λαπάθεια
(παλ. τοπων. 

Λαπάτα)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

45. Στου Άγριου Σκεπαστόν 
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

46. Επτά Πηγάδια Σκεπαστόν 
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

47. (Νεκροταφείο του 
χωριού)

Φλάμπουρα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

48. Καψαλάκι Προφήτης Ηλίας 
(παλ. τοπων. 
Γκέρμπεσι)

Μενυχταίικα Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

49. Βελβίνικο Φλάμπουρα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
50. (Εντός του οικισμού) Βραχνίον Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
51. Γαϊδουρρόραχη Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
52. Πουρνάρες Τρεχλόν 

(παλ. τοπων. 
Τρεκλίστρα)

Λαπάθεια
(παλ. τοπων. 

Λαπάτα)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

53. (-) Τρεχλόν 
(παλ. τοπων. 
Τρεκλίστρα)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

54. Κάστρο της Ωριάς, ή 
Κάστρο των Καλαβρύτων

Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

55. Κάστρο, ή Σκυλόλακκα Κούτελη [=Κούτελα] Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
56. (Επαρχιακή οδός 

Καλαβρύτων – Λουσών – 
Κλειτορίας)

Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

57. Γρανπόπολις Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

58. Άγιος Αθανάσιος Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
59. Παλιοπήγαδο Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
60. Φίντεϊ Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
61. Αγία Τριάδα Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
62. Στάδιον,  ή Νέα Σφαγεία Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

63. Ξηρόκαμπος Σκεπαστόν 
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
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64. Καλύβες Σκεπαστόν
 (παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

65. Αγία Παρασκευή Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
66. Μαρτόπολις Κάτω Βλασία Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
67. Καστρίτσι Κάτω Βλασία Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
68. Κάστρο Τρεμουλά Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
69. Κιούπια Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
70. Καμάρες, ή Βύθισμα Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
71. (-) Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
72. Σκαμιά Τρεχλόν 

(παλ. τοπων. 
Τρεκλίστρα)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

73. Σάλμενα Σκεπαστόν 
(παλ. τοπων. 

Βισοκά)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

74. Στρογγυλόβουνο Αγίου 
Γεωργίου

Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

75. Άγιος Κωνσταντίνος Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
76. Γκρεμουλ(ι)άς,  ή Μονή 

Αγίων Θεοδώρων
Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

77. Ξυδιά Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

78. Λόφος Γλινίτσα Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

79. Τουρκομνήματα Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

80. Μπαρτσαίικο Ποτάμι Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

81. (Μέσα στο χωριό) Κρυονέριον 
(παλ. τοπων. Ασάνι)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

82. (Εντός του οικισμού) Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

83. Καστανιά Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

84. Παναγιά Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

85. Εκκλησία Αγίου 
Νικολάου

Μανέσιον 
[=Μάνεσι]

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

86. Μπρίσοβο, ή Πρίμισι, 
Άγιος Ιωάννης

Καλάβρυτα Πρίμησι Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

87. Αλώνια Κρυονέριον 
(παλ. τοπων. Ασάνι)

Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

88. Λυσσόνερο, ή 
Λυσσόβρυση, ή Βροντό

Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

89. Μονή Αγίας Λαύρας Καλάβρυτα Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ
90. Βρωμονέρι Μανέσιον 

[=Μάνεσι]
Φύλλο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
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91. Άγιος Νικόλαος Άνω Λουσοί (παλ. 
τοπων. Σουδενά 

Θεοτόκου)

Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

92. Καραμεσιναίικα Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

93. Αγγελόκαστρο Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

94. Μονή Αγίου Νικολάου Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

95. Χαρκοσκάλα Κάτω Βλασία Φύλλο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

96. Ακλαδούρες Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

97. Άγιοι Ταξιάρχες Κραστικοί Φύλλο ΔΑΦΝΗ
98. Άγιος Κωνσταντίνος Κάτω Λουσοί 

(παλ. τοπων. 
Σουδενά-Άγιος 

Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

99. Κάστρο Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
100. Στους Ασημιούς, ή των 

Ασημών
Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ

101. Σταυρός Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
102. Παναγιά Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
103. Ράχη Ρουμάνη Κέρτεζη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
104. Διάσελο Άνω Βλασία Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
105. (-) Κάτω Λουσοί 

(παλ. τοπων. 
Σουδενά-Άγιος 

Βασίλειος)

Χαρακτινού Φύλλο ΔΑΦΝΗ

106. Παναγιά Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

107. Φούρνοι Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

108. Βετελίνο,  ή Βετελίνος Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

109. (Μέσα στο χωριό) Λουσικόν 
(παλ. τοπων. 
Χαμάκου)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

110. Χαμακαίικο Βουνό, ή 
Κ(ο)υκλάκι

Λουσικόν 
(παλ. τοπων. 
Χαμάκου)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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111. Τραχάνα, ή Τραγάνες Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

112. Κολώνες,  ή Στάδιο Κάτω Λουσοί 
(παλ. τοπων. 

Σουδενά-Άγιος 
Βασίλειος)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

113. Στου Κατάρα τον Όχτο Λαγοβούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
114. Ασφακοβούνι Λαγοβούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
115. Άγιος Νικόλαος Λαγοβούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
116. Πηγή Λιδαράκια,  ή 

Λιθαράκια
Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

117. (Μέσα στο χωριό) Καλλιφώνιον 
(παλ. τοπων. 
Σαβανοί, ή 
Σαβανούς)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

118. Παύλες Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
119. Πύργος, ή Άγιος 

Δημήτριος
Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ

120. Βορούς Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
121. Λόφος Τσούκα Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
122. Καταρράχι Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
123. Μεραίικα Πριόλιθος 

(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

124. Κλίκιζα Κάνδαλος Φύλλο ΔΑΦΝΗ
125. Σκάλα Σιγούνιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
126. Σκόζα Πριόλιθος 

(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

127. Ρημοκκλήσι Σιγούνιον Λεύκη
(παλ. τοπων. 
Δούνιτσα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

128. Τροχάλια Πριόλιθος 
(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

129. Πύργος Πριόλιθος 
(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

130. Ύψωμα Μπουρή Κάνδαλος Φύλλο ΔΑΦΝΗ
131. Κόκκορη Πριόλιθος 

(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

132. Αρνούγκα Κάνδαλος Φύλλο ΔΑΦΝΗ
133. Νεκροταφείο Πριόλιθος 

(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

134. Ταξιάρχες Πριόλιθος 
(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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135. Λάκκωμα, ή Λάκκος Πριόλιθος 
(παλ. τοπων. 
Συρμπάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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α/α 1
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 35–40. Σχ. 1. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Άγιος Κωνσταντίνος 
ΧΩΡΙΟ Βιλιβίνα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 945μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κατάλοιπα ορθογώνιας και  κυκλικής  (;)  κατασκευής.  Κεραμική ΥΝ ΙΙ, 

ΠΕ προς ΜΕ, καθώς και αδιάγνωστη
ΑΥΤΟΨΙΑ 2.11.2004 

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 249. ΚΕ, 244–246. Meyer, 142.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για μικρό λόφο, ο οποίος δεσπόζει στην περιοχή και βρίσκεται 

στα ΝΔ του χωριού (εικ. 35). Η βόρεια και δυτική πλευρά του λόφου είναι 
απόκρημνες και η πρόσβαση σε αυτόν είναι εφικτή από τη νότια και την 
ανατολική πλευρά. Στα Β, μεταξύ του λόφου του Αγίου Κωνσταντίνου 
και του βουνού Τσέρωνας, σχηματίζεται βαθειά χαράδρα στο βάθος της 
οποίας ρέει ο χείμαρρος της Βιλιβίνας.  Η θέση εντοπίστηκε για πρώτη 
φορά  από  τον  Γ.  Α.  Πίκουλα  σε  αυτοψία  που  πραγματοποίησε  στις 
3.4.1993. Στα Β του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου βρέθηκε κατά την 
αυτοψία  κατασκευή,  δίκην  κτιστού  θαλαμοειδούς  τάφου  (εικ.  36), 
διαστάσεων μήκους 1.80μ., πλάτους (εσωτ.) 0.90μ. και μέγιστου πλάτους 
λίθων  0.40μ.  Ανατολικότερα  και  στην  κορυφή  του  λόφου  υπάρχει 
«κτήριο» ορθογώνιας κάτοψης, εσωτερικών διαστάσεων 4.60μ. x 4.70μ., 
(εικ. 37–38), το οποίο δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για «πύργο». Το 
πλάτος των τοίχων κυμαίνεται από 0.60μ. έως 0.70μ. Σε απόσταση 5μ. 
περίπου  από  την  παραπάνω  κατασκευή  και  στα  Ν/ΝΑ  εντοπίστηκε 
κυκλική κατασκευή (;).
Από το λόφο του Αγίου Κωνσταντίνου, στα Α είναι ορατός ο αυχένας του 
Αγίου Βασιλείου, στα Δ το διάσελο που οδηγεί στην Κερπινή και εκείνο 
που  οδηγεί  στον  Αντίλαλο·  στα  Β  του  λόφου  ρέει  ο  χείμαρρος  της 
Βιλιβίνας.  Αμέσως  μετά  και  προς  τα  ΒΔ  υψώνονται  δύο  λόφοι  που 
συγκλίνουν.  Στο σημείο σύγκλισης δημιουργείται  «πέρασμα», το οποίο 
οδηγεί στο Διακοπτό. 
Κατά την αυτοψία περισυνελέγη θραύσμα πίθου με πλαστική διακόσμηση 
πλαισίων (εικ. 39, σχ. 1) της ΝΝ ΙΙ περιόδου [πρβλ. Ζάχος, 1987, 59, 374, 
εικ. 27], θραύσμα επίπεδης βάσης χρονολογούμενο στη μετάβαση από ΠΕ 
προς  ΜΕ εποχή [πρβλ.  Τζαβέλλα-Evjen,  πίν.  53β,  ή  52α και  Athenian 
Agora, XIII πίν. 72, αρ. 342, πιν. 74, αρ. 326, 329], θραύσματα μεγάλου, 
πιθοειδούς αγγείου, τα οποία φέρουν ίχνη μελανού γανώματος εξωτερικά 
και  εσωτερικά  και  χρονολογούνται  στη  μετάβαση  από  ΠΕ  προς  ΜΕ 
περίοδο (εικ. 40). Στη θέση αυτή υπάρχει διάσπαρτη κεραμική, ως επί το 
πλείστον  αδιάγνωστη,  καθώς  και  τμήματα  κεραμίδων  που  διασώζουν 
γάνωμα. 
Ο  E.  Meyer τοποθετεί  μεταξύ  των  χωριών  Βιλιβίνα,  Βάλτα, 
Πλατανιώτισσα και Δίγελα το αρχαίο Άσχειον.

α/α 2
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 41. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Πλαγιά,  ή Λάκκα
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ΧΩΡΙΟ Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα)
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 900μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πίθοι και αγγεία ΓΕ (;) χρόνων. Όστρακα ΡΩΜ (;) εποχής 
ΑΥΤΟΨΙΑ 24.2.1986 Μ. Πετρόπουλος. 3.11.2004 

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 248–249. ΚΕ, 247–248. Meyer, 143. Παπαχατζής 1980, 152.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα ΒΔ του χωριού (εικ. 41). Πίθοι και αγγεία έχουν 

εντοπιστεί στον αγρό ιδιοκτησίας Θεοφ. Δημητρακόπουλου, σύμφωνα με 
πληροφορία  του  φύλακα  Αρχαιοτήτων  Μ.  Παπαδόπουλου  (αρ. 
1/24.2.1986 ΔΜΤΕ). Ο E.  Meyer αναφέρει ότι στην περιοχή του χωριού 
Βάλτα θα πρέπει να αναζητήσουμε το αρχαίο Άσχειον.
Σε αυτοψία που πραγματοποιήθηκε περισυνελέγησαν από τον παραπάνω 
αγρό μόνον τμήματα πίθων,  θραύσμα ταινιωτής λαβής και όστρακο με 
ανάγλυφη διακόσμηση ταινιών, πιθανώς των ΡΩΜ χρόνων. 

α/α 3
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Βελίνο,  ή Βελινός
ΧΩΡΙΟ Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.020μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικοδομικά λείψανα και νεκροταφείο ΡΩΜ χρόνων, όστρακα αδιάγνωστα

ΑΥΤΟΨΙΑ 24.2.1986 Μ. Πετρόπουλος. 3.11.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 248–249. ΚΕ, 248.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στον αγρό του Ν. Ντούσα έχουν εντοπιστεί  οικοδομικά λείψανα,  όπως 
προκύπτει από έλεγχο του αρ. 3/24.2.1986 ΔΜΤΕ. Το 1992, σε αυτοψία 
που  πραγματοποίησε  η  Μ.  Πετριτάκη  με  σκοπό  τη  χορήγηση  άδειας 
μεταλλευτικών ερευνών, δυτικά του χωριού Βάλτα καθώς εισερχόμαστε 
από  τον  αυτοκινητόδρομο  Αιγίου  –  Φτέρης  –  Βάλτας  και  επάνω  από 
αυτόν,  σε μικρή απόσταση από την πηγή  Βελινός,  εντόπισε αρχαίους 
τάφους  (αρ.  πρ.  Φ111/Γ2–13/376/22.1.1992  έγγραφο  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ). 
Στην  ίδια  θέση  ο  Γ.  Α.  Πίκουλας,  σε  αυτοψία  που  πραγματοποίησε 
(3.4.1993),  εντόπισε  και  αυτός  πλακοσκεπείς  τάφους  και  ενημερώθηκε 
από τους χωρικούς  για την ύπαρξη αγγείων («μποτάκια»). Τα όστρακα 
που περισυνελέγησαν είναι αδιάγνωστα.

α/α 4
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Καρκαλαίικα 
ΧΩΡΙΟ Βιλιβίνα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων
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ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νομίσματα ΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 2.11.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 246.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα ΝΑ του χωριού και ο Γ. Παναδρέου αναφέρει ότι στη θέση 
αυτή  επί  των  ημερών  του,  κατά  την  άροση  των  αγρών,  βρέθηκαν 
βυζαντινά νομίσματα. Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα. 

α/α 5
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 42–44. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Αϊ-Γιάννης, ή Αδιάκοπος 
ΧΩΡΙΟ Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 900μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι ΡΩΜ (;) και ΠΒΥΖ εποχής, όστρακα ΡΩΜ 

ΑΥΤΟΨΙΑ 24.2.1986 Μ. Πετρόπουλος. 3.11.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 248–249. ΚΕ, 248.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο λόφος Αϊ-Γιάννης, ή Αδιάκοπος βρίσκεται Δ του χωριού. Στις παρυφές 
του  σύγχρονου  δρόμου  που  οδηγεί  στη  Βάλτα  υπάρχουν  τάφοι, 
διεύθυνσης  ΒΔ/ΝΑ  και  Β/Ν  (εικ.  42–43).  Το  1960,  σύμφωνα  με 
πληροφορία  του  φύλακα  Αρχαιοτήτων  Μ.  Παπαδόπουλου  (αρ. 
2/24.2.1986 ΔΜΤΕ), κατά τη διάνοιξη του δρόμου καταστράφηκαν τάφοι. 
Στη θέση εντοπίστηκαν και τάφοι κιβωτιόσχημοι με προσανατολισμό Α–
Δ (εικ. 44).
Κατά  την  αυτοψία  περισυνελέγησαν  όστρακα,  μεταξύ  των  οποίων 
θραύσμα ταινιωτής λαβής, πιθανώς των ΡΩΜ χρόνων.

α/α 6
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Καραγιάννη Βρύση
ΧΩΡΙΟ Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 880μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Όστρακα άβαφα

ΑΥΤΟΨΙΑ 3.11.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 248–249. ΚΕ, 247–248.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται 400μ. Β/ΒΑ του χωριού. Η θέση εντοπίστηκε στις 3.4.93 από 
τον Γ. Α. Πίκουλα. Σε όλο το χώρο υπάρχει άφθονη κεραμική, η οποία 
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είναι αδιάγνωστη.
Στα Β της  θέσης,  εκατέρωθεν  των όχθεων του λαγκαδιού της  Βάλτας, 
υπάρχουν καλλιεργήσιμες  γαίες,  η άρδευση των οποίων γίνεται  από το 
νερό του λαγκαδιού.

α/α 7
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 45. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Αυχένας,ή Εικονοστάσι Αγίου Βασιλείου
ΧΩΡΙΟ Βιλιβίνα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 900μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τμήματα  πίθων  ΓΕ  (;)  χρόνων,  κλίβανος  ΒΥΖ  χρόνων  και  όστρακα 

αδιάγνωστα 
ΑΥΤΟΨΙΑ 2.11.2004

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος 
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 249. ΚΕ, 244–246. Λεξικό 2001, 103, 692.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται σε διαχρονικό πέρασμα (εικ. 45) στα ΝΑ του χωριού. 

Σε άξονα 200μ. x 100μ. εντοπίστηκαν από τον Γ. Α. Πίκουλα όστρακα και 
υπόλοιπο κλιβάνου, σε αυτοψία που πραγματοποίησε στις 3.4.1993, του 
οποίου  μεγάλο τμήμα καταστράφηκε  κατά  τη  διάνοιξη  του σύγχρονου 
δρόμου  που  οδηγεί  στο  χωριό  Δουμενά.  Εκατέρωθεν  της  θέσης 
περισυνελέγησαν τμήματα πίθων (χείλη και σώματος). Στα Δ του δρόμου, 
στην  κατασκευασθείσα  μάνδρα  για  την  προστασία  του  αμπελιού, 
υπάρχουν  μεγάλα  τμήματα  πίθων  ανάμεσα  στις  πέτρες.  Η  έντονη 
παρουσία θραυσμάτων πίθων συνηγορούν στην άποψη ότι στη θέση αυτή 
ίσως υπήρχε νεκροταφείο ΓΕ (;) χρόνων.

α/α 8
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 46–47. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Αμπέλια
ΧΩΡΙΟ Βιλιβίνα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 920μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Μεγάλα τμήματα πίθων ΓΕ (;) χρόνων. Τμήμα τοίχου

ΑΥΤΟΨΙΑ 2.11.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 249. ΚΕ, 244–246. Λεξικό 2001, 103, 692.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα ΝΑ του χωριού Βιλιβίνα και σε απόσταση 400μ. Ν/ΝΔ της 
θέσης  Αυχένας,  ή  Εικονοστάσι  Αγίου  Βασιλείου  (αρ.  7),  στις  βόρειες 
υπώρειες  του  βουνού  Τούρλος.  Πιθανόν  η  θέση  αυτή  να  αποτελεί 
συνέχεια της προηγουμένης. Εντοπίστηκαν μεγάλα τμήματα πίθων (εικ. 
46), πιθανόν ΓΕ (;) χρόνων, τα οποία είχαν έλθει στο φως κατά την άροση 
των αγρών, καθώς επίσης και τμήμα τοίχου (εικ. 47).

91

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



α/α 9
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Άγιος Ανδρέας
ΧΩΡΙΟ Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 900μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Εφυαλωμένη κεραμική, άβαφες κεραμίδες

ΑΥΤΟΨΙΑ 3.11.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 248–249. ΚΕ, 247–248.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στην είσοδο του χωριού και εντοπίστηκε από τον Γ.Α. 
Πίκουλα σε αυτοψία που πραγματοποίησε το 1993. Υπάρχει διάσπαρτη 
εφυαλωμένη κεραμική και άβαφες κεραμίδες.

α/α 10
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 48. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Μπούρμπουλας
ΧΩΡΙΟ Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 940μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο (;)

ΑΥΤΟΨΙΑ 3.11.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 248–249. ΚΕ, 247–248. Λεξικό 2001, 93, 588.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ένα  χιλιόμετρο  πριν  από  το  χωριό  ο  Γ.Α.  Πίκουλας,  σε  αυτοψία 
πραγματοποιηθείσα  στις  3.4.1993,  εντόπισε  στη  συγκεκριμένη  θέση 
τμήμα νεκροταφείου (εικ. 48).

α/α 11
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Άγιος Νικόλαος
ΧΩΡΙΟ Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 960μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τμήματα πίθων ΓΕ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 24.2.1986 Μ. Πετρόπουλος. 3.11.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 248–249. ΚΕ, 248.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στο Ν/ΝΔ άκρο του χωριού. Πριν από πολλά χρόνια, σύμφωνα 
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με  πληροφορία  του  αρχαιοφύλακα  Μ.  Παπαδόπουλου  και  από  το  αρ. 
4/24.2.1986 ΔΜΤΕ, στον αγρό ιδιοκτησίας Θ. Δεληγιάννη βρέθηκε πίθος. 
Στον παραπάνω αγρό κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν άφθονα κομμάτια 
πίθων. 

α/α 12
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 49–50. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Άϊ-Γιώργης 
ΧΩΡΙΟ Πλατανιώτισσα (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 740μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πίθοι ΓΕ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 3.11.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Meyer, 142. Rizakis 1995, 289, 340, 372–373.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για μικρό ύψωμα στα Β/ΒΔ του χωριού (εικ. 49), στην κορυφή 
του  οποίου  βρίσκεται  το  ομώνυμο  ναΰδριο.  Στα  Δ  του  λόφου 
εντοπίστηκαν κομμάτια πίθων (εικ. 50), καθώς και το κάτω μέρος πίθου 
κατά χώραν, που ήλθε στο φως κατά τη διάνοιξη του αγροτικού δρόμου. 
Σωστική  ανασκαφική  έρευνα  δεν  πραγματοποιήθηκε.  Και  το  χωριό 
Πλατανιώτισσα θεωρείται,  κατά τον  E.  Meyer,  υποψήφια θέση για την 
τοποθέτηση της αχαϊκής πόλης Άσχειον.
Από τη θέση περισυνελέγησαν λίγα κομμάτια πίθων. 

α/α 13
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 51. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Πλατανιώτισσα (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 760μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Δύο  ΜΤΒΥΖ  ναοί,  κεντητός  επιτάφιος,  ασημένιο  δισκοπότηρο  με 

επιγραφή του 1788
ΑΥΤΟΨΙΑ 3.11.2004 

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 116. ΚΕ, 80–84, 237–239, 245, 258.  Meyer, 143.  Μουτζάλη 1987, 
190–191. Pariente 1993, 807. Λεξικό 2001, 387, 3421. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το χωριό βρίσκεται σε μικρή κοιλάδα μεταξύ τριών βουνών (εικ. 51), του 
Καραμάνου στα Ν, στις υπώρειες του οποίου είναι χτισμένο το χωριό, 
της  Ελατειάς στα  Δ  και  της  Βιλιβίνας  στα  Α.  Ο  Γ.  Παπανδρέου 
αναφέρει  ότι  στο  βουνό  Καραμάνου  υπήρχε  η  Μονή  του  Αγίου 
Παντελεήμονος και στο βουνό Ελατειά κατά την παράδοση ο Ηρακλής 
συνέλαβε την Κερυνίτιδα έλαφο. 
Μικρή, μονόχωρη βασιλική (εσωτ. διαστ. 10.50μ. x 4.50μ.) είναι χτισμένη 
μέσα  στην  κοιλότητα  τριών  μεγάλων πλατάνων.  Στο  εσωτερικό  του  ο 
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ναός  κοσμείται  με  τοιχογραφίες  του  1745.  Επίσης,  μέσα  στο  χωριό 
σώζεται νεώτερη τρίκλιτη βασιλική με οκταγωνικό τρούλο. 

α/α 14
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Πλατανιώτισσα (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Δίγελα 
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 940μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Θραύσματα κεραμίδων

ΑΥΤΟΨΙΑ 3.11.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 246–247. Meyer, 143. Λεξικό 2001, 136, 1008. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα  Δίγελα  βρίσκονται  στα  ΝΑ  του  χωριού  Πλατανιώτισσα,  στην 
κοινότητα  της  οποίας  υπαγόταν  πριν  από  το  σχέδιο  Καποδίστριας.  Τα 
υψώματα  γύρω  από  το  χωριό  είναι  κατάφυτα,  ιδανικά  για  την 
κτηνοτροφία.  Κατά  την  αυτοψία  δεν  επισημάνθηκαν  αρχαίες 
εγκαταστάσεις παρά μόνον θραύσματα κεραμίδων στα Δ/ΒΔ του οικισμού 
και σε άξονες 100μ. x 100μ.
Ο  E.  Meyer τοποθετεί  μεταξύ  των  χωριών  Βιλιβίνα,  Βάλτα, 
Πλατανιώτισσα και Δίγελα το αρχαίο Άσχειον.

α/α 15
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 52–54. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Μετόχι 
ΧΩΡΙΟ Λαπαναγοί 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 480μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Φολίδα πυριτόλιθου (Ν), πίθοι ΠΓΕ χρόνων, ναΰδριο ΒΥΖ εποχής 

ΑΥΤΟΨΙΑ 7.8.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Ιω. Αστερής), Γ. Στρουμπούκης, ιερέας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται Α/ΒΑ της Μονής  Μακελλαριάς  (αρ. 16, χάρτης 7) 
και σε απόσταση 2 χλμ. περίπου, κοντά στη συμβολή του προς ανατολάς 
κατερχόμενου  χειμάρρου  και  του  ποταμού  Σελινούντα  (εικ.  52).  Ο 
χείμαρρος  είναι  ορμητικός,  δέχεται  τα  νερά  των  παρακείμενων 
ανατολικότερα  ευρισκόμενων  λόφων  και  καταλήγει  στον  ποταμό 
Σελινούντα.  Στη θέση αυτή και  στη δεξιά/βόρεια  όχθη του χειμάρρου, 
λίγο  πριν  από  τη  συμβολή  του  στον  ποταμό  Σελινούντα,  υπάρχει 
ερειπωμένο  ναΰδριο,  διώροφο,  την  αψίδα  του  οποίου  περιτρέχει 
εξωτερικά προσκεφάλαιο, σε ύψος 1μ. περίπου επάνω από τη θεμελίωση. 
Στο  εσωτερικό  του  ναϋδρίου  διακρίνεται  η  απαρχή  της  εκφοράς  της 
θόλου.  Στα  Α  και  σε  απόσταση  1.50μ.  από  αυτό  υπάρχει  τοίχος, 
διεύθυνσης Β–Ν, που σώζεται σε αρκετό ύψος (1μ.) και σε μήκος 30μ. 
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περίπου. Πιθανότατα πρόκειται για περίβολο. Στην αριστερή/νότια όχθη 
του χειμάρρου και έναντι  του ναϋδρίου, κατά τη διάνοιξη του δρόμου, 
καταστράφηκαν θεμέλια μεγάλου κτηρίου της ίδιας εποχής. Ο ιερέας Γ. 
Στρουμπούκης με  πληροφόρησε ότι  το ναΰδριο ήταν αφιερωμένο στην 
Παναγία Ευαγγελίστρια.
Στο  οδόστρωμα  του  χωματόδρομου  που  οδηγεί  στην  παραπάνω  θέση, 
υπάρχουν έντονα ίχνη βάσεων πίθων, οι οποίοι καταστράφηκαν κατά τη 
διάνοιξη του δρόμου. Ο δρόμος διανοίχτηκε στη δεκαετία του ’70 για την 
εξυπηρέτηση  των  βοσκών  και  δεν  είναι  σε  χρήση  σήμερα,  λόγω 
κατολισθήσεων σε δύο σημεία.
Στα Α/ΒΑ του ναϋδρίου και σε απόσταση 30μ. από αυτό, σε ένα μεγάλο 
αγροτεμάχιο  με  κλίση  προς  τα  Ν,  το  οποίο  ανήκει  στο  μοναστήρι, 
περισυνελέγησαν  μεγάλα  κομμάτια  πίθων  (εικ.  53)  και  θραύσμα 
πιθοειδούς αγγείου των ΠΓΕ χρόνων (;), καθώς και φολίδα πυριτόλιθου 
(εικ. 54).

α/α 16
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 55. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Μονή Μακελλαριάς 
ΧΩΡΙΟ Λαπαναγοί 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 580μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αγγεία ΓΕ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 7.8.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Ιω. Αστερής), Γ. Στρουμπούκης, ιερέας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 116. ΚΕ, 78–80, 236–237. Λεξικό 2001, 248, 2078.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όπως  προκύπτει  από  έλεγχο  του  αρχείου  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ,  ο  Έφορος 
Αρχαιοτήτων  Ν.  Ζαφειρόπουλος  σε  έγγραφο  προς  τον  Πρόεδρο  της 
Κοινότητας  Λαπαναγών  (αρ.  πρ.  882/7.6.1947)  αναφέρει:  «…
πληροφορούμεθα  ὅτι  στὴ  Μονὴ  Μακελλαριὰς  κατετέθησαν  δύο 
ἀρχαῖα ἀγγεία νὰ τὰ φυλάξητε στὸ κατάστημά σας».
Κατά  την  επίσκεψή  μου  στη  Μονή  Μακελλαριάς,  ο  ιερέας  Γ. 
Στρουμπούκης  με  πληροφόρησε  ότι  δεν  γνώριζε  τίποτε  σχετικά  με  τα 
παραπάνω  αρχαία  αντικείμενα.  Με  ενημέρωσε  μάλιστα  ότι  το  1980 
άγνωστοι λήστεψαν το μοναστήρι (εικ. 55).

α/α 17
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Άγιοι Πάντες
ΧΩΡΙΟ Κάτω Ζαχλωρού 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 600μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι ΠΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 3.11.2004
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ΟΔΗΓΟΣ (Α.Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 242–244.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατά  τη  διάρκεια  εργασιών  στον  αύλειο  χώρο  της  εκκλησίας  Άγιοι 

Πάντες,  που  βρίσκεται  στο  δρόμο  προς  την  Κάτω  Ζαχλωρού, 
αποκαλύφθηκαν  τρεις  τάφοι,  ακτέριστοι.  Η  θέση  εύρεσής  τους 
υποδεικνύει ότι είναι ΠΒΥΖ χρόνων. Το εύρημα προκύπτει από έλεγχο 
του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και από αναφορά του Α. Μαντά, κατοίκου 
Δουμενών, (αρ. πρ. 5014/19.10.1987). 

α/α 18
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 56–57. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Καρές 
ΧΩΡΙΟ Κορφαί (παλ. τοπων. Κιρίτσοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 960μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πίθοι ΓΕ (;) και ναΰδριο ΜΤΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 3.11.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα ΝΑ του χωριού και πολύ κοντά σε αυτό (εικ. 56). 
Στην ιδιοκτησία κληρονόμων Ηλία Βαγενά υπάρχει μονόχωρος ναΐσκος 
της  ΜΤΒΥΖ περιόδου,  που σώζεται  στο  ύψος  των θεμελίων  του.  Στα 
ανατολικά του ναϋδρίου βρέθηκαν κομμάτια πίθων της ΓΕ (;) εποχής (αρ. 
πρ. Φ111/Γ4–36/7841/30.8.2000 έγγραφο της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ). Στα ΝΑ της 
θέσης είναι ορατό μικρό φυσικό πέρασμα, που οι χωρικοί το ονομάζουν 
Το  Πέρασμα  της  Κόκκινης  Αχλάδας , το οποίο οδηγεί στο υψίπεδο 
του Σκεπαστού (παλ. τοπων. Βισοκά) και των Καλαβρύτων (εικ. 57).

α/α 19
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ (Εντός του οικισμού)
ΧΩΡΙΟ Ρογοί

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.020μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΥΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Α. Κουμούση

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 239–240. Λεξικό 2001, 409, 3635.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το χωριό βρίσκεται στα Α της Κερπινής. Σε αυτοψίες που κατά καιρούς 
πραγματοποιήσαμε με τη συνάδελφο Α. Κουμούση, εντός του οικισμού 
εντοπίσαμε κεραμική ΥΒΥΖ χρόνων. 
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α/α 20
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Πρωτοβίνα
ΧΩΡΙΟ Δροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουμένιτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Φαμελίτικα
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 740μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αδιάγνωστα οικιστικά κατάλοιπα 

ΑΥΤΟΨΙΑ 20.12.2005, 21.6.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Α.  Γουλιάμη,  Χ.  Τεμπέλης),  Α.  Γ.  Βόρδος,  Γ.  Αποστολόπουλος,  Δ. 

Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα ΒΔ του οικισμού και σε απόσταση 300μ. Β/ΒΔ της 

θέσης  Άγιος  Ιωάννης (αρ. 22, χάρτης 6).  Ο Γ. Αποστολόπουλος με 
πληροφόρησε ότι στη δεκαετία του ’50 και ’60 οι αγροί καλλιεργούνταν. 
Κατά  την  άροση  αποκαλύπτονταν  τοίχοι,  κομμάτια  μαρμάρινα  και 
κεραμίδες.  Σήμερα η περιοχή έχει άγρια βλάστηση, με αποτέλεσμα να 
μην  είναι  βατή.  Κατά  την  αυτοψία  δεν  μπορέσαμε  να  εντοπίσουμε 
κατάλοιπα.

α/α 21
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 58–59. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Πράσινο Χωράφι, ή Παλιάχωρα
ΧΩΡΙΟ Δροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουμένιτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 740μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πίθοι ΓΕ χρόνων, αμφικωνικός χάλκινος δακτύλιος

ΑΥΤΟΨΙΑ 20.12.2005, 21.6.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Α.  Γουλιάμη,  Χ.  Τεμπέλης),  Α.  Γ.  Βόρδος,  Γ.  Αποστολόπουλος,  Δ. 

Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται  στα Β/ΒΔ της  θέσης  Λάκκες  ή  Ποτάμι  (αρ. 28, 

χάρτης  6)  και  σε  απόσταση  1.5  χλμ.  περίπου  από  αυτή,  στις  νότιες 
υπώρειες  του  βουνού  Καραβά  Ράχη.  Πρόκειται  για  πλαγιά  σχεδόν 
γυμνή, που αποτελεί την προς ανατολάς προέκταση του βουνού  Ψηλή 
Ράχη  (ύψους 1.168μ.,  φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ). Στην αριστερή/δυτική 
πλευρά του αγροτικού δρόμου είναι ορατός πίθος,  του οποίου το κάτω 
μισό τμήμα καταστράφηκε από το μηχανικό εκσκαφέα, κατά τη διάρκεια 
βελτίωσης του δρόμου (εικ. 58).
Ο Γ. Αποστολόπουλος μου ανέφερε ότι στη θέση αυτή είχε δει κατά τις 
διανοίξεις των αγροτικών δρόμων μεγάλα πιθάρια που περιείχαν «οστά 
και  χάλκινα  αντικείμενα»,  τάφους  και  επιτύμβιες  στήλες.  Μάλιστα, 
παρουσία  του  συναδέλφου  Α.  Γ.  Βόρδου,  αρχαιολόγου,  και  της 
αρχαιοφύλακος  Αθ.  Γουλιάμη,  μου  παρέδωσε  αμφικωνικό  χάλκινο 
δακτύλιο,  προερχόμενο από το εσωτερικό πίθου (αρ. κατ. 5094 ΜΜΠ, 
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εικ. 59). Χρονολογείται στον 8ο αι. π.Χ. [πρβλ. Corinth, XII 233, πίν. 102, 
αρ.  1808].  Περισυνελέγησαν  αρκετά  κομμάτια  πίθων.  Πρόκειται  για 
εκτεταμένο γεωμετρικό νεκροταφείο.

α/α 22
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Άγιος Ιωάννης
ΧΩΡΙΟ Δροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουμένιτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Φαμελίτικα
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι ΠΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 20.12.2005, 21.6.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Α.  Γουλιάμη,  Χ.  Τεμπέλης),  Α.  Γ.  Βόρδος,  Γ.  Αποστολόπουλος,  Δ. 

Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λεξικό 2001, 468, 4215.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται Β/ΒΔ της θέσης  Αλυσός (αρ. 24, χάρτης 6) και σε 

απόσταση  150–200μ.  από  αυτή.  Ο  γηγενής  Γ.  Αποστολόπουλος  με 
πληροφόρησε  ότι  τα  τελευταία  χρόνια,  σε  εργασίες  διαμόρφωσης  που 
έγιναν  για  την  ανάδειξη  του  περιβάλλοντος  χώρου  της  ομώνυμης 
εκκλησίας, βρήκε τάφους, οι οποίοι είχαν προσανατολισμό Α–Δ και ήταν 
κιβωτιόσχημοι. Συγκεκριμένα μου ανέφερε ότι «ήταν σαν κουτιά». Κατά 
την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν κατάλοιπα. 

α/α 23
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Παλαιομονάστηρο
ΧΩΡΙΟ Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουμένιτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 780μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αρχιτεκτονικό μέλος ΡΩΜ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 20.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Ν. Πρόγγας), Α. Γ. Βόρδος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 101.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Δ των χωριών Βρυσαρίου και Δροσάτου και στα 
ΝΑ της Μονής Μακελλαριάς (αρ. 16,  χάρτης 7).  Η θέση ανήκει στην 
εδαφική περιφέρεια του Βρυσαρίου (παλ. τοπων. Κάτω Γουμένιτσα). Ο 
αρχαιοφύλακας  Ν.  Πρόγκας  μου  ανέφερε  ότι  εδώ  «πολύ  παλαιά  ήταν 
μοναστήρι»  και  ότι  ανήκει  «στην  ιδιοκτησία  της  Εκκλησίας».  Ο  Γ. 
Παπανδρέου  κάνει  μνεία  για  «μαρμάρινη  παραστάδα»  ΡΩΜ  χρόνων, 
απολήγουσα  σε  ημικίονα,  η  οποία  όμως  κατά  την  αυτοψία  δεν 
εντοπίστηκε.
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α/α 24
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Αλυσός 
ΧΩΡΙΟ Δροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουμένιτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Φαμελίτικα
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι ΠΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 20.12.2005, 21.6.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Α.  Γουλιάμη,  Χ.  Τεμπέλης),  Α.  Γ.  Βόρδος,  Γ.  Αποστολόπουλος,  Δ. 

Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λεξικό 2001, 468, 4215.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στο  κέντρο  περίπου  του  οικισμού  Φαμελίτικα.  Οι 

κάτοικοι  μου  είπαν  ότι  εδώ  υπήρχε  εκκλησία  του  Αγίου  Αλύσου,  ή 
Αλυσού,  η  οποία  ήταν  θαυματουργή,  σύμφωνα  με  την  προφορική 
παράδοση του τόπου. Κατά καιρούς έχουν αποκαλυφθεί τάφοι, πιθανόν 
των  ΠΒΥΖ χρόνων,  όπως  με  πληροφόρησε  ο  Γ.  Αποστολόπουλος,  οι 
οποίοι ήταν κιβωτιόσχημοι, με το κρανίο στα Δ και ακτέριστοι. Κατά την 
αυτοψία δεν εντοπίσθηκαν κατάλοιπα.

α/α 25
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 60–62. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Γαρού Ράχη 
ΧΩΡΙΟ Δροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουμένιτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Θεμέλια κτηρίων, κεραμική ΚΛ (;) και ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 20.12.2005, 21.6.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Α.  Γουλιάμη,  Χ.  Τεμπέλης),  Α.  Γ.  Βόρδος,  Γ.  Αποστολόπουλος,  Δ. 

Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για γήλοφο που υψώνεται στα Δ και ΒΔ της θέσης Λάκκες,  ή 

Ποτάμι  (αρ. 28, χάρτης 6), ο οποίος αποτελεί προέκταση του βουνού 
Ψηλή  Ράχη (ύψους.  1.168μ.,  φύλλο  ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)  στα  Α  και 
δεσπόζει σε όλη την παραποτάμια περιοχή (εικ. 60). Στην κορυφή του και 
κυρίως στις ανατολικές υπώρειές του εντοπίστηκαν θεμέλια κτηρίων (εικ. 
61–62)  και  κεραμική.  Περισυνελέγησαν  αρκετά  όστρακα,  τα  οποία 
χρονολογούνται  στη  ΡΩΜ  εποχή.  Πιθανόν  ο  λόφος  να  χρησίμευε  ως 
«ακρόπολη» της αταύτιστης κώμης, τα ερείπια της οποίας εντοπίζονται 
στη θέση Λάκκες,  ή Ποτάμι  (αρ. 28, χάρτης 6). Κατά την αυτοψία δεν 
εντοπίστηκαν κατάλοιπα οχυρωματικής εγκατάστασης.

α/α 26
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 63. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Γεωργάμ(η) Λίμνη 
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ΧΩΡΙΟ Δροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουμένιτσα)
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Υδραγωγείο:  στελέχη  πήλινων  σωλήνων  ΚΛ,  ή  ΕΛΛ  χρόνων, 
αδιάγνωστη κεραμική

ΑΥΤΟΨΙΑ 20.12.2005, 21.6.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Α.  Γουλιάμη,  Χ.  Τεμπέλης),  Α.  Γ.  Βόρδος,  Γ.  Αποστολόπουλος,  Δ. 

Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα Α/ΒΑ του γηλόφου Γαρού Ράχη (αρ. 25, χάρτης 6) υψώνονται δύο 

μικρότεροι λόφοι, μεταξύ των οποίων σχηματίζεται μικρός αυχένας, στο 
πλάτωμα του οποίου υπάρχει η πηγή  Σφίξη με αέναη ροή (εικ. 63). Ο 
γηγενής  Γ.  Αποστολόπουλος  με  πληροφόρησε  ότι  οι  χωρικοί  κατά 
καιρούς έχουν βρει στελέχη πήλινων σωλήνων για τη μεταφορά νερού 
στην αταύτιστη κώμη στη θέση Λάκκες, ή Ποτάμι (αρ. 28, χάρτης 6). 
Κατά  την  αυτοψία  παρατηρήθηκε  έντονη  παρουσία  αδιάγνωστης 
κεραμικής.

α/α 27
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Σαΐνη Λάκκα, ή Παναγιά 
ΧΩΡΙΟ Δροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουμένιτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νομίσματα ΒΥΖ χρόνων. Χονδροειδής αδιάγνωστη κεραμική

ΑΥΤΟΨΙΑ 20.12.2005, 21.6.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Α.  Γουλιάμη,  Χ.  Τεμπέλης),  Α.  Γ.  Βόρδος,  Γ.  Αποστολόπουλος,  Δ. 

Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα ΝΑ του χωριού και σε απόσταση 1 χλμ. περίπου 

από αυτό. Ο Γ. Αποστολόπουλος με πληροφόρησε ότι στη δεκαετία του 
’50 είχαν βρεθεί πολλά «κωσταντινάτα». Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 
τοίχοι από αργολιθοδομή και περισυνελέγη λίγη χονδροειδής κεραμική, 
αδιάγνωστη. Στη θέση αυτή υπάρχει και ομώνυμη πηγή.

α/α 28
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 64–67. Σχ. 2. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Λάκκες,  ή Ποτάμι 
ΧΩΡΙΟ Δροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουμένιτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.
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ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πίθοι,  ευρήματα  ΠΓΕ,  ΓΕ  χρόνων,  κατάλοιπα  ΚΛ,  ΕΛΛ  χρόνων, 
κεραμική ΕΛΛ και ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 12.5.1986 Μ. Πετρόπουλος. 26.9.1996, 23.7.1997, 23.8.2003, 20.12.2005, 
21.6.2006 

ΟΔΗΓΟΣ (Ν. Πρόγγας, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Α. Γ. Βόρδος, Ν. Βαγενάς,
Δ. Κόλλιας, Γ. Αποστολόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπάζογλου 1982,  150.  Λακάκη 1987α,  164.  Pariente 1993,  807. 

Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1998, 106. Γκαδόλου 2008, 37.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην  αριστερή/δυτική  όχθη  του  Μανεσαίικου χειμάρρου,  ο  οποίος 

αποτελεί  τον  κύριο  ρου  του  ποταμού  Σελινούντα,  έχουν  εντοπιστεί 
λείψανα (εικ.  64)  και  αρχιτεκτονικά μέλη που πιθανότατα ανήκουν σε 
κάποια  αταύτιστη  κώμη  (βλ.  και  αναφορά  Μ.  Λακάκη,  αρ.  πρ. 
4220/26.9.1986).  Συγκεκριμένα,  θραύσματα  πίθων  και  όστρακα,  που 
καλύπτουν την περίοδο από τον 8ο αι. π.Χ. έως τον 1ο αι. π.Χ., βρίσκονται 
διάσπαρτα  σε  όλη  την  περιοχή  σε  άξονα  800μ.  x 150μ.  Στην  πλαγιά 
δημιουργούνται  άνδηρα,  τα  οποία  συγκρατούν  τοίχοι  που  έχουν 
εντοιχισμένο  αρχαίο  οικοδομικό  υλικό,  πολλές  φορές  μεγάλες 
λιθοπλίνθους από πώρο. Στην παραποτάμια ζώνη, στην ιδιοκτησία του Ν. 
Λυμπέρη,  μέσα στην πυκνή βλάστηση εντοπίστηκαν και  δύο κομμάτια 
αρράβδωτων κιόνων,  ύψους 1.20μ. και  1μ. αντίστοιχα και  διαμ.  0.40μ. 
(εικ. 65).
Στην ίδια θέση και στην ιδιοκτησία Ν. Λυμπέρη, υπάρχει μύλος που είναι 
κτισμένος με αρχαίο οικοδομικό υλικό (εικ. 66). Κάτοικοι μου ανέφεραν 
ότι το 1930 σε ιδιοκτησία του Γ. Σ. Λυμπέρη ήταν ορατοί κίονες, τους 
οποίους  «τεμάχισε  και  τα  κομμάτια  τα  χρησιμοποίησε  για  να  κτίσει 
μανδρότοιχο». 
Από τη θέση αυτή προέρχονται όστρακα με ίχνη μελανής διακόσμησης 
εσωτερικά  και  εξωτερικά,  όστρακο  έξω  νεύοντος  χείλους  που  φέρει 
διακόσμηση τεθλασμένης γραμμής επάνω σε εδαφόχρωμη ταινία (εικ. 67, 
σχ. 2), έξι θραύσματα δακτυλιόσχημων βάσεων που σώζουν ίχνη μελανής 
διακόσμησης,  ένα  θραύσμα  ανοικτού  αγγείου  που  σώζει  τμήμα  του 
χείλους  και  φέρει  διακόσμηση  μελανής  ταινίας,  διακρίνονται  μάλιστα 
κάθετες  σε  αυτή  γραμμές  ομοίου  χρώματος.  Τα  παραπάνω  όστρακα 
ανήκουν  στους  ΓΕ χρόνους  και  μεταφέρθηκαν  στην  αποθήκη  της  ΣΤ΄ 
ΕΠΚΑ από τον φύλακα Αρχαιοτήτων Ν. Πρόγγα.
Κατά  την  αυτοψία  του  1997  περισυνελέγησαν  θραύσματα  ταινιωτών 
λαβών,  θραύσμα χυτροειδούς  αγγείου,  όστρακα  έξω νευόντων  χειλέων 
των ΡΩΜ χρόνων, όστρακα ΕΛΛ χρόνων και μερικά που φέρουν γραπτή 
διακόσμηση, τα οποία πιθανότατα χρονολογούνται στην ΠΓΕ (;) περίοδο 
[για  το  θέμα  πρβλ.  Γκαδόλου,  2008,  94,  εικ.  39].  Το  2003  σε 
πραγματοποιηθείσα αυτοψία περισυνελέγη τμήμα χείλους πίθου, θραύσμα 
επίπεδης  βάσης  και  θραύσμα  κάθετου  χείλους  αγγείου,  που  φέρει 
διακόσμηση μελανής ταινίας, πιθανώς των ΓΕ (;) χρόνων. 

α/α 29
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 68–69. Σχ. 3–4. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Αγία Παρασκευή, ή Αλώνια
ΧΩΡΙΟ Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουμένιτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 
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ΥΨΟΜΕΤΡΟ 760μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο ΥΕ ΙΙΙΑ–ΙΙΙΓ εποχής, αγγεία ΠΓΕ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 100–101. ΚΕ, 265–267. Κυπαρίσσης 1924–1925, 14–18. Κυπαρίσσης 

1925–1926, 43–47 και 130–131. Κυπαρίσσης 1927. Θωμόπουλος 1950, 
150.  Γιαλούρης 1960, 136–138.  Daux 1961, 682.  Schachermeyer,  288. 
Συριόπουλος 1964, 105, 480, 504, 529. Πολυδώρου, 39.  Παπαποστόλου 
1978,  101–102.  Papadopoulos  1978,  173–178.  Papadopoulos 1979,  33. 
Παπάζογλου 1982, 150. Touchais 1983, 770. Πετρόπουλος 1985, 65–66. 
Παπάζογλου-Μανιουδάκη  1999,  269–283.  Κολώνας  1996–1997,  485. 
Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1998, 106–117. Αλεξοπούλου 1998, 290–291, 
πίν.116α. Πετρόπουλος 2004α (υπό έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται  στην είσοδο του  χωριού  και  στην αριστερή/δυτική 
πλευρά  του  δρόμου  που  οδηγεί  σε  αυτό.  Οφείλει  το  όνομά  της  στο 
ομώνυμο  εκκλησάκι  της  Αγίας  Παρασκευής.  Από  εδώ και  μέχρι  την 
περιοχή  Κουδουνόμυλος  στα Ν υψώνεται συστάδα μικρών γηλόφων 
από ψαμμίτη,  στα πλατώματα των οποίων βρίσκονται  λαξευτοί  τάφοι 
των μυκηναϊκών χρόνων. Το νεκροταφείο έχει εν μέρει ανασκαφεί. Οι 
μυκηναϊκοί  τάφοι  του  Βρυσαρίου  είναι  θαλαμωτοί,  τους  οποίους 
[περίπου 25 τάφους] πρώτος ανέσκαψε ο Ν. Κυπαρίσσης κατά τα έτη 
1925–1927. Κατά τα έτη 1959–1960 ο Ν. Γιαλούρης ανέσκαψε άλλους 
τρεις τάφους. Τα ευρήματά τους συνίστανται σε πήλινα αγγεία (λεβήτια, 
αμφορείς,  αλάβαστρα  με  διακόσμηση  βράχου,  τρίωτα  και  μόνωτα 
κύπελα), χάλκινα όπλα, εγχειρίδια, σφονδύλια και εργαλεία, καθώς και 
κοσμήματα από υαλόμαζα και  φαγεντιανή.  Από το  νεκροταφείο  αυτό 
προέρχεται  και  λεβήτιον  του  λεγόμενου  «ανακτορικού  ρυθμού». 
Σύμφωνα με τη μελέτη της Λ. Παπάζογλου-Μανιουδάκη, τα ευρήματα 
των τάφων του Βρυσαρίου χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙΑ–Β περίοδο και 
συγκεκριμένα στους χρόνους της μυκηναϊκής κοινής (εικ. 68).
Το  1978  η  διάνοιξη  νέου  αγροτικού  δρόμου  είχε  ως  αποτέλεσμα  να 
αποκαλυφθούν  δύο  (2)  ακόμη  θαλαμωτοί  τάφοι  και  στη  συνέχεια  να 
διενεργηθεί  σωστική  ανασκαφική  έρευνα  από  το  Μ.  Πετρόπουλο.  Ο 
τάφος  1  χρησιμοποιήθηκε  για  πολλαπλές  ταφές  και  τα  ευρήματά  του 
ανάγονται στην πρώιμη–μέση ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο. Ο τάφος 2 περιείχε οκτώ 
πήλινα  αγγεία,  δύο  (2)  χάλκινα  εγχειρίδια,  χάλκινη  περόνη,  χάλκινο 
δακτύλιο,  χάντρες  από  υαλόμαζα,  τμήματα  από  επεξεργασμένο  δόντι 
κάπρου  και  δύο  (2)  πήλινα  σφονδύλια,  τα  οποία  η  Λ.  Παπάζογλου-
Μανιουδάκη χρονολογεί στην ΥΕ ΙΙΙΑ1/2 περίοδο.
Το  1982  ανασκάφηκαν  άλλοι  τέσσερις  θαλαμωτοί  τάφοι,  που 
χρονολογούνται από την ίδια στην ΥΕ ΙΙ–ΙΙΙΓ περίοδο. Σε έναν από τους 
τάφους  βρέθηκε  ταφή  «κατά  χώραν»,  η  οποία  είχε  ως  κτερίσματα 
χειροποίητη πρόχου και δύο σιδερένια μαχαίρια. Τα ευρήματα αποτελούν 
ένδειξη της πρώιμης εποχής του Σιδήρου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
η Λ. Παπάζογλου-Μανιουδάκη. Από τα στοιχεία αυτά συνάγεται ότι το 
μυκηναϊκό  νεκροταφείο  της  θέσης  είναι  σε  χρήση  και  κατά  την  ΠΓΕ 
περίοδο
Το  1997  (23.6.2007)  ο  Π.  Τζιβλέρης  παρέδωσε  στην  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ 
τριφυλλόστομη οινοχόη, κάνθαρο και δύο (2) όστρακα, που αντιστοιχούν 
σε λαβή και σε τμήμα σώματος αγγείου αντίστοιχα και χρονολογούνται 
στους ΠΓΕ χρόνους (εικ. 69). Η οινοχόη (αρ. κατ. 15765 ΠΜΠ) είναι 
ακέραιη (σχ. 3). Έχει ύψος 0.205μ., διαμ. 0.14μ. και φέρει διακόσμηση 
δικτυωτών τριγώνων στον ώμο και οριζόντια τεθλασμένη γραμμή επάνω 
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σε εδαφόχρωμη ταινία κάτω από το λαιμό της [ως προς τον τύπο πρβλ. 
Γκαδόλου 2008, 154, εικ. 136θ και Coldstream 1968, πίν. 48. Ως προς το 
σχήμα βλ. επίσης Schachermeyer 1980, 305, πίν. 61d]. Ο κάνθαρος (αρ. 
κατ. 15766 ΠΜΠ) είναι ολόβαφος (σχ. 4), έχει ύψος 0.09μ., διαμ. κοιλίας 
0.13μ.,  διαμ.  στομίου  0.085μ.  και  ανήκει  και  αυτός  στα  ΠΓΕ  χρόνια 
[πρβλ. Γκαδόλου 2008, 99, εικ. 48, που προέρχεται από το Αίγιο].

α/α 30
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 70. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Πλατάνα 
ΧΩΡΙΟ Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουμένιτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 720μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο ΥΕ ΙΙΙΑ–ΙΙΙΓ (;) εποχής. Όστρακα ΥΕ ΙΙΙ εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 9.8.1996 
ΟΔΗΓΟΣ (Ν. Πρόγγας)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα δυτικά της θέσης Αγία  Παρασκευή,  ή  Αλώνια 
(αρ. 29, χάρτης 6) και σε απόσταση 1.100–1.200μ. περίπου. Εντοπίστηκε 
συστάδα τάφων μυκηναϊκής εποχής συλημένων από παλαιά. Το στοιχείο 
αυτό προκύπτει από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και από αναφορά 
της υπογραφόμενης (αρ. πρ. 7757/9.8.1996). 
Κατά την αυτοψία περισυνελέγησαν λίγα όστρακα της μυκηναϊκής εποχής 
(εικ. 70).

α/α 31
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 71–73. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Μέργα Ίσωμα, ή Παναγιά
ΧΩΡΙΟ Δροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουμένιτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο  ΚΛ,  ΕΛΛ,  ΡΩΜ χρόνων,  επιγραφές,  επίκρανο.  Χάλκινο 

αγαλμάτιο ίππου ΓΕ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 20.12.2005, 21.6.2006

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Γ. Αποστολόπουλος
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Rizakis 1979,  Ι  391–392,  ΙV πίν.  51.  Παπάζογλου  1982,  150. 
Papapostolou 1993, 101, 48, 107, 69. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στα  Ν/ΝΔ  της  θέσης  Λάκκες,  ή  Ποτάμι (αρ.  28, 
χάρτης  6)  και  σε  απόσταση  600μ.  περίπου  από  αυτή.  Η  θέση  μου 
υποδείχθηκε από το γηγενή Γ. Αποστολόπουλο. Εδώ βρίσκεται και μικρό 
εξωκλήσι αφιερωμένο στην Παναγία, στο οποίο η θέση οφείλει το όνομά 
της. Στην είσοδο του εξωκλησιού υπάρχει το άνω μέρος επικράνου και 
απότμημα πωρόλιθου. Το επίκρανο είναι από ασβεστόλιθο, ύψους 0.40μ., 
πλάτους 0.57μ. και πάχους 0.155μ. (εικ. 71–72). Κυμάτιο περιτρέχει τις 
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τρεις πλευρές του. Η πίσω επιφάνεια είναι ημίεργη. Το πώρινο κομμάτι, 
αμφικωνικής διατομής, φέρει διαμπερή οπή (διάμ. 0.07μ.), είναι ύψους 
0.18μ., διάμ. 0.26μ. (άνω επιφάνεια) και 0.15μ. (κάτω επιφάνεια). Ο Γ. 
Αποστολόπουλος μου ανέφερε ότι στη θέση αυτή «παλιά είχε βρεθεί και 
αγαλματίδιο νεαράς, που κρατούσε περιστέρι».
Το  1997,  κατά  τη  διάνοιξη  αγροτικού  δρόμου  στη  θέση  αυτή, 
καταστράφηκε  κεραμοσκεπής  τάφος.  Παραπλεύρως  του  τάφου  ήταν 
ορατό σκελετικό υλικό. Στην ίδια θέση και σε απόσταση 300μ. από το 
εξωκλήσι προς τα Δ, υπάρχει αποθήκη ιδιοκτησίας Ν. Λυμπέρη, η οποία 
είναι κτισμένη από αρχαίο υλικό. Η Λ. Παπάζογλου-Μανιουδάκη είχε δει 
σε τοίχο της αποθήκης εντοιχισμένο τμήμα επιτύμβιας στήλης, που έσωζε 
ιωνικό επίκρανο και  βλαστόσπειρα,  τύπος  που επιχωριάζει  στη δυτική 
Πελοπόννησο κατά την ΕΛΛ εποχή (3ος–2ος αι. π.Χ.). Κατά την τελευταία 
αυτοψία  διαπιστώθηκε  ότι  ο  ιδιοκτήτης  προέβη  σε  προσθήκη  κατ’ 
επέκταση και καθ’ ύψος του ποιμνιοστασίου του, «κλείνοντας με ελενίτ» 
μεγάλη έκταση, περίπου 200μ², με αποτέλεσμα η αποθήκη να μην είναι 
σήμερα ορατή ούτε και το αρχαίο υλικό.
Το 1968 ο Π. Δ. Λυμπέρης παρέδωσε δύο (2) ενεπίγραφες,  επιτύμβιες 
στήλες [βλ. κατάλογο επιγραφών κατά θέση εύρεσης] (αρ. κατ. 242 και 
243 ΛΜΠ). Η πρώτη στήλη σώζει δύο στίχους, εκ των οποίων ο ένας 
χρονολογείται στον 2ο αι. π.Χ., ενώ ο δεύτερος στον 2ο αι. μ.Χ. [πρβλ. 
Rizakis 1979, I 391–392. Papapostolou 1993, 101–102, 48. Rizakis 2008, 
149–150]. Η δεύτερη στήλη χρονολογείται στον 1ο αι. μ.Χ. [πρβλ. Rizakis 
1979, I 392]. Το ίδιο έτος ο Π. Δ. Λυμπέρης παρέδωσε στην ΣΤ΄ ΕΠΚΑ 
χάλκινο  αγαλμάτιο  ίππου (αρ.  κατ.  3866 ΜΜΠ),  χρονολογούμενο  στα 
μέσα του 8ου αι. π.Χ. Έχει ύψος 0.07μ. και μήκ. 0.048μ. Είναι πολύ καλής 
διατήρησης,  έχει  μακρύ  κεφάλι,  σχεδόν  σε  οριζόντια  θέση,  λαιμό 
πεπιεσμένο,  σώμα  αδύνατο,  ουρά  μακριά  μέχρι  το  έδαφος  (εικ.  73). 
Στηρίζεται σε βάση, διαστάσεων 0.054μ.  x 0.031μ., που φέρει γραμμική 
διακόσμηση [πρβλ.  OlForsch III B 1301,  πίν. 90  και Coldstream 1977, 
150].

α/α 32
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Βαρθολομιό 
ΧΩΡΙΟ Μικρός Ποντιάς

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Λομποκάς
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ταφικοί πίθοι ΓΕ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 9.10.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Γ. Καρπής)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ,  270.  Papadopoulos 1979,  32.  Συριόπουλος  1995,  1189.  Κολώνας 

1996–1997, 485. Γκαδόλου 2008, 37.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στη θέση αυτή το 1931 ο Π. Νεράντζουλης ανέσκαψε θολωτό τάφο, που 

περιείχε  τρεις  (3)  ταφικούς  πίθους.  Μέσα στους  πίθους  υπήρχαν οστά, 
ψήφοι όρμων λίθινοι, ή από υαλόμαζα και τμήματα χαλκού και σιδήρου. 
Τα ευρήματα, σύμφωνα με τον ανασκαφέα, χρονολογούνται στους ΠΓΕ, ή 
ΓΕ  χρόνους,  ενώ  κατά  την  Α.  Γκαδόλου  χρονολογούνται  στους  ΓΕ 
χρόνους.
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α/α 33
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Πουρνάρι
ΧΩΡΙΟ Μικρός Ποντιάς

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Λομποκάς
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο ΥΕ (;) χρόνων 

ΑΥΤΟΨΙΑ 9.10.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Γ. Καρπής)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Β του οικισμού Λομποκάς και επισημάνθηκε από 
τον αρχαιοφύλακα της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ Γ. Καρπή (αρ. πρ. 3982/10.9.1982). 
Πρόκειται  για  νεκροταφείο  πιθανόν  των  ΥΕ  χρόνων.  Εκκρεμεί  η 
ανακαφική έρευνα του χώρου.

α/α 34
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Λόφος Πρινάκια
ΧΩΡΙΟ Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουμένιτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λαξευτοί τάφοι ΥΕ ΙΙΙΑ (;) περιόδου

ΑΥΤΟΨΙΑ 20.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Ν. Πρόγγας), Α. Γ. Βόρδος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  101.  Κυπαρίσσης  1925–1926,  45.  Papadopoulos 1979,  33,  αρ.  49. 

Κολώνας 1996–1997, 485.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο λόφος βρίσκεται στα Ν/ΝΑ της θέσης Αγία Παρασκευή, ή Αλώνια (αρ. 

29, χάρτης 6) και στις υπώρειές του διακρίνονται ίχνη τάφων, που είναι 
λαξευμένοι στο φυσικό ασπρόπηλο (αμμούχος άργιλλος). 

α/α 35
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Αγία Κυριακή 
ΧΩΡΙΟ Κερπινή 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.056μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

ΑΥΤΟΨΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίκουλας 1980–1981, 347.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στις Ν υπώρειες του βουνού  Προφήτης  Ηλίας  και 
οφείλει το όνομά της στο ομώνυμο εξωκλήσι. Ο Χρ. Σόρρας, κάτοικος 
του  χωριού,  είχε  πληροφορήσει  τον  Γ.  Α.  Πίκουλα  ότι  στο  εξωκλήσι 
υπήρχε «μία πέτρα τετράγωνη με σκάλιγμα», την οποία ο τελευταίος δεν 
εντόπισε κατά την  αυτοψία που πραγματοποίησε στο χώρο (23.7.1980). 
Αναφέρει ότι  η ανακαίνιση του εξωκλησιού,  που έλαβε χώρα το 1978, 
έκανε  αδύνατη την έρευνα και,  επιπλέον,  δεν παρατήρησε τίποτε άλλο 
γύρω από το εξωκλήσι. 

α/α 36
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Ύψωμα Αϊ-Λιά 
ΧΩΡΙΟ Κερπινή 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.175μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικοδομικά λείψανα χωρίς συνδετικό υλικό, αδιάγνωστη κεραμική 

ΑΥΤΟΨΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, ΙΙ  105, 113, ΙΙΙ  404.  ΙΚ,  248.  KE,  235.  Φωτόπουλος,  181–193. 

Θωμόπουλος 1976–1978, 87–97. Πίκουλας 1980–1981, 347. ΑΡΚΑΔΙΑ, 
40–76.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το ύψωμα βρίσκεται  στα  Ν του  χωριού  και  συγκεκριμένα  στις  νότιες 
υπώρειες του βουνού Μακριά  Ράχη (ύψους 1.195μ.). Ο Γ. Α. Πίκουλας 
σε πραγματοποιηθείσα αυτοψία (22.7.80) εντόπισε τοίχους,  που ανήκαν 
σε  κτήρια  και  είχαν  ύψος  1–1.50μ.  Αναφέρει  ότι  οι  τοίχοι  δεν  είχαν 
συνδετικό  υλικό  και  μόνον  η  εσωτερική  επιφάνειά  τους  ήταν 
επιμελημένης κατασκευής. Περισυνέλεξε αδιάγνωστη κεραμική. Πιθανόν 
τα ερείπια αυτά, κατά το Γ. Α. Πίκουλα, να ταυτίζονται με εκείνα του 
τοπωνυμίου Παλιοχώρι,  στο οποίο τοποθετείται η πρώτη εγκατάσταση 
της  Κερπινής.  Επίσης,  ο  Γ.  Παπανδρέου  τοποθετεί  στο  Παλιοχώρι  το 
χωριό, το οποίο μετακινήθηκε βορειότερα κατά τον 15ο αιώνα, στη θέση 
που βρίσκεται σήμερα. Δεν κατέστη δυνατή η αυτοψία στο χώρο.

α/α 37
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Κρανιά,  ή Αλώνια
ΧΩΡΙΟ Μικρός Ποντιάς

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Λομποκάς
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 660μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο ΥΕ ΙΙΙΓ εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 9.10.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Γ. Καρπής)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ,  270.  Κυπαρίσσης 1933,  90–91.  Κυπαρίσσης 1934,  114.  Lemerle 

1935,  259.  Daux 1959,  620.  Συριόπουλος 1964,  105,  480,  504,  529. 
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Πολυδώρου,  39.  Papadopoulos 1979,  32.  Κολώνας  1996–1997,  484. 
Λεξικό 2001, 260, 2194.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α του χωριού και στην αριστερή/δυτική όχθη του 
Σελινούντα. Φέρει το όνομα Κρανιά,  γιατί το ομώνυμο βουνό εκτείνεται 
μέχρι  τις  όχθες  του  ποταμού.  Στην  ιδιοκτησία  Θ.  Κατριμάνου 
ανασκάφτηκε  από το  Ν.  Κυπαρίσση νεκροταφείο  μυκηναϊκών  χρόνων. 
Ερεύνησε τρεις (3) θαλαμοειδείς τάφους, εκ των οποίων οι δύο (2) ήταν 
συλημένοι.  Από  τον  τρίτο  τάφο  προέρχονται  τέσσερις  ψευδόστομοι 
αμφορείς,  ένα  κύπελλο  και  μία  χάλκινη  λεπίδα  μαχαιριού,  τα  οποία 
χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο [πρβλ. Papadopoulos 1979, 32].

α/α 38
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 74. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Προφήτης Ηλίας (παλ. τοπων. Γκέρμπεσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Μουρίκι
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 740μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λείψανα οικιών ΚΛ χρόνων και ευρήματα 1ου αι. π.Χ.–2ου αι. μ.Χ., ΡΩΜ 

χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 29.5.1997

ΟΔΗΓΟΣ Α. Γ. Βόρδος, Κ. Κατσιδήμας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 270. Daux 1959, 620. Μαστροκώστας 1967, 215, πίν. 155.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα Α του οικισμού και κοντά στην αριστερή/δυτική όχθη του ποταμού 

Σελινούντα, υπάρχουν λείψανα οικιών, που ανήκουν σε κάποια οικιστική 
εγκατάσταση των ΚΛ χρόνων  (εικ.  74),  η  οποία  εκτείνεται  σε  άξονες 
200μ.  x 300μ.  Από  τον  ίδιο  οικισμό  προέρχονται  ευρήματα,  τα  οποία 
παραδόθηκαν  στη  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  από  τον  Καν.  Ν.  Πορετσάνο  (αρ.  πρ. 
617/11.10.1961  έγγραφο  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ),  χρονολογούνται  στον  1ο αι. 
π.Χ. έως 2ο αι. μ.Χ. και είναι τα εξής: 

1. Ζεύγος χρυσών ενωτίων (αρ. κατ. 109 ΜΜΠ) σε σχήμα άνθους, διαμ. 0.01μ.  
που φέρουν στη θέση του κάλυκα ρουμπίνι. Συνολικό ύψος 0.02μ.

2. Ελλειψοειδής γυάλινος δακτυλιόλιθος (αρ. κατ. 110 ΜΜΠ), μέγ. διαμ. 0.016μ. 
που φέρει παράσταση γυναικείας κεφαλής. 

3. Ελλειψοειδής  δακτυλιόλιθος  (αρ.  κατ.  111  ΜΜΠ)  με  παράσταση  κυνηγίου 
(έφιππος άνδρας εναντίον λέοντος).

4. Ελλειψοειδής  δακτυλιόλιθος  που  απεικονίζει  τον  Μ.  Αλέξανδρο  ως  Ηρακλή 
(αρ. κατ. 112 ΜΜΠ). 

α/α 39
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Λίμνα
ΧΩΡΙΟ Φλάμπουρα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Νεοχώριον
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 780μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι ΥΚΛ χρόνων, επιγραφή ΕΛΛ εποχής
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ΑΥΤΟΨΙΑ 4.11.1996 
ΟΔΗΓΟΣ (Ν. Πρόγγας), Κ. Ζάρκος, Δ. Μπελεβώνης

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ,  269.  Μαστροκώστας 1964,  64.  Rizakis 1979,  Ι  393,  284. 

Papapostolou 1993, 95, 21.  Αλεξοπούλου 1996, 239.  Λεξικό 2001, 340, 
2974. Αλεξοπούλου 2005β, 292. Rizakis 2008, 149.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στα  Ν  του  οικισμού  Νεοχώρι.  Το  1996,  κατά  τη 
διάρκεια  βελτίωσης  του  υπάρχοντος  αγροτικού  δρόμου,  ανασκάφηκε 
τμήμα ταφικού περιβόλου και κεραμοσκεπής τάφος των ΥΚΛ χρόνων. 
Από τον οικισμό Νεοχώρι προέρχεται το άνω τμήμα επιτύμβιας στήλης με 
αετωματική επίστεψη [βλ. κατάλογο επιγραφών κατά θέση εύρεσης], που 
χρονολογείται στο 2ο περ. αι. π.Χ. (σωζ. ύψ. 0.58μ., πλ. 0.42μ. και αρ. κατ. 
195 ΛΜΠ). Ο Ευθ. Μαστροκώστας χρονολόγησε την παραπάνω επιγραφή 
στον 1ο αι. π.Χ., ενώ ο Ι. Α. Παπαποστόλου στο 2ο αι. περίπου π.Χ. 

α/α 40
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 75–84. Σχ. 5–10. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Κλοκός
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 780μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πίθοι με ευρήματα ΥΓΕ χρόνων. Κεραμική ΕΛΛ εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 25.4.2005 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλεξοπούλου 2005α (υπό έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται Β/ΒΑ του  Κάστρου  της  Ωριάς,  ή  Κάστρου  των 
Καλαβρύτων  (αρ. 54, χάρτης 6) και της θέσης Παλιοπήγαδο (αρ. 59, 
χαρτης  6).  Το  2005,  στην  ιδιοκτησία  Άγ.  και  Μ.  Κουνέλη  Ο.Ε.,  που 
βρίσκεται στα ΒΑ της κωμόπολης των Καλαβρύτων και σε απόσταση 2 
χλμ. περίπου από αυτή, στο δρόμο που οδηγεί προς Μεγάλο Σπήλαιο και  
Διακοπτό,  κατά  τη  διάρκεια  εκσκαφών  για  ανέγερση  εννέα  μικρών 
πέτρινων  κατοικιών  και  συγκεκριμένα  στο  χώρο  της  υπό  ανέγερση 
κατοικίας αρ. 6, ήλθαν στο φως τρεις ταφικοί πίθοι. Οι πίθοι βρέθηκαν 
σχεδόν κατεστραμμένοι εξαιτίας του μηχανικού εκσκαφέα. Εντοπίστηκαν 
σε βάθος  1.10μ.  περίπου από την επιφάνεια  του εδάφους και  ήταν σε 
συστάδα. Ήταν τοποθετημένοι με την κοιλιά στο χώμα και πλακοειδείς 
λίθοι έφρασαν το στόμιό τους. Είχαν προσανατολισμό Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ, και 
μόνον  ο  ένας  ήταν  κτερισμένος,  ο  πίθος  ΙΙ  (εικ.  75).  Οι  σκελετοί 
βρέθηκαν θρυμματισμένοι. Ο πίθος ΙΙ περιείχε:

1. Δίωτο σκύφο τύπου Θάψου με οριζόντιες λαβές (αρ. κατ. 15768 ΠΜΠ, εικ. 76, 
σχ. 5), ύψους 0.07μ., διαμ. 0.15μ. [πρβλ. Coldstream 1977, εικ. 26 Β, 26 F και 
Γκαδόλου 2008, 113, 76, εικ. 83].

2. Τριφυλλόστομη οινοχόη, ύψους 0.11μ., διαμ. 0.085μ. (αρ.  κατ. 15767 ΠΜΠ, 
εικ. 76, σχ. 6) [πρβλ. Coldstream 1977, εικ. 22 A, 26 C, 26 G και Desborough, 
πίν. 15].

3. Τμήμα  προχοειδούς  αγγείου,  σωζ.  ύψους  0.08μ.,  (εικ.  77, σχ.  7).  Είναι 
συγκολλημένο από πολλά κομμάτια (αρ. κατ.  15769 ΠΜΠ) με επίπεδη βάση 
[πρβλ. Coldstream 1968, πίν. 42 Η].

4. Τμήμα προχοειδούς αγγείου (εικ. 77, σχ. 8) [οινοχόης (;)], συγκολλημένο από 
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πολλά  κομμάτια  (αρ.  κατ.  15770 ΠΜΠ).  Σώζεται  τμήμα  του  έξω  νεύοντος 
χείλους. [Ως προς τον τύπο πρβλ. Coldstream 1968, πίν. 42 Η]. Σώζεται σε ύψος 
0.10μ.

5. Δύο (2) κοίλες βάσεις αγγείων (εικ. 78, σχ. 9, 10) , οι οποίες εξωτερικά φέρουν 
διακόσμηση  επάλληλων  μελανών  ταινιών.  Η  μία  είναι  συγκολλημένη  από 
πολλά κομμάτια (αρ. κατ. 15771 ΠΜΠ) και η άλλη από τέσσερα κομμάτια (αρ. 
κατ. 15772 ΠΜΠ).

6. Χάλκινο δακτύλιο (αρ. κατ. 5062 ΜΜΠ, εικ. 79).
7. Τμήμα χάλκινου σπειροειδούς ελάσματος, που χρησιμοποιούνταν πιθανώς για 

τον στολισμό της κεφαλής (αρ. κατ. 5063 ΜΜΠ, εικ. 79).
8. Δύο (2) χάλκινους σφηκωτήρες διπλής περιέλιξης που απολήγουν σε κώνους 

(αρ.  κατ.  5060 ΜΜΠ,  εικ. 79).  Ανάλογοι  σφηκωτήρες έχουν βρεθεί και στο 
ιερό της Ρακίτας [πρβλ. Γκαδόλου 2008, 206, 92, εικ. 158].

9. Δύο (2)  χάλκινους  σφηκωτήρες  (αρ. κατ.  5061  ΜΜΠ) τετραπλής περιέλιξης 
(εικ.  79).  Επισημαίνουμε  ότι  στο  ιερό  της  Ρακίτας  έχει  βρεθεί  χάλκινος 
σφηκωτήρας πενταπλής περιέλιξης [πρβλ. Γκαδόλου 2008, 205, 74, εικ. 157].

10. Χάλκινη  περόνη  (αρ.  κατ.  5059 ΜΜΠ,  εικ.  79),  ελλιπής  στο  άνω  άκρο 
(δισκάριο). Σώζεται κομβίο στην κορυφή, έχει μήκος 0.135μ. και χρονολογείται 
στους ΜΓΕ χρόνους (τέλη 9ου αι.  π.Χ.–αρχές 8ου αι. π.Χ.)  [πρβλ. Coldstream 
1977, 86, εικ. 27α]. 

11. Χάλκινο ειδώλιο ιππαρίου (εικ. 80), που ίσταται σε ορθογώνια βάση, η οποία 
στο εσωτερικό της διακοσμείται με τριγωνικά διάχωρα (αρ.  κατ. 5064 ΜΜΠ). 
Χρονολογείται στους ΜΓΕ χρόνους [ως προς τον τύπο, πρβλ. Coldstream 1977, 
76, εικ. 24α]. Έχει ύψος 0.045μ. και η βάση είναι διαστάσεων 0.04μ. x 0.02μ.

12. Τετράκτινο τροχό, διαμ. 0.07μ., χάλκινου ομοιώματος άμαξας (αρ. κατ. 5065 
ΜΜΠ). Στο σημείο διασταύρωσης των «κνημών» του τροχού υπάρχει προεξοχή 
κυκλικής διατομής για την προσήλωση του άξονα της άμαξας (εικ. 80) [πρβλ. 
Γκαδόλου 2008, 198, 1, εικ. 142, χάλκινα ομοιώματα τροχών που προέρχονται 
από τη θέση Μαυροποδιά  Κάτω Καστριτσίου Πατρών].

13. Χάλκινο αντικείμενο (αρ. κατ. 5066 ΜΜΠ) σε σχήμα καλάθου (εικ. 80), ύψους 
0.03μ. Παρόμοιο εύρημα προέρχεται και από τους Λουσούς [πρβλ. Öjh 4(1901) 
50, fig. 69].

14. Τέσσερις  (4)  χάλκινους  δακτύλιους  (αρ.  κατ.  5072 ΜΜΠ) περιδέραιου (εικ. 
81).

15. Δύο (2) γυάλινες ψήφους ενωμένες (αρ. κατ. 5070 ΜΜΠ), καστανού χρώματος 
(εικ. 81).

16. Χάλκινη ψήφο(αρ. κατ. 5067 ΜΜΠ) με διαμπερή οπή (εικ. 81).
17. Δύο (2) μικρές (αρ. κατ. 5069 ΜΜΠ) ελλειψοειδείς λίθινες ψήφους (εικ. 81).
18. Χάλκινο δακτύλιο (αρ. κατ. 5071 ΜΜΠ), πιθανόν ενώτιο (εικ. 81).
19. Δύο (2) αμφικωνικούς δακτύλιους (αρ. κατ. 5073 ΜΜΠ) (εικ. 81).
20. Χάλκινη (αρ. κατ. 5068 ΜΜΠ) ενόφθαλμη ψήφο (εικ. 81).
21. Θραύσματα (αρ. κατ. 5075 ΜΜΠ) χάλκινης πόρπης (εικ. 82).
22. Τμήμα χάλκινης τοξωτής πόρπης (αρ. κατ. 5074 ΜΜΠ). Το ωοειδές στέλεχος 

διακοσμείται με εγχάρακτες γραμμές. Δεν σώζεται η βελόνη (εικ. 82).
23. Τρία (3) αποτμήματα σιδερένιου πλακιδίου (;) [αρ. κατ. 5081 ΜΜΠ] (εικ. 83).
24. Δύο (2) σιδερένιες τοξωτές πόρπες (αρ. κατ. 5076 και 5077 ΜΜΠ), των οποίων 

σώζεται μόνον το ωοειδές κυρτό στέλεχος (εικ. 83).
25. Σιδερένιο δακτύλιο (αρ. κατ. 5078 ΜΜΠ) (εικ. 83).
26. Δύο θραύσματα (αρ. κατ. 5079 ΜΜΠ) σιδερένιου σφηκωτήρα (εικ. 83).
27. Θραύσματα (αρ. κατ. 5080 ΜΜΠ) οξειδωμένης σιδερένιας πόρπης (εικ. 83).
28. Χάλκινο  σπειροειδές  έλασμα  σωζόμενο σε  τέσσερα τμήματα  [αρ.  κατ.  5082 

ΜΜΠ], (εικ. 84).
29. Χάλκινο δακτύλιο [αρ. κατ. 5083 ΜΜΠ] (εικ. 84).

Στην ευρύτερη περιοχή του οικοπέδου ιδιοκτησίας Άγ. και Μ. Κουνέλη 
Ο.Ε εντοπίστηκαν και λίγα όστρακα της ΕΛΛ περιόδου.

α/α 41
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 85. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Άγιοι Θεόδωροι, ή Αϊθοδωρότρυπα
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 880μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ταφικά κτίσματα ΥΡΩΜ (;) εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Dodwell, 451. Leake, II 112. Curtius, 383. ΑΖ, 69. Meyer, 108. Πίκουλας 

1980–1981, 347–354. ΑΡΚΑΔΙΑ, 40–76.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται  παραπλεύρως του Ερασίνου/Βουραϊκού ποταμού και 

στην  αριστερή/βόρεια  όχθη του,  στα Β/ΒΔ  της  κωμόπολης  των 
Καλαβρύτων (εικ. 85). Στη ΝΑ κροκαλοπαγή πλαγιά του βουνού Φετάνι 
Αλώνι (ύψους  1.228μ.)  υπάρχει  το  μικρό  εξωκλήσι  των  Αγίων 
Θεοδώρων, το οποίο κατά το ήμισυ κατέχει τη θέση ενός αρχαίου ταφικού 
μνημείου. Ο προθάλαμος του ταφικού μνημείου έχει χρησιμοποιηθεί ως 
«Σολέα» και ο θάλαμος ως «Ιερό βήμα». Εκατέρωθεν της εισόδου του 
εξωκλησιού  υπάρχει  από  ένα  ασβεστολιθικό  αρχιτεκτονικό  μέλος,  τα 
οποία  σήμερα  χρησιμοποιούνται  ως  «καθίσματα».  Στη  ΝΔ  γωνία  του 
ναϋδρίου  είναι  εντοιχισμένη  λιθόπλινθος.  Τεμάχιο  ιωνικού  επιστυλίου 
αποτελεί την Αγία Τράπεζα. Ο Ν. Ζαφειρόπουλος, όπως προκύπτει από 
έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ (αρ. πρ. 1008/15.12.1947), αναφέρει 
ότι  έμπροσθεν της εκκλησίας  των Αγίων Θεοδώρων  «ἀπόκειται  λίθος 
παραστάδος καταληγούσης εἰς ἡμικίονα».
Λίγα  μέτρα  δυτικότερα  του  εξωκλησιού,  εντοπίζεται  στην  πλαγιά  του 
λόφου ένα δεύτερο ταφικό κτίσμα. Είναι λαξευμένο στο βράχο, όπως και 
αυτό  το  οποίο  κατέχει  το  εξωκλήσι  των  Αγίων  Θεοδώρων.  Έχει 
προθάλαμο στεγασμένο με καμάρα και στη βόρεια πλευρά του βρίσκεται 
θρανίο,  πιθανώς  η  ταφική  κλίνη.  Οι  διαστάσεις  του  είναι:  1.95μ.  η  Ν 
πλευρά, 1.90μ. η Β, 1.45μ. η Α και 1.50μ. η Δ. Το θρανίο έχει  μήκος 
1.90μ., πλάτος 0.80μ. και ύψος 0.36μ. Στην ανατολική και δυτική πλευρά 
του προθαλάμου υπάρχει κόγχη για την τοποθέτηση τεφροδόχου αγγείου. 
Ανατολικότερα  του  εξωκλησιού  και  σε  μικρή  απόσταση  από  αυτό, 
εντοπίστηκε  και  ένα  τρίτο  ταφικό  κτίσμα  από  τον  Γ.  Α.  Πίκουλα  σε 
αυτοψία  που πραγματοποίησε το  2003 (5.8.2003).  Μνεία  των ταφικών 
κτισμάτων γίνεται από τους περιηγητές και ο M. W. Leake είναι ο πρώτος 
που επεσήμανε την ύπαρξή τους και τα χαρακτηρίζει «catacombs».
Ο Γ. Α. Πίκουλας, στη σχετική δημοσίευση των δύο ταφικών μνημείων, 
επισημαίνει ότι η κατασκευή τους παραπέμπει σε «ανάλογο πολιτιστικό 
επίπεδο» και τα χρονολογεί στην ύστερη Ρωμαιοκρατία.

α/α 42
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Τρία Πηγάδια 
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 980μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Θραύσματα κεραμίδων 
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ΑΥΤΟΨΙΑ 21.7.2006 
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται Δ της θέσης Άγιοι Θεόδωροι, ή Αϊθοδωρότρυπα (αρ. 
41,  χάρτης  6),  κοντά  στο  τυροκομείο  Τάγαρη. Σύμφωνα  με  όσα 
αναφέρει στο προσωπικό ημερολόγιο αυτοψίας του έτους 1987 ο Γ. Α. 
Πίκουλας (αρ. ημερ. VIII 42, 26.6.87), παλαιότερα εδώ είχε βρεθεί τμήμα 
αγωγού  υδατοδεξαμενής.  Κατά  την  αυτοψία  εντοπίστηκαν  σποραδικά 
θραύσματα εφθαρμένων κεραμίδων.

α/α 43
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Ράϊκου 
ΧΩΡΙΟ Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουμένιτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 840μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο ΠΒΥΖ εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 9.8.1996
ΟΔΗΓΟΣ (Ν. Πρόγγας)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 100. Παπάζογλου 1982, 150.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε σκάμμα του ΟΤΕ, κατά μήκος της αριστερής/ανατολικής πλευράς της 
επαρχιακής οδού Πατρών – Χαλανδρίτσας – Καλαβρύτων και στις δυτικές 
υπώρειες του βουνού  Τούρλα (ύψους 931μ.), βρέθηκε και ερευνήθηκε 
τάφος ΠΒΥΖ χρόνων. 
Το  1996  ο  ΟΤΕ  προέβη  στη  διάνοιξη  τάφρου  κατά  μήκος  του  ίδιου 
δρόμου,  πλάτους  0.40μ.  και  βάθους  0.50μ.,  με  σκοπό την τοποθέτηση 
οπτικών  ινών.  Οι  εκσκαφικές  εργασίες  έγιναν  χωρίς  την  παρουσία 
αρμοδίου υπαλλήλου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ. 
Κατά την αυτοψία, στα αναμοχλευμένα χώματα εντοπίστηκαν ανθρώπινα 
οστά  και  πλάκες  σπασμένες,  οι  οποίες  πιθανότατα  αποτελούσαν  τα 
πλευρικά τοιχώματα κιβωτιόσχημων τάφων.

α/α 44
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Δρούκα Λάκκα
ΧΩΡΙΟ Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Λαπάθεια (παλ. τοπων. Λαπάτα) 
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 780μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πίθοι ΓΕ (;) εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 7.8.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Ιω. Αστερής), Γεώργιος Στρουμπούκης, ιερέας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λεξικό 2001, 248, 2977.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Δ του οικισμού Λαπάθεια (παλ. τοπων. Λαπάτα) και σε 
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απόσταση  150μ.  περίπου  από  αυτόν.  Ο Γ.  Στρουμπούκης,  ιερέας,  μου 
ανέφερε  ότι  εδώ  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  ’60,  σε  εκσκαφικές 
εργασίες  μικρής  κλίμακας,  είχε  βρεθεί  μεγάλο  «κιούπι»,  που  περιείχε 
«οστά ανθρώπου, δύο (2) μεγάλες βελόνες και δύο μικρά (2) χωμάτινα 
δοχεία με μικρό στόμα», όμως αυτοί που τα βρήκαν «τα έσπασαν από 
περιέργεια». Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκε κεραμική. 

α/α 45
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Στου Άγριου 
ΧΩΡΙΟ Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 920μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο ΠΒΥΖ εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 21.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λεξικό 2001, 423, 3783.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται παραπλεύρως της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων – Σκεπαστού 
και  στη  δεξιά/βόρεια  πλευρά  της.  Σύμφωνα  με  δημοσίευμα  της 
εφημερίδας «Φωνή των Καλαβρύτων» (αρ. φύλλο 22 της 5.7.1959, σελ. 
4), στην ιδιοκτησία Αδαμαντ.  Αγρίου βρέθηκε τάφος  «… χριστιανικὸς 
προφανῶς ὡς ἐκ τῆς κατευθύνσεώς του ἐξάγεται,  ἐντὸς τοῦ ὁποίου 
ὑπῆρχον ἀνθρώπινα ὀστᾶ … εἶχεν τὰς πλευράς του κεκαλυμένας διὰ 
πλακῶν λιθίνων πάχους πέντε περίπου ἑκατοστῶν …». Ο τάφος είχε 
μήκος 2μ. περίπου και εντοπίστηκε σε βάθος 1.20μ. από την επιφάνεια 
του  εδάφους.  Έφερε  πλάκες  στην  κάλυψή  του  και  ο  νεκρός  ήταν 
τοποθετημένος  σε ζεύγος πήλινων κεραμίδων,  μήκους 0.85μ. Στη θέση 
του  κρανίου  βρέθηκε  κομμάτι  κεραμίδας,  το  οποίο  προφανώς 
χρησιμοποιήθηκε  ως  είδος  προσκεφάλου.  Τα  παραπάνω  στοιχεία 
προκύπτουν από το ημερολόγιο του Γ. Α. Πίκουλα (αρ. ημερ.  VIII 44, 
26.6.87). Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν αρχαιότητες.

α/α 46
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 86. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Επτά Πηγάδια
ΧΩΡΙΟ Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 880μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΡΩΜ εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 5.8.2003 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλεξοπούλου 2000 (υπό έκδοση). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Ν/ΝΑ της προηγούμενης θέσης (αρ. 45, χάρτης 6) 
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και  στη  δεξιά/βόρεια  πλευρά  του δρόμου,  που  οδηγεί  από Καλάβρυτα 
προς Σκεπαστό. Κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών στην ιδιοκτησία 
Τρ. Γιαβρή για ανέγερση μηχανουργείου, περισυνελέγησαν όστρακα ως 
επί το πλείστον ΡΩΜ χρόνων, μεταξύ των οποίων και πολλά αδιάγνωστα. 
Επίσης, αγνύθα πυραμιδόσχημη (ύψ. 0.05μ., βάση 0.027μ.) που σώζει τις 
οπές ανάρτησης, θραύσμα χυτροειδούς αγγείου και τμήμα πλακιδίου με 
ανάγλυφη  διακόσμηση,  που  σώζει  στην  άνω  επιφάνεια  εμπίεστη 
διακόσμηση  ρόδακος  και  μαιάνδρου  εναλλάξ  (εικ.  86).  Κατά  την 
εκσκαφή δεν εντοπίστηκαν οικοδομικά λείψανα.
Από την ίδια θέση προέρχεται και λίθινο πώμα, το οποίο παρέδωσε ο Α. 
Ζησιμόπουλος το 2000 στη ΣΤ΄ ΕΠΚΑ.

α/α 47
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ (Νεκροταφείο του χωριού)
ΧΩΡΙΟ Φλάμπουρα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 640μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικιακός πίθος. Κεραμική ΓΕ και ΑΡΧ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Γ. Καρπής)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πετρόπουλος 1995α,  230–231.  Λεξικό  2001,  471,  4246.  Αλεξοπούλου 

2005β, 291.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο  σημερινό  νεκροταφείο  του  χωριού,  κατά  τη  διάνοιξη  σύγχρονου 

οικογενειακού τάφου, ερευνήθηκε ακέραιος πίθος, ο οποίος βρέθηκε κατά 
χώραν.  Είχε  σπάσει  στην  αρχαιότητα  και  είχε  συγκολληθεί  με  δύο 
μολύβδινους συνδέσμους, ενώ είχε τοποθετηθεί σε στρώμα που περιείχε 
όστρακα ΓΕ και ΑΡΧ χρόνων. Σε συνδυασμό με τα κεραμίδια στέγης που 
βρέθηκαν στη θέση αυτή συνάγεται ότι πρόκειται για αποθηκευτικό και 
όχι για ταφικό πίθο.

α/α 48
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 87. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Καψαλάκι
ΧΩΡΙΟ Προφήτης Ηλίας (παλ. τοπων. Γκέρμπεσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Μενυχταίικα
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφος και ευρήματα ΑΡΧ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 29.5.1997
ΟΔΗΓΟΣ Α. Γ. Βόρδος, Κ. Κατσιδήμας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Daux 1959, 620. Λεξικό 2001, 285, 2439.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο οικισμός Μενυχταίικα βρίσκεται στα ΒΑ του λόφου Καστρίτσι  (αρ. 
67, χάρτης 7). Στη θέση αυτή, που βρίσκεται στη δυτική αριστερή όχθη 
του Σελινούντα, από λαξευτό κιβωτιόσχημο τάφο προέρχεται κνημίδα των 
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ΑΡΧ χρόνων,  την οποία παρέδωσε ο  Γ.  Μενύχτας  στις  10.3.1959 στο 
Μουσείο  Πατρών  (αρ.  κατ.  4519  ΜΜΠ  και  αρ.  πρ.  128/24.3.1959 
έγγραφο της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ). Πρόκειται για αριστερή χάλκινη κνημίδα, σωζ. 
ύψους  0.386μ.,  η  οποία  φέρει  συμπληρώσεις  σε  μερικά  σημεία.  Στην 
πρόσθια όψη και στο μέσον υπάρχει κατακόρυφη ακμή για την απόδοση 
του  οστού  της  κνήμης.  Από  την  άνω  απόληξη  της  ακμής  ξεκινούν, 
εκατέρωθεν, δύο ανάγλυφες γραμμές δίκην βλαστόσπειρας, καθεμιά από 
τις οποίες απολήγει σε ανάγλυφο κυκλικό κομβίο, που δημιουργήθηκε με 
χτύπημα του μετάλλου εσωτερικά. Στη δεξιά πλευρά υπάρχει φυτικό (;) 
κόσμημα,  το  οποίο  αποδίδεται  σχηματικά  με  τέσσερες  ανάγλυφες 
γραμμές. Περιμετρικά υπάρχουν μικρές κυκλικές οπές για τη στήριξη του 
ιμάντα (εικ. 87). 

α/α 49
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 88. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Βελβίνικο
ΧΩΡΙΟ Φλάμπουρα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 640μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ταφικός πίθος των αρχών ΠΑΡΧ περιόδου

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Γ. Καρπής, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μαστροκώστας 1967α, 215–216, πίν. 155β. Δεκουλάκου 1982, 234, εικ. 

35. Γκαδόλου 2008, 37, 120, εικ. 92. Αλεξοπούλου 2005β, 291.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα ΝΑ του χωριού Φλάμπουρα. Το 1960 παρεδόθη 

στο Μουσείο Πατρών κάνθαρος (ύψ. 0.107μ., διάμ. χείλους 0.093μ., διάμ. 
βάσης  0.055μ.),  που  προέρχεται  από  ταφικό  πίθο  (αρ.  κατ.  883/1966 
ΠΜΠ). Ο κάνθαρος, κατά την Α. Γκαδόλου, ανήκει στον «ψηλό τύπο», ο 
οποίος επικράτησε στα τέλη της ΥΓΕ περιόδου (εικ. 88) και αποτέλεσε τη 
τελευταία  βαθμίδα  εξέλιξης  του  σχήματος.  Έχει  γωνιώδεις  λαβές  και 
επάλληλες γραμμές στο λαιμό, στη βάση και στη γένεση των λαβών. Το 
υπόλοιπο  σώμα,  εσωτερικά  και  εξωτερικά,  είναι  ολόβαφο  με  μελανό 
γάνωμα.  Και  στις  δύο  όψεις  του  υπάρχει  διακοσμητικό  θέμα  λευκού 
χρώματος, το οποίο συνίσταται σε φύλλα κεκαμμένα προς τα έξω μεταξύ 
των  οποίων  παρεμβάλλονται  πέταλα.  Ο  κάνθαρος  χρονολογείται, 
σύμφωνα  με  την  Α.  Γκαδόλου  στις  αρχές  της  ΠΑΡΧ περιόδου  [πρβλ. 
Γκαδόλου 2008, 37, 120, εικ. 92].
Από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ (αρ. πρ. 22/9.5.1940 έγγραφο του 
Δημοτικού  Σχολείου  Φλαμπούρων)  προκύπτει  ότι,  κατά  τη  διάνοιξη 
αποστραγγιστικού  χαντακιού  στον  αγρό  ιδιοκτησίας  Ευάγγελου 
Δημητρακόπουλου,  βρέθηκαν  δύο  (2)  ταφικοί  πίθοι,  που  περιείχαν 
«ἀντικείμενα ὁμοιάζοντα ὡς βάρη στάθμης ἐκ κεράμου εἰς διάφορα 
σχήματα καὶ μεγέθη. Τοιαῦτα ἀποστέλλομεν πέντε». Μετά από έλεγχο 
των  αποθηκών  και  των  βιβλίων  καταγραφής  τα  ευρήματα  δεν 
εντοπίστηκαν· πιθανότατα δεν εστάλησαν ποτέ στην ΣΤ΄ ΕΠΚΑ λόγω του 
Πολέμου.

α/α 50
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ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)
ΘΕΣΗ (Εντός του οικισμού)

ΧΩΡΙΟ Βραχνίον 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.380μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική αδιάγνωστη, κεραμίδια ΒΥΖ και ΥΒΥΖ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 2.10.1998, 28.7.1998

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Α. Κουμούση
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 113. ΚΕ, 171–174. Λεξικό 2001, 109, 751.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το χωριό βρίσκεται Α των Καλαβρύτων κτισμένο σε μικρή κοιλάδα. Στα 

Ν του χωριού και στις Β υπώρειες του  Γκρεμουλ(ι)ά  (ύψους 1.422μ.) 
ρέει  ο  χείμαρρος  Καλοτάς,  που  συμβάλλει  στον  Ερασίνο/Βουραϊκό 
ποταμό. Από τις εκσκαφικές εργασίες που κατά καιρούς λαμβάνουν χώρα 
για  ανέγερση  οικοδομών  στο  χωριό,  έχει  περισυλλεγεί  αδιάγνωστη 
κεραμική και κομμάτια κεραμίδων στέγης ΒΥΖ και ΥΒΥΖ χρόνων. 

α/α 51
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 89–92. Σχ. 11. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Γαϊδουρρόραχη
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 720μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κυκλικές κατασκευές, χονδροειδής αδιάγνωστη κεραμική

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Α. Οικονομόπουλος, Κ. Δίπλας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για  γυμνό  και  πετρώδη λόφο,  που υψώνεται  στα  Β/ΒΔ του 
Κάστρου της Ωριάς, ή των Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6) αριστερά της 
Επαρχιακής οδού Καλαβρύτων – Λουσών – Κλειτορίας  και έναντι  του 
μνημείου των πεσόντων (εικ. 89). Στην κορυφή του λόφου σχηματίζεται 
πλάτωμα,  όπου  είναι  θεμελιωμένες  τέσσερις  (4)  κατασκευές  κυκλικής 
διατομής,  το  εσωτερικό  των  οποίων  είναι  ανεσκαμμένο  από 
λαθρανασκαφείς.  Σώζονται  στο  ύψος  των  θεμελίων  τους  και  οι  τοίχοι 
έχουν πλάτος 1μ. Προς διευκόλυνσή μας χρησιμοποιήσαμε τα γράμματα 
Α΄,  Β΄,  Γ΄,  Δ΄  για  την  ονομασία  τους,  όπως  φαίνεται  στο  συνημμένο 
σχέδιο  (σχ.  11).  Η  κατασκευή  Α΄,  που  είναι  η  καλύτερα  σωζόμενη, 
βρίσκεται στο ΒΔ άκρο του πλατώματος. Ο τοίχος της έχει εσωτερικό και 
εξωτερικό μέτωπο και το γέμισμα είναι από μικρότερες πέτρες και χώμα. 
Η εσωτερική διάμετρος της κατασκευής είναι 1.60μ. στον άξονα Β–Ν και 
2μ. από Α προς Δ (εικ. 90). Στα ΝΑ της Α΄ κατασκευής και σε απόσταση 
12μ. περίπου εδράζεται η Β΄, θεμελιωμένη στο ΝΔ πέρας του πλατώματος 
του λόφου.  Το μισό τμήμα της  από Α σώζεται  καλύτερα  (εικ.  90).  Η 
εσωτερική  διάμετρος  είναι  2.10μ.  και  στους  δύο  άξονες.  Στο  κέντρο 
περίπου του πλατώματος εδράζεται η κατασκευή Γ΄ (εικ. 91), της οποίας 
σώζονται μόνο λίγοι λίθοι του εσωτερικού και εξωτερικού μετώπου του 
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τοίχου.  Έχει  εσωτερική διάμετρο 2.50μ. και  στους δύο άξονες.  Το ΒΑ 
άκρο  του  πλατώματος  καταλαμβάνει  η  κατασκευή  Δ΄,  με  εσωτερική 
διάμετρο  2.10μ.  και  στους  δύο  άξονες  (εικ.  92).  Σε  όλο  το  πλάτωμα 
υπάρχει  διάσπαρτη  χονδροειδής  κεραμική,  εφθαρμένη.  Προς  το  παρόν 
είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η χρήση των κατασκευών αυτών, λόγω 
του ότι δεν υπάρχουν ανασκαφικά δεδομένα. 

α/α 52
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Πουρνάρες
ΧΩΡΙΟ Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Λαπάθεια (παλ. τοπων. Λαπάτα) 
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 760μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πίθοι ΓΕ (;) και τάφοι ΠΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 7.8.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Ιω. Αστερής), Γ. Στρουμπούκης, ιερέας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πετρόπουλος 1989, 136–137. Λεξικό 2001, 248, 2077.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α του χωριού. Εδώ ο Μ. Πετρόπουλος ανέσκαψε 
κιβωτιόσχημους τάφους ΠΒΥΖ περιόδου.
Ο Γ. Στρουμπούκης, ιερέας του συνοικισμού Λαπάτα, με πληροφόρησε 
ότι στη θέση αυτή πολλά χρόνια πριν είχαν βρεθεί μεγάλα «κιούπια», που 
περιείχαν οστά ανθρώπων.

α/α 53
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 93. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 760μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αρυβαλλοειδής λήκυθος (τέλη 5ου αι. π.Χ.–α΄ μισό 4ου αι. π.Χ.)

ΑΥΤΟΨΙΑ 10.11.2005 
ΟΔΗΓΟΣ (Ιω. Αστερής)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λεξικό 2001, 456, 4099.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από έλεγχο του βιβλίου καταγραφής πηλίνων της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ προκύπτει 
ότι  το  αρ.  844/1934  ΠΜΠ  εύρημα  (αρυβαλλοειδής  μόνωτη  λήκυθος) 
προέρχεται από το Τρεχλό και παρεδόθη από τον Α. Μητρόπουλο.
Σώζεται  το  σώμα  του  αγγείου  και  λείπει  το  άνω  μέρος  του.  Η 
δακτυλιόσχημη βάση διαμορφώνεται από δύο δακτύλιους, ο υποκάτω με 
μεγαλύτερη  διάμετρο.  Το  σώμα  είναι  ημισφαιρικό,  διακοσμημένο  με 
κάθετες πλαστικές ραβδώσεις (εικ. 93). Η επιφάνεια της ληκύθου είναι 
καστανόχρους. Η βάση είναι δακτυλιοειδής στην περιφέρεια, ευρεία και 
επίπεδη και το κάτω μέρος της φέρει καστανούς ομόκεντρους κύκλους με 
τονισμένο το κέντρο. Σωζόμενο ύψος 0.055 μ., διάμ. βάσης 0.10μ. [πρβλ. 
Χατζή 1980, 49–50, σχ. 15, πίν. 10α].
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α/α 54
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 94–98. Σχ. 12. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων 
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.172μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Όστρακα ΠΡ χρόνων, αρχαίοι λιθόπλινθοι ΚΛ εποχής, κεραμική ΒΥΖ και 

ΥΒΥΖ χρόνων. Κάστρο ΥΒΥΖ εποχής
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χρ. Τεμπέλης), Α. Κουμούση
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Gell, 131–134.  Dodwell, II 447, 451.  Pouqueville  1826–1827, 341–342. 
Leake,  ΙΙ 109–113,  142,  ΙΙΙ 129–130,  179,  404.  Boblaye,  157–158. 
Curtius, I 382, 383, 471. Ραγκαβής, ΙΙ 672–674. Vischer, 481. Bursian, II 
311. Duhn, 72. Philippson, 128, 154. ΙΚ, 24–32, 130, 155. ΑΖ, 67–70. ΚΕ, 
154–158.  RE XI(1922)2479–2482,  s.v.  Kynaitha [Pieske].  Meyer,  111. 
Μαστροκώστας 1961–1962, 130–132. Σφηκόπουλος, 184–186. Βon 1969, 
Ι 145–146, 163, 408, 469, 633–634. Παπαποστόλου 1978, 102.  Baladié, 
73, 80, 82, 302, 316, 317, 318. Παπαχατζής 1980, 246, 247, υποσ. 4 και 
249,  υποσ.  2.  Πίκουλας  1980–1981,  337–358  και  ειδικότερα  356. 
Πετρόπουλος  1985,  65–66.  Jost 1985,  26,  51–53,  253,  326,  552. 
Βασιλικοπούλου-Ιωαννίδου, 40–48.  Pikoulas 1999α, 249, 255, 298–299, 
301–302.  Αλεξοπούλου  2005β,  295.  Kourelis,  277–278.  Nielsen 2004, 
516.  Παπαγιαννόπουλος,  26,  28–30.  Πετρόπουλος  2004,  39–40. 
Πετρόπουλος 2004α (υπό έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα A/ΝΑ της κωμόπολης των Καλαβρύτων υψώνεται κωνοειδής λόφος, 
πετρώδης και γυμνός, αποσπασμένος στα Ν από το βουνό Πριόνι  με ένα 
μικρό διάσελο. Ο λόφος αυτός είναι το  Κάστρο  της  Ωριάς , ο οποίος 
στην  κορυφή  του  σχηματίζει  επικλινές  πλάτωμα,  εμβαδού  περίπου  30 
στρεμμάτων (εικ. 94, σχ. 12) και περιβάλλεται από οχύρωση των ΥΒΥΖ 
χρόνων, που σώζεται σε ικανό ύψος. Ο Γ. Α. Πίκουλας αναφέρει ότι η 
θέση παλαιότερα ονομαζόταν Παλαιοκαλάβρυτα,  ή  Παλαιόκαστρο . 
Στα  θεμέλια  του  φράγκικου  Κάστρου  της  Ωριάς  υπάρχουν  αρχαίες 
λιθόπλινθοι με αδρή επεξεργασία. Στο πλάτωμα του Κάστρου υπάρχουν 
οικίες, περίπου πενήντα, τέσσερις υδατοδεξαμενές και δύο πύργοι επίσης 
της ίδιας εποχής. Η είσοδος στο Κάστρο επιτυγχανόταν από τη Β πλευρά 
και δια μικρής ατραπού στη ΒΑ πλευρά, όπου και το πλέον κατάλληλο 
σημείο.  Ο  Γ.  Παπανδρέου  κάνει  μνεία  για  πύλη  στην  Α  πλευρά  του 
Κάστρου, η οποία δεν είναι ορατή. Το Κάστρο υδρευόταν από την πηγή 
Παλιοπήγαδο, που βρίσκεται στα Δ πρανή του λόφου του Κάστρου.
Στις  δυτικές  υπώρειές  του  παρατηρούνται  ερείπια  αρχαίων  και  ΥΒΥΖ 
περιόδου  οικοδομημάτων.  Η  ακριβής  χρονολόγησή  του  ανάγεται  στο 
1208 μ.Χ. Ο Ευθ. Μαστροκώστας στη δυτική πλαγιά του λόφου είχε βρεί 
κεραμική  ΠΡ  χρόνων.  Επίσης  στα  ΝΑ  πρανή  του  κάστρου  ο  Γ.  Α. 
Πίκουλας  περισυνέλεξε  όστρακα,  που  ανήκουν  σε  αγγείο  της  ΒΥΖ 
περιόδου, και χάλκινο νόμισμα της κατηγορίας Torneselli del Levante.
Το  Κάστρο  της  Ωριάς,  ή  Κάστρο  των  Καλαβρύτων  ήταν  η  έδρα  της 
βαρωνίας  των  Καλαβρύτων,  μίας  από  τις  δώδεκα  (12)  βαρωνίες  που 
δημιουργήθηκαν  μετά  το  1204  μ.Χ.  στο  Φράγκικο  Πριγκηπάτο  της 
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Αχαΐας και εκχωρήθηκαν στους αρχηγούς των κατακτητών, αναλόγως της 
οικονομικής  και  στρατιωτικής  τους  δύναμης.  Τη  βαρωνία  των 
Καλαβρύτων, που αποτελούσαν δώδεκα (12) φέουδα, κατείχε ο Othon de 
Durnay, γάλλος ευγενής από την Καμπανία, ο οποίος γύρω στα 1208 μ.Χ. 
έκτισε το κάστρο, οχυρωμένη δική του κατοικία και των κληρονόμων του, 
από όπου ασκούσε την εξουσία του και ταυτόχρονα επέβλεπε τη γύρω 
περιοχή.
Οι A.  Bon, Ευθ. Μαστροκώστας και Ν. Δ. Παπαχατζής θεωρούν ότι το 
Κάστρο της Ωριάς είναι η ακρόπολη της αρχαίας Κύναιθας και ότι στις Δ 
υπώρειες του λόφου αναπτύσσεται η πόλη. Ο Γ. Παπανδρέου τοποθετεί 
στο Κάστρο της Ωριάς την Κύναιθα (ΑΖ, 67–69) και αναφέρει (ΚΕ, 31) 
ότι  η  Κύναιθα  βρίσκεται  κοντά  στη  σημερινή  κωμόπολη  των 
Καλαβρύτων,  επισημαίνοντας  πως  αμφισβητείται  η  ακριβής  θέση  της, 
λόγω του ότι δεν έχουν βρεθεί  αρχαιότητες.  Στο βιβλίο του  ΙΚ, 26–27 
αναφέρει ότι η ακρόπολη της Κύναιθας είναι το Κάστρο της Ωριάς και η 
θέση Παλιοπήγαδο (αρ. 59, χάρτης 6) στις Δ υπώρειες του λόφου είναι 
η κάτω πόλη. Παράλληλα, στο ίδιο βιβλίο εκφράζει αμφιβολίες για την 
ύπαρξη ακρόπολης στην Κύναιθα,  λόγω του ότι  το Κάστρο της Ωριάς 
είναι  πολύ  ψηλά,  και  δέχεται  την  άποψη  να  στερούνταν  η  πόλη 
ακρόπολης, όπως ο Κλείτωρ και οι Καφυές. Οι W. M. Leake, E. Dodwell 
και M. E. Boblaye αναφέρουν ότι δεν εντόπισαν αρχαιότητες στη θέση. Ο 
Ι.  Ραγκαβής  πιθανολογεί  ότι  το  Κάστρο  της  Ωριάς  είναι  η  αρχαία 
ακρόπολη, ενώ ο E. Meyer θεωρεί ότι η θέση του κάστρου βρίσκεται πολύ 
ψηλά·  ο  F.  C.  H.  L.  Pouqueville αναφέρει  ότι  η  φυσική  οχυρή  θέση 
παραπλάνησε  πολλούς.  Ο  Γ.  Α.  Πίκουλας  τοποθετεί  στο  Κάστρο  της 
Ωριάς και τις Δ υπώρειές του τον οικισμό των ΠΡ, ΑΡΧ και ΕΛΛ χρόνων, 
ενώ θεωρεί ότι στα ΡΩΜ χρόνια ο οικισμός μετατοπίζεται δυτικότερα 2 
χλμ. περίπου. Η άποψή του αυτή επιβεβαιώνεται, όπως δεικνύουν τα νέα 
και  τυχαία  ευρήματα  που  ήλθαν  στο  φως  τελευταία  και  τα  οποία  θα 
αναπτυχθούν στο κεφάλαιο της οικιστικής θεώρησης (βλ. κεφ. Οικιστική 
Θεώρηση, Κύναιθα). 
Στις δυτικές υπώρειες του λόφου είναι ορατά θεμέλια τοίχων και σε όλη 
την  πλαγιά  είναι  έντονη  η  παρουσία  οστράκων  (εικ.  95–97).  Κατά 
καιρούς περισυνελέγησαν κομμάτια κεραμίδων, που σώζουν ίχνη ερυθρού 
γανώματος,  και όστρακα ΒΥΖ χρόνων (εικ.  98).  Από το Κάστρο είναι 
ορατή η δίοδος προς το Μεγάλο Σπήλαιο που οδηγεί στην Αιγιάλεια στα 
ΒΑ, το βουνό Βελιάς στα ΝΔ, η κοιλάδα του Σκεπαστού στα Δ και η 
δίοδος που οδηγεί  στην Αχαΐα και  στα ΒΔ ο δρόμος που οδηγεί  στην 
Κερύνεια.

α/α 55
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 99–103. Σχ. 13. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Κάστρο, ή Σκυλόλακκα
ΧΩΡΙΟ Κούτελη [=Κούτελα]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 920μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οχυρό, κεραμική ΕΛΛ περιόδου

ΑΥΤΟΨΙΑ 10.9.1986 Μ. Λακάκη. 16.3.2000 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Ν. Πρόγγας), Λ. Σταυροπούλου, Κ. Κατσιδήμας

ΠΗΓΕΣ

118

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  109.  ΚΕ,  266–267.  Λακάκη 1987,  164.  Pariente  1993,  807. 
Αλεξοπούλου 2005β,  292.  Πετρόπουλος 2004,  39.  Πετρόπουλος 2004α 
(υπό έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο λόφος Κάστρο, ή Σκυλόλακκα βρίσκεται στα Α του ορεινού όγκου 
της  Κοκορέτσας  και  αποτελεί  το  όριο  μεταξύ  δύο  Δημοτικών 
Διαμερισμάτων,  της  Κούτελης  και  του  Βρυσαρίου  (παλ.  τοπων.  Κάτω 
Γουμένιτσα). Ο λόφος υψώνεται στη δεξιά/δυτική πλευρά της επαρχιακής 
οδού Πατρών – Καλαβρύτων και  ανήκει  στην εδαφική περιφέρεια  της 
Κούτελης. 
Πρόκειται για βραχώδη λόφο, ο οποίος είναι αρκετά απότομος κατά τη Ν, 
ΝΑ και Δ πλευρά (εικ. 99). Είναι κατάφυτος από δρυς και πρίνους. Στην 
κορυφή του λόφου σχηματίζεται πλάτωμα κυκλικό, στο οποίο σώζεται η 
θεμελίωση  οχύρωσης,  σχήματος  ωοειδούς  ακανόνιστου  (σχ.  13).  Η 
οχύρωση περικλείει έκταση με άξονες 38μ. από Α προς Δ και 22μ. από Β 
προς  Ν.  Στο  μεγαλύτερο  μέρος  της  είναι  κατεστραμμένη  και  το 
οικοδομικό υλικό είναι πεσμένο στα πρανή. Σώζεται σε ύψος τριών δόμων 
και  είναι  ορατή  σε  όλη  την  περίμετρο,  εκτός  από  τη  ΒΑ πλευρά  του 
λόφου. Πιθανότατα είχε πρόσβαση από τα ΒΑ με ενίσχυση ενός πύργου. 
Στη ΝΔ πλευρά κάμπτεται, ακολουθώντας το φρύδι του λόφου. Το πλάτος 
του τείχους κυμαίνεται από 1μ. έως 1.10μ. και σε ένα σημείο φθάνει τα 
1.20μ.  (σχ.  13).  Η  οχύρωση  είναι  κατασκευασμένη  από  σκληρό 
ασβεστόλιθο  και  οι  λίθοι  είναι  τοποθετημένοι  κατά  το  «δρομικό»  και 
«μπατικό» σύστημα. Εδράζονται  σε βραχώδες  έδαφος και  η εξωτερική 
επιφάνειά τους είναι αδρά δουλεμένη (εικ. 100–101). Το διάκενο μεταξύ 
των δύο μετώπων του τείχους γεμίζεται από μικρούς και μεγάλους λίθους. 
Η βόρεια πλευρά είναι ομαλή. Στα Α οι κάθετες πλαγιές του λόφου καθώς 
και του απέναντι  λόφου Ράικου [ο λόφος Ράικου ανήκει  στην εδαφική 
περιφέρεια  του  χωριού  Βρυσάρι  (παλ.  τοπων.  Κάτω  Γουμένιτσα)] 
συγκλίνουν,  δημιουργώντας  στενό  πέρασμα,  από  το  οποίο  διέρχεται  ο 
επαρχιακός δρόμος που οδηγεί προς τα Καλάβρυτα. Η θέση στην οποία 
βρίσκεται το οχυρό είναι εξαιρετικής σημασίας, δεσπόζει της περιοχής και 
ελέγχει τον αρχαίο δρόμο που οδηγεί προς την Κύναιθα, αφού είναι το 
μοναδικό πέρασμα που χρησιμοποιεί και ο σημερινός δρόμος (εικ. 102). 
Επίσης, ελέγχει τη μικρή κοιλάδα που σχηματίζεται ανάμεσα στα βουνά 
και  διαρρέεται  από  χείμαρρο,  ο  οποίος  συμβάλλει  στο  Μανεσαίικο 
Ποτάμι,  παραπόταμο  του  Σελινούντα.  Η  οχύρωση  αυτή  εντάσσεται 
πιθανότατα  στο  αμυντικό  σύστημα  της  αρχαίας  Κύναιθας.  Στα  Α  έχει 
άμεση  οπτική  επαφή  με  το  Κάστρο  των  Καλαβρύτων,  ή  Κάστρο  της 
Ωριάς  (αρ.  54,  χάρτης  6)  και  στα  Β  με  τη  θέση  Αλώνια,  ή  Αγία 
Παρασκευή (αρ. 29, χάρτης 6). Επιπλέον, οι βοσκοί με ενημέρωσαν ότι ο 
λόφος  χρησιμοποιήθηκε  κατά  το  Β΄  Παγκόσμιο  Πόλεμο  από  τους 
Γερμανούς.
Η λιγοστή άβαφη κεραμική που περισυνελέγη (εικ. 103) χρονολογείται 
στις  αρχές  του  3ου αι.  π.Χ.  [πρβλ.  για  το  θραύσμα  πώματος  Athenian 
Agora,  XXIX 1, 388, αρ. 1489–1491, πίν. 87 και για το τμήμα χείλους 
Corinth, VII III 46, αρ. 188, πίν. 7].
Ο  Γ.  Παπανδρέου  τοποθετεί  το  λόφο  Κάστρο  στα  ΝΑ  του  χωριού 
Ορθολίθι (παλ. τοπων. Σαραδί, ή Σαραβί) και κάνει μνεία για «ὑπόλοιπο 
ὀχυρωματικῆς ἐγκατάστασης τῆς ἐποχῆς τῆς Φραγκοκρατίας». Κατά 
την  αυτοψία,  διαπιστώθηκε  ότι  πρόκειται  για  το  λόφο  Κάστρο,  ή 
Σκυλόλακκα, ο οποίος δεν ανήκει στο Ορθολίθι (παλ. τοπων. Σαραδί, ή 
Σαραβί) αλλά στην Κούτελη [=Κούτελα].

α/α 56

119

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 104–105. Σχ. 14 (1–3). Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)
ΘΕΣΗ (Επαρχιακή οδός Καλαβρύτων – Λουσών – Κλειτορίας)

ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Υδραγωγείο: τμήματα αγωγού ΡΩΜ και ΥΒΥΖ (;) περιόδου
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες 

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην  αριστερή/βόρεια  πλευρά  της  επαρχιακής  οδού  Καλαβρύτων  – 

Λουσών – Κλειτορίας και συγκεκριμένα από τη θέση Παλιοπήγαδο (αρ. 
59, χάρτης 6) έως και τη θέση Αγία  Παρασκευή  (αρ. 65, χάρτης 6), 
κατά  μήκος  της ιδιοκτησίας  Σ.  Μουτζουρούλια  και  βορειότερα, 
εντοπίστηκαν σε τρία σημεία τμήματα αγωγού κυκλικής  διατομής,  που 
ακολουθούν την κλίση του εδάφους, με κατεύθυνση από Ν προς Β και 
σώζουν υδραυλικό κονίαμα [εικ. 104, σχ. 14  (1–3)] επίσης είναι ορατό 
τμήμα αγωγού κατεύθυνσης Α–Δ, κατασκευασμένου με κοίλες κεραμίδες, 
πιθανόν της ΥΒΥΖ περιόδου (εικ. 105).

α/α 57
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 106. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Γρανπόπολις
ΧΩΡΙΟ Κάτω Βλασία 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 760μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ταφικοί πίθοι ΓΕ (;) χρόνων, τμήματα πίθων 

ΑΥΤΟΨΙΑ 9.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Α. Οικονομόπουλος, Γ. Καραμεσίνης

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Duhn, 71. ΙΚ, 99–100, 257. ΚΕ, 264.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα ΒΑ του λόφου  Καστρίτσι  (αρ. 67, χάρτης 7), 
εκτός  των  τειχών,  και  αποτελεί  συνέχειά  του.  Ο  Γ.  Παπανδρέου 
υποστηρίζει  ότι,  επειδή γειτνιάζει  με την παραπάνω θέση,  ανήκει  στην 
ίδια πόλη. Σε όλο το χώρο υπάρχει διάσπαρτη χονδροειδής κεραμική (εικ. 
106) και κομμάτια πίθων. Επίσης, στην αριστερή πλευρά του αγροτικού 
δρόμου που βρίσκεται στα Δ του ποταμού Σελινούντα και οδηγεί προς τον 
οικισμό  Μενυχταίικα,  είναι  ορατά  κομμάτια  πίθων  και  θρυμματισμένο 
σκελετικό υλικό.
Ο γηγενής Γ. Λαζουράς, κάτοικος Άνω Βλασίας, με πληροφόρησε ότι το 
τοπωνύμιο αυτό αναφέρεται  «στην πόλη που είναι  στο Καστρίτσι,  που 
ήταν πολύ μεγάλη».

α/α 58
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Άγιος Αθανάσιος 
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ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αρχιτεκτονικά  λείψανα  ναϋδρίου  και  κονιάματα  αγιογραφιών  ΒΥΖ 
εποχής (9ος αι. μ.Χ.) 

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Α. Κουμούση

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίκουλας 1980–1981, 344.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στις  δυτικές  υπώρειες  του  Κάστρου  της  Ωριάς,  ή 
Κάστρου  των  Καλαβρύτων (αρ.  54,  χάρτης  6).  Στα  Ν του  ομώνυμου 
εξωκλησιού  ο  Γ.  Α.  Πίκουλας  εντόπισε  «ένα  είδος  αναλήμματος», 
κατασκευασμένο από πέτρες μεγάλου και μικρού μεγέθους και ως επί το 
πλείστον  ακανόνιστες.  Μάλιστα,  εντόπισε  και  μεγάλη  ασβεστολιθική 
λιθόπλινθο.  Σύμφωνα  μάλιστα  με  όσα  αναφέρει  ο  Γ.  Α.  Πίκουλας  σε 
προσωπικό ημερολόγιο  αυτοψίας  έτους  1987 (αρ.  ημερολ.  VIII 41–42, 
26.6.87), στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν ο Ευθ. Μαστροκώστας 
μετέβη στα Καλάβρυτα για την παραλαβή των ευρημάτων από τη θέση 
Κιούπια (αρ. 69, χάρτης 6), βρήκε μαζί με τον Μητροπολίτη Γεώργιο, 
επάνω από τον Άγιο Αθανάσιο και κοντά στην πηγή Κισσός, κατάλοιπα 
βυζαντινού ναϋδρίου με σωζόμενα κονιάματα αγιογραφιών, τα οποία καθ’ 
υπόδειξη  του  Εφόρου Αρχαιοτήτων  σκεπάστηκαν.  Μετά από  ενδελεχή 
έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ η παραπάνω πληροφορία του Γ. Α. 
Πίκουλα  επιβεβαιώνεται.  Ο  Ευθ.  Μαστροκώστας,  με  το  αρ.  πρ. 
393/23.07.1964 έγγραφο της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ προς το ΥΠΕΠΘ, ενημερώνει 
την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου ότι στη θέση αυτή εντοπίστηκαν 
ερείπια  ναού  του  9ου αι.  μ.Χ.,  επισημαίνοντας  ότι  θα  πρέπει  να  τα 
επισκεφθεί  ο  Έφορος  Αρχαιοτήτων  Π.  Λαζαρίδης  και  σε  περίπτωση 
κωλύματος αυτού ο Δ. Πάλλας.  Στο ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι  με την 
ευκαιρία  αυτή  θα  πρέπει  να  επισκεφθεί  «ο  αρμόδιος  Έφορος  και  τα 
κατάλοιπα  εκείνα  που  έχουν  εντοπιστεί  στη  θέση  Κυράς  Αμπέλι,  ή 
Σκυράμπελι  (αρ. 205, χάρτης 8) στο χωριό Λυκουρία Καλαβρύτων».

α/α 59
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 107–109. Σχ. 14 (4–5)–15, 15α–15δ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Παλιοπήγαδο 
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 780μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΓΕ, ΕΛΛ και ΡΩΜ χρόνων. Κατάλοιπα ΕΛΛ και ΒΥΖ χρόνων. 

Αγωγός ύδρευσης ΥΡΩΜ, ΒΥΖ και ΥΒΥΖ εποχής
ΑΥΤΟΨΙΑ 5.8.2003, 20.7.2006

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 27. ΚΕ, 157. Πίκουλας 1980–1981, 344. Kourelis, 278. Αλεξοπούλου 
2003  (υπό  έκδοση).  Αλεξοπούλου  2007  (υπό  έκδοση).  Αλεξοπούλου 
2008α (υπό έκδοση).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στις Β/ΒΔ υπώρειες του Κάστρου της Ωριάς, ή Κάστρου των 
Καλαβρύτων (αρ.  54,  χάρτης  6)  και  εκτείνεται  εκατέρωθεν  της 
Επαρχιακής οδού Καλαβρύτων – Λουσών – Κλειτορίας. Ο Γ. Παπανδρέου 
αναφέρει  ότι  στην  παραπάνω  θέση,  εκτός  από  την  ομώνυμη  πηγή, 
υπάρχουν  και  «ὀχετοὶ  τεχνητοὶ»,  από  τους  οποίους  υδρεύονταν  οι 
Φράγκοι.
Το 2003, κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για ανέγερση οικοδομής 
ιδιοκτησίας  Αθ.  Ζησιμόπουλου,  που βρίσκεται  στη  δεξιά/νότια  πλευρά 
της ανωτέρω οδού, αποκαλύφθηκε σε βάθος 0.40μ. από την επιφάνεια του 
εδάφους  αγωγός.  Ερευνήθηκε  σε  μήκος  5.70μ.˙ είχε  πλάτος  (εξωτ.) 
0.50μ.,  κατεύθυνση  Α–Δ,  κτιστά  τοιχώματα  (πλάτους  0.20μ.)  με 
συνδετικό υλικό ασβεστοκονίαμα και ακολουθούσε την κατωφέρεια του 
εδάφους. Ήταν καλυμμένος από ασβεστολιθικές πλάκες (πάχους 0.05μ.) 
διαφόρων μεγεθών, τοποθετημένες κατά πλάτος. Το εσωτερικό του έφερε 
επένδυση  ισχυρού  ασβεστοκονιάματος,  πιθανόν  για  τη  στεγανοποίησή 
του. Δεν εντοπίστηκε κεραμική [σχ. 14 (4)]. Για τη χρονολόγησή του θα 
πρέπει να στηριχτούμε μόνο στον τρόπο κατασκευής του, δεδομένου ότι 
δεν βρέθηκαν κινητά ευρήματα (κεραμική, νομίσματα). Με βάση λοιπόν 
τον  τρόπο  κατασκευής  προτείνεται  η  χρονολόγησή  του  στα  ΥΡΩΜ 
χρόνια.
Στις 20.7.2005, κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για την ανέγερση 
τριών  μικρών  κατοικιών  ιδιοκτησίας  Δ.  Μάρτιν-Παππά,  που  βρίσκεται 
στην αριστερή/βόρεια πλευρά της παραπάνω Επαρχιακής οδού και έναντι 
της  ιδιοκτησίας  Αθ.  Ζησιμόπουλου,  περισυνελέγησαν  δύο  σάκκοι 
οστράκων που χρονολογούνται από τα ΓΕ έως τα ΡΩΜ χρόνια (εικ. 107) 
και  πολλά  κομμάτια  κεραμίδων  λακωνικού  τύπου.  Η  παραπάνω 
ιδιοκτησία είναι 8.686,47μ².  και οι  τρεις  κατοικίες  κατέλαβαν το Β/ΒΔ 
τμήμα της [σχ. 14 (5)]. 
Στις 31.8.2007, κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για την ανέγερση 
τριών  ακόμη  κατοικιών  στο  ίδιο  ακίνητο  και  στο  Ν/ΝΑ  τμήμα  του, 
αποκαλύφθησαν  αρχαιότητες  και  πραγματοποιήθηκε  σωστική 
ανασκαφική  έρευνα  [σχ.  14  (5)].  Σύμφωνα  με  το  τοπογραφικό  που 
κατετέθη στην ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, το προς Ν τμήμα της ιδιοκτησίας ανήκε στην 
Εύη-Ανελώρε Μάρτιν-Παππά. Το συγκεκριμένο τμήμα του ακινήτου έχει 
μεγάλη κλίση από τα Ν προς τα Β και σε όλη σχεδόν την επιφάνειά του 
είναι  ορατοί  μεγάλοι  ασβεστολιθικοί  βράχοι,  που  δεν  σώζουν  κανένα 
ίχνος λατόμευσης.
Στη ΝΔ γωνία του χώρου, της υπό ανέγερση οικίας Α΄, υπήρχαν βράχοι σε 
κυκλοτερή μορφή, από το εσωτερικό των οποίων ανέβλυζε νερό (σχ. 15), 
ενώ  στη  βόρεια  πλευρά  τους  εφαπτόταν  αγωγός  (σχ.  15,  Αγ.  1)  με 
προσανατολισμό  Ν–Β,  που  σωζόταν  σε  μήκος  3μ.,  και  στη  συνέχεια 
καμπτόταν  προς  τα  Δ,  με  προσανατολισμό  Α–Δ και  ακολουθούσε  την 
κλίση του εδάφους (σχ. 15, 15α, Αγ. 1). Αποκαλύφθηκε σε μήκος 31.80μ., 
είχε  κτιστά  τοιχώματα,  πλάτους  0.20μ.–0.22μ.,  και  εσωτερικά  έφερε 
ισχυρό  ασβεστοκονίαμα.  Από  τον  τρόπο  κατασκευής  του  μπορεί  να 
χρονολογηθεί στους ΥΡΩΜ χρόνους (εικ. 108).
Στο χώρο της υπό ανέγερση οικίας Β΄ ερευνήθηκε επίσης αγωγός (σχ. 15, 
15β, Αγ. 2), με προσανατολισμό Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ και ο πυθμένας του ήταν 
από  κοίλες  κεραμίδες,  πιθανόν  των  ΒΥΖ  χρόνων  (εικ.  109).  Σε 
διενεργηθείσα  τομή,  τα  όστρακα  που  περισυνελέγησαν  κάτω  από  τον 
αγωγό (Αγ. 2) ήταν ΕΛΛ περιόδου. Στα ΒΔ της οικίας Β΄ αποκαλύφθηκε 
άλλο τμήμα αγωγού των ΥΒΥΖ χρόνων, με κτιστά τοιχώματα, του οποίου 
την κάλυψη αποτελούσαν ασβεστολιθικές πλάκες (σχ. 15, Αγ. 3). 
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Κατά τις εκσκαφές της υπό ανέγερση οικίας Γ΄ ήλθε στο φως τοίχος (ΤΧ 
1)  ευτελούς  κατασκευής,  με  προσανατολισμό  Α–Δ,  πιθανόν  των  ΒΥΖ 
χρόνων (σχ. 15γ). Στη συνέχεια και σε βαθύτερα στρώματα διαπιστώθηκε 
ότι ο τοίχος ανάγεται πιθανότατα, κατά τη θεμελίωσή του, στους ΕΛΛ 
χρόνους  και  επείχε  θέση  αναλημματικού  τοίχου,  ορατού  μήκους  12μ. 
περίπου (σχ. 15δ). Στα Ν εντοπίστηκαν εγκάρσιοι τοίχοι, πιθανόν οικιών, 
οι  οποίοι  εφάπτονταν  στη  Ν  παρειά  του  αναλημματικού  τοίχου,  ΕΛΛ 
χρόνων  επίσης.  Στα  Β  και  στο  Α  πέρας  του  εντοπίστηκε  αντηρίδα, 
διαστάσεων  1.50μ.  x 1.30μ.  και  στα  Δ  της  εκτεταμένο  στρώμα 
καταστροφής, το οποίο προέρχεται από το χώρο Ν του αναλημματικού 
τοίχου. Περισυνελέγησαν αρκετά όστρακα ΕΛΛ χρόνων.
Εξωτερικά του χώρου της υπό ανέγερσης κατοικίας Γ΄ και στα Ν αυτής, 
κατά  τη  διαμόρφωση  του  περιβάλλοντος  χώρου  εντοπίστηκε  τμήμα 
αγωγού (σχ. 15, Αγ 4) με προσανατολισμό Α–Δ. Στο δυτικό πέρας του 
(Αγ. 4) βρέθηκε τμήμα τοίχου (ΤΧ 3), διεύθυνσης Β/ΒΔ–Ν/ΝΑ, κτισμένος 
από  πέτρες  μεσαίου  κυρίως  μεγέθους  και  συνδετικό  υλικό  το 
ασβεστοκονίαμα.  Η εσωτερική όψη του τοίχου έσωζε ασβεστοκονίαμα, 
γεγονός που στοιχειοθετεί την άποψη ότι πιθανότατα αποτελούσε τμήμα 
τοίχου δεξαμενής.
Στην όμορη και προς τα ΝΔ κείμενη ιδιοκτησία Ν. Παπαβασιλόπουλου, 
κατά  τις  εκσκαφικές  εργασίες,  εντοπίστηκαν  τμήμα  αναλημματικού 
τοίχου  των  ΕΛΛ  (;)  χρόνων  και  στα  Β  της  ιδιοκτησίας  δεξαμενή, 
διαστάσεων  2.20μ.  x 1.90μ.,  πιθανόν  των  ΥΡΩΜ  χρόνων.  Επίσης 
ερευνήθηκε  αγωγός  ΥΒΥΖ  εποχής  με  προσανατολισμό  Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ, 
μήκους 7.30μ. 

α/α 60
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 110. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Φίντεϊ 
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 760μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αδιάγνωστη κεραμική. Αγωγός ΥΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 29.6.2004
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλεξοπούλου 2008α (υπό έκδοση). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Δ/ΒΔ της πόλης των Καλαβρύτων, στις Δ υπώρειες του 
βουνού Κοτρώνα (ύψους 917μ.), πρόβουνου της Βελιάς (ύψους 1.568μ.). 
Η θέση οφείλει το όνομά της στην ομώνυμη πηγή, που βρίσκεται στην 
πλαγιά του βουνού. 
Σε πίνακα του Βρετανού ζωγράφου W.  Linton με τίτλο «Τα Καλάβρυτα 
του 1856», που υπάρχει στο γραφείο του νυν Δημάρχου Καλαβρύτων Α. 
Παπαδόπουλου ως «προσφορά στη μαρτυρική πόλη από τα 33 παιδιά των 
Καλαβρύτων»,  απεικονίζεται  στη  θέση αυτή τείχος  με  ισχυρό θεμέλιο, 
ύψους  έξι  δόμων.  Ίσως  να  πρόκειται  για  αναλημματικό  τοίχο  με 
προσανατολισμό  Α–Δ,  στην  επιφάνεια  του  οποίου  διακρίνεται 
διερχόμενος  αγωγός  (εικ.  110)  των  Νεωτέρων  χρόνων  (υδατόπυργος 
μύλου).  Δεξιά  διακρίνονται  δύο πύργοι,  εκ  των οποίων ο ένας  είναι  ο 
«Παλαιός  πύργος  του  Βοεβόδα  Αρναούτογλου»,  κηρυγμένος  ως 
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διατηρητέος  με  Βασιλικό  Διάταγμα  του  1937  (ΦΕΚ 335/25.8.1937),  ο 
οποίος  όμως  καταστράφηκε  κατά  την  πυρπόληση  της  πόλης  από  τους 
Γερμανούς το 1943. Ο Δήμαρχος Α. Παπαδόπουλος με ενημέρωσε ότι, 
κατά τη δεκαετία του 1950, στη θέση αυτή λειτουργούσαν κλωστήρια και 
το νερό «κατέβαινε με ορμή». Δεν αποκλείται η θέση να σχετίζεται με το 
υδραγωγείο  του  Αδριανού  και  να  χρησίμευε  ως  τοίχος  που  ανήκε  σε 
κτιστή υδατογέφυρα του μνημείου. 
Τον  Νοέμβριο  του  2008  στην  ιδιοκτησία  Κ.  Παπαπαναγιώτου,  που 
βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Σκαλτσά 
στα Καλάβρυτα, κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για ανέγερση 
ξενοδοχείου  ήλθαν  στο  φως  λείψανα  αγωγών.  Η  εν  λόγω  ιδιοκτησία 
βρίσκεται  σε  απόσταση  μόλις  50μ.,  από  την  πηγή  και  τα  ερείπια  του 
πύργου  του  Βοεβόδα  Αρναούτογλου.  Συγκεκριμένα,  στο  μέσον  του 
οικοπέδου  αποκαλύφθηκε  αγωγός  των  ΥΒΥΖ  (;)  χρόνων,  με 
προσανατολισμό Α/ΒΑ–Δ/ΝΔ, μήκους 9.35μ., πλάτους 0.60μ. και ύψους 
0.13μ., με έντονη κλίση από Δ προς Α. Είχε κτιστά τοιχώματα πλάτους 
0.20μ.  και  ήταν  κατασκευασμένος  από  μικρές  πέτρες,  κομμάτια 
κεραμίδων  και  συνδετικό  υλικό  ισχυρό  ασβεστοκονίαμα.  Πλακοειδείς 
ασβεστολιθικοί  λίθοι  αποτελούσαν  την  κάλυψή  του.  Κοίλες  κεραμίδες 
ήταν τοποθετημένες στον πυθμένα και τα εσωτερικά τοιχώματά του ήταν 
επιχρισμένα με ισχυρό ασβεστοκονίαμα. Ασφαλώς πρόκειται για αγωγό 
πόσιμου  νερού.  Κάτω  από  αυτόν  υπήρχε  στρώμα  επίχωσης  πάχους 
0.10μ.–0.12μ., κάτω από τον οποίο βρισκόταν πήλινος αγωγός με εσωτ. 
διάμετρο 0.12μ. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη Ν παρειά του σκάμματος 
ήταν ορατός ένα άλλος αγωγός ίδιας κατασκευής, τμήμα του οποίου είχε 
εντοπιστεί το 2004 στην ιδιοκτησία Δ. Λιοφάγου  –  Δ. Κόλλια (αρ. 61, 
χάρτης 6), που βρίσκεται λίγα μέτρα νοτιότερα. 

α/α 61
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Αγία Τριάδα
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 740μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τμήμα αγωγού ΥΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 29.6.2004
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλεξοπούλου 2005α (υπό έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για ανέγερση οικοδομής στην 
ιδιοκτησία Δ. Λιοφάγου – Δ. Κόλλια, αποκαλύφθηκε σε βάθος 0.70μ. από 
την επιφάνεια του εδάφους τμήμα αγωγού, με προσανατολισμό Ν–Β. Ο 
αγωγός ήταν κτισμένος από πλακοειδείς πέτρες μικρού κυρίως μεγέθους, 
κομμάτια  κεραμίδων  και  ως  συνδετικό  υλικό  είχε  ισχυρό 
ασβεστοκονίαμα.  Σωζόταν  σε  ύψος  0.30μ.,  είχε  πλάτος  (εσωτερικό) 
0.40μ.  και  το  πλάτος  των  τοιχωμάτων  του  ήταν  0.20μ.–0.25μ. 
Αποκαλύφθηκε σε μήκος 3.20μ. Σχιστολιθικές πλάκες αποτελούσαν την 
κάλυψή του. Πρόκειται για αγωγό ύδρευσης. 

α/α 62
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ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 111–112. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)
ΘΕΣΗ Στάδιον,  ή Νέα Σφαγεία

ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 760μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λίθινα εργαλεία οψιανού και πυριτόλιθου Ν εποχής. Όστρακα ΠΕ–ΜΕ 
χρόνων, λίθινα εργαλεία οψιανού και πυριτόλιθου

ΑΥΤΟΨΙΑ 11.3.2004 και 16.3.2004
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σάμψων 1997, 365.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για μικρό λόφο στα ΝΔ των Καλαβρύτων και σε απόσταση 
350μ.  από την πόλη.  Ο Αδ.  Σάμψων βρήκε άβαφα όστρακα,  τα οποία 
χρονολογεί  στους  χρόνους  της  Χαλκοκρατίας,  αρκετούς  πυριτόλιθους, 
μεταξύ των οποίων φολίδα με εγκοπή και λεπίδα οψιανού.
Το 2004, κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για ανέγερση οικοδομής 
στην  ιδιοκτησία  Γεωργίας  Δαφαλιά,  περισυνελέγησαν  λίγα  όστρακα. 
Μεταξύ  αυτών  υπάρχουν  θραύσμα  λαβής  κυκλικής  διατομής,  δύο 
τμήματα  ταινιωτών  λαβών,  θραύσμα  επίπεδης  βάσης  αγγείου  αρκετά 
φθαρμένου, θραύσματα λαβών κυκλικής διατομής, που σώζουν τμήμα της 
απόφυσής τους, πιθανώς κρατήρων. Οι τύποι των οστράκων αυτών και 
συγκεκριμένα των λαβών εμφανίζονται στην ΠΕ και στη ΜΕ εποχή (εικ. 
111–112).

α/α 63
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 113–122ια. Σχ. 16–22. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Ξηρόκαμπος
ΧΩΡΙΟ Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 780μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική  ΜΕ,  πίθοι  ΠΓΕ,  όστρακα  ΓΕ,  ΥΓΕ,  ΠΑΡΧ,  ΚΛ,  ΕΛΛ και 

ΡΩΜ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ Π. Μιχαλόπουλος, Α. Ντέβας, Η. Κωνσταντινόπουλος, Β. Βλαχίδης, Κ. 
Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake,  II  109,  113–114.  ΙΚ,  25–26.  ΚΕ,  31,  317.  Meyer,  109. 

Desborough,  πίν. 29 (Α22).  Παρλαμά, 252–257. Coldstream 1977, 173–
175.  Σταυροπούλου-Γάτση  1980,  102–130,  πίν.  37β.  Πίκουλας  1980–
1981,  21–23.  Αλεξοπούλου 2000  (υπό  έκδοση).  Μόσχος  2000,  18. 
Αλεξοπούλου 2001 (υπό έκδοση). Λεξικό 2001, 423, 3783. Αλεξοπούλου 
2005β, 293–295. Αλεξοπούλου 2008α (υπό έκδοση). Γκαδόλου 2008, 93, 
εικ. 38, 7. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται Ν/ΝΑ του χωριού και αριστερά/βόρεια της Επαρχιακής 
οδού Πατρών – Χαλανδρίτσας – Καλαβρύτων.
Το 2000 κατά τη διάνοιξη αρδευτικής αύλακος ήλθαν στο φως τέσσερις 
ταφικοί  πίθοι.  Ήταν  κατεστραμμένοι,  πλην  ενός,  τοποθετημένοι  σε 
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συστάδα  και  είχαν  προσανατολισμό  Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ.  Κατέληγαν  σε 
κυλινδρικό πόδι και το στόμιό τους φρασσόταν με πλακοειδείς λίθους. Οι 
νεκροί ήταν σε συνεσταλμένη στάση (σχ. 16). Ο καλύτερα σωζόμενος, 
πίθος Ι (ύψ. 1.50μ., διάμ. κοιλιάς 0.80μ.) περιείχε κτερισμένη ταφή, την 
οποία  συνόδευαν  οινοχόη  (εικ.  113)  με  ταινιωτή  λαβή  και  μελανό 
στιλπνό γάνωμα, εκτός από μία ζώνη άβαφη στην εξωτερική επιφάνεια 
του χείλους  [πρβλ.  ως  προς  τον τύπο του αγγείου και  τη διακόσμηση 
Desborough,  πίν. 29 (Α22)], δύο βελόνες πορπών, εκ των οποίων η μία 
φαίνεται  να  είχε  χρησιμοποιηθεί  ως  περόνη  (εικ.  114),  και  δύο 
σφηκωτήρες διπλής περιέλιξης (εικ. 114). 
Το  2001,  Α/ΒΑ  της  αρδευτικής  αύλακος  και  σε  απόσταση  1.300μ. 
περίπου, πραγματοποιήθηκε σωστική ανασκαφική έρευνα σε δύο όμορα 
οικόπεδα.  Στο  ένα,  ιδιοκτησίας  εργοστασίου  «Αχαϊκές  Πρωτεΐνες» 
αποκαλύφθηκε  συστάδα  τεσσάρων  πίθων  σε  βάθος  1.25μ.  από  την 
επιφάνεια του εδάφους (σχ. 17). Οι πίθοι είχαν προσανατολισμό ΒΑ–ΝΔ, 
περίπου τις ίδιες διαστάσεις (ύψος 1.62μ.–1.70μ., διάμ. κοιλίας 0.80μ.–
1.10μ.) και κατέληγαν σε κυλινδρικό πόδι. Και σε αυτή τη συστάδα των 
πίθων το στόμιό τους φρασσόταν από ασβεστολιθικές πλάκες (σχ. 18). Οι 
νεκροί ήταν σε συνεσταλμένη στάση και ακτέριστοι. 
Στα ΝΔ των πίθων και σε απόσταση 2μ. περίπου ερευνήθηκε τοίχος, με 
προσανατολισμό ΒΑ–ΝΔ (σχ. 18). Αποκαλύφθηκε σε μήκος 8.20μ. και 
το πλάτος του στο ΒΑ πέρας αυτού ήταν 2μ., ενώ στο ΝΔ 0.80μ. και 
σωζόταν σε ύψος 0.45μ.
Στα Ν των πίθων και σε βάθος 1.85μ. από την επιφάνεια του εδάφους, 
μέσα σε στρώμα ποταμίσιων χαλικιών αποκαλύφθηκε χυτροειδές αγγείο 
(εικ. 115, σχ. 19). Είναι χειροποίητο και χρονολογείται στα ΠΓΕ χρόνια 
(αρ. κατ.  15764 ΠΜΠ), συσχετιζόμενο ως προς το σχήμα με ανάλογα 
αγγεία προερχόμενα από τη Γαβαλού (αρχαίο Τριχόνιον)  Αιτωλίας και 
από το Δρέπανο της Αχαΐας [πρβλ. Σταυροπούλου-Γάτση 1980, 109, πίν. 
37β και  Γκαδόλου  2008,  93,  εικ.  38,  7  αντίστοιχα].  Σώζεται  σε ύψος 
26.5μ. και είναι συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Η διάμετρός του είναι 
0.30μ.  Το σχήμα του αγγείου αυτού συναντάται  και  στην περιοχή της 
Αντρώνας του Νομού Φθιώτιδος [πρβλ. Παπακωνσταντίνου 1999, 176, 
εικ. 12] και επιβιώνει μέχρι την ΥΓΕ περίοδο, σύμφωνα με την άποψη 
του K. Reber [πρβλ. Reber, 83, πίν 16, 1].
Την  ίδια  χρονιά  πραγματοποιήθηκε  σωστική  ανασκαφική  έρευνα  στο 
δεύτερο όμορο ακίνητο,  το οποίο βρίσκεται  στα Δ του προηγούμενου, 
ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρύτων. Κατά τις 
εκσκαφικές  εργασίες  για  κατασκευή  εργοστασίου  βιολογικού 
καθαρισμού, σε βάθος 1.45μ. από την επιφάνεια του εδάφους ερευνήθηκε 
οικογενειακός τάφος, πεταλόσχημος,  ή αψιδωτός, διαστάσεων 1.72μ.  x 
0.92μ. (σχ. 20).  Περισυνελέγησαν αρκετά όστρακα, όπως κανθάρων, ή 
σκύφων, βάσεις αγγείων και λαβές, οι τύποι των οποίων ξεκινούν από την 
ΜΕ και φθάνουν έως την ΥΡΩΜ εποχή (εικ. 116–120, σχ. 21–22), καθώς 
επίσης και όστρακα πιθοειδούς αγγείου (εικ. 121).
Ο Γ. Παπανδρέου (ΙΚ, 25) αναφέρει «Ἐν τῇ ποταμίᾳ λοιπὸν χώρᾳ τοῦ 
Ἐρασίνου τῇ ἔνδον τῶν περιφερειῶν τῆς πολίχνης τῶν Καλαβρύτων 
καὶ  τῆς  κώμης  Βυσωκᾶς  δέον  ν᾽  ἀναζητηθῇ  ἡ  θέσις  τῆς  ἀρχαίας 
(ἀρκαδικῆς) ἀζανικῆς πόλεως Κυναίθης, …».
Από  έλεγχο  των  αποθηκών  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ,  βρέθηκε  μικρό 
κανθαρόσχημο κύπελλο (εικ.  122)  που προέρχεται  από τη θέση αυτή, 
συγκολλημένο από πολλά κομμάτια (αρ. κατ. 15781 ΠΜΜ), του 3ου αι. 
π.Χ.  [παρβλ.  Χαράμη-Βλαχογιάννη,  484,  πίν  230].  Σύμφωνα  με  την 
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ένδειξη, το 1990 το Υπουργείο Γεωργίας προέβη σε διάνοιξη αρδευτικής 
αύλακας  στην  παραπάνω  θέση  και  από  τα  χώματα  της  τάφρου 
περισυνελέγη το συγκεκριμένο αγγείο.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Τον  Ιούνιο  του  2008  η  Ένωση  Αγροτικών  Συνεταιρισμών  Καλαβρύτων  με 
αίτημά της προς την ΣΤ΄ ΕΠΚΑ ζήτησε άδεια εκσκαφής στο ακίνητό της, που 
βρίσκεται στα Ν της ιδιοκτησίας ΑΧΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ, συνολικού εμβαδού 
28.430μ². Το ακίνητο βρίσκεται μεταξύ δύο πλήρως διανοιχθέντων αγροτικών 
δρόμων,  στα  Ν εφάπτεται  της  Επαρχιακής  οδού  Πατρών  –  Χαλανδρίτσας  – 
Καλαβρύτων και βρίσκεται ψηλότερα από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Οι 
εκσκαφικές εργασίες έλαβαν χώρα σε τμήμα 13.200μ², στο οποίο διανοίχθηκαν 
τάφροι πλάτους 0.70μ.–0.80μ. και βάθους 1μ.–1.20μ. περίπου. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα μελέτη, στις τάφρους έπρεπε να τοποθετηθούν διάτρητοι σωλήνες 
αποστράγγισης, που έχουν σχέση με την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
Τον  Αύγουστο  του  ιδίου  έτους  άρχισαν  οι  εκσκαφικές  εργασίες,  χωρίς 
προηγουμένως να ειδοποιηθεί έγκαιρα η ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, ώστε αρμόδιος υπάλληλος 
να  τις  παρακολουθήσει.  Διανοίχθηκαν δέκα  τέσσερις  (14)  τάφροι,  χωρίς  την 
παρουσία  υπαλλήλου,  με  αποτέλεσμα  να  καταστραφούν  πίθοι,  πιθανόν  και 
λείψανα  και  να  διαταραχθούν  τα  αρχαιολογικά  στρώματα.  Από  τα 
αναμοχλευμένα χώματα των διανοιχθέντων τάφρων περισυνελέγησαν πληθώρα 
πυραμιδόσχημων  αγνυθών,  κομμάτια  πίθων  και  όστρακα  διαφόρων  εποχών 
(ΜΕ,  ΥΕ,  ΓΕ,  ΑΡΧ,  ΚΛ,  ΕΛΛ).  Από  τα  αναμοχλευμένα  χώματα  της  14ης 

τάφρου περισυνελέγησαν αρύβαλλος, του οποίου λείπει το άνω τμήμα, πιθανόν 
προερχόμενος από το εσωτερικό πίθου, που χρονολογείται  στα 575–570 π.Χ. 
[πρβλ.  Corinth XIII 188,  πίν.  25 (163b)]  (εικ.  122α),  και  κάνθαρος των  ΓΕ 
χρόνων [Γκαδόλου 2008, 123–124, εικ. 96, αρ. 101] (εικ. 122β). Οι εκσκαφικές 
εργασίες  σταμάτησαν,  όταν  ο  μηχανικός  εκσκαφέας  προσέκρουσε  σε  ισχυρό 
τοίχο και ειδοποιήθηκε η  ΣΤ΄ ΕΠΚΑ.
Στις  9.9.2008  και  υπό  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  άρχισε  η  ανασκαφική 
έρευνα στο χώρο με τριμελές  συνεργείο.  Στο μέσον περίπου της ιδιοκτησίας 
αποκαλύφθηκε τοίχος μήκους 67μ. και με προσανατολισμό Β/ΒΔ–Ν/ΝΑ. Είχε 
πλάτος  2.20μ.  και  ήταν  κατασκευασμένος  από  ασβεστολιθικούς  λίθους,  οι 
περισσότεροι εκ των οποίων είχαν διαστάσεις 0.45 x 0.25μ. Το εσωτερικό του 
ήταν από μικρές ποταμίσιες κροκάλες. Πιθανότατα πρόκειται για οχυρωματικό 
τοίχο  (ΤΧ1),  ο  οποίος  στο  μέσον  και  συγκεκριμένα  σε  απόσταση  31.70μ. 
«κόβεται»  βίαια  και  μετά  από  διάκενο  2.20μ.  (δυτική  πλευρά)  και  4μ. 
(ανατολική πλευρά) συνεχίζει προς Ν κατά 32.50μ. (εικ. 122γ). Το κόψιμο αυτό 
χωρίζει τον τοίχο σε δύο τμήματα, το βόρειο και το νότιο. Το βόρειο τμήμα του 
τοίχου  βρίσκεται  5.33μ.  επάνω  από  την  επιφάνεια  του  οδοστρώματος  της 
Επαρχιακής οδού Πατρών – Χαλανδρίτσας – Καλαβρύτων, η οποία διέρχεται 
παραπλεύρως του ακινήτου στα νότια. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανασκαφή 
περιορίστηκε ανατολικά και δυτικά του βόρειου τμήματος του οχυρωματικού 
τοίχου και όχι σε όλη την έκταση· το νότιο τμήμα του ακινήτου δεσμεύτηκε,  
προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφή στο μέλλον. 
Στο βόρειο τμήμα του τοίχου πραγματοποιήθηκαν πέντε τομές (Α, Β, Γ, Δ, Ε),  
οι οποίες μας έδωσαν όστρακα λιγοστά και αδιάγνωστα και στοιχεία ότι ο τοίχος 
έχει κατασκευαστεί  σε στρώμα ποταμίσιων κροκάλων και το σωζόμενο ύψος 
του ανέρχεται σε 0.80μ. Στο νότιο τμήμα πραγματοποιήθηκε μία τομή (ΣΤ), η 
οποία  προσδιόρισε  το  ύψος  του  τοίχου  σε  0.35μ.,  ενώ  και  εδώ  βρέθηκαν 
αδιάγνωστα  όστρακα.  Στα  ανατολικά  και  στα  δυτικά  του  μεγάλου  τοίχου 
εντοπίστηκαν υπόλοιπα τοίχων, που δεν συγκροτούσαν χώρους. 
Στο νότιο τμήμα του ακινήτου αποκαλύφθηκε, σε ύψος 2.83μ. επάνω από την 
επιφάνεια  του  οδοστρώματος,  κτήριο  διαστάσεων  25.70  x 10.20μ.  και  στα 
νοτιοδυτικά  του,  σε  ύψος  2.68μ.  επάνω  από  το  οδόστρωμα,  κλίβανος,  η 
ανασκαφή των οποίων όμως δεν πραγματοποιήθηκε.  Εσωτερικά  του κτηρίου 
διαγράφονται δύο ορθογώνιοι χώροι. Στον ευρισκόμενο δυτικά χώρο βρέθηκε 
μεγάλος  αριθμός  πήλινων  αγνύθων  (40),  πυραμιδόσχημων  και  κυκλικής 
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διατομής,  που  μας  επιτρέπει  να  συνάγουμε  ότι  στο  χώρο  λειτουργούσαν 
υφαντουργεία  και  κναφεία  (εικ.  122δ).  Πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι  από  τα 
αναμοχλευμένα χώματα του χώρου περισυνελέγησαν αρκετές αγνύθες. 
Κατά  τη  σωστική  ανασκαφική  έρευνα  αποκαλύφθηκαν  και  ερευνήθηκαν 
τριάντα  δύο  (32)  πίθοι  (εικ.  122ε),  πέντε  (5)  ταφικά  αγγεία  και  πέντε  (5) 
κεραμοσκεπείς  τάφοι.  Παρακάτω δίδεται  σύντομη περιγραφή αυτών και  των 
ευρημάτων τους.
ΠΙΘΟΣ Ι:
Σωζόταν  το  κάτω μέρος  του (σωζ.  ύψος 0.40μ.,  διάμ.  κοιλίας  0.74μ.,  πάχος 
τοιχωμάτων 0.02μ.). Τοποθετημένος με τη βάση στο έδαφος. Βρέθηκε σε ύψος 
4.55μ.  επάνω  από  την  επιφάνεια  του  οδοστρώματος.  Στο  εσωτερικό  του 
βρέθηκαν  κομμάτια  πίθου,  πιθανόν  προερχόμενα  από  το  άνω  μέρος  του 
σώματός του. Πηλός καστανέρυθρος.
ΠΙΘΟΣ ΙΙ: 
Σωζόταν  το  κάτω  μέρος  (σωζ.  ύψος  0.50μ.,  διάμ.  κοιλίας  0.74μ.,  πάχος 
τοιχωμάτων 0.02μ.). Τοποθετημένος όρθια με τη βάση στο έδαφος. Βρέθηκε σε 
ύψος 4.74μ. επάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Στο εσωτερικό του 
βρέθηκαν κομμάτια πίθου και το κάτω μέρος μεγάλου πιθοειδούς αγγείου, το 
οποίο έσωζε τμήμα της επίπεδης βάσης του και ο πηλός του περιέχει πολλές 
προσμείξεις. Πηλός καστανέρυθρος.
ΠΙΘΟΣ ΙΙΙ:
Τοποθετημένος με τη βάση στο έδαφος. Σωζόταν κατά το ήμισυ, ύψους 0.90μ., 
και  το πλάτος του (διάμ.)  0.70μ.  στο άνω μέρος και  στο κάτω μέρος 0.60μ.  
Βρέθηκε σε ύψος 4.47μ. επάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Πηλός 
πορτοκαλόχρους.
ΠΙΘΟΣ IV:
Ταφικός.  Αποκαλύφθηκε  σε  ύψος  4.553μ.  επάνω  από  την  επιφάνεια  του 
οδοστρώματος.  Ήταν  τοποθετημένος  με  την  κοιλιά  στο  χώμα  και  είχε 
προσανατολισμό Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ και με το στόμιο στα ΝΔ (εικ. 122στ). Το κάτω 
μέρος του καταστράφηκε από το μηχανικό εκσκαφέα. Σωζόμενο μήκος 1.15μ., 
διάμ. κοιλίας 0.80μ., διάμ. στομίου 0.32μ. (εσωτ.). Μεταξύ λαιμού και σώματος 
δύο επίθετες  γραμμές.  Δύο πέτρες,  εκ  των  οποίων  η μεγαλύτερη  τριγωνικής 
διατομής, έφρασσαν το στόμιό του. Πηλός πορτοκαλόχρους. Περιείχε ταφή σε 
συνεσταλμένη στάση με το κρανίο στα Ν/ΝΔ και μελαμβαφή κάνθαρο των ΠΓΕ 
χρόνων  [πρβλ.  Γκαδόλου  2008,  99,  εικ.  48]  (εικ.  122ζ).  Σε  φάλαγγα  του 
αριστερού και του δεξιού χεριού αντίστοιχα βρέθηκε από ένα χάλκινο δακτυλίδι, 
τα  οποία  βρίσκουν  παράλληλα  σε  ανάλογο  που  προέρχεται  από  τάφο  της 
μολοσσικής κώμης Βίτσας και χρονολογείται στο α΄ τέταρτο του 8ου αι. π.Χ., 
καθώς και από την Κόρινθο [πρβλ. Βοκοτοπούλου, 204, τάφος 159, εικ. 112. 
Επίσης, ως προς τη διακόσμηση πρβλ. Corinth XII 233, πίν. 102, 1803–1804 και 
Coldstream 1977, 175, εικ. 57a].
ΠΙΘΟΣ V:
Βρέθηκε  στα  δυτικά  του  προηγούμενου  πίθου  και  σε  απόσταση  0.54μ. 
Αποκαλύφθηκε σε ύψος 4.94μ. επάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. 
Ήταν τοποθετημένος κάθετα με τη βάση στο χώμα. Σωζόταν το κάτω μέρος του 
και  στο  εσωτερικό  του  είχαν  καταπέσει  αρκετές  πέτρες  (σωζ.  μήκος  (ύψος) 
1.05μ., διάμ. κοιλίας 0.60μ.). Πηλός πορτοκαλόχρους.
ΠΙΘΟΣ VI:
Ταφικός. Ο πίθος αυτός βρέθηκε 18μ. δυτικότερα του πίθου V. Αποκαλύφθηκε 
σε  ύψος  4.871μ.  επάνω  από  την  επιφάνεια  του  οδοστρώματος.  Ήταν 
τοποθετημένος  με  την  κοιλιά  στο  έδαφος,  επάνω  σε  στρώμα  ποταμίσιων 
κροκάλων, είχε προσανατολισμό Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ και με το στόμιο στα Β. Το άνω 
μέρος του έλειπε. Είχε μήκος (ύψος) 1.19μ., ύψος λαιμού 0.29μ., πλάτος χείλους 
0.14μ.  και  πάχος  τοιχωμάτων  0.03μ.  Πηλός  κιτρινωπός.  Πλακοειδής 
ασβεστολιθικός λίθος, διαστάσεων 0.70μ.  x 0.50μ.  x 0.04μ. έφραζε το στόμιό 
του.  Ο νεκρός  ήταν σε συνεσταλμένη στάση και  το κρανίο ήταν επάνω στο 
λαιμό του πίθου, που επείχε θέση προσκεφαλαίου. Ταφή ακτέριστη.

ΠΙΘΟΣ VII:
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Ταφικός.  Βρέθηκε  στα  Ν/ΝΑ  και  σε  επαφή  σχεδόν  με  τον  προηγούμενο. 
Αποκαλύφθηκε σε ύψος 4.875μ. επάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. 
Ήταν τοποθετημένος με την κοιλιά στο χώμα, είχε προσανατολισμό Α–Δ και με 
το  στόμιο  στα  ανατολικά.  Σωζόταν  εν  μέρει.  Πηλός  πορτοκαλόχρους.  Στο 
εσωτερικό του βρέθηκαν αλλοιωμένα οστά (θρυμματισμένα). Ακτέριστος.
ΠΙΘΟΣ VIII:
Ταφικός  (;).  Αποκαλύφθηκε  σε  ύψος  4.197μ.  επάνω από  την  επιφάνεια  του 
οδοστρώματος.  Ήταν  τοποθετημένος  με  την  κοιλιά  στο  χώμα,  είχε 
προσανατολισμό Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ και το στόμιό του εφαπτόταν στη δυτική πλευρά 
του ΤΧ3.  Σωζόταν σε μήκος 0.74μ.,  διάμ.  κοιλίας 0.60μ.  Το άνω μέρος του 
έλειπε. Βρέθηκε κενός. 
ΠΙΘΟΣ IX:
Ταφικός (;). Βρέθηκε στο ΝΑ άκρο του ΤΧ3. Αποκαλύφθηκε σε ύψος 4.197μ. 
επάνω  από  την  επιφάνεια  του  οδοστρώματος.  Ήταν  τοποθετημένος  με  την 
κοιλιά  στο  χώμα  και  είχε  προσανατολισμό  Α–Δ.  Ασβεστολιθικός  λίθος 
διαστάσεων 0.50μ. x 0.40μ. x 0.04μ. έφρασσε το στόμιό του. Σωζόταν σε μήκος 
0.53μ. (διάμ. κοιλίας 0.53μ., διάμ. βάσης 0.14μ.). Βρέθηκε κενός.
ΤΑΦΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ Ι:
Βρέθηκε  στα  Ν/ΝΔ  του  πίθου  VIII και  σε  απόσταση  0.30μ.  Πρόκειται  για 
πιθοειδές  αγγείο,  το  οποίο  σωζόταν  εν  μέρει,  ενώ  επίπεδη  στρογγυλή  βάση 
χονδροειδούς αγγείου χρησιμοποιήθηκε ως πώμα του ταφικού.
ΤΑΦΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ ΙΙ (;):
Βρέθηκε στα Δ/ΝΔ του οχυρωματικού τοίχου και σε απόσταση 1.30μ. από το 
νότιο άκρο του βόρειου τμήματος, θρυμματισμένο από τον μηχανικό εκσκαφέα.
ΤΑΦΟΣ Ι:
Αποκαλύφθηκε σε ύψος 3.55μ. επάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος σε 
σκληρό  κροκαλοπαγές  πέτρωμα  ερυθρού  χρώματος.  Κεραμοσκεπής  με 
προσανατολισμό Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ. Σωζόταν κατά το ήμισυ (0.64μ.). Το υπόλοιπο 
τμήμα  του  καταστράφηκε  από  το  μηχανικό  εκσκαφέα.  Είχε  πλάτος  0.60μ. 
(εξωτ.) και ύψος 0.29μ. Ο νεκρός ήταν τοποθετημένος επάνω σε κοίλη κεραμίδα 
και το κρανίο στα Β.
ΤΑΦΟΣ ΙΙ: 
Αποκαλύφθηκε σε ύψος 5.30μ. επάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος και 
σε  απόσταση  0.50μ.  από  το  δυτικό  μέτωπο  του  οχυρωματικού  τοίχου.  Ο 
προσανατολισμός του ήταν Α–Δ. Δύο ζεύγη αντωπών κεραμίδων αποτελούσαν 
την κάλυψή του. Είχε μήκος (εξωτ.) 2.20μ. και πλάτος 0.70μ. Ο νεκρός ήταν 
τοποθετημένος εκτάδην με το κρανίο στα Δ και απευθείας στο χώμα. Πλησίον 
του  δεξιού  μηριαίου  οστού  βρέθηκε  μικρό  χάλκινο  αντικείμενο  με  στικτή 
διακόσμηση,  που  σώζει  τρεις  οπές  και  στο  άνω  μέρος  δύο  επιδιπλωμένες 
υποδοχές, πιθανότατα «εξάρτημα» μικρής ξύλινης κασέλας.
ΤΑΦΟΣ ΙΙΙ:
Αποκαλύφθηκε σε ύψος 5.30μ. επάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος και 
σε απόσταση 3μ. περίπου Ν του προηγούμενου. Είχε προσανατολισμό ΒΔ–ΝΑ 
και απείχε 1.44μ. από το δυτικό μέτωπο του οχυρωματικού τοίχου. Δύο ζεύγη 
αντωπών  κεραμίδων  αποτελούσαν  την  κάλυψή  του.  Είχε  μήκος  1.63μ.  και 
πλάτος  0.50μ.  Ο νεκρός  ήταν  τοποθετημένος  στο  χώμα και  από το  σκελετό 
σωζόταν τμήμα του αριστερού μηριαίου οστού. Το κρανίο στα δυτικά. Ταφή 
ακτέριστη.

Στα ανατολικά του μεγάλου τοίχου (οχυρωματικού) ερευνήθηκαν:
ΠΙΘΟΣ Χ:
Ταφικός.  Εντοπίστηκε στα ΝΑ του νότιου άκρου του βόρειου τμήματος  του 
οχυρωματικού τοίχου και  σε απόσταση 3.35μ.  από αυτόν.  Αποκαλύφθηκε σε 
ύψος 4.38μ. επάνω από το οδόστρωμα. Ο πίθος έχει μήκος 0.63μ., διάμ. κοιλίας 
0.50μ.  και  το  πάχος  των  τοιχωμάτων  του  είναι  0.015μ.  Η  βάση  του  είναι 
επίπεδη,  ύψους  0.03μ.  και  διάμ.  0.18μ.  Πηλός  πορτοκαλόχρους.  Ο 
προσανατολισμός του ήταν ΒΔ–ΝΑ και με το στόμιο στα ΝΑ. Στο εσωτερικό 
του βρέθηκαν αλλοιωμένα οστά μικρού παιδιού. Ακτέριστος.
ΠΙΘΟΣ ΧΙ:
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Αποκαλύφθηκε σε ύψος  4.32μ. επάνω από την επιφάνεια του δρόμου και σε 
απόσταση  7μ.  ΝΑ  του  πίθου  Χ.  Σωζόταν  το  κάτω  μέρος  του  και  ήταν 
τοποθετημένος με τη βάση στο έδαφος. Σωζόμενο ύψος 0.57μ. και διάμ. κοιλίας 
0.66μ.  Στο  εσωτερικό  του  βρέθηκαν  κομμάτια  πίθου,  τα  οποία  πρέπει  να 
ανήκουν στο ίδιο.
ΠΙΘΟΣ ΧΙΙ:
Βρέθηκε πλησίον του προηγουμένου και στα Β. Αποκαλύφθηκε σε ύψος 4.32μ. 
επάνω από το οδόστρωμα. Σωζόταν το κάτω μέρος του σώματός του και ήταν 
τοποθετημένος κάθετα στο χώμα. Σωζόμενο ύψος 0.55μ., διάμ. κοιλίας 0.70μ. 
Στο εσωτερικό του βρέθηκαν μερικά κομμάτια, τα οποία πιθανόν προέρχονταν 
από το άνω μέρος του σώματός του και είχαν καταπέσει. 
ΠΙΘΟΣ ΧΙΙΙ:
Ταφικός.  Αποκαλύφθηκε  σε  ύψος  4.86μ.  επάνω  από  την  επιφάνεια  του 
οδοστρώματος  και  είχε  προσανατολισμό  Β–Ν,  με  το  στόμιο  στα  νότια. 
Πλακοειδείς  λίθοι  κάλυπταν το στόμιό του.  Είχε μήκος 1.40μ.,  διάμ.  κοιλίας 
(εσωτ.)  0.80μ.  Το μεγαλύτερο  μέρος  του  σώματός  του  δεν  σωζόταν.  Πηλός 
πορτοκαλόχρους, όχι καλής όπτησης. Πάχος τοιχωμάτων 0.025μ. Ο νεκρός ήταν 
τοποθετημένος  σε  συνεσταλμένη  στάση,  με  το  κρανίο επάνω στο  λαιμό του 
πίθου. Ο σκελετός δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ακτέριστος.
ΠΙΘΟΣ XIV:
Ταφικός. Βρέθηκε στα Ν του προηγουμένου και σε απόσταση 1.23μ. από αυτόν. 
Αποκαλύφθηκε σε ύψος 4.95μ. επάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. 
Πρόκειται  για  μεγάλων διαστάσεων πίθο,  του οποίου έλειπε  το κάτω μέρος. 
Ήταν τοποθετημένος με την κοιλιά στο χώμα, είχε προσανατολισμό Β–Ν και με 
το στόμιο στα Ν. Σωζόταν σε μήκος 1.52μ., η διάμ. κοιλίας του ήταν 1.16μ. και 
το  πάχος  των  τοιχωμάτων  του  0.04μ.  Χείλος  πεπλατυσμένο  πλάτους  0.11μ. 
Πλακοειδής ασβεστολιθικός λίθος έφρασσε το στόμιό του. Ο νεκρός ήταν σε 
συνεσταλμένη στάση και το κρανίο στα Ν. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν δύο 
σφηκωτήρες  διπλής  περιέλιξης  που  απολήγουν  σε  κώνους,  οι  οποίοι 
χρονολογούνται  περ.  760–750  π.Χ.  [πρβλ.  Coldstream 1977,  175,  εικ..  57d. 
Επίσης πρβλ. Γκαδόλου 2008, 206, εικ. 158, 92].
ΠΙΘΟΣ XV:
Ταφικός.  Αποκαλύφθηκε σε  ύψος 4.67μ.  επάνω από το  οδόστρωμα μέσα σε 
στρώμα ποταμίσιων  κροκάλων.  Είχε  προσανατολισμό ΒΔ–ΝΑ,  με  το  στόμιο 
στα  ΝΑ και  ήταν  τοποθετημένος  με  την  κοιλιά  στο  χώμα (εικ.  122η).  Είχε 
μήκος 1.65μ. και διάμ. κοιλίας 0.80μ. Το πρόσθιο τμήμα του δεν σωζόταν. Ο 
σκελετός βρέθηκε θρυμματισμένος. Ακτέριστος.
ΠΙΘΟΣ XVI:
Ταφικός. Βρέθηκε στα Α του προηγούμενου και αποκαλύφθηκε σε ύψος 4.53μ. 
επάνω  από  το  οδόστρωμα.  Είχε  προσανατολισμό  ΒΔ–ΝΑ  και  το  στόμιο 
βρισκόταν στα ΝΑ. Έλειπε μεγάλο μέρος του σώματός του και του στομίου του 
και έφερε πολλά ραγίσματα (εικ. 122η). Είχε μήκος 1.70μ., διάμ. κοιλίας 0.96μ., 
πάχος τοιχωμάτων 0.03μ. Και ο πίθος αυτός εντοπίστηκε σε στρώμα ποταμίσιων 
κροκάλων, πάχους 0.68μ.–0.70μ. και κάτω από αυτόν υπήρχε στρώμα έντονου 
αμμοχάλικου. Ο σκελετός βρέθηκε θρυμματισμένος. Ακτέριστος. 
ΠΙΘΟΣ XVII:
Ταφικός.  Αποκαλύφθηκε  σε  ύψος  4.63μ.  επάνω  από  το  οδόστρωμα.  Είχε 
προσανατολισμό  Β–Ν  και  ήταν  τοποθετημένος  με  την  κοιλιά  στο  χώμα. 
Σωζόταν το κάτω μέρος  του σώματός  του και  το στόμιό του φρασσόταν  με 
ασβεστοπλιθικό  λίθο.  Είχε  μήκος  1.17μ.  και  διάμ.  κοιλίας  (εσωτ.)  0.93μ.  Ο 
σκελετός ήταν θρυμματισμένος. Ακτέριστος.
ΠΙΘΟΣ XVIII:
Ταφικός. Βρέθηκε πλησίον του προηγουμένου και στα ΝΔ του. Πρόκειται για 
μικρό διαστάσεων πίθο, μήκους 0.48μ. και διαμ. 0.46μ. που ήταν τοποθετημένος 
με την κοιλιά στο χώμα και είχε προσανατολισμό Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ με το στόμιο 
Ν/ΝΔ. Αποκαλύφθηκε σε 4.52μ. επάνω από το οδόστρωμα. Ο σκελετός ήταν 
θρυμματισμένος. Ακτέριστος.
ΠΙΘΟΣ XIX:
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Ταφικός.  Αποκαλύφθηκε  σε  ύψος  4.18μ.  επάνω  από  το  οδόστρωμα,  είχε 
προσανατολισμό  Α–Δ  και  ήταν  τοποθετημένος  με  την  κοιλιά  στο  χώμα. 
Σωζόταν σε μήκος 0.83μ. και διάμ. κοιλίας 0.63μ. Το στόμιό του προς τα Α. Ο 
σκελετός ήταν θρυμματισμένος. Στο εσωτερικό του βρέθηκε σε δύο κομμάτια 
οκτώσχημη  πόρπη,  κατασκευασμένη  από  συνεχές  χάλκινο  σύρμα,  που 
χρονολογείται  στον  9ο αι.  π.Χ.  [πρβλ.  Alexander,  9–11,  τύπος  Ib],  η  οποία 
βρίσκει  παράλληλο σε μία ανάλογη πόρπη, που προέρχεται  από το ιερό των 
Λουσών [πρβλ.  Reichel – Wilhelm, 53, εικ. 83] και σε δύο, που βρέθηκαν στο 
εσωτερικό του τάφου 46 του νεκροταφείου της μολοσσικής κώμης Βίτσα [πρβλ. 
Βοκοτοπούλου, 134, εικ. 211β].
ΠΙΘΟΣ XX:
Ταφικός.  Βρέθηκε  στα  Ν  του  πίθου  XVIII και  σε  απόσταση  0.25μ.  και 
αποκαλύφθηκε σε ύψος 4.52μ. επάνω από το οδόστρωμα. Είχε προσανατολισμό 
Α–Δ και το στόμιο στα Α. Πλακοειδείς λίθοι έφρασσαν το στόμιό του και ήταν 
τοποθετημένος με την κοιλιά στο χώμα. Είχε μήκος 1.44μ. και  διάμ.  κοιλίας 
0.80μ. Ο σκελετός βρέθηκε θρυμματισμένος. Ακτέριστος.
ΠΙΘΟΣ ΧΧΙ:
Ταφικός.  Αποκαλύφθηκε  σε  ύψος  4.36μ.  επάνω  από  την  επιφάνεια  του 
οδοστρώματος και σωζόταν εν μέρει. Είχε προσανατολισμό ΒΔ–ΝΑ και ήταν 
τοποθετημένος με την κοιλιά στο χώμα. Δεν βρέθηκε σκελετός ούτε κτερίσματα.
ΠΙΘΟΣ ΧΧΙΙ:
Ταφικός. Βρέθηκε στα Α του προηγουμένου και αποκαλύφθηκε σε ύψος 4.54μ. 
επάνω  από  την  επιφάνεια  του  οδοστρώματος.  Σωζόταν  το  κάτω  μέρος  του 
σώματός  του.  Ήταν  τοποθετημένος  με  την  κοιλιά  στο  χώμα  και  είχε 
προσανατολισμό ΒΔ–ΝΑ. Το στόμιό του βρισκόταν στα ΝΑ και μικροί λίθοι το 
έφρασσαν. Σωζόταν σε μήκος 1.05μ. και είχε διάμετρο 0.80μ. Το κάτω μέρος 
του  έλειπε·  πιθανόν  να  καταστράφηκε,  όταν  τοποθετήθηκε  ο  πίθος  ΧΧ.  Ο 
σκελετός ήταν θρυμματισμένος. Ακτέριστος.
ΠΙΘΟΣ ΧΧΙΙΙ:
Ταφικός. Βρέθηκε στα Ν του προηγουμένου και αποκαλύφθηκε σε ύψος 4.14μ. 
επάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Είχε προσανατολισμό ΒΔ–ΝΑ με 
το  στόμιο  στα  ΝΑ.  Ήταν  τοποθετημένος  με  την  κοιλιά  στο  χώμα  και  είχε 
προσανατολισμό ΒΔ–ΝΑ. Το στόμιό του βρισκόταν στα ΝΑ και το έφρασσε 
πλακοειδής  λίθος.  Σωζόταν  σε  μήκος  1.60μ.  και  είχε  διάμ.  κοιλίας  (εσωτ.) 
0.92μ. 
ΠΙΘΟΣ XXIV:
Ταφικός.  Αποκαλύφθηκε  σε  ύψος 4.50μ.  επάνω από το  οδόστρωμα και  είχε 
προσανατολισμό Β–Ν. Είχε τοποθετηθεί με την κοιλιά στο χώμα και το στόμιό 
του βρισκόταν στα Β, που το έφρασσε πλακοειδής λίθος διαστάσεων 0.57μ.  x 
0.56μ.  x 0.05μ. Η δυτική πλευρά του είχε εν μέρει καταστραφεί, πιθανόν κατά 
την τοποθέτηση του πίθου ΧΧΙΙΙ. Ο νεκρός ήταν σε συνεσταλμένη στάση. Δύο 
όστρακα βρέθηκαν στο εσωτερικό του, εκ των οποίων το ένα ανήκει σε σκύφο, 
που χρονολογείται στα τέλη του 8ου αι. π.Χ.–αρχές 7ου αι. π.Χ. [πρβλ. Athenian 
Agora VIII πίν. 8, 137], και το άλλο είναι αδιάγνωστο.
ΠΙΘΟΣ ΧΧV:
Ταφικός.  Αποκαλύφθηκε  σε  ύψος  4.55μ.  επάνω  από  το  οδόστρωμα.  Ήταν 
τοποθετημένος με την κοιλιά στο χώμα και είχε προσανατολισμό Β–Ν με το 
στόμιο στα Ν. Πλακοειδής λίθος διαστάσεων 0.60μ. x 0.65μ. x 0.08μ. έφρασσε 
το στόμιό του,  τον οποίο στήριζαν τρεις  μικρότερες πέτρες (εικ.  122θ).  Είχε 
μήκος  1.80μ.,  διάμ.  κοιλίας  (εσωτ.)  0.92μ.  και  πάχος  τοιχωμάτων  0.03μ. 
Σωζόταν το κάτω μέρος του σώματός του.  Ο νεκρός  ήταν σε συνεσταλμένη 
στάση με το κρανίο στο λαιμό του πίθου. Ακτέριστος. 
ΠΙΘΟΣ XXVI:
Ταφικός.  Αποκαλύφθηκε  σε  4.12μ.  επάνω  από  το  οδόστρωμα,  είχε 
προσανατολισμό Α–Δ και το στόμιο στα Α. Ήταν τοποθετημένος με την κοιλιά 
στο  χώμα  και  το  κάτω  μέρος  του  σώματός  του  έλειπε,  πιθανόν  να 
καταστράφηκε, όταν τοποθετήθηκε ο πίθος  XXVII. Σωζόταν σε μήκος 0.85μ., 
διάμ.  κοιλίας (εσωτ.)  0.77μ.,  πάχος τοιχωμάτων 0.02μ. Λίθος (κοκκινόπετρα) 
διαστάσεων 0.58μ.  x 0.45μ.  x 0.08μ. έφρασσε το στόμιό του. Ο σκελετός δεν 
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σωζόταν  και  ήταν  διαταραγμένος,  αφού  οστά  κνημών  βρέθηκαν  επάνω  στο 
κρανίο. Ακτέριστος.
ΠΙΘΟΣ XXVII:
Ταφικός. Βρέθηκε Α του πίθου XXV και σε απόσταση 0.46μ. Αποκαλύφθηκε σε 
4.41μ. επάνω από το οδόστρωμα. Είχε προσανατολισμό Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ και ήταν 
τοποθετημένος με την κοιλιά στο χώμα. Το στόμιό του βρισκόταν στα Ν και 
φρασσόταν από ασβεστολιθικό λίθο διαστάσεων 0.51μ.  x 0.64μ.  x 0.05μ. Είχε 
μήκος 1.90μ., διάμ. κοιλίας (εσωτ.) 0.99μ., ύψος λαιμού 0.32μ., πλάτος χείλους 
0.10μ. και πάχος τοιχωμάτων 0.03μ. Ο νεκρός ήταν εκτάδην με το αριστερό χέρι 
επάνω στη  λεκάνη,  το  δεξί  κατά  μήκος  του  σώματος  και  το  κρανίο  στα  Ν. 
Μήκος σκελετού 1.57μ. Ακτέριστος.
ΠΙΘΟΣ XXVIII:
Ταφικός.  Αποκαλύφθηκε  σε  ύψος  4.04μ.  επάνω  από  την  επιφάνεια  του 
οδοστρώματος  και  ήταν  τοποθετημένος  με  την  κοιλιά  στο  χώμα.  Είχε 
προσανατολισμό  Β/ΒΔ–Ν/ΝΑ  (εικ.  122ι).  Είχε  μήκος  1.80μ.,  διάμ.  κοιλίας 
1.05μ. και μεγάλη ασβεστολιθική πλάκα κάλυπτε το στόμιό του, που βρισκόταν 
στα Ν. Έλειπε μεγάλο τμήμα του άνω τμήματος του σώματός του. Κατά τον 
καθαρισμό του εσωτερικά βρέθηκε μεγάλη πέτρα διαστάσεων 0.65μ. x 0.44μ. x 
0.13μ. και πολλά κομμάτια πίθων, τα οποία δεν ανήκαν στο ίδιο ταφικό πιθάρι. 
Από τον σκελετό βρέθηκε μόνον ένα οστό κνήμης και τμήμα σιαγόνας. Από το 
εσωτερικό του πίθου αυτού προέρχονται πέντε (5) όστρακα, εκ των οποίων τα 
τρία (3) είναι αδιάγνωστα, ενώ τα δύο (2) ανήκουν στο σώμα και στο χείλος 
σκύφου αντίστοιχα και χρονολογούνται στο τέλος του 8ου αι. π.Χ.–αρχές 7ου αι. 
π.Χ. [πρβλ. Athenian Agora VIII 49, πίν. 8, αρ. 147]. Πλησίον του στομίου του 
πίθου και προς τα ΝΔ περισυνελλέγησαν όστρακα που ανήκουν σε γαστρώδη 
οινοχόη (εικ.  122ια).  Δεν είναι  ακέραιη.  Έχει  λαβή ταινιωτή κάθετη από το 
χείλος προς το σώμα και ως προς τη διακόσμηση και τον τύπο [πρβλ. Γκαδόλου 
2008, 125, εικ. 97, αρ. 103].
ΠΙΘΟΣ XXIX:
Ταφικός.  Αποκαλύφθηκε  σε  ύψος  4.19μ.  επάνω  από  το  οδόστρωμα.  Είχε 
προσανατολισμό Α–Δ με το στόμιο στα Α. Ήταν τοποθετημένος με την κοιλιά 
στο χώμα και μικρός ασβεστολιθικός λίθος έφραζε το στόμιό του. Είχε μήκος 
0.70μ. και διάμ. κοιλίας 0.47μ. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν οστά λεκάνης, που 
ανήκαν σε μικρό παιδί, και μικρό όστρακο αδιάγνωστο.
ΠΙΘΟΣ ΧΧΧ:
Μεταξύ πίθου ΧΧΙΙ και ΧΧΙΙΙ και ιδιαίτερα στο κάτω μέρος του πίθου ΧΧΙΙΙ 
βρέθηκαν συσσωρευμένα αρκετά κομμάτια πίθου, το ένα επάνω στο άλλο, τα 
οποία πιθανότατα να ανήκουν σε άλλον, ο οποίος θεωρούμε ότι καταστράφηκε, 
προκειμένου να τοποθετηθεί ο πίθος ΧΧΙΙΙ. Δεν βρέθηκαν οστά ούτε όστρακα.
ΠΙΘΟΣ ΧΧΧΙ:
Ταφικός.  Βρέθηκε στα Α του πίθου ΧΙΙΙ  και σε ύψος 4.58μ.  επάνω από την 
επιφάνεια  του  οδοστρώματος.  Είχε  προσανατολισμό  Α–Δ  και  ήταν 
τοποθετημένος με την κοιλιά στο χώμα. Έλειπε μεγάλο τμήμα του σώματός του. 
Είχε μήκος 1.60μ., διάμ. κοιλίας 0.92μ., διάμ. στομίου 0.50μ. και ύψος λαιμού 
0.16μ. Πλακοειδής ασβεστολιθικός λίθος διαστάσεων 0.60μ. x 0.435μ. x 0.05μ. 
έφρασσε  το  στόμιό  του,  που  βρισκόταν  στα  ανατολικά.  Ο  σκελετός  ήταν 
θρυμματισμένος. Στο εσωτερικό του πίθου βρέθηκαν δύο όστρακα αδιάγνωστα 
και  το  πρόσθιο  τμήμα  σιδερένιας  φυλλόσχημης  αιχμής  δόρατος  με  επίπεδη 
λεπίδα, που σώζεται σε μήκος 0.07μ. Η αιχμή δόρατος ανήκει στον τύπο Μ της 
Βίτσα και χρονολογείται γύρω στο 750 π.Χ. [πρβλ. Βοκοτοπούλου 118–119, εικ. 
185α]. Πλησίον του λίθου που έφρασσε το στόμιο του πίθου, βρέθηκε σιδερένια 
αιχμή  δόρατος  μήκους  0.11μ..  Είναι  μακρόστενη,  φυλλόσχημη  με  επίπεδη 
λεπίδα και σύμφυτο αυλό, η οποία μπορεί να παραλληλιστεί με τις αιχμές τύπου 
Ρ από τη Βίτσα του 8ου αι. π.Χ. και με άλλη από το ιερό της Αοντίας Αρτέμιδος 
από  το  Άνω  Μαζαράκι  Αχαϊας  [πρβλ.  Βοκοτοπούλου,  σχ.  103.  Επίσης 
Γκαδόλου  1996–1997,  69,  εικ.  10  με  ανάλογη  από  το  ιερό  της  Αοντίας 
Αρτέμιδος στο Άνω Μαζαράκι]. 
ΠΙΘΟΣ ΧΧΧΙΙ:
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Αποθηκευτικός.  Βρέθηκε  στα  Ν  των  τάφων  IV και  V σε  απόσταση  9.50μ. 
Σωζόταν το κάτω μέρος του σώματός του και ήταν τοποθετημένος κάθετα στο 
χώμα.
ΤΑΦΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ ΙΙΙ (;):
Πλησίον του πίθου Χ βρέθηκε  το  κάτω μέρος  αγγείου,  σπασμένο σε  πολλά 
κομμάτια. 
ΤΑΦΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ IV:
Στα  Α  του  πίθου  XIV και  πλησίον  αυτού  εντοπίστηκε  στο  έδαφος  μικρή 
κοιλότητα διαμέτρου 0.30μ. και μία μετρίου μεγέθους πέτρα, η οποία πιθανόν 
να κάλυπτε το στόμιο κάποιου αγγείου. Η κοιλότητα αποκαλύφθηκε σε ύψος 
4.19μ. επάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Κατά τον καθαρισμό του 
πίθου XIV, στο σημείο αυτό ο τεχνίτης Ιω. Χρυσικός περισυνέλεξε τέσσερα (4) 
κομμάτια μεγάλου αγγείου πιθανόν συνανήκοντα και δύο (2) τμήματα στρεπτών 
λαβών,  καθώς  και  μικρό  κάνθαρο,  που  χρονολογείται  στα  ΥΓΕ  χρόνια,  με 
ανάλογο που προέρχεται από τον Καταρράκτη Πατρών [πρβλ. Γκαδόλου 2008, 
134,  εικ.  109,  122].  Πιθανόν  να  ανήκουν  στο  αγγείο  για  το  οποίο  είχε 
δημιουργηθεί η κοιλότητα στο έδαφος. 
ΤΑΦΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟ V:
Βρέθηκε πλησίον του πίθου XXV στο κάτω μέρος αυτού και προς τα Α, σε ύψος 
4.20μ.  επάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος.  Πρόκειται  για πιθοειδές 
αγγείο,  το  οποίο  βρέθηκε  σπασμένο.  Δεν  έχει  συγκολληθεί.  Είχε 
προσανατολισμό Α–Δ με το στόμιό στα Δ. Κατά τον καθαρισμό του αγγείου 
περισυνελέγησαν λίγα όστρακα, μεταξύ των οποίων μία λαβή που ανήκει  σε 
οινοχόη και χρονολογείται περ. 590–580 π.Χ. [ως προς τον τύπο πρβλ. Corinth 
XIII πίν. 19, 4] και κομμάτια αγγείου, τα οποία φέρουν κάθετες και οριζόντιες 
γραμμές, διακόσμηση που χρονολογείται στον 8ο αι. π.Χ. έως και τον 6ο αι. π.Χ. 
[πρβλ. Corinth XV III πίν. 11, 219c]
ΤΑΦΟΣ IV:
Αποκαλύφθηκε σε ύψος 3.43μ. επάνω από το οδόστρωμα. Κεραμοσκεπής και με 
προσανατολισμό  Α–Δ.  Ένα  ζεύγος  αντωπών  κεραμίδων  αποτελούσαν  την 
κάλυψή του. Το μήκος του ήταν 1.40μ. και το πλάτος του 0.45μ. Κατά μήκος 
της  βόρειας  μακράς  πλευράς  του  ήταν  τοποθετημένες  μικρές  κροκάλες.  Ο 
νεκρός  ήταν  τοποθετημένος  απευθείας  στο  χώμα  με  το  κρανίο  στα  Α  και 
εκτάδην.  Στο  εσωτερικό  του  βρέθηκαν  δύο  μικρά  όστρακα  μελαμβαφή 
αδιάγνωστα. Ο σκελετός ήταν ακέραιος και είχε μήκος 1.60μ.
ΤΑΦΟΣ V:
Βρέθηκε στα Ν/ΝΑ του προηγούμενου και σε απόσταση 1.10μ. Κεραμοσκεπής 
και  με  προσανατολισμό  Α–Δ.  Μία  κεραμίδα  αποτελούσε  την  κάλυψή  του. 
Αποκαλύφθηκε σε ύψος 3.66μ. επάνω από το οδόστρωμα. Είχε μήκος 1.06μ., 
πλάτος  0.38μ.  στα  Α  και  0.34μ.  στα  Δ.  Ο  νεκρός  (μικρό  παιδί)  ήταν 
τοποθετημένος επάνω σε κοίλη κεραμίδα μήκους 1.05μ. Ακτέριστος.

α/α 64
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Σχ. 23. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Καλύβες
ΧΩΡΙΟ Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 780μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ταφικοί πίθοι ΓΕ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  Δ  της  θέσης  Ξηρόκαμπος  (αρ.  63,  χάρτης  6)  και  αποτελεί 
πιθανότατα  συνέχειά  της.  Το  1990,  στην  ιδιοκτησία  Θ.  Κουτρουμάνη, 
κοντά στο κέντρο «Δανάη» που σήμερα ονομάζεται «Λευκή Πύλη» και 
στην  αριστερή/βόρεια  πλευρά  της  Επαρχιακής  οδού  Πατρών  – 
Χαλανδρίτσας  –  Καλαβρύτων,  ερευνήθηκαν  τρεις  ταφικοί  πίθοι.  Η 
εύρεσή  τους  έγινε  από  τον  χειριστή  του  μηχανικού  εκσκαφέα.  Τα 
αποτελέσματα της σωστικής ανασκαφής των πίθων εκ παραδρομής δεν 
συμπεριελήφθησαν  στα  Χρονικά  του  ΑΔ  από  την  αρχαιολόγο  Μ. 
Κωτσάκη  (Ημερ.  ανασκαφής  αρ.  156 και τα  με  αρ.  πρ.  Φ111/Γ3–
23/1846/20.4.1990 και Φ111/Γ7–63/2406/25.5.1990 Τηλεφωνικά Σήματα 
της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ προς το Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων). Και οι πίθοι 
αυτοί ήταν τοποθετημένοι με την κοιλιά στο χώμα και είχαν διεύθυνση Β–
Ν (σχ. 23). Ο πίθος Ι, ύψους 1.55μ., διάμ. στομίου 0.46μ. και διάμ. κοιλίας 
0.98μ., βρέθηκε κενός και κατά την ανασκαφέα «σίγουρα είχε ερευνηθεί 
από τους παρισταμένους». Ανατολικά του πίθου Ι, εντοπίστηκε ο πίθος ΙΙ, 
ύψους 1.80μ., διάμ. στομίου 0.43μ. και διάμ. κοιλίας 1.06μ. Στα ελάχιστα 
χώματα  που  είχαν  απομείνει  στον  πυθμένα  του  πιθαριού  βρέθηκαν 
χάλκινο δακτυλίδι  και σιδερένιο καρφί.  Ο πίθος ΙΙΙ  είχε  ολοκληρωτικά 
καταστραφεί από το μηχανικό εκσκαφέα και στο εσωτερικό του βρέθηκε 
σιδερένιο αντικείμενο.

α/α 65
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 123–142. Σχ. 24–35. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Αγία Παρασκευή
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 720μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΥΝ, ΠΕ, ΜΕ, ΓΕ, ΥΓΕ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ και ΥΡΩΜ χρόνων. 

Πίθος  ΥΓΕ  χρόνων,  τάφος  ΡΩΜ  χρόνων.  Τμήμα  οχύρωσης  και 
αναλημματικός τοίχος

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Ιω. Χρυσικός 

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίκουλας 1980–1981, 343. Αλεξοπούλου 1999, 265–266. Αλεξοπούλου 

2005β, 295. Αλεξοπούλου 2005α (υπό έκδοση). Αλεξοπούλου 2007 (υπό 
έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στις  δυτικές  υπώρειες  του  Κάστρου  της  Ωριάς,  ή 
Κάστρο  των  Καλαβρύτων  (αρ.  54,  χάρτης  6),  στην  αριστερή/βόρεια 
πλευρά της  επαρχιακής οδού Καλαβρύτων  –  Λουσών  –  Κλειτορίας  και 
οφείλει το όνομά της στο ομώνυμο εξωκλήσι.
Το  1999  πραγματοποιήθηκαν  εκσκαφικές  εργασίες  για  την  ανέγερση 
ξενοδοχειακής  εγκατάστασης,  ιδιοκτησίας  Στάθη  Μουτζουρούλια. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο δημιουργήθηκαν πλατώματα, λόγω 
του ότι το έδαφος είναι επικλινές και κατά τόπους βραχώδες. Οικοδομικά 
λείψανα  δεν  εντοπίστηκαν.  Σε  απόσταση  5μ.  ανατολικά  της 
νοτιοανατολικής γωνίας του εξωκλησιού της Αγίας Παρασκευής ήλθε στο 
φως κεραμοσκεπής τάφος με παιδική ακτέριστη ταφή, μήκους 1μ. και μεγ. 
πλάτους 0.55μ. Σε δύο τμήματα κεραμίδας [βλ. κατάλογο επιγραφών κατά 
θέση εύρεσης], που αποτελούσαν την κάλυψη του τάφου, εσώζετο στο 
ένα η επιγραφή ΑΡ Ι < και στο άλλο το γράμμα Ν, ύψ. γραμμάτων 0.018μ. 
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Νοτιότερα  του  τάφου  βρέθηκε  πίθος  με  την  κοιλιά  στο  έδαφος, 
διεύθυνσης ΒΑ/Α–ΝΔ/Δ, στο εσωτερικό του οποίου δεν βρέθηκαν οστά. 
Στο ανατολικό τμήμα του ακινήτου και αριστερά του δρόμου που οδηγεί 
στο  Κάστρο,  αποκαλύφθηκε  τμήμα  αγωγού  (σωζ.  μήκους  2μ.), 
διεύθυνσης Β–Ν, με κτιστά τοιχώματα (πλ. 0.20μ.) και συνδετικό υλικό το 
ασβεστοκονίαμα.  Από  όλη  την  έκταση  συγκεντρώθηκαν  μεγάλες 
ποσότητες κεραμικής, η οποία καλύπτει ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, και 
περισυνελέγησαν πολλά κομμάτια πίθων. Μεταξύ των οστράκων βρέθηκε 
θραύσμα  (εικ.  123,  σχ.  24)  χείλους  αγγείου  της  ΝΝ  εποχής  [πρβλ. 
Athenian Agora, XIII πίν. 13, εικ. 210], τμήμα λαβής πιθανόν ΠΡ χρόνων 
(εικ. 124), θραύσμα επίπεδης βάσης ΜΕ χρόνων [πρβλ. Τζαβέλλα-Evjen, 
πίν.  55ζ]  και  όστρακο  της  ΥΓΕ  περιόδου  με  εμπίεστη  κυματοειδή 
διακόσμηση (εικ. 125, σχ. 25) του τελευταίου τετάρτου του 8ου αι. π.Χ. 
[πρβλ.  Gadolou 2002, 183, πίν. 16,  Rak 546, αρ. 96 στον κατάλογο και 
Schauer 1996–1997,  267–269,  εικ.  21].  Επίσης,  βρέθηκαν  θραύσματα 
κάθετων  ταινιωτών  λαβών,  που  φύονται  από  το  χείλος  προχοειδούς 
αγγείου, φέρουν ίχνη μελανού γανώματος (εικ. 126) και χρονολογούνται 
στα τέλη του 2ου αι. π.Χ.–αρχές 1ου αι. π.Χ. [πρβλ. Athenian Agora, XXIX 
1, 299,  εικ. 39,  πίν. 51].  Στα Β του εξωκλησιού της Αγίας Παρασκευής 
και πολύ κοντά σε αυτό εντοπίστηκε αρχαίος τοίχος.
Τον  Δεκέμβριο  του  2004  (22.12.2004)  στην  ιδιοκτησία  Χρ.  Νάκου 
(πρώην ιδιοκτησία Κουρεμέτης Ο.Ε),  η οποία βρίσκεται  περίπου 100μ. 
Α/ΒΑ  του  ναϋδρίου  της  Αγίας  Παρασκευής,  άρχισαν  οι  εκσκαφικές 
εργασίες  για  την  ανέγερση  πέντε  πολυτελών  πέτρινων  κατοικιών.  Η 
ανατολική  πλευρά του αγροτεμαχίου  ορίζεται  από τον  αγροτικό δρόμο 
που  οδηγεί  στο  Κάστρο.  Στο  μέσον  περίπου  της  πλευράς  αυτής  του 
ακινήτου, κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών τον Δεκέμβριο του 
2004,  αποκαλύφθηκε  σε  βάθος  0.65μ.  πίθος  (Ι/2004),  ο  οποίος  ήταν 
τοποθετημένος με την κοιλιά στο χώμα, είχε προσανατολισμό Α–Δ με το 
στόμιο στα Α. Καταστράφηκε εν μέρει από το μηχανικό εκσκαφέα. Το 
στόμιό  του,  διαμέτρου  (εσωτερικής)  0.60μ.,  φρασσόταν  από  πήλινη 
πλάκα,  κοκκινωπού  χρώματος,  διαστάσεων  0.76μ.  x 0.51μ.  x 0.035μ. 
Αργοί λίθοι βρέθηκαν κοντά στην πλάκα, προφανώς για τη στήριξή της. Η 
μέγιστη σωζόμενη διάμετρος της κοιλίας του πίθου Ι ήταν 0.95μ. και το 
σωζόμενο  ύψος  του  0.78μ.  Είχε  έξω  νεύον  χείλος,  πλάτους  0.16μ., 
μέγιστου πάχους 0.03μ. και διαμέτρου λαιμού 0.57μ. Στο εσωτερικό του 
βρέθηκαν θρυμματισμένα οστά και εξωτερικά του πίθου περισυνελέγησαν 
όστρακα  εντελώς  εφθαρμένα.  Λόγω  του  χειμώνα  και  της  σφοδρής 
κακοκαιρίας,  οι  εκσκαφικές  εργασίες  σταμάτησαν  και  ξανάρχισαν  τον 
Μάϊο του 2005, αφού το ακίνητο δεσμεύτηκε, προκειμένου να διεξαχθεί 
σωστική ανασκαφή. Η έρευνα διήρκεσε από 9.5.2005 έως 3.6.2005 και 
από 21.10.2005 έως 27.10.2005 και η δαπάνη της ανασκαφής επιβάρυνε 
τον προϋπολογισμό του έργου.
Στην Α πλευρά του ακινήτου, κατά τη διάρκεια διάνοιξης του σκάμματος 
για τη θεμελίωση μίας εκ των πέντε υπό ανέγερση οικιών, ήλθε στο φως 
κατασκευή με διεύθυνση Ν/ΝΑ–Β/ΒΔ. Προς διευκόλυνσή μας ονομάσαμε 
συμβατικά την κατασκευή αυτή ΤΧ1 (Τοίχος 1). Είναι κατασκευασμένος 
από  ημίεργους  και  ακατέργαστους  ασβεστολιθικούς  λίθους  διαφόρων 
μεγεθών (εικ. 127, σχ. 26–27). Αποκαλύφθηκε σε μήκος 41.70μ., εντός 
των ορίων της ιδιοκτησίας Χρ. Νάκου, ωστόσο τόσο στα Β όσο και στα Ν 
του  νοητού  άξονα  υπάρχουν  διάσπαρτοι  ασβεστολιθικοί  λίθοι,  που 
μαρτυρούν τη συνέχειά του και προς τις δύο πλευρές.  Στο μεγαλύτερο 
τμήμα του μπορούμε να διακρίνουμε την ύπαρξη δύο μετώπων (εικ. 128–
129),  εσωτερικού και εξωτερικού,  γεγονός που ενισχύει  την άποψη ότι 
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πρόκειται  για  οχυρωματική  κατασκευή.  Εσωτερικά  των  δύο  παρειών 
(μετώπων)  υπάρχει  γέμισμα  από  αργούς  λίθους  μικρού  και  μεσαίου 
μεγέθους,  λίγη  λατύπη  και  χώμα  (εικ.  130).  Εξαιτίας  της  κλίσης  του 
εδάφους,  ο  τοίχος  έχει  μετατοπισθεί  προς  τα  Δ.  Ιδιαίτερα  στο  βόρειο 
τμήμα του η κλίση είναι ορατή (εικ. 131). Στο νότιο τμήμα, το οποίο δεν 
είναι μετατοπισμένο, το πλάτος του είναι 1.80μ.–1.82μ. και βρίσκεται σε 
ύψος  2.76μ.  από  το  σταθερό  σημείο  Σ0  της  ανασκαφής.  Το  σταθερό 
σημείο της ανασκαφής τοποθετήθηκε από τον υπομηχανικό της Εφορείας 
στο μέσον περίπου της νότιας πλευράς του ακινήτου. Το δυτικό μέτωπο 
έχει ύψος 0.53μ. Από το νότιο άκρο του ΤΧ1 και σε μήκος 17.70μ. προς 
τα  Β  είναι  ορατά  και  τα  δύο  μέτωπα.  Στα  δυτικά  του  σημείου  αυτού 
εντοπίστηκε ο πίθος Ι το χειμώνα του 2004. Εδώ, τμήμα του ΤΧ1 έχει 
καταστραφεί από το μηχανικό εκσκαφέα. Παρόλα αυτά, είναι ορατές δύο 
σειρές λίθων, η ανατολική μήκους 3.30μ. και η δυτική μήκους 4.67μ., που 
μαρτυρούν τη συνέχεια των δύο παρειών (μετώπων) του ΤΧ1. Το πλάτος 
εδώ είναι 2μ. περίπου. Σε απόσταση 30.70μ. από το ΝΑ πέρας του ΤΧ1 
και προς τα Β, σώζεται μόνο το ανατολικό μέτωπο. Αποκαλύφθηκε σε 
ύψος 1.49μ. από το Σ0, αφαιρώντας επίχωση πάχους 0.60μ. Το πλάτος του 
σε αυτό το σημείο κυμαίνεται  από 2.50μ. έως 3μ. και τούτο γιατί έχει 
υποστεί μετακίνηση προς τα Δ. Στο βόρειο πέρας το πλάτος είναι 2.20μ.,  
το ύψος 1.24μ. και είναι ορατά και τα δύο μέτωπα (σχ. 28). 
Στο Ν τμήμα του ακινήτου και σε απόσταση 10.40μ. από το ΝΑ πέρας του 
ΤΧ1, προς τα Δ, ερευνήθηκε τοίχος,  έστω ΤΧ2 (Τοίχος 2), διεύθυνσης 
ΒΑ/ΝΔ.  Αποκαλύφθηκε  σε  μήκος  5.60μ.  Είναι  κατασκευασμένος  από 
λίθους μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. 
Δυτικότερα του ΤΧ1 και σε απόσταση 24.50μ., ερευνήθηκε άλλος τοίχος, 
έστω ΤΧ3 (Τοίχος 3), σχεδόν παράλληλος του πρώτου, διεύθυνσης Β/ΒΔ–
Ν/ΝΑ,  που  αποκαλύφθηκε  σε  μήκος  41μ.  και  πλάτος  0.45μ.  Ήταν 
κατασκευασμένος  από  ακατέργαστους  και  ημίεργους  ασβεστολιθικούς 
λίθους, λευκού και γκρίζου χρώματος. Πρόκειται για αναλημματικό τοίχο 
(εικ.  132,  σχ.  29).  Σε τομή που διενεργήθηκε  δυτικά  του,  διαστάσεων 
2.50μ.  x 1μ.,  αποκαλύφθηκε ότι  η όψη του είναι  από μεγάλους λίθους 
(εικ. 133) και σωζόταν σε ύψος 1.14μ., θεμελιωμένος σε στρώμα χαλικιού 
και κεραμίδων (εικ. 134), έχει κατεύθυνση Β–Ν, ενώ το υπόλοιπο τμήμα 
κάμπτεται προς τα ΒΑ και ακολουθεί την καμπή της πλαγιάς. Στο βόρειο 
πέρας του βρέθηκε λιθοσωρός.
Μεταξύ  ΤΧ1  και  ΤΧ3  αποκαλύφθηκε  πίθος  (ΙΙ/2005).  Είχε 
προσανατολισμό Α/Δ και το στόμιό του φραζόταν από μία ασβεστολιθική 
πλάκα, την οποία συγκρατούσε αργός λίθος (εικ. 135, σχ. 30). Το ύψος 
του  ήταν  0.84μ.  και  η  διάμετρος  της  κοιλίας  0.56μ.,  ενώ η  διάμετρος 
(εσωτερική) του στομίου ήταν 0.26μ. Εξωτερικά του πίθου και κοντά στο 
στόμιό  του  βρέθηκαν  δύο  μικρές  οινοχόες,  εκ  των  οποίων  η  μία  σε 
θραύσματα (αρ. κατ. 15774 ΠΜΜ), τμήμα υψίποδου κρατήρα κοντά στη 
κοιλιά (αρ. κατ. 15778 ΠΜΜ) και δύο κοντά στην κομβοειδή βάση του, 
μικρό  ανοιχτό  αγγείο  με  έξω  νεύον  χείλος  και  οπές  ανάρτησης  και 
κάλαθος (αρ. κατ. 15779 και 15780 ΠΜΜ αντίστοιχα). Από το εσωτερικό 
του περισυνελέγησαν όστρακα συνανήκοντα σε δύο δίωτους σκύφους (αρ. 
κατ.  15773,  15777 ΠΜΜ) και  ένας  ακέραιος  δίωτος  σκύφος (αρ.  κατ. 
15775  ΠΜΜ).  Ο  σκελετός  ήταν  θρυμματισμένος.  Βρέθηκε  σε  βάθος 
±1.29μ. από το Σ0 της ανασκαφής. Τα αγγεία χρονολογούνται στους ΥΓΕ 
χρόνους και έχουν ως εξής:

1. Δίωτος σκύφος [αρ. κατ. 15773 ΠΜΠ], (εικ. 136, σχ. 31), χρον. γ΄ τέταρτο του 
8ου αι. π.Χ. [πρβλ. Athenian Agora, VIII 47, πίν. 8, αρ. 126–127 και Γκαδόλου 
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2008, 113, εικ. 83, 76, ως προς το σχήμα]. Έχει ύψος 0.06μ., διαμ. 0.12μ. και  
διαμ. βάσης 0.047μ.

2. Οινοχόη  σωζ.  ύψους  0.11μ.,  διαμ.  0.065μ.,  (αρ.  κατ.  15774  ΠΜΠ),  με 
διακόσμηση επάλληλων ταινιών (εικ. 137, σχ. 32), χρον. γ΄ τέταρτο του 8ου αι. 
π.Χ. [ως προς το σχήμα, πρβλ. Athenian Agora, VIII 36, πίν. 4, αρ. 44–49].

3. Ακέραιο δίωτο σκυφίδιο (εικ. 138, σχ. 33) με διακόσμηση επάλληλων μελανών 
ταινιών,  ύψους  0.031μ.,  διαμ.  0.056μ.  Πρόκειται  για  μικκύλο  αγγείο 
τελετουργικής χρήσης (αρ. κατ.  15775 ΠΜΠ). Χρονολογείται  στο γ΄ τέταρτο 
του 8ου αι. π.Χ. [πρβλ. Athenian Agora, VIII 47, πίν. 8, αρ. 126–127].

4. Θραύσματα οινοχόης, που σώζουν διακόσμηση επάλληλων μελανών ταινιών, 
χρον. 750–725 π.Χ. [ως προς το σχήμα, πρβλ. Athenian Agora, VIII 36, πίν. 4, 
αρ. 44–49].

5. Δίωτο σκυφίδιο με οριζόντιες υπερυψωμένες λαβές (εικ. 139, σχ. 34), ελλιπές 
κατά το ήμισυ (αρ. κατ. 15777 ΠΜΠ), χρονολογείται στην ΥΓΕ περίοδο [πρβλ. 
Athenian Agora,  VIII  47,  αρ. 125,  πίν. 8.  Γκαδόλου 2008, 136, εικ. 112, αρ. 
127].

6. Μικρό  ακέραιο,  εκτός  μικρού  τμήματος,  ανοιχτό  αγγείο  (εικ.  140)  με 
πεπλατυσμένο χείλος.  Στο οριζόντιο έξω νεύον χείλος  του αγγείου (αρ.  κατ. 
15779 ΠΜΠ) υπάρχουν δύο οπές για ανάρτηση.

7. Τμήμα υψίποδου  κρατήρα  (εικ.  140).  Σώζεται  τμήμα  του  ποδιού,  που  είναι 
κυλινδρικού σχήματος (αρ. κατ. 15778 ΠΜΠ). Χρονολογείται στην ΥΓΕ εποχή 
[πρβλ. Athenian Agora, VIII 42, αρ. 92–93, πίν. 5].

8. Κάλαθος (εικ. 141, σχ. 35) με διακόσμηση επάλληλων μελανών ταινιών (αρ. 
κατ. 15780 ΠΜΠ). Ως προς τον τύπο [πρβλ.  Corinth,  XV III 338, πίν. 73, αρ. 
2053, το οποίο είναι μικκύλο].

Σε μικρή απόσταση από τον πίθο ΙΙ/2005 και λίγο βορειότερα βρέθηκε 
άλλος, ΙΙΙ/2005 (σχ. 30), σε βάθος ±1.36μ. από το Σ0 της ανασκαφής (εικ. 
142). Ήταν στο μεγαλύτερο μέρος κατεστραμμένος από παλαιά, με πηλό 
διαβρωμένο  και  είχε  κατεύθυνση  ΒΔ/ΝΑ.  Λίθινη  πλάκα  που  βρέθηκε 
παρακείμενη πιθανώς έφραζε το στόμιό του. Σωζόταν σε ύψος 1.50μ. και 
είχε διάμ. κοιλίας 1.09μ. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν μόνον λίγα οστά.
Στα Ν/ΝΑ της ιδιοκτησίας Χρ. Νάκου και σε απόσταση 100μ. περίπου 
από  αυτήν,  το  2007  (11.6.2007),  κατά  τις  εργασίες  διαμόρφωσης  του 
ακινήτου ιδιοκτησίας Θεοφ. Ντάρμα και στη Β πλευρά του οικοπέδου, 
αποκαλύφθηκαν  λίθοι,  οι  οποίοι  είχαν  προσανατολισμό  Α–Δ  και 
φαίνονταν ότι αποτελούσαν τοίχο. Σε αραιά διαστήματα υπάρχουν λίθοι 
ντόπιου  ασβεστόλιθου,  οι  οποίοι  φαίνονται  ότι  «δεν  είναι  τυχαία 
τοποθετημένοι». Στο ανατολικό πέρας αυτών και σε μήκος 2μ., ο τοίχος 
σώζει δύο μέτωπα και στο σημείο αυτό έχει πλάτος 1.20μ. Μεταξύ των 
δύο  μετώπων  εντοπίστηκαν  ποταμίσιες  κροκάλες,  που  καταλάμβαναν 
άξονα 1.30μ. x 0.80μ. Από τον καθαρισμό του στρώματος των ποταμίσιων 
πετρών περισυνελέγησαν αρκετά  όστρακα των ΚΛ χρόνων και  μεταξύ 
αυτών  βρέθηκε  όστρακο  ΥΝ  εποχής,  που  αφορά  σε  ωτόσχημη  λαβή 
[πρβλ.  Athenian Agora,  XIII 39,  αρ.  137,  πίν.  9],  και  δύο  μικρά 
χειροποίητα, πιθανόν ΠΡ χρόνων. Ο τοίχος αποκαλύφθηκε σε μήκος 18μ. 
περίπου, χωρίς όμως οι λίθοι να έχουν κάποια συνοχή μεταξύ τους. Από 
τον  καθαρισμό  τους  περισυνελέγησαν  δύο  σάκκοι  χονδροειδούς 
κεραμικής,  που  αφορούν  σε  τμήματα  κεραμίδων  στέγης  και  τμήματα 
χειλέων πίθων.  Ένα τμήμα χείλους  σώζεται  σε μήκος 0.26μ.,  σωζ. ύψ. 
0.15μ. και σε πλάτος (χείλους) 0.10μ. Η σειρά των λίθων εκτείνεται και 
εκτός της ιδιοκτησίας Θεοφάνους Νταρμά στην όμορη προς Α ιδιοκτησία. 
Το πλάτος του τοίχου (ΤΧ1) παραπέμπει σε ισχυρή κατασκευή, η οποία 
πιθανότατα  να  έχει  σχέση  με  την  οχύρωση  του  χώρου.  Στα  Ν  του 
οικοπέδου,  εκτός  της  περίφραξης  και  παραπλεύρως  αυτής  εντοπίστηκε 
αρχαία  διάνοιξη  (;)  με  προσανατολισμό  Δ–Α,  η  οποία  οδηγεί  προς  το 
Κάστρο της  Ωριάς,  κοντά  στη Δ/ΝΔ πλευρά του,  ορατού πλάτους  2μ. 
Παραπλεύρως της διάνοιξης και με ίδιο προσανατολισμό, στην προς Ν. 
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όμορη  ιδιοκτησία  υπάρχει  τοίχος,  ο  οποίος  ανήκει  σε  κτήριο  και  έχει 
μήκος 5μ. και πλάτος 0.30μ.–0.35μ.

α/α 66
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 143–144. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Μαρτόπολις
ΧΩΡΙΟ Κάτω Βλασία 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικοδομικά λείψανα, αδιάγνωστα

ΑΥΤΟΨΙΑ 9.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Α. Οικονομόπουλος, Γ. Καραμεσίνης

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 99–100, 257. ΚΕ, 264.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στα  Α  του  λόφου  Καστρίτσι (αρ.  67,  χάρτης  7),  στη 
δεξιά/ανατολική  όχθη  του  ποταμού  Σελινούντα  και  στους  δυτικούς 
πρόποδες του πρόβουνου του όρους  Κρανιά. Από εδώ είναι ορατός ο 
χώρος του λόφου Καστρίτσι (εικ. 143). Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 
θεμέλια τοίχων ευτελούς κατασκευής (εικ. 144) αλλά όχι και κεραμική. Ο 
Γ. Παπανδρέου τοποθετεί εδώ την αρχαία Τρίτεια, ή Τρίταια. 

α/α 67
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Καστρίτσι
ΧΩΡΙΟ Κάτω Βλασία 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 852μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αρχαία πόλη: Λεόντιον

ΑΥΤΟΨΙΑ Πολλαπλές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Γ. Καρπής)

ΠΗΓΕΣ Πολ. II 41, 12. Παυσ. VII 10, 5–12, 8.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 117 και ΙΙΙ 205, 419–420. Boblaye, 21 κ.ε. Duhn, 69–70. Öjh 4 

(1901)74. ΙΚ, 99, 153–154, 257. ΚΕ, 261, 264. Bölte 1925, 71–76. Meyer, 
111–118. Νεράντζουλης, Ι 5, 23–24. Bingen 1954, 405, υποσ. 6. Courbin 
1954, 124.  Courbin 1955, 252.  Daux 1958, 725.  Daux 1959, 620.  Bon 
1969, 455. Papadopoulos 1979, 32. Baladié 1980, 82.  Παπαχατζής 1980, 
132,  υποσ. 2. Jost 1987–1988, 219–224,  πίν. 28–30. Rizakis 1995, 308, 
310–311. Λεξικό 2001, 104, 701. Kourelis, 292. Πετρόπουλος 2004α (υπό 
έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  είναι  εξαιρετικά  σημαντική,  ευρισκόμενη  στα  όρια  μεταξύ 
Αρκαδίας  και  Αχαΐας  καθόλη  τη  διάρκεια  των  ιστορικών  περιόδων. 
Σχετικά  με  την  περιγραφή  και  τη  σημασία  της  βλ.  κεφ.  VIΙ, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

α/α 68
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ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 145. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)
ΘΕΣΗ Κάστρο Τρεμουλά 

ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.391μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οχυρό ΥΒΥΖ χρόνων, δεξαμενή
ΑΥΤΟΨΙΑ 25.4.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Κατσιδήμας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake,  III 113, 179.  ΑΖ, 69–70. Κορύλλος, 126.  ΚΕ, 155–156.  Meyer, 
109. Bon 1951, 84, 101, 108, 132–133, 161. Bon 1969, 468–469, 634. 
Σφηκόπουλος, 187–188. Πίκουλας 1980–1981, 337–372. ΑΡΚΑΔΙΑ, 40–
76. Kourelis, 278–279.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση  βρίσκεται  στο  βουνό  Γκρεμουλ(ι)άς,  ή  Μικρός  Γκρεμουλ(ι)άς 
(ύψους  1.391μ.)  στα  ΝΑ  του  Κάστρου  της  Ωριάς,  ή  Κάστρου  των 
Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6), από το οποίο χωρίζεται με ένα διάσελο. 
Ο Γ. Παπανδρέου σημειώνει ότι λέγεται Πριόνι, ενώ στο χάρτη της ΓΥΣ 
αναφέρεται  Γκρεμουλάς  (εικ.  145).  Από  τους  περιηγητές  αναφέρονται 
ερείπια  φράγκικου  πύργου  και  φρουρίου,  θεμελιωμένα  στον  απότομο 
τραπεζοειδούς σχήματος βράχο, ο οποίος καλείται «Τρεμουλάς», πιθανόν 
από το όνομα του Φράγκου Δεσπότη de la Tremouille. 
Κατά  την  αυτοψία  εντοπίστηκαν  λιθοσωροί,  πέτρες  με  δουλεμένη  την 
επιφάνειά  τους  και  ίχνη  δεξαμενής,  τα  οποία  είναι  τα  μοναδικά 
κατάλοιπα.  Δεν  μπορέσαμε  να  εντοπίσουμε  θεμέλια  εξαιτίας  των 
λιθοσωρών. Λόγω της μικρής έκτασης που καταλαμβάνουν τα κατάλοιπα, 
φαίνεται  ότι  ανήκουν  σε  πύργο και  δεξαμενή  παρά σε  οχυρό.  Η θέση 
δεσπόζει  της  περιοχής  και  οι  Ι.  Θ.  Σφηκόπουλος  και  K.  Kourelis 
αναφέρουν ότι πρόκειται για κατασκευή υποδεέστερης του Κάστρου της 
Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6). Δεν αποκλείεται 
όμως, λόγω της σπουδαιότητάς της, η θέση αυτή να χρησιμοποιήθηκε και 
στην αρχαιότητα ως «φυλακείον», αφού ανατολικότερα βρίσκεται αρχαίος 
ναός (αρ. 76, χάρτης 6).

α/α 69
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 146–149. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Κιούπια
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 960μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πίθος με ευρήματα των αρχών της ΠΑΡΧ εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Α. Κουμούση

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μαστροκώστας 1961–1962, 130–132, πίν. 156.  Howell, 96. Παπαχατζής 

1980, 249, υποσ. 2. Πίκουλας 1980–1981, 337–358 και ειδικότερα 356. 
Pikoulas 1999α, 249, 255, 298–299, 301–302. Γκαδόλου 2008, 36, 211–
212, 227, εικ. 166–168. Πετρόπουλος 2004α (υπό έκδοση).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται Ν/ΝΑ των Καλαβρύτων, κάτω από το εικονοστάσι της 
Αγίας  Παρασκευής  (αρ. 65,  χάρτης 6),  στη δεξιά/νότια πλευρά της 
Επαρχιακής  οδού  Καλαβρύτων  –  Λουσών  –  Κλειτορίας,  της  οποίας 
αποτελεί συνέχεια. Το 1961 βρέθηκε ταφικός πίθος, που υποδείχθηκε από 
τον  Αντ.  Ν.  Τσούλο  και  ερευνήθηκε  από  τον  Γυμνασιάρχη  Π. 
Δορμπαράκη  και  τον  Αντισυνταγματάρχη  Π.  Νικολαΐδη,  οι  οποίοι 
παρέδωσαν  όλα  τα  ευρήματα  στον  Έφορο  Αρχαιοτήτων  Ευθ. 
Μαστροκώστα. Ο πίθος περιείχε μόνον όπλα:

1. Κράνος πρώιμου Ιλλυρικού τύπου (αρ. κατ.  79/1961 ΜΜΠ) που αποτελείται 
από  δύο  ημιτόμους,  από  τους  οποίους  το  δεξιό  είναι  προσκολλημένο  με 
γλωττίδα κάτω από το αριστερό. Στο κρανίο και κατά μήκος του μεγάλου άξονα 
υπάρχουν δύο ανάγλυφες παράλληλες γραμμές, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 
0.02μ. (εικ. 146–147) [Γκαδόλου 2008, 211, εικ. 166].

2. Δύο κνημίδες (αρ. κατ. 80/1961 ΜΜΠ), οι οποίες είναι ακέραιες, εκτός από μία 
μικρή  απόκρουση  που  φέρει  η  αριστερή  στην  άνω  γωνία  της  εσωτερικής 
πλευράς και στην κάτω της εξωτερικής, κοντά στην επιγονατίδα. Η δεξιά φέρει 
μικρή  απόκρουση  στο  κάτω τμήμα της.  Έχουν  ύψος  0.348μ.  Στο  ύψος  των 
γονάτων διακοσμούνται με έκτυπο ανθέμιο, που αποτελείται από πέντε ισοϋψή 
φύλλα, τα οποία ανοίγουν σε τριγωνικό ριπίδιο. Το μέσο φύλλο είναι ελαφρώς 
παχύτερο  των  άλλων.  Κάτω  από  το  ανθέμιο  υπάρχουν  δύο  διακλαδωτοί 
ευθύγραμμοι  έλικες.  Διακρίνονται  τρεις  οπές  για  τη  στερέωση των  ιμάντων 
πρόσδεσης (εικ. 148) [Γκαδόλου 2008, 212, εικ. 167].

3. Σιδερένιο ξίφος (αρ. κατ. 81/1961 ΜΜΠ), το οποίο είναι αμφίστομο με συμφυή 
λαβή. Ένα μικρό τμήμα της λαβής φέρει απόκρουση (εικ. 149). Οι ακμές της 
λεπίδας  στενεύουν  κοντά  στη  ρίζα,  ενώ  κατά  μήκος  της  υπάρχει  ανάγλυφη 
γραμμή. Η λαβή φέρει συμφυείς με τις οπές σιδερένιους ήλους για το στέλεχος. 

4. Χάλκινη αιχμή δόρατος (αρ. κατ. 84 ΜΜΠ), η οποία είναι ακέραιη, συνολικού 
μήκους 0.262μ. (μήκος λεπίδας 0.161μ.). Η λεπίδα είναι φλογόσχημη (εικ. 149) 
και ενισχύεται κατά μήκος με γωνιώδη ράχη. Στη κορυφή του αυλού φέρει δύο 
κυκλικές  οπές για τη στερέωση του στελέχους [πρβλ.  Μαστροκώστας 1961–
1962, 130–132, πίν. 156 και Γκαδόλου 2008, 212, εικ. 168]. 

5. Δύο σιδερένιες  αιχμές  ακοντίων  (αρ.  κατ.  82,  83  ΜΜΠ),  οι  οποίες  φέρουν 
ελαφρές  αποκρούσεις  και  είναι  φυλλόσχημες  (εικ.  149).  Η  μία  έχει  μήκος 
0.102μ. και η άλλη 0.211μ. [πρβλ. Γκαδόλου 2008, 212, εικ. 168].

Η Α. Γκαδόλου χρονολογεί τα ανωτέρω ευρήματα στις αρχές της ΠΑΡΧ 
εποχής και θεωρεί, όπως και ο Ν. Παπαχατζής, ότι η παραπάνω θέση είναι 
το νεκροταφείο της πόλης «εξαιτίας των πίθων που υπάρχουν».
Για  πολλά  χρόνια,  η  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  δε  γνώριζε  την  ακριβή  θέση  του 
τοπωνυμίου. Το 1987 την εντόπισε ο Γ. Α. Πίκουλας, ο οποίος μετέβη 
εκεί μαζί με τον Π. Νικολαΐδη. Επίσης, από όσα αναφέρει στο ημερολόγιο 
αυτοψίας  του  έτους  1987  (αρ.  ημερολ.  VIII 41–42,  22  και  26.6.87), 
προκύπτει  ότι  η θέση Κιούπια βρίσκεται κάτω από το εικονοστάσι  της 
Αγίας  Παρασκευής  (αρ.  65,  χάρτης  6),  στα  δεξιά  του  δρόμου 
Καλαβρύτων – Λουσών – Κλειτορίας, κοντά στο δένδρο «Αχλάδα  του 
Κατσαρού» στην περιοχή Καμάρες,  ή  Βύθισμα (αρ. 70, χάρτης 6). 
Στο  ημερολόγιο  του  Γ.  Α.  Πίκουλα  αναφέρεται  ότι,  σύμφωνα  με 
μαρτυρίες  των  κατοίκων  «όταν  τα  παιδιά  της  περιοχής  πήγαιναν  για 
βρουβιά, έβγαζαν πάντα πολλά κιούπια». 

α/α 70
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 150–151. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Καμάρες, ή Βύθισμα
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
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ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.100μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Εικονιστική ανδρική κεφαλή Κοσμητού του τέλους του 2ου αι. μ.Χ.–των 
αρχών 3ου αι. μ.Χ.

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005, 9.4.2008
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Lattanzi, 61,  αρ. 29,  πίν. 29.  Ρωμιοπούλου, 62, αρ. 55. Πίκουλας 1980–

1981, 355. Αλεξοπούλου 2008α (υπό έκδοση). 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στα  Ν/ΝΑ  των  Καλαβρύτων,  πλησίον  της  θέσης 

Κιούπια (αρ. 69,  χάρτης 6). Η θέση εντοπίστηκε το 1987 από τον Γ. Α. 
Πίκουλα, ο οποίος μετέβη στο χώρο μαζί με τον γηγενή Π. Νικολαΐδη. Ο 
Π.  Νικολαΐδης  του  ανέφερε  ότι  στη  θέση  αυτή  υπήρχαν  «καμάρες 
υδραγωγείου, όμοιες με αυτές στην Καβάλα» (πρβλ. θέση αρ. 86, χάρτης 
6).
Από  έλεγχο  των  βιβλίων  καταγραφής  αντικειμένων  του  Μουσείου 
Πατρών  (αρ.  κατ.  221/1968  ΛΜΠ),  προκύπτει  ότι  από  τη  θέση  αυτή 
προέρχεται κεφαλή γενειοφόρου ανδρός (εικ. 150–150α). Παρεδόθη από 
τον  Δ.  Γ.  Καλδίρη (αρ.  απόφασης 1123/21.12.1968),  στην κατοχή  του 
οποίου περιήλθε,  σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Π. Τσαπάρας στον Γ. Α. 
Πίκουλα και είναι καταγεγραμμένα σε προσωπικό ημερολόγιο αυτοψίας 
έτους 1987 του τελευταίου (αρ. ημερ.  VIII 41 22.6.87), από τον πρώην 
Δήμαρχο Καλαβρύτων, Τ. Γεωργακόπουλο.
Η ανδρική κεφαλή έχει ύψος 0.28μ. Η μύτη είναι αποκεκρουμένη, ενώ 
ελαφρές  αποκρούσεις  υπάρχουν  στην  επιφάνεια  του  προσώπου.  Το 
περίγραμμα του προσώπου είναι ωοειδές. Τα μαλλιά του είναι πλούσια 
και  σχηματίζουν  μηνοειδείς  βοστρύχους.  Τα  γένια  είναι  κοντά  και  το 
μουστάκι καλοσχηματισμένο. Δύο απαλές οριζόντιες ρυτίδες στο μέτωπο 
προσδιορίζουν τη μέση ηλικία του άνδρα. Η σάρκα του προσώπου είναι 
απαλή και χωρίς ρυτίδες. Τα μάτια είναι χωρίς όγκο στους βολβούς, με 
δηλωμένη την ίριδα και τονισμένους τους κανθούς. Η εικονιστική ανδρική 
κεφαλή  θυμίζει  ανάλογες  που  βρίσκονται  στο  Εθνικό  Αρχαιολογικό 
Μουσείο και ανήκουν σε Κοσμητές [για τον τύπο πρβλ. Lattanzi, 61, αρ. 
29, πίν. 29 και Ρωμιοπούλου, 62, αρ. 55]. Η χρονολογία του ευρήματος με 
μεγάλη πιθανότητα θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο τέλος του 2ου–αρχές 
3ου αι. μ.Χ.
Τον Απρίλιο του 2008 ο γηγενής Αλ. Γεωργακόπουλος μου υπέδειξε εντός 
του  ρέματος  που  κατέρχεται  από  το  βουνό  Πριόνι,  στα  Ν/ΝΔ  του 
Κάστρου  της  Ωριάς,  με  κατεύθυνση  Α–Δ  και  συμβάλλει  στο  ρέμα 
Κερασιές, στην αριστερή/νότια όχθη του τοίχο, ο οποίος πρέπει να ανήκει 
σε πεσσό του υδραγωγείου (εικ. 151). Η κοίτη του ρέματος στα Α, επάνω 
δηλαδή από τον Επαρχιακό δρόμο Καλαβρύτων – Λουσών – Κλειτορίας, 
είναι  ρηχή και  στενή,  ενώ κάτω από τον  δρόμο,  στα Δ,  ρέει  μέσα σε 
βαθειά  και  απόκρημνη  χαράδρα  και  οι  όχθες  του  είναι  σαθρές  και 
επικίνδυνες.  Το τμήμα του τοίχου που είναι ορατό βρίσκεται  σε πυκνή 
βλάστηση και πολύ επάνω από την κοίτη του ρέματος και αρκετά χαμηλά 
από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους.  Το ύψος του πρέπει να είναι 
2.50μ.–3μ.  και  το  πλάτος  του  (ορατό)  1μ.  Αναμφίβολα  πρόκειται  για 
πεσσό της τοξοστοιχίας του υδραγωγείου της Κύναιθας, που μετέφερε το 
νερό στην πόλη από την πηγή Μπρίσοβο, ή Πρίμισι. Οπότε μόνον τυχαίο 
δεν μπορεί να είναι το τοπωνύμιο. 
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α/α 71
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 152. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Διάφορα ευρήματα Ν, ΥΓΕ, ΚΛ και ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ Πολ. II 55, 9, IV 5, 1, IV 6, 9. Παυσ. V 22, 1 και VIII 19, 1.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 110–112. ΙΚ, 130, 155. Head, 447. ΚΕ, 164–175. RE XI(1922) 

2479–2482 [Pieske].  Lemerle  1934, 236. Lamb,  144–145.  Meyer,  107–
108. Marcadé, 224–232,  πίν. 26. Lévêque, 110–111. Courbin 1956, 290. 
Howell,  96,  118.  Κορρές  1972,  232–233.  Μαγκλάρας  1976,  191–198. 
Παπαχατζής 1979, 310, υποσ. 2. Παπαχατζής 1980, 248, υποσ. 1. Λεξικό 
2001, 166, 1290. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από  την  περιοχή  των  Καλαβρύτων  (εικ.  152)  έχουν  προέλθει  κατά 
καιρούς  διάφορα ευρήματα,  που  ασφαλώς  έχουν  σχέση με  την  αρχαία 
Κύναιθα.  Ο  P.  M.  Lemerle αναφέρει  ότι  το  1933  παρεδόθησαν  στο 
Νομισματικό  Μουσείο  Αθηνών  29  χάλκινα  νομίσματα,  τα  οποία 
προέρχονται  από  τα  Καλάβρυτα.  Επίσης,  από  την  κωμόπολη  των 
Καλαβρύτων προέρχονται  δύο χάλκινα  αγαλματίδια Αρτέμιδος,  εκ  των 
οποίων το ένα που κρατάει δάδα και μήκωνα βρίσκεται στο Μουσείο του 
Βερολίνου (αρ. 7.644) και το άλλο στη Συλλογή Czartoryski. Και τα δύο 
ευρήματα χρονολογούνται στο β΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. Ο  P.  Courbin 
σημειώνει ότι το Μουσείο Πατρών, κατά το έτος 1955, πλουτίστηκε με 
αγγεία  που  χρονολογούνται  στο  τέλος  της  ΓΕ  εποχής,  τα  οποία 
προέρχονται «αόριστα» από την περιοχή των Καλαβρύτων. Πιθανόν τα 
αναφερόμενα από τον P. Courbin αγγεία των ΥΓΕ χρόνων να είναι εκείνα 
που  παραδόθηκαν  στο  Μουσείο  Πατρών  από  τον  Β.  Α.  Νταλάπα  και 
προέρχονται από το Μάνεσι Καλαβρύτων (αρ. 82, χάρτης 7). 
Ο  R.  Howell αναφέρει  ότι  στη  Συλλογή  Finlay της  Βρετανικής 
Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών βρίσκεται προϊστορικός λίθινος πέλεκυς, 
ο οποίος προέρχεται από τα Καλάβρυτα (αρ. καταλόγου L50).

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί ότι για την ομάδα οκτώ αγγείων, που σήμερα 
βρίσκεται  στο  Εθνικό  Αρχαιολογικό  Μουσείο  και  φέρει  την ένδειξη «Αχαΐα. 
Ανασκαφή  Μηλιάδη  και  Κυπαρίσση  1922»,  δεν  γνωρίζουμε  την  ακριβή 
προέλευση [βλ. Γκαδόλου 2008, 146–150, εικ. 129–133]. 

α/α 72
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 153–160. Σχ. 36. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Σκαμιά
ΧΩΡΙΟ Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
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ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 680μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ταφικοί πίθοι αρχών ΠΑΡΧ χρόνων 
ΑΥΤΟΨΙΑ 1998: Μ. Πετρόπουλος. 10.11.2005 

ΟΔΗΓΟΣ (Ιω. Αστερής), Λ. Σταυροπούλου, Π. Μιχαλόπουλος, Ιω. Χρυσικός
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πετρόπουλος 1998, 274.  Λεξικό 2001, 456, 4099. Αλεξοπούλου 2005β, 
291.  Πετρόπουλος 2004α (υπό έκδοση).  Γκαδόλου 2008,  37,  117–120, 
187–188, εικ. 90–91.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και στα ΝΔ 
αυτής.  Κατά  τη  διάνοιξη  υδρευτικής  αύλακας  βρέθηκαν  αρχαία  και 
πραγματοποιήθηκε  σωστική  ανασκαφική  έρευνα,  μετά  από  ενημέρωση 
του  γηγενούς  Κ.  Παπαδόπουλου.  Ερευνήθηκαν  έξι  ταφικοί  πίθοι, 
ημικατεστραμμένοι και μόνον του πίθου VI ήταν δυνατόν να μετρηθεί το 
εσωτερικό ύψος (1.88μ.). Ήταν τοποθετημένοι σε μία σειρά με τα στόμιά 
τους στα Β, τα οποία φράζονταν με ασβεστολιθική πλάκα, που εξωτερικά 
στηριζόταν σε όρθια θέση με αργούς λίθους (σχ. 36). Οι πίθοι κατέληγαν 
σε  κυλινδρικό  πόδι.  Περιείχαν  συνολικά  έξι  ολόκληρα  αγγεία  και 
θραύσματα  ενός  έβδομου,  δύο  χάλκινους  σφηκωτήρες  και  τμήμα 
σιδερένιου μαχαιριδίου.

1. Ο πίθος Ι περιείχε μελαμβαφή κάνθαρο του «ψηλού τύπου» ακέραιο (αρ. κατ. 
13514 ΠΜΠ). Ύψος 0.10μ., διάμ. χείλους 0.093μ., διάμ. βάσης 0.054μ. ΄Εχει  
γάνωμα μελανό, έξω νεύον χείλος και λαβές ταινιωτές. Το χείλος εσωτερικά και 
εξωτερικά φέρει ανά δύο επάλληλες μελανές γραμμές, οι οποίες σταματούν στις 
λαβές. Στις λαβές διπλές διαγώνιες γραμμές ανά δύο, οι οποίες διαχωρίζονται με 
διπλά  παράλληλα  γραμμίδια  (εικ.  153).  Επίσης  περιείχε  τμήμα  σιδερένιου 
εγχειριδίου, πιθανόν μονόκοπης λεπίδας (αρ. κατ. 4.719 ΜΜΠ), σωζ. μήκους 
0.09μ. και πλάτους 0.015μ. Έχει έντονη οξείδωση και είναι ασυντήρητο.

2. Ο πίθος ΙΙ περιείχε ζεύγος χάλκινων σφηκωτήρων (αρ. κατ. 4718 α–β). Ο ένας 
σώζεται σε δύο τμήματα. Είναι διπλής περιέλιξης που απολήγουν σε κεφαλές 
κωνικού σχήματος.

3. Ο πίθος ΙΙΙ  περιείχε χυτροειδές χειροποίητο αγγείο με έξω νεύον χείλος (αρ. 
κατ.  13520  ΠΜΠ).  Σώζεται  μεγάλο  θραύσμα  του  αγγείου,  ύψ.  0.19μ.  Τα 
υπόλοιπα θραύσματα δεν κατέστη δυνατόν να συγκολληθούν. ΄Ιχνη πυράς στην 
επιφάνεια του αγγείου (εικ. 154–155).

4. Ο πίθος  V περιείχε τρεις κανθάρους, επίσης του «ψηλού τύπου». Ο ένας (αρ. 
κατ.  13515) είναι μελαμβαφής και σχεδόν ακέραιος.  Λείπει  μικρό τμήμα του 
χείλους. Συγκολλημένος και συμπληρωμένος. Έχει ύψος 0.106μ., διάμ. χείλους 
0.087μ.,  διάμ. βάσης 0.056μ. Το γάνωμά του είναι  μελανό,  αλλά θαμπό.  Το 
χείλος κάθετο και έξω νεύον. Το χείλος εσωτερικά και εξωτερικά διακοσμείται 
με ομάδα δύο μελανών γραμμών, που σταματούν στις λαβές. Στις λαβές του 
αγγείου  διπλές  διαγώνιες  ανά  δύο  διαχωρίζονται  με  ομάδα  δύο  οριζοντίων 
μελανών γραμμιδίων. Κάτω από το σημείο πρόσφυσης των λαβών βρίσκεται 
εδαφόχρωμη ζώνη, που φέρει δύο περιμετρικές μελανές γραμμές (εικ. 156). Ο 
άλλος κάνθαρος (αρ. κατ. 13516) είναι ακέραιος και έχει ύψος 0.105μ., διάμ. 
χείλους 0.81μ., διάμ. βάσης 0.052μ. Έχει χείλος έξω νεύον, λαβές ταινιωτές και 
βάση  δακτυλιόσχημη.  Το  χείλος  εσωτερικά  και  εξωτερικά  φέρει  ανά  δύο 
μελανές οριζόντιες γραμμές που σταματούν στις λαβές, οι οποίες διακοσμούνται 
με διαγώνια μελανή γραμμή, κάτω από την οποία υπάρχουν τρεις  οριζόντιες 
γραμμές. Κάτω από τις λαβές η εδαφόχρωμη ζώνη φέρει δύο οριζόντιες μελανές 
περιμετρικές γραμμές και στον ώμο του αγγείου από έναν ιχθύν στην κάθε όψη, 
ο οποίος είναι ζωγραφισμένος με επίθετο χρώμα (εικ. 157). Ο τρίτος κάνθαρος 
(αρ. κατ. 13517) είναι ολόκληρος και συμπληρωμένος σε πολλά σημεία. ΄Εχει  
ύψος 0.137μ., διάμ. χείλους 0.106μ., διάμ. βάσης 0.068μ. Σε πολλά σημεία το 
γάνωμά  του  είναι  απολεπισμένο.  Έχει  χείλος  ελαφρώς  έσω  νεύον  και 
δακτυλιόσχημη βάση. Οι λαβές είναι ταινιωτές και διακοσμούνται με διπλά Χ, 
που διαχωρίζονται από ομάδα τριών μελανών γραμμών. Τις άκρες της λαβής 
ορίζουν  από  μία  μελανή  κάθετη  γραμμή.  Το  χείλος  είναι  εδαφόχρωμο  και 
διακοσμείται με δύο μελανές,  οριζόντιες γραμμές που σταματούν στις λαβές. 
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Στη ζώνη των λαβών δημιουργείται μετόπη που χωρίζεται σε δύο μέρη με δύο 
μελανές  οριζόντιες  γραμμές.  Στο  άνω  μέρος  φέρει  κάθετα  κυματοειδή 
γραμμίδια και στο κάτω σπειροειδές κόσμημα. Κάτω από τη ζώνη των λαβών 
μία πλατιά ζώνη φέρει εννέα περιμετρικές μελανές γραμμές. Το υπόλοιπο σώμα 
του αγγείου και μέχρι τη βάση είναι μελαμβαφές (εικ. 158).

5. Ο πίθος  VI περιείχε κάνθαρο και κορινθιακή κοτύλη του «ψηλού τύπου».  Ο 
κάνθαρος  (αρ.  κατ.  13518 ΠΜΠ) είναι  συγκολλημένος  και  συμπληρωμένος. 
΄Εχει ύψος 0.116μ., διάμ. χείλους 0.106μ., διάμ. βάσης 0.056μ. Γάνωμα μελανό. 
Το χείλος είναι ελαφρώς έξω νεύον και έχει κάθετες ταινιωτές λαβές. Το χείλος  
είναι  εδαφόχρωμο και  διακοσμείται  με ομάδα τριών μελανών γραμμών,  που 
σταματούν στις λαβές. Στη ζώνη των λαβών διαμορφώνεται μετόπη, η οποία 
διακοσμείται  με  μελανά  γραμμίδια  και  τρέχουσα  σπείρα.  Τα  μοτίβα  επίσης 
διαχωρίζονται από ομάδα τριών μελανών γραμμών (εικ. 159). Η κοτύλη (αρ. 
κατ.  13519  ΠΜΠ)  είναι  συγκολλημένη  από  πολλά  θραύσματα.  Έχει  ύψος 
0.083μ., διάμ. βάσης 0.047μ., διάμ. χείλους 0.114μ. (εικ. 160).

Τα ευρήματα  των  πίθων  χρονολογούνται,  κατά  την  Α.  Γκαδόλου  στις 
αρχές της ΠΑΡΧ εποχής [πρβλ. Γκαδόλου 2008, 120].

α/α 73
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 161. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Σάλμενα
ΧΩΡΙΟ Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 880μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Χονδροειδής κεραμική

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Gell, 131, 134. ΚΕ, 26.  Dodwell, 447–448, 451.  Ross, 175.  Scwab, 47. 

Reichel  – Wilhelm 1901, 2,  υποσ. 3.  Rangabé,  342.  ΙΚ, 26.  Πίκουλας 
1980–1981, 356. ΑΡΚΑΔΙΑ, 60.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στη δεξιά/νότια πλευρά της Επαρχιακής οδού Πατρών 
–  Χαλανδρίτσας  –  Καλαβρύτων,  1.5χλμ.  περίπου  πριν  από  τη 
διασταύρωσή της  με  εκείνη  που  οδηγεί  προς  Πριόλιθο  –  Κλειτορία  – 
Τρίπολη.  Συγκεκριμένα  βρίσκεται  στα  Δ  των  Καλαβρύτων  και 
καταλαμβάνει το σημείο σύγκλισης των βόρειων υπωρειών των λόφων 
Γιαννακάρι  ανατολικά  και  Πετρωτό δυτικά  (εικ.  161),  έναντι  της 
«Καλύβας του Σκαντζή». Στις ομαλές υπώρειες των λόφων βρίσκονται 
θραύσματα  χονδροειδούς  κεραμικής  και  θεμέλια  τοίχων  από 
αργολιθοδομή.  Ο  Γ.  Παπανδρέου  αναφέρει  ότι  στη  θέση  αυτή  είχαν 
βρεθεί  ίχνη  αρχαίου  ασήμαντου  «οικισμού».  Στο  παρελθόν  έχουν 
εκφρασθεί  διάφορες  απόψεις  σχετικά  με  την  τοποθέτηση  της  αρχαίας 
Κύναιθας στα Δ των Καλαβρύτων και στη θέση Σάλμενα. Ο M. Rangabé 
κάνει  μνεία  για  τάφους  και  θεμέλια  αρχαίου  τείχους  στην  άκρη  της 
κοιλάδας, στοιχείο που αναφέρουν αντίστοιχα οι E. Dodwell και W. Gell. 
Αναφορά των τάφων γίνεται και από τον  L.  Ross. Επίσης ο  C.  Schwab 
τοποθετεί στα δυτικά την αρχαία Κύναιθα. Ο. Γ. Α. Πίκουλας αναφέρει 
ότι  η  ένδειξη  RH (Ruines Helléniques) του Γαλλικού χάρτη παρέσυρε 
αρκετούς.  Η θέση ελέγχθηκε από τους  W.  Reichel και  A.  Wilhelm, οι 
οποίοι  θεώρησαν ότι  τα κατάλοιπα της  θέσης  πιθανόν  να  ανήκουν  σε 
«ίχνη μικρού αρχαίου οικισμού ή σε κάποιο μικρό ιερό».
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α/α 74
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 162. Σχ. 37. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 952μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οψιανός. Όστρακα Ν, ΠΕ, ΜΕ, ΓΕ και ΡΩΜ εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.12.2005, 28.6.2007, 13.7.2007
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 31.  Howell,  97,  πίν.  34α,  αρ.  1–3.  Σάμψων 1986, 35–36. Σάμψων 

1997, 365.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για χαμηλό λόφο, ύψους μόλις 20μ., που δεσπόζει στη περιοχή 

και βρίσκεται στα Β της Μονής Αγίας Λαύρας, κοντά στη διασταύρωση 
των οδών προς Τρίπολη και Πάτρα αντίστοιχα. Καταλαμβάνει το δυτικό 
τμήμα  του  μυχού  της  κοιλάδας  στα  Δ  της  σημερινής  κωμόπολης  των 
Καλαβρύτων. Στην Α πλαγιά του ο Αδ. Σάμψων περισυνέλεξε όστρακα 
διαφόρων εποχών, μεταξύ των οποίων και όστρακα Ν εποχής, τα οποία 
μοιάζουν  με  αυτά  που  είχε  εντοπίσει  στις  θέσεις  Μπουρή  (αρ.  130, 
χάρτης 8) του Κανδάλου και  Ασφακοβούνι  (αρ. 114,  χάρτης 8) στο 
Λαγοβούνιον. Επίσης, ο  R.  Howell βρήκε στην κορυφή του λόφου λίγα 
προϊστορικά όστρακα και οψιανό.
Στις  13.7.2007  πραγματοποιήθηκε  αυτοψία  στην  ιδιοκτησία  Γ.  Τσενέ, 
στην  οποία  υφίσταται  αιγοπροβατική  μονάδα  ιδιοκτησίας  του, 
προκειμένου  να  χορηγηθεί  έγκριση  Γνωμοδότησης  Προμελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων.  Στο  έγγραφο  της  Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης  Αχαΐας,  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  η  παραπάνω 
ιδιοκτησία αναφέρεται ότι βρίσκεται στη θέση Βροδός. Πρόκειται για το 
τοπωνύμιο Βροντό (αρ. 88,  χάρτης 6), που βρίσκεται στα Ν του μυχού 
της κοιλάδας και στο ύψωμα, όπου η πηγή Λυσσόνερο, ή Λυσσονέρι, ή 
Βροντό. Κατά την αυτοψία, στα Δ της ιδιοκτησίας Γ. Τσενέ, στο ακίνητο 
ιδιοκτησίας  Αθ.  Βλάχου  περισυνελέγησαν  μεγάλα  τμήματα  πίθων, 
οριζόντιες  λαβές  αγγείων  ΠΕ και  ΜΕ χρόνων,  όστρακα  ΓΕ  και  ΡΩΜ 
χρόνων. Μεταξύ των εφθαρμένων οστράκων της ΓΕ εποχής βρέθηκε και 
ένα  που  ανήκει  σε  χείλος  μεγάλου  κρατήρα  του  τύπου  «ornate type» 
Θάψου,  σύμφωνα  με  την  κατάταξη  του  Neeft (εικ.  162,  σχ. 37).  Το 
πλησιέστερο παράλληλο για την κάθετη διακόσμηση το συναντάμε σε ένα 
θραύσμα κρατήρα από τους Δελφούς [πρβλ. Neeft, 88, πίν. VII 2 και πίν. 
ΙΙΙ 4].

α/α 75
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 163–164. Σχ. 38. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Άγιος Κωνσταντίνος
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
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ΥΨΟΜΕΤΡΟ 880μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λείψανα οικίας ΚΛ χρόνων, όστρακα ΚΛ χρόνων, τμήμα αγωγού ΡΩΜ 

χρόνων. Κομμάτια κεραμίδων λακωνικού τύπου
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίκουλας 1980–1981, 343–344. ΑΡΚΑΔΙΑ, 47–48. Αλεξοπούλου 2005α, 
(υπό έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  Δ/ΝΔ  του  Κάστρου  της  Ωριάς,  ή  Κάστρου  των 
Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6). Ο χώρος έχει έντονη κλίση από τα Α 
προς τα Δ και έναντι αυτής υψώνεται ο όγκος του Βελιά. Το 2004, στο 
πλαίσιο αυτοψίας, μέσα στην πυκνή βλάστηση εντοπίστηκαν λιθόπλινθοι 
με αδρή επεξεργασία και ίχνη τοίχων. 
Κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών στην παραπάνω θέση και στην 
ιδιοκτησία Α. Μαυροειδής και Σία (πρώην ιδιοκτησία Πέτρου Ψευτούδη), 
ήλθαν στο φως λείψανα οικίας των ΚΛ χρόνων. Στο ανατολικό τμήμα της 
υπό  ανέγερση  οικοδομής  αποκαλύφθηκε  μεγάλος  τοίχος  (ΤΧ1),  με 
προσανατολισμό Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ, μήκους 11.90μ. και πλάτους 0.50–0.60μ. 
Ήταν κατασκευασμένος από ασβεστολιθικές λιθοπλίνθους που είχαν αδρή 
επεξεργασία και πηλό, και σωζόταν σε ύψος 0.60μ. Το προς νότον τμήμα 
του,  μήκους  2.50μ.,  ανήκει  σε  μεταγενέστερη  προέκτασή  του.  Στα 
ανατολικά  του  και  στο  μέσον  περίπου  αυτού,  άλλος  τοίχος  (ΤΧ2),  με 
προσανατολισμό  Α–Δ,  τέμνει  τον  προηγούμενο  και  είναι  οργανικά 
δεμένος με αυτόν. Αποκαλύφθηκε σε μήκος 4.50μ. και βρέθηκε να έχει 
πλάτος 0.55μ. Εσωτερικά των δύο τοίχων, δηλαδή Ν του ΤΧ2 και Α του 
ΤΧ1, βρέθηκε στρώμα καταστροφής, που καταλάμβανε χώρο διαστάσεων 
5μ.  x 2μ. (σχ. 38). Περιείχε πέτρες, μεγάλα κομμάτια κεραμίδων στέγης 
λακωνικού  τύπου,  σιδερένια  καρφιά,  πιθανότατα  από  τη  στέγη  του 
κτηρίου και λίγη κεραμική (εικ. 163). Μετά την αφαίρεση του στρώματος 
καταστροφής, κοντά στην εσωτερική γωνία των δύο τοίχων εντοπίστηκαν 
σπαράγματα  βοτσαλωτού  δαπέδου.  Μερικά  όστρακα  είναι  καλής 
ποιότητος  και  σώζουν  μαύρο  στιλπνό  γάνωμα.  Μεταξύ  των  οστράκων 
βρέθηκαν  και  πυραμιδόσχημες  αγνύθες  (εικ.  164).  Στα  Β  του  ΤΧ2 
ερευνήθηκε τοίχος (ΤΧ3) με προσανατολισμό ΒΑ/ΝΔ, μήκους 4.40μ. και 
πλάτους 0.50μ., ο οποίος κατασκευάστηκε μεταγενέστερα αλλάζοντας τις 
διαστάσεις των δύο σχηματιζομένων χώρων προς τα Α. 
Στο Β τμήμα του οικοπέδου αποκαλύφθηκε τοίχος (ΤΧ4), ο οποίος έχει 
προσανατολισμό  Α/ΒΑ–Δ/ΝΔ.  Πρόκειται  για  ισχυρό  τοίχο,  μέγιστου 
πλάτους 2μ. και σωζόμενου μήκους 8.40μ. Το μεγάλο πλάτος του πιθανόν 
να  οφείλεται  στην  μορφολογία  του  εδάφους  και  ασφαλώς  θα 
λειτουργούσε  και  ως  αναλημματικός.  Στο  δυτικό  πέρας  του  ΤΧ4 
αποκαλύφθηκε τμήμα άλλο τοίχου (ΤΧ5), ο οποίος ήταν παράλληλος του 
ΤΧ1. Ερευνήθηκε σε μήκος 2.10μ. και είχε πλάτος 0.50μ. 
Λίγο  βορειότερα  της  υπό  ανέγερση  οικοδομής,  μέσα  στη  βλάστηση 
εντοπίστηκε μικρό τμήμα αγωγού, που έσωζε επίχρισμα κονιάματος και 
μάλιστα  κουρασάνι  ερυθρού  χρώματος.  Το  τμήμα  αυτό  του  αγωγού 
ακολουθεί την πλαγιά και η αφετηρία του φαίνεται να είναι στην κοντινή 
ευρισκόμενη προς τα Ν/ΝΑ θέση Μπρίσοβο, ή Πρίμισι (αρ. 86, χάρτης 
6).  Ο  Γ.  Α.  Πίκουλας,  που  πραγματοποίησε  αυτοψία  στη  θέση,  κάνει 
μνεία για κομμάτια κακοψημένων κεραμίδων, τα οποία ήταν από κόκκινο 
πηλό και περιείχαν πολλές προσμείξεις.

α/α 76
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ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 165–184. Σχ. 39–42α. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)
ΘΕΣΗ Γκρεμουλ(ι)άς,  ή Μονή Αγίων Θεοδώρων 

ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.370μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ναός ΕΛΛ χρόνων. Κεραμική ΑΡΧ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΥΡΩΜ, ΠΒΥΖ και ΒΥΖ 
εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 25.4.2001.  3.10.2005–27.10.2005  (1η ανασκαφική  περίοδος),  2.5.2006–
29.6.2006 (2η ανασκαφική περίοδος), 7.7.2007–27.7.2007 (3η ανασκαφική 
περίοδος), 7.7.2008–1.8.2008 (4η ανασκαφική περίοδος)

ΟΔΗΓΟΣ (Α.  Γουλιάμη,  Χ.  Τεμπέλης),  Ιω.  Χρυσικός  Π.  Μιχαλόπουλος,  Β. 
Βλαχίδης,  Α.  Ντέβας,  Κ.  Παντελής,  Κλ.  Βασιλόπουλος,  Β.  Διαμαντής, 
Αθ. Μιχαλόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Öjh 4(1901)2, υποσ. 3. Πίκουλας 1986, 317.  Pikoulas 1999α, 298–299. 

Αλεξοπούλου 2001 (υπό έκδοση).  Αλεξοπούλου 2005β, 296.  Ladstätter 
2004α,  388.  Whitley 2004,  35–36.  Αλεξοπούλου  2005α (υπό έκδοση). 
Αλεξοπούλου 2006 (υπό έκδοση).  Ladstätter 2006,  360–361.  Ladstätter 
2006α, 362–363. Αλεξοπούλου 2007 (υπό έκδοση).  Whitley et al. 2007, 
30–32. Αλεξοπούλου–Ladstätter 2008 (υπό έκδοση). Αλεξοπούλου 2008α 
(υπό έκδοση). Morgan 2008, 44.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στα  ΝΑ  των  Καλαβρύτων,  σε  μικρό  αυχένα  που 
σχηματίζεται  μεταξύ  του  Μικρού Γκρεμουλ(ι)ά  στα  Δ  και  του 
Μεγάλου Γκρεμουλ(ι)ά  στα Α. Ο Μεγάλος Γκρεμουλ(ι)άς (ύψους 
1.422μ.) αποτελεί τη Β/ΒΔ προέκταση του όρους Αυγό  (ύψους 2.138μ.) 
(εικ. 165), παραφυάδος των Αροανίων ορέων (Χελμού). Ο αυχένας (εικ. 
166) σε υψόμετρο 1.370μ. περιβάλλεται από δάσος ελάτης και συνδέεται 
με ένα δίκτυο δασικών μονοπατιών, από τα οποία το πιο σημαντικό είναι 
εκείνο  που  οδηγεί  προς  τα  Α/ΒΑ  διαμέσου  του  Κακόπορτου στο 
οροπέδιο  του  Ξερόκαμπου των  Αροανίων  και  συνεχίζει  προς  το 
αρκαδικό πόλισμα Νώνακρις (εικ. 167).
Οι  A.  Wilhelm και  W.  Reichel αναφέρουν  ότι  στα  Δ/ΝΔ του  χωριού 
Βραχνίον βρίσκονται  ερείπια,  τα οποία ανήκουν στη Μονή των Αγίων 
Θεοδώρων. Η ίδια θέση σημειώνεται και το 1987 από το Γ. Α. Πίκουλα, 
όπως προκύπτει από το προσωπικό του ημερολόγιο (αρ. ημερολ. VIII 41β, 
26.6.87).
Στον αυχένα ήταν ορατή η βόρεια μακρά πλευρά μεγάλου οικοδομήματος, 
συνολικού ορατού μήκους 30μ. και προσανατολισμού Α–Δ (σχ. 39). Στη 
ΒΑ γωνία του κτηρίου βρέθηκε λιθόπλινθος δωρικού γείσου (εικ. 168), με 
πρόμοχθο  και  σταγόνες  (διαστάσεων  1μ.  x 0.81μ.  x  0.34μ.).  Στη  μία 
πλευρά  της  σώζει  σιδερένιο  σύνδεσμο  με  μολυβδοχόηση.  Λιθόπλινθοι 
(κροκαλοπαγείς από πώρο και μία από μάρμαρο) βρίσκονται διάσπαρτοι 
στα  Ν  του  κτηρίου,  όπου  το  έδαφος  είναι  επικλινές.  Επισημάνθηκαν 
ασβεστολιθικές πλάκες με λειασμένη την άνω επιφάνεια, ίχνη κονιάματος 
και  αποτμήματα  λίθων  με  δουλεμένες  επιφάνειες.  Επιφανειακά  δεν 
βρέθηκαν όστρακα λεπτής κεραμικής, παρά μόνον κομμάτια κεραμίδων 
στέγης λακωνικού τύπου, που σώζουν ίχνη ερυθρού χρώματος (εικ. 169). 
Τα στοιχεία αυτά μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ναό.
Η έρευνα του χώρου ξεκίνησε με πρωτοβουλία της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ με την 
προτροπή  και  βοήθεια  του  τότε  Προϊσταμένου  της  Εφορείας  Μ. 
Πετρόπουλου  και  σε  συνεργασία  με  το  Αρχαιολογικό  Αυστριακό 
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Ινστιτούτο.  Η  νέα  αυτή  συνεργασία  υπήρξε  επέκταση  της  άριστης 
συνεργασίας  στην  έρευνα  που  διεξάγει  το  Αυστριακό  Ινστιτούτο  στην 
περιοχή των Κάτω Λουσών, στο Ιερό της Ημερασίας Αρτέμιδος εδώ και 
πολλά  χρόνια.  Έτσι,  σύμφωνα  με  την  αρ. 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α2/Φ4/79987/2404/3.10.2005  Υπουργική Απόφαση, 
τον Οκτώβριο του 2005 άρχισε η πρώτη ανασκαφική περίοδος μεταξύ ΣΤ΄ 
ΕΠΚΑ  και  Αυστριακού  Αρχαιολογικού  Ινστιτούτου.  Το  ακίνητο  όπου 
βρίσκεται  ο  ναός  ανήκει  στην  ιδιοκτησία  του  Ιερού  Γυναικείου 
Ησυχαστηρίου «Παναγία, η Φοβερά Προστασία» της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ιερισσού,  Αγίου  Όρους  και  Αρδαμερίου,  μετά  από  δωρεά  της 
Καλαβρυτινής Καθηγουμένης Ι.-Φ. Καζαντζή. Από την αλληλογραφία με 
το εκκλησιαστικό Ίδρυμα προέκυψε ότι σε όλα τα σχετικά με το ακίνητο 
έγγραφα η περιοχή αναφέρεται με την ονομασία «Άγιοι Θεόδωροι». 
Με τη γραπτή συναίνεση της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους 
και  Αρδαμερίου,  το  2005  διενεργήθηκαν  πέντε  δοκιμαστικές  τομές, 
προκειμένου να διαπιστώσουμε το βαθμό διατήρησης και την έκταση του 
μνημείου: 

1. Η τομή Α/05 πραγματοποιήθηκε στη ΒΑ γωνία με διεύθυνση προς Δ, κατά μήκος 
της  βόρειας  πλευράς  της  περίστασης  και  σε  μήκος  19.10μ.  Το  τμήμα  αυτό 
εδράζεται απευθείας στο χώμα, οι ασβεστολιθικοί λίθοι φέρουν ελαφρά λείανση 
και το μήκος τους κυμαίνεται από 0.58μ. έως 1.25μ. Είναι τοποθετημένοι κατά 
μήκος  και  κατά  πλάτος  (έμπλεκτο σύστημα)  και  αρκετοί  από  αυτούς  έχουν 
σχεδόν διαβρωμένη την επιφάνειά τους. Οι αρμοί τους δεν συμπίπτουν απολύτως 
και επομένως δεν έχουν αυστηρή εφαρμογή. Στο πέρας των 19.10μ. εντοπίστηκε 
στρώση  πωρολίθων  στον  πρώτο  αναβαθμό  της  κρηπίδας.  Παρέμεινε  άσκαφο 
τμήμα 5.65μ. και συνεχίστηκε η τομή Α δυτικότερα, με σκοπό να αποκαλυφθεί η 
ΒΔ γωνία του ναού, η οποία, όμως, βρέθηκε κατεστραμμένη (εικ. 170). Αλλά το 
σπουδαιότερο στοιχείο που έφερε στο φως η τομή είναι ότι, σε αντίθεση με τη ΒΑ  
γωνία, εδώ η ευθυντηρία εδράζεται στο κροκαλοπαγές πέτρωμα. Εντοπίστηκε η 
τάφρος θεμελίωσης, το πλάτος της οποίας στο βαθύτερο στρώμα είναι 1.30μ., όσο 
το πλάτος των υπερκείμενων λίθων (εικ. 171). Προς την επιφάνεια του εδάφους η 
τάφρος  ανοίγει  προς  τα  έξω.  Ορισμένοι  λίθοι  φέρουν  και  αναθύρωση,  ενώ  η 
επιφάνειά  τους  είναι  λειασμένη  με  χονδρό  βελόνι.  Σώζονται  μάλιστα  και  τα 
μοχλοβόθρια.  Το υλικό  είναι  σε  δεύτερη  χρήση  (εικ.  172).  Σε  τμήμα  μήκους 
1.12μ.  η επιφάνεια του πετρώματος βρίσκεται  κατά 0.27μ. ψηλότερα και  μετά 
βαθαίνει απότομα (σχ. 40).

2. Η τομή Β/05 διενεργήθηκε στα Δ σε δύο τμήματα. Στο πρώτο διαπιστώθηκε ότι 
το κροκαλοπαγές πέτρωμα βρίσκεται και στις δύο πλευρές της κοίτης θεμελίωσης 
και στο δεύτερο εντοπίστηκε η ΝΔ γωνία του ναού (σχ. 40). 

3. Μία μικρή τομή πραγματοποιήθηκε στη ΒΑ γωνία του ναού, όπου αποκαλύφθηκε 
μικρό τμήμα της Α πλευράς του (σχ. 40).

4. Η τομή Δ/05 διενεργήθηκε κατά το πλάτος του ναού, στην οποία αποκαλύφθηκαν 
δύο  τμήματα  τοίχων  παράλληλων  μεταξύ  τους,  που  απέχουν  4μ.,  και  είναι 
παράλληλοι προς τη βόρεια μακρά πλευρά του ναού (σχ. 40).

5. Μία μικρή τομή πραγματοποιήθηκε στα ΝΑ, όπου αποκαλύφθηκε η ΝΑ γωνία του 
ναού (σχ. 40). 

Διαπιστώθηκε  ότι  πρόκειται  για  ναό δωρικού  ρυθμού,  πιθανότατα  των 
ΥΚΛ χρόνων, ο οποίος δεν μαρτυρείται από τις αρχαίες πηγές και είναι 
άγνωστος στη νεώτερη έρευνα. Είναι κατασκευασμένος στο πλάτωμα του 
αυχένα,  όπου  υπάρχει  ποώδης  βλάστηση  και  καλύπτεται  από  μικρού 
πάχους  επίχωση.  Ο  προσανατολισμός  του  είναι  Α–Δ  κατά  τις 
επικρατούσες  συνήθειες,  έχει  διαστάσεις  35μ.  x 14μ.  και  βρέθηκε  σε 
σχετικά  μικρό βάθος  από 0.20μ.  έως 0.30μ.  (σχ.  39–40).  Η στέγη  του 
μνημείου  ήταν  κορινθιακού  τύπου,  μαρμάρινη  και  περισυνελέγησαν 
αρκετά  θραύσματα  καλυπτήρων  και  στρωτήρων,  καθώς  και  τμήματα 
σπονδύλων  κιόνων  δωρικού  ρυθμού,  που  έφεραν  εξωτερικά  επίχρισμα 
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(stucco).  Η  κρηπίδα  είναι  από  ασβεστόλιθο,  το  πτερό  και  ο  γλυπτός 
διάκοσμος ήταν πιθανότατα από πωρόλιθο (εικ.  173–174)  και  η  στέγη 
μαρμάρινη. Ο ναός είναι θεμελιωμένος σε κροκαλοπαγές πέτρωμα, μόνον 
κατά  τη  βόρεια  μακρά  πλευρά  και  εν  μέρει  τη  δυτική  (εικ.  172). 
Περισυνελέγησαν  λίγα  όστρακα  των  ΚΛ  και  ΕΛΛ  χρόνων  και  δύο 
σιδερένιες αιχμές δοράτων (εικ. 175).
Τον  Μάϊο  του  2006  πραγματοποιήθηκε  η  2η ανασκαφική  περίοδος, 
σύμφωνα  με  την  αρ.  ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α2/Φ4/38299/1123/3.5.2006 
Υπουργική Απόφαση. Διενεργήθηκαν τέσσερις ερευνητικές τομές: 

1. Μία  τομή  ΝΑ–06–Α διενεργήθηκε  στην  ανατολική  πλευρά,  όπου 
αποκαλύφθηκε  ότι  ο  ναός  εδράζεται  στο  φυσικό  σκληρό  χώμα  και  όχι  σε 
κροκαλοπαγές πέτρωμα, όπως το δυτικό τμήμα της βόρειας μακράς πλευράς και 
εν μέρει της δυτικής. Οι λίθοι της ανατολικής πλευράς διατηρούσαν συνδέσμους 
τύπου  Ζ (εικ.  176–177).  Εξωτερικά της  ανατολικής  πλευράς  και  στην  τομή 
βρέθηκε πεσμένο τμήμα επιστυλίου από πωρόλιθο, διαστάσεων 1.50μ. x 0.70μ., 
που έσωζε μία σειρά σταγόνες (εικ. 178, σχ. 41).

2. Επίσης,  πραγματοποιήθηκαν  δύο  μικρές  τομές  εγκάρσιες  στη  νότια  μακρά 
πλευρά,  ΝΔ–06–Δ, στις οποίες εντοπίστηκε τμήμα της αντίστοιχης πλευράς, η 
ευθυντηρία και ο πρώτος αναβαθμός της κρηπίδας (εικ. 179, σχ. 41). Στα Β της 
τομής εντοπίστηκε τμήμα ασβεστοποιημένου δαπέδου.

3. Στη  τομή  Γ–06 αποκαλύφθηκε  τοίχος  πλάτους  0.95μ.,  παράλληλος  προς  τη 
βόρεια μακρά πλευρά του ναού και σε απόσταση 1μ. από αυτήν, ο οποίος από  
τον  τρόπο  κατασκευής  του  και  τα  όστρακα  που  προέκυψαν  από  τη  τομή 
χρονολογείται στον 6ο αι. μ.Χ. (σχ. 41). Στην ίδια τομή βρέθηκαν δύο μικρά 
όστρακα που έφεραν εφυάλωση.

Τον Οκτώβριο του 2007 έλαβε χώρα η 3η ανασκαφική περίοδος, σύμφωνα 
με την αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠ/ΑΡΧ/Α2/Φ4/33702/1092/18.6.2007 Υπουργική 
Απόφαση. Διενεργήθηκαν δύο τομές (εικ. 180):

1. Η πρώτη, Ε/07, μήκους 11.75μ. και πλάτους 2μ., στην προς βορράν επέκτασή της 
ονομάστηκε τομή  Ζ/07. Τα ευρήματα της τομής Ε/07 ήταν σημαντικότατα. Στο 
ανατολικό  πέρας  της  τομής  Ε/07  εντοπίστηκε  αναλημματικός  τοίχος  με 
προσανατολισμό Β–Ν, για τη συγκράτηση του φυσικού πρανούς στην ανατολική 
πλευρά του αυχένα (εικ. 180–181, σχ. 42). Στο δυτικό τμήμα της τομής Ε/07 και 
πλησίον της Α πλευράς του ναού βρέθηκε ένα τμήμα δωρικού γείσου, το οποίο 
συνανήκει στο αντίστοιχο που είχε βρεθεί το 2001 (εικ. 182, εικ. 168). Επιπλέον 
στο όριο των τομών Ε/07 και Ζ/07 βρέθηκαν δύο κιονόκρανα,  τα οποία έχουν 
σχέση με την πρώτη οικοδομική φάση του μνημείου (εικ. 181, σχ. 42). Επίσης, 
ήλθε  στο  φως  τμήμα  μαρμάρινης  εναέτιας  σίμης  που  έφερε  εγχάρακτη 
διακόσμηση ανθεμίων (εικ. 183). Τα ευρήματα της τομής Ε/2007 ήταν σημαντικά. 
Εκτός  από  όστρακα  των  ΚΛ  και  ΕΛΛ  χρόνων,  βρέθηκαν  και  θραύσματα 
μικκύλων αγγείων της ΑΡΧ εποχής. Επίσης βρέθηκαν αρκετές σιδερένιες και μία 
χάλκινη αιχμές δοράτων, οι οποίες είναι φυλλόσχημες και διαφόρων μεγεθών (εικ. 
175).  Οι  αιχμές  δοράτων  της  τομής  αυτής  είναι  μικρότερες  σε  μέγεθος,  σε 
αντίθεση με αυτές που βρέθηκαν στο δυτικό πέρας της τομής Α/2005 που είναι 
κανονικά όπλα. Οι αιχμές δοράτων βρίσκουν παράλληλα με τις αιχμές τύπο Μ και 
Ρ από τη Βίτσα [Βοκοτοπούλου, τόμ. Α΄, 300], καθώς και με ανάλογες από το 
ιερό  της  Αοντίας  Αρτέμιδος  στο  Άνω  Μαζαράκι  (Ρακίτα)  Αχαΐας  [Γκαδόλου 
1996–1997,  εικ.  10].  Οι  μικρότερες  σε  μέγεθος  σιδερένιες  και  η  χάλκινη  από 
λεπτό έλασμα μπορούν να παραλληλιστούν με ανάλογες που έχουν βρεθεί στο 
ιερό  του  Επικουρίου  Απόλλωνος  στις  Βάσσες  Φιγαλείας  και  στο  ιερό  του 
Απόλλωνος Μαλεάτα της Κυνουρίας [πρβλ. Κουρουνιώτης, 318–319, εικ. 38–39 
και Φάκλαρης 1990, 179 αντίστοιχα]. Στην ίδια τομή βρέθηκε και χάλκινο φύλλο 
δάφνης, πιθανόν αποσπασμένο από αναθηματικό στεφάνι [πρβλ. Κουρουνιώτης, 
329, εικ. 54], δύο χάλκινες μεσόμφαλες φιάλες [ανάλογες έχουν βρεθεί στο ιερό 
της Κοντοβάζαινας στη θέση Άγιος Πέτρος, βλ. Καρδαρά, πίν. 116 καθώς και στο 
νεκροταφείο της Βίτσας στην Ήπειρο, βλ. Βοκοτοπούλου, τόμ. Β΄, εικ. 328, β–γ], 
δύο  χάλκινα  ελάσματα  σε  μορφή  ρόδακος  με  έκκρουστη  διακόσμηση  εκ  των 
όπισθεν, η οποία κατά κανόνα είναι κοκκιδωτή [ανάλογο έλασμα με τετράφυλλο 
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ρόδακα έχει βρεθεί στην ανασκαφή των Λουσών και κοκκιδωτή διακόσμηση σε 
άλλα αντικείμενα (βλ.  Reichel –  Wilhelm 1901, 56, εικ. 102 και 57)· επίσης σε 
τεμάχια χάλκινων ζωστήρων και πλακιδίων (βλ. Κουρουνιώτης, 319, εικ. 40–41 
και 325, εικ. 48)] και ένα χάλκινο νόμισμα Σικυώνος που χρονολογείται περ. 196 
π.Χ.–περ. 160/150 π.Χ. [πρβλ. Warren 1984, 13, 23]. Περισυνελέγησαν σιδερένια 
καρφιά,  μία  χάλκινη  εφηλίδα,  οστά  από  διάφορα  μέλη  ζώων  και  δόντια 
αγριόχοιρου  που  δεν  έφεραν  καμία  επεξεργασία·  μεγάλες  ποσότητες  άμορφων 
ελασμάτων μολύβδου, ως επί το πλείστον αλλοιωμένων, τα οποία θα πρέπει να 
συνδέονται με τη στέγη, γιατί βρέθηκαν ανάμεσα στα μαρμάρινα θραύσματα της 
στέγης και πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν στις επενδύσεις των αρμών.

2. Η δεύτερη τομή, ΣΤ/07, στα ανώτερα στρώματα, 1ο και 2ο, αποκάλυψε πληθώρα 
θραυσμάτων μαρμάρινων κεραμίδων στέγης κορινθιακού τύπου και στο δυτικό 
τμήμα  της  θραύσματα  σπονδύλων  ραβδωτών  κιόνων  και  θραύσμα  δωρικού 
κιονοκράνου από πωρόλιθο. Επιπλέον, εντοπίστηκε και σε αυτή την τομή τμήμα 
της Ν πλευράς του ναού, στην οποία σώζονται σύνδεσμοι τύπου Ζ (εικ. 184, σχ. 
42). Ένας σιδερένιος σύνδεσμος που βρέθηκε στο 4ο στρώμα της τομής ΣΤ/2007, 
όταν  χρησιμοποιήθηκε,  ήταν  μολυβδοχοημένος.  Φαίνεται  ότι  ο  μόλυβδος 
προστάτευε  τον  σίδηρο από τις  οξειδώσεις  και  πληρούσε  τα  κενά  μεταξύ των 
συνδέσμων. 

Τον  Ιούλιο  του  2008  πραγματοποιείται  η  4η ανασκαφική  περίοδος, 
σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α2/Φ4/33604/1229/18.8.2008 
Υπουργική Απόφαση. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις τομές:

1. Η πρώτη τομή,  Η/08,  διενεργήθηκε κατά μήκος της δυτικής  περίστασης του 
ναού και αποκάλυψε σε βάθος 0.50μ.–0.68μ. από την επιφάνεια του εδάφους 
ασβεστολιθικούς  λίθους,  που  αποτελούν  το  θεμέλιο  της  περίστασης,  επάνω 
στους οποίους βρίσκεται ο τοίχος της ευθυντηρίας. Οι λίθοι προεξέχουν κατά 
0.25μ.–0.26μ. δίκην πατούρας. Βορειότερα η ίδια τομή αποκάλυψε τη ΝΔ γωνία 
του σηκού (σχ. 42α).

2. Η  δεύτερη  τομή,  Ι/08,  αποτέλεσε  την  προς  ανατολάς  προέκταση  της 
προηγούμενης και έφερε στο φως τμήμα της νότιας μακράς πλευράς του σηκού, 
μήκους  6.50μ.  Στα  ΒΑ  της  τομής  αυτής,  σε  επαφή  και  βόρεια  της  μακράς 
πλευράς του σηκού, σε βάθος 0.25μ.–0.28μ. από την επιφάνεια του εδάφους, 
βρέθηκε  στρώμα πετρών,  διαστάσεων  1.90μ.  x 1.50μ.,  πιθανόν  δαπέδου,  το 
οποίο συμπίπτει με τον κεντρικό άξονα του σηκού του ναού. Από το στρώμα 
των πετρών περισυνελέγησαν οκτώ τμήματα σιδερένιων λογχών (σχ. 42α).

3. Στα ανατολικά του ναού διενεργήθηκε η τομή Θ/08, η οποία αποτελεί την προς 
Ν προέκταση της τομής Ε/07, στην οποίαν εντοπίστηκε η συνέχεια του τοίχου 
που είχε αποκαλυφθεί πέρυσι (σχ. 42α).

4. Η προς δυσμάς προέκταση της τομής, Κ/08 έφερε στο φως αρχιτεκτονικά μέλη, 
που ανήκαν  στην  πρώτη οικοδομική φάση του  ναού,  όπως  μεγάλα  τμήματα 
ραβδωτών κιόνων, καθώς και οικοδομικό υλικό. Ιδιαίτερα στα Ν του τοίχου και 
των  αρχιτεκτονικών  μελών  περισυνελέγησαν  θραύσματα  μικκύλων  αγγείων, 
όστρακα της ΑΡΧ περιόδου, καθώς και σιδερένιες λόγχες (σχ. 42α). 

Από τα αποτελέσματα των τεσσάρων ανασκαφικών περιόδων προκύπτουν 
τα παρακάτω: πρόκειται για ναό δωρικού ρυθμού των ΥΚΛ χρόνων, του 
οποίου οι διαστάσεις είναι 13.90μ. x 34.75μ. στο επίπεδο της ευθυντηρίας 
και προκύπτει αναλογία κιόνων 6 x 14. Η ευθυντηρία και το κρηπίδωμα 
είναι από ασβεστόλιθο Ωλονού–Πίνδου και οι λίθοι στα σημεία επαφής 
τους  ήταν  συνδεδεμένοι  με  σιδερένιους  συνδέσμους  τύπου  Ζ,  που 
περιβάλλονται από μολύβι. Κατακόρυφες συνδέσεις δεν διαπιστώθηκαν. 
Στα Α της περίστασης βρέθηκε πεσμένο πώρινο επιστύλιο.  Είχε μήκος 
1.53μ., ύψος 71.07μ., πάχος 0.50μ. και στην επιφάνειά του υπήρχαν ίχνη 
κονιάματος.  Έτσι  προκύπτει  ότι  το  επιστύλιο  ήταν  δίλιθο.  Δεν  είχαμε 
ενδείξεις για το σηκό του μνημείου.
Τα κινητά ευρήματα συνίσταντο σε τμήματα μαρμάρινων καλυπτήρων και 
στρωτήρων  κορινθιακού  τύπου,  αποτμήματα  σπονδύλων  πώρινων 
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δωρικού ρυθμού κιόνων, τα περισσότερα από τα οποία έσωζαν επίχρισμα 
(stucco),  θραύσματα  τριγλύφων  και  μετοπών,  θραύσμα  υδρορρόης  σε 
μορφή λεοντοκεφαλής, θραύσματα κεραμίδων λακωνικού τύπου. Πολλά 
είναι  τα  θραύσματα  της  μαρμάρινης  κεράμωσης  που  συνανήκουν  και 
μπορούμε να έχουμε το μήκος ενός κορινθιακού καλυπτήρα (0.696μ.  x 
0.211μ.).  Τα  όστρακα  που  προέκυψαν  μπορεί  να  είναι  σχετικά  λίγα, 
καλύπτουν όμως ένα μεγάλο χρονολογικό φάσμα από τους ΑΡΧ έως τους 
ΥΡΩΜ και ΠΒΥΖ χρόνους. Η τομή Ε/07 μας έδωσε και λίγα όστρακα 
ΑΡΧ  χρόνων,  που  ανήκουν  σε  μικκύλα  αγγεία.  Από  την  τομή  Δ/05 
προέρχεται και ένα μικρό όστρακο με αναπαράσταση επιστυλίου.
Στα  Α  του  μνημείου  μέσα  από  το  ελατοδάσος  διέρχεται  μονοπάτι,  το 
οποίο  στα  Α/ΒΑ του  ναού βαίνει  κατά  μήκος  της  θέσης  Κακόπορτο 
(εικ. 167) και μετά στην περιοχή του Ξερόκαμπου ενώνεται με το τμήμα 
εκείνο  της  διαδρομής,  που  διέρχεται  από  τον  αυχένα  του  Αγίου 
Νικολάου  Άνω  Λουσών  (αρ.  91,  χάρτης  6).  Επίσης,  στα  ΝΔ  του 
μνημείου μέσα στο ελατοδάσος εντοπίστηκε μονοπάτι, με κατεύθυνση Β–
Ν, το οποίο οδηγούσε στο Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων 
(αρ. 54, χάρτης 6).
Ο ναός στον Γκρεμουλιά Καλαβρύτων βρίσκεται στη χώρα της αρκαδικής 
Κύναιθας και μάλιστα κοντά στα όρια των δύο επικρατειών Κύναιθας και 
Λουσών. Θα μπορούσε να ταυτιστεί ως ιερό ορίων (ΝΜΧ, 191).

α/α 77
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 185. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Ξυδιά 
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 720μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο ΥΡΩΜ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 21.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κυριακού, 198.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  ΒΑ της  Μονής  Αγίας  Λαύρας  (αρ. 89,  χάρτης 6),  στην 
πλαγιά του βουνού  Ράχη  Μαχαίρα, που αποτελεί πρόβουνο του όρους 
Βελιά (εικ. 185). Κοντά  στο  καλύβι  του  Δ.  Δαλμογιάννη  (Κοζώνα) 
βρέθηκε  τυχαία  κιβωτιόσχημος  τάφος  ακτέριστος,  πιθανόν  της  ΥΡΩΜ 
περιόδου και πρόχειρης κατασκευής, διαστάσεων 1.74μ. x 0.42μ.

α/α 78
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 186–189. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Λόφος Γλινίτσα 
ΧΩΡΙΟ Μανέσιον [=Μάνεσι]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 900μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τμήματα τοίχων, κομμάτια πίθων και κεραμίδων
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ΑΥΤΟΨΙΑ 4.11.2004, 13.6. 2006
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος, Κ. Τζούδας 

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Β/ΒΑ του χωριού, 800μ. περίπου από τα τελευταία σπίτια 
(εικ.  186).  Πρόκειται  για  λόφο,  ο  οποίος  αποτελεί  την  ανατολική 
προέκταση του όρους Κρανιά (ύψους 1.304μ.).  Στο μέσον περίπου του 
λόφου  και  στη  νότια  πλευρά  του,  σώζονται  τμήματα  τοίχων 
κατασκευασμένων από πέτρες διαστ. 0.74 x 0.20 x 0.35μ. (εικ. 187–188). 
Ο  λόφος  είναι  κατάφυτος  από  πρίνους.  Δεσπόζει  της  στενόμακρης 
κοιλάδας που εκτείνεται ανατολικά και δυτικά του χωριού (εικ. 189). Στη 
νότια πλευρά του λόφου περισυνελέγησαν μεγάλα κομμάτια κεραμίδων 
και πίθων. Μερικά θραύσματα κεραμίδων έσωζαν καστανέρυθρο γάνωμα. 
Στα δυτικά του λόφου υπάρχει η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου,  η οποία 
ιδρύθηκε στις αρχές του 19ου αι.

α/α 79
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 190. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Τουρκομνήματα
ΧΩΡΙΟ Μανέσιον [=Μάνεσι]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμοσκεπείς τάφοι ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 5.3.2003
ΟΔΗΓΟΣ Π. Μιχαλόπουλος, Ι. Χρυσικός

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλεξοπούλου 2003 (υπό έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α του χωριού και σε απόσταση 1.300μ. περίπου 
από αυτό. Το 2003, μετά από έντονη βροχόπτωση, στον αγρό ιδιοκτησίας 
Μπάτση ήλθαν στο φως δύο κεραμοσκεπείς τάφοι των ΡΩΜ χρόνων. Οι 
τάφοι  παρασύρθηκαν  από  το  χείμαρρο  Μπαρτσαίικο  Ποτάμι  που 
διέρχεται  της  περιοχής.  Εκατέρωθεν  των  οχθών  υπάρχει  εκτεταμένο 
νεκροταφείο  της  ίδιας  εποχής.  Οι  τάφοι  ήταν  κατασκευασμένοι  από 
κεραμίδες  λακωνικού  τύπου  και  ο  ένας  εξ  αυτών,  ο  τάφος  Ι,  ήταν 
κτερισμένος και περιείχε: 

1. Γυάλινο μυροδοχείο, ύψους 0.15μ., (αρ. κατ. 5086 ΜΜΠ), που χρονολογείται 
στο α΄ μισό του 2ου αι. μ.Χ. [πρβλ. Hayes 1975, 125–126, αρ. 490, 495, σχ. 14], 
(εικ. 190).

2. Βάση  γυάλινου  μυροδοχείου  (αρ.  κατ.  5087 ΜΜΠ),  που  χρονολογείται  στα 
μέσα του 2ου αι. μ.Χ. [πρβλ. Hayes 1975, 127, αρ. 502, σχ. 19] (εικ. 190).

3. Θραύσματα γυάλινου μυροδοχείου (αρ. κατ. 5088 ΜΜΠ), που χρονολογούνται 
από τις αρχές έως τα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. [πρβλ. Hayes 1975, 74, πίν. 17, αρ. 
254].

4. Τρία τμήματα οστέϊνης περόνης (αρ. κατ. 5090 ΜΜΠ).

α/α 80
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 191. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Μπαρτσαίικο Ποτάμι
ΧΩΡΙΟ Μανέσιον [=Μάνεσι]
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 740μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λιθόπλινθος 

ΑΥΤΟΨΙΑ 4.11.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος, Κ. Τζούδας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Α του χωριού, στις νότιες υπώρειες του Λόφου Γλινίτσα 
(αρ.  78,  χάρτης  7)  και  στο  μονοπάτι  που  βαίνει  κατά  μήκος  του 
χειμάρρου, στην αριστερή/νότια όχθη του οποίου υπάρχει μεγάλη πλίνθος 
(μήκος 0.80μ.) που σώζει αναβαθμό (εικ. 191). 

α/α 81
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 192–194. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ (Μέσα στο χωριό)
ΧΩΡΙΟ Κρυονέριον (παλ. τοπων. Ασάνι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ταφικός πίθος αρχών ΠΑΡΧ περιόδου, εγχυτρισμός ΥΓΕ–ΠΑΡΧ χρόνων, 

κεραμοσκεπείς τάφοι, αγγείο ΕΛΛ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 25.11.1987  Μ.  Πετριτάκη.  7.3.1997  Μ.  Πετρόπουλος  και  Μ.  Γκαζής. 

23.4.2004
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 269.  Πετριτάκη 1987, 163.  Pariente 1993, 807. Πετρόπουλος 1997, 

296. Λεξικό 2001, 237, 1978.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε ιδιωτικό δρόμο της κατοικίας Α. Σκούρα, που βρίσκεται αριστερά της 

εισόδου  του  χωριού  και  συγκεκριμένα  100μ.  από  την  εκκλησία, 
αποκαλύφθηκε ταφικός πίθος (ύψ. 1.87μ.) με ατρακτοειδή κοιλιά και ευρύ 
στόμιο,  που  περιείχε  ταφή  ακτέριστη.  Κοντά  στον  πίθο  υπήρχε 
εγχυτρισμός  σε  αμφορέα  τοποθετημένο  όρθια  και  είχε  ως  κτέρισμα 
γεωμετρικό κάνθαρο, ελλιπή ως προς τα τμήματα του σώματος (αρ. κατ. 
13269 ΠΜΠ,  εικ. 192–193). Η ανασκαφέας Μ. Πετριτάκη αναφέρει ότι 
πρόκειται για κοτύλη ΚΛ χρόνων (αρ. Ημερ. 147, 4). Το αγγείο ανήκει σε 
κάνθαρο του «ψηλού τύπου» και παρουσιάζει ομοιότητες με τον κάνθαρο 
που προέρχεται από τη θέση Βελβίνικο  του χωριού Φλάμπουρα (αρ. 49, 
χάρτης 6). Χρονολογείται στις αρχές της ΠΑΡΧ εποχής, σύμφωνα με τη 
μελέτη της Α. Γκαδόλου, [πρβλ. Γκαδόλου 2008, 120, εικ. 92].
Κατά τη διάνοιξη αγροτικού δρόμου από την πλατεία του χωριού προς το 
χώρο  αποκομιδής  απορριμμάτων,  διαπιστώθηκε  καταστροφή 
κεραμοσκεπών τάφων. Σε διενεργηθείσα αυτοψία το 1997, ο συνάδελφος 
Μ. Γκαζής περισυνέλεξε άωτο ημισφαιρικό σκυφίδιο, ύψους 0.05μ., διαμ. 
βάσης 0.05μ. [αρ. κατ. 15782 ΠΜΠ] (εικ. 194), που χρονολογείται από τα 
μέσα του 2ου αι. π.Χ. έως τα μέσα του 1ου αι. π.Χ. [πρβλ. Athenian Agora, 
XXIX 164, 344, εικ. 64, πίν. 78 και Γραβάνη, 575, πίν. 284].
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α/α 82
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ (Εντός του οικισμού)
ΧΩΡΙΟ Μανέσιον [=Μάνεσι]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 740μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ταφικός πίθος ΥΓΕ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 115. Δεκουλάκου 1982, 232. Γκαδόλου 2008, 37, 120–122, 177–

178, εικ. 93.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ (αρ. πρ. 262/4.8.1955) προκύπτει 

ότι το 1955 στο Μάνεσι είχε βρεθεί πίθος που περιείχε τέσσερα αγγεία 
(φιάλη, λεκάνη, λήκυθο και φακοειδή ασκό),  τα οποία χρονολογούνται 
στο τέλος της ΥΓΕ περιόδου και συγκεκριμένα στο τελευταίο τέταρτο του 
8ου αι. π.Χ. Τα αγγεία παραδόθηκαν από τον Β. Α. Νταλάπα και είναι τα 
εξής:

1. Φιάλη  (αρ.  κατ.  473  ΠΜΠ),  η  οποία  φέρει  μερικές  αποκρούσεις  και  στο 
εσωτερικό  της  σώζονται  ίχνη  από  δύο  ομάδες  μελανών  γραμμών.  Ανάλογη 
γραμμή υπάρχει και στο άνω μέρος της εσωτερικής επιφανείας της. Εξωτερικά 
διακοσμείται από τρεις ομάδες περιμετρικών, μελανών γραμμών ανά δύο κάτω 
από  το  χείλος,  στο  μέσον  και  γύρω  από  την  επιφάνεια  έδρασης.  Στο 
περιχείλωμα  κάθετα  μελανά  γραμμίδια  βρίσκονται  μεταξύ  δύο  μελανών 
περιμετρικών γραμμών. Το γάνωμα είναι μελανό και εξίτηλο. Έχει ύψος 0.054μ. 
και διάμ. χείλους 0.139μ. [Γκαδόλου 2008, 121–122].

2. Λεκάνη  (αρ.  κατ.  475  ΠΜΠ),  η  οποία  φέρει  πολλές  αποκρούσεις  και 
απολεπίσεις  του  γανώματος.  ΄Εχει  ύψος  0.09μ.,  διάμ.  χείλους  0.217μ.,  διάμ. 
βάσης 0.08μ. Το εσωτερικό της είναι μελαμβαφές. Εξωτερικά και κάτω από το 
χείλος, στη ζώνη των λαβών και στις δύο όψεις διακοσμείται με κυψελοειδές 
μοτίβο με στιγμές, που ορίζεται από ομάδες καθέτων, μελανών γραμμών στα 
δύο άκρα ανάμεσα σε οριζόντιες μελανές γραμμές. Κάτω από τις λαβές υπάρχει 
πλατιά μελανή,  περιμετρική ταινία και λίγο πιο κάτω ομάδα τριών μελανών, 
περιμετρικών  γραμμών.  Το  υπόλοιπο  σώμα  και  η  εξωτερική  επιφάνεια  της 
βάσης είναι μελαμβαφής [Γκαδόλου 2008, 120–121].

3. Λήκυθος  (αρ.  κατ.  476  ΠΜΠ)  με  κωνικό  σώμα,  πλατιά  επίπεδη  βάση  και 
γάνωμα  εξίτηλο.  ΄Εχει  ύψος  0.135μ.  και  διάμ.  βάσης  0.065μ.  Έχει  κάθετη 
ταινιωτή μικρή λαβή,  η οποία  διακοσμείται  με οριζόντια  μελανά  γραμμίδια. 
Στον ώμο υπάρχει μαίανδρος και στο υπόλοιπο σώμα περιμετρικές οριζόντιες 
μελανές γραμμές [Γκαδόλου 2008, 121].

4. Ασκός (αρ. κατ. 477 ΠΜΠ) φακοειδούς σχήματος με λαβή ταινιωτή και γάνωμα 
εξίτηλο. Έχει ύψος 0.105μ. και διάμ. χείλους 0.026μ. Στην περιφέρεια και στο 
λαιμό φέρει ταινίες, ενώ ομόκεντροι κύκλοι περιτρέχουν το σώμα. Η ράχη του 
διακοσμείται με τεθλασμένη γραμμή με κάθετες κεραίες στις γωνίες και στιγμές 
(κυψελοειδές μοτίβο) [Γκαδόλου 2008, 121[.

α/α 83
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 195. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Καστανιά
ΧΩΡΙΟ Μανέσιον [=Μάνεσι]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
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ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κομμάτια κεραμίδων και όστρακο με γραπτή διακόσμηση ΚΛ (;) χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 11.5.2005

ΟΔΗΓΟΣ Κ. Τζούδας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στην είσοδο του χωριού και στη δεξιά/νότια πλευρά της 

Επαρχιακής  οδού  Πατρών  –  Χαλανδρίτσας  –  Καλαβρύτων.  Κατά  την 
πρόσφατη βελτίωση του υπάρχοντος αγροτικού δρόμου, στα πρανή του 
λοφίσκου  αποκαλύφθηκαν  μεγάλα  τεμάχια  κεραμίδων  (εικ.  195)  και 
όστρακο με γραπτή διακόσμηση, πιθανόν της ΚΛ εποχής.
Ο γηγενής Σπ. Τζούδας μου ανέφερε ότι στη θέση αυτή λίγα χρόνια πριν 
είχε βρει, κατά τη διάρκεια εργασιών βελτίωσης του ίδιου δρόμου, «μικρό 
χάλκινο ειδώλιο ταύρου και τρία κουπάκια που ήταν μαύρα». 

α/α 84
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 196–199. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Παναγιά 
ΧΩΡΙΟ Μανέσιον [=Μάνεσι]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Διάσπαρτο  οικοδομικό  υλικό,  κεραμίδια  στέγης  λακωνικού  τύπου, 

κεραμική ΚΛ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 4.11.2004 

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος, Κ. Τζούδας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α του χωριού και 100μ. περίπου Α του εξωκλησιού 

Παναγιά, το οποίο είναι κτισμένο σε μικρό γήλοφο. Στο σχηματιζόμενο 
πλάτωμα του λοφίσκου βρίσκεται διάσπαρτο οικοδομικό υλικό (εικ. 196) 
και  αδιάγνωστη  κεραμική.  Ο  γήλοφος  δεσπόζει  της  κοιλάδας  και  έχει 
ορατότητα σε όλα τα σημεία του ορίζοντα (εικ. 197).
Περισυνελέγησαν  κομμάτια  κεραμίδων  στέγης  λακωνικού  τύπου  (εικ. 
198)  και  όστρακα  ως  επί  το  πλείστον  αδιάγνωστα.  Μεταξύ  αυτών, 
θραύσμα  λαιμού  προχοειδούς  αγγείου,  του  οποίου  σώζεται  τμήμα  του 
χείλους  που  φέρει  ανάγλυφο  δακτύλιο  γύρω  του  (εικ.  199)  και 
χρονολογείται στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. [πρβλ. Athenian Agora, XII  249, 
αρ. 181, πίν. 10]. 

α/α 85
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 200. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΧΩΡΙΟ Μανέσιον [=Μάνεσι]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 720μ.
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ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τμήματα κιόνων ΡΩΜ (;) χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 3.11.2004 

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος, Κ. Τζούδας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από αναφορά του αρχαιοφύλακα Α. Μητρόπουλου (1.3.1951) προκύπτει 

ότι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται παραπλεύρως της 
Επαρχιακής  οδού  Πατρών  –  Χαλανδρίτσας  –  Καλαβρύτων  και  στην 
αριστερή πλευρά της,  βρέθηκαν δύο τμήματα αρράβδωτων κιόνων ύψ. 
1.50μ.  ο  καθένας.  Σήμερα,  στον αύλειο  χώρο της εκκλησίας  βρίσκεται 
μόνον ο ένας, ο οποίος έχει μήκος 1.47μ. και διάμ. 0,67μ. Στο ένα άκρο 
του σώζεται τόρμος κυκλικής διατομής διάμ. 0.08μ. και βάθους 0.05μ., 
ενώ στο άλλο τόρμος τετράγωνης διατομής, διαστ. 0.045 x 0.055 x 0.05μ. 
Είναι από γκρίζο ασβεστόλιθο (εικ. 200). Πρόσφατα (15.6.2007), ο ιερέας 
του χωριού Γ. Τζελέπης μου ανέφερε ότι το άλλο τμήμα του αρράβδωτου 
κίονα βρίσκεται  καταχωσμένο στο χείμαρρο (ρέμα) που ρέει  μέσα στο 
χωριό και συμβάλλει στο Μανεσαίικο Ποτάμι.

α/α 86
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 201–212. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Μπρίσοβο, ή Πρίμισι,  Άγιος Ιωάννης
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Πρίμησι
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 960μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αρχιτεκτονικά μέλη ΑΡΧ, ΚΛ χρόνων, θραύσματα κεραμίδων, χάλκινο 

άγαλμα ΕΛΛ εποχής
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες 

ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Λ. Σταυροπούλου
ΠΗΓΕΣ Παυσ. VIII 19, 3.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, ΙΙ 109–114, III 180. Wilhelm – Reichel 1901, 9. Πίκουλας 1980–
1981,  337–358.  Pariente  1994,  723.  Tausend 1994,  41–52.  Lolos,  307. 
Kreidl,  235–238.  Pikoulas  1999α,  298–299.  Λεξικό 2001,  396,  3509. 
Αλεξοπούλου 2005β, 295. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο μικρό λόφο, ο οποίος είναι απόληξη του βουνού Βελιάς, βρίσκεται 
το  εξωκλήσι  του Αγίου Ιωάννη του  Θεολόγου (εικ.  201).  Ο λοφίσκος 
στην  πραγματικότητα  είναι  αποκομμένος  από  τον  όγκο  του  κυρίως 
βουνού. Η βόρεια πλευρά του είναι  βραχώδης και πέφτει απότομα στο 
Ρέμα της Κερασιάς . Η νότια πλευρά του λόφου είναι ομαλή. Γύρω από 
το εξωκλήσι και κυρίως στα Δ και Ν υπάρχουν αρχιτεκτονικά μέλη, όπως 
κιονόκρανο  δωρικού  ρυθμού  (εικ.  202)  και  αποτμήματα  αρράβδωτων 
κιόνων (εικ. 203–204), τα οποία εντόπισε ο Γ. Α. Πίκουλας. Το κατώφλι 
της  εισόδου  του  εξωκλησιού  είναι  αρχαίο  και  σώζει  στρόφιγγα  και 
αναβαθμό. Από εδώ προέρχεται και χάλκινο άγαλμα, όπως προκύπτει από 
έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και συγκεκριμένα από αναφορά της 
5.1.1926 του δημοδιδασκάλου Σουδενών Π. Παυλόπουλου,  Επιμελητού 
Αρχαιοτήτων, στην οποία επισημαίνεται:  «…πρό τινων ἡμερῶν ὁ Κων. 
Χρονόπουλος, ποιμενόπαις ἐκ Σουδενῶν, ἐν τῇ λίαν ἀνωμάλῳ κλιτύϊ 
τοῦ ὄρους  Βελλιάς  —μεταξὺ Σουδενῶν καὶ  Καλαβρύτων— ἀνεῦρεν 
ἐντὸς  τοῦ  χώρου  καὶ  πέριξ  ἐκριζωθείσης  ὑπὸ  θυέλλης  γιγαντιαίας 
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ἐλάτης  τεμάχια  ἀρχαίου  ἀγάλματος  ἢ  ἀνδριάντος  οἷον  δακτύλους, 
παλάμην,  τμήματα  κράνους  ἐκ  μετάλλου.  Πληροφορούμεθα  πρό 
τινων καὶ ἕτερος ποιμὴν ὁ Γ.  Β.  Δούβος ἀνεῦρε περὶ τὸ αὐτὸ μέρος 
παρόμοιον  τεμάχιον  ἀρχαίου  ἀγάλματος». Από  έλεγχο  των  βιβλίων 
καταγραφής του Μουσείου Πατρών προκύπτουν: 

1. Επτά θραύσματα χάλκινου ανδριάντα (εικ. 205), λεία, στιλπνά και διατήρησης 
καλής (αρ. κατ. 454 α–ζ ΜΜΠ).

2. Τρία  θραύσματα  χάλκινου  ανδριάντα  (εικ.  206),  τραχέα  εσωτερικά  και 
οξειδωμένα (αρ. κατ. 455 α–γ ΜΜΠ). 

3. Κυλινδρικό θραύσμα χυτού ελάσματος (εικ. 207) από χάλκινο ανδριάντα (αρ. 
κατ. 456 ΜΜΠ). 

4. Τρία  θραύσματα  χυτού  ελάσματος  (εικ.  208)  που  προέρχονται  από  κόμη 
χάλκινου  ανδριάντα  (αρ.  κατ.  457  α–γ  ΜΜΠ).  Τα  αποσπασματικά  αυτά 
κομμάτια  μαλλιών  κόμης  μπορούν  να  βρούν  ανάλογα  σε  αντίστοιχα  που 
προέρχονται από την Ολυμπία και χρονολογούνται στους ΕΛΛ χρόνους [πρβλ. 
OlForsch, ΙΧ πίν. 34, αρ. 180].

5. Πρόσθιο  τμήμα  άκρας  αριστεράς  χειρός  χάλκινου  ανδριάντα  (εικ.  209)  με 
αποκεκρουμένους  τους  δακτύλους,  των οποίων σώζεται  η αρχή και  το  πίσω 
τμήμα της παλάμης (αρ. κατ. 458 ΜΜΠ).

Ο Ευθ. Μαστροκώστας που έκανε τη καταγραφή των παραπάνω κινητών 
ευρημάτων,  στη  στήλη  «Παρατηρήσεις»  του  καταλόγου  σημειώνει: 
«Κατὰ μαρτυρία τοῦ γυμνασιάρχου κ. Κατσαρώνη εἶναι τὰ εὑρεθέντα 
περὶ τὰ 500μ. δυτικῶς τοῦ ναϋδρίου Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ἐν τῇ 
ἡμιονικῇ ὁδῷ πρὸς Λουσούς.  Ἴσως τὰ εὑρεθέντα παρὰ τῶν κ.  Χαρ. 
Παπαβασιλόπουλου καὶ Χρονόπουλου».
Από το αρ. πρ. 32583/1247/22.6.1926 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ προκύπτει 
ότι  εγκρίνει  το  ποσόν  των  χιλίων  (1.000)  δραχμών  για  τη  διενέργεια 
ανασκαφής  στη  θέση  που  βρέθηκε  το  άγαλμα,  η  οποία  όμως  δεν 
πραγματοποιήθηκε,  όπως αναγράφει ιδιοχείρως ο Έφορος Αρχαιοτήτων 
Ν.  Κυπαρίσσης  «ἐγένετο  ἡ  μετάβαση,  ἀλλὰ  ἡ  πίστωση  δὲν 
ἐδαπανήθη».
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Γ. Α. Πίκουλας στο προσωπικό ημερολόγιο 
αυτοψίας  έτους  1987 (αρ.  ημερολ.  VIII 45,  27.6.87),  κάποιος  ονόματι 
Γενεβέζος βρήκε στο ύψωμα Μαμινάδες  ένα «χάλκινο κομματάκι», που 
έμοιαζε με δάκτυλο χεριού, το οποίο πιθανότατα να ανήκει στην ανωτέρω 
παλάμη. Επίσης, από το προσωπικό ημερολόγιο του ιδίου, προκύπτει ότι ο 
Π. Νικολαΐδης το 1925 είχε δει στο εξωκλήσι «πλάκες με γράμματα».
Στην ίδια θέση, στην ανατολική/βόρεια όχθη του χειμάρρου  Κερασιές, 
που  συμβάλλει  στον  Ερασίνο/Βουραϊκό  ποταμό,  υπάρχει  και  η  πηγή 
Πρίμισι με αέναη ροή (εικ. 210). Ο Γ. Λώλος τοποθετεί εδώ την αρχή του 
υδραγωγείου της αρχαίας Κύναιθας [βλ. Lolos, 307]. Από την πηγή πρέπει 
να διερχόταν και αρχαία διάνοιξη, που οδηγούσε στο Κάστρο της Ωριάς, 
ή Κάστρο των Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6, εικ. 211).
Αριστερά της Επαρχιακής οδού Καλαβρύτων – Λουσών – Κλειτορίας και 
έναντι του υπό κατασκευή κτηρίου ιδιοκτησίας Α. Μπίρμπα, διακρίνονται 
αρχαίες επιχώσεις με θραύσματα κεραμιδιών.
Στα Ν της πηγής Πρίμισι  o K.  Tausend θεωρεί ότι διερχόταν ο αρχαίος 
δρόμος,  που οδηγούσε από την Κύναιθα στους  Λουσούς.  Ο  D.  Kreidl 
πιστεύει και αυτός ότι από τη θέση αυτή διερχόταν η αρχαία διαδρομή 
(Κύναιθα – Λουσοί)· ο τελευταίος αναφέρει ότι στα Ν της πηγής ο δρόμος 
κάμπτεται  προς  τα  ΝΔ,  προκειμένου  να  ακολουθήσει  την  πλαγιά  του 
λόφου και να γίνει ομαλότερη η πρόσβαση σε αυτόν. Κατά την άποψή 
του, πρόκειται για «παρακλάδι» της κύριας διαδρομής, το οποίο ονομάζει 
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«Prozessionweg», αφού τα κατάλοιπα του λόφου ανήκουν σε ιερό. 
Κατά την αυτοψία δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε το τμήμα αυτής της 
διαδρομής,  λόγω  της  πυκνής  βλάστησης.  Λίγο  νοτιότερα  της  πηγής 
συναντήσαμε  τμήμα  της  ίδιας  διάνοιξης,  η  οποία  ανηφορίζει  προς  το 
εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου (αρ. 91, χάρτης 6) που βρίσκεται στον 
ομώνυμο  αυχένα,  ο  οποίος  σχηματίζεται  μεταξύ  των βουνών  Μαύρος 
Λόγγος στα Α και του βουνού Πυργωτό στα Δ (εικ. 212).

α/α 87
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 213–216. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Αλώνια
ΧΩΡΙΟ Κρυονέριον (παλ. τοπων. Ασάνι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 780μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αγγεία αρχών ΠΑΡΧ εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 23.4.2004
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δεκουλάκου 1982, 227, 232–233. Πετρόπουλος 1997, 296. Λεξικό 2001, 

237,  1978.  Burkhalter –  Touchais,  829.  Αλεξοπούλου  2005β,  291. 
Γκαδόλου 2008, 37, 115–116.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και συγκεκριμένα από το αρ. πρ. 
44/104/8α/04.05.1955  έγγραφο  της  Υποδιεύθυνσης  Χωροφυλακής 
Καλαβρύτων, το αρ. πρ.164/24.5.1955 έγγραφο της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και το αρ. 
1 ΔΜΤΕ προκύπτει ότι το 1995 παρεδόθησαν στο Μουσείο Πατρών από 
τον  Αθ.  Σκούρα  τέσσερα  αγγεία  (αρ.  κατ.  600–603  ΠΜΠ),  που 
προέρχονταν από ταφικό πίθο.  Κατά την Α. Γκαδόλου χρονολογούνται 
στο τέλος της ΥΓΕ–αρχές ΠΑΡΧ εποχής και είναι τα εξής:

1. Λήκυθος-οινοχόη (αρ. κατ. 600 ΠΜΠ), η οποία είναι ακέραιη και φέρει κατά 
τόπους απολεπίσεις. ΄Εχει ύψος 0.216μ., διάμ. βάσης 0.055μ. Το γάνωμα είναι 
στιλπνό και καστανομέλανο. ΄Εχει τριφυλλόσχημο στόμιο, λαβή ταινιωτή και 
κάθετη.  Ο  λαιμός  είναι  ψηλός,  κυλινδρικός  και  ανοίγει  προς  το  σώμα. 
Ανάγλυφος δακτύλιος στη μετάβαση από το λαιμό στο σφαιρικό σώμα. Η βάση 
είναι  δακτυλιόσχημη.  Μελανό  γάνωμα  υπάρχει  στο  χείλος,  στην  εξωτερική 
επιφάνεια της λαβής, στο κατώτερο τμήμα του σώματος και στην εξωτερική 
επιφάνεια της βάσης. Ο λαιμός διακοσμείται με τέσσερις περιμετρικές ζώνες 
μοτίβων∙  στη  συνέχεια  με  τεθλασμένη  γραμμή,  ζητοειδείς  γραμμές  και 
ψευδόσπειρα∙  στο  ανώτερο  τμήμα  του  σώματος  με  λογχοειδή  φύλλα 
περιμετρικά (εικ. 213) [Γκαδόλου 2008, 115–116, εικ. 86, 82].

2. Κάνθαρος  (αρ.  κατ.  601  ΠΜΠ),  ο  οποίος  είναι  συγκολλημένος  από  πολλά 
θραύσματα. ΄Εχει ύψος 0.103μ. και διάμ. βάσης 0.05μ., διάμ. χείλους 0.088μ. 
Έχει  γάνωμα  μελανό  και  επίχρισμα  καστανό.  Το  χείλος  είναι  εδαφόχρωμο, 
ελαφρώς  έξω νεύον και  κάθετο  στο  σώμα.  Το εσωτερικό  του  αγγείου  είναι 
μελαμβαφές.  Στις  λαβές  διπλά  Χ  διαχωρίζονται  με  ομάδα  δύο  οριζοντίων, 
παράλληλων  μελανών  γραμμών.  Η  εξωτερική  επιφάνεια  του  αγγείου 
διακοσμείται με ομάδα τριών μελανών περιμετρικών ταινιών και κάτω από το 
σημείο πρόσφυσης των λαβών μία εδαφόχρωμη ταινία φέρει δύο περιμετρικές 
γραμμές (εικ. 214) [Γκαδόλου 2008, 115, εικ. 86, 81].

3. Δίωτο αγγείο (κάνθαρος;),  το οποίο είναι ακέραιο με λίγες αποκρούσεις (αρ. 
κατ. 602). ΄Εχει ύψος 0.10μ. και διάμ. βάσης 0.118μ. Το γάνωμα είναι μελανό, 
απολεπισμένο και έχει επίχρισμα καστανό. Το χείλος είναι κάθετο και ελαφρώς 
έξω  νεύον.  Στη  μετάβαση  από  το  σώμα  στη  δακτυλιόσχημη  βάση  υπάρχει 
περιμετρική  αυλάκωση.  Το  εσωτερικό  είναι  μελαμβαφές,  εκτός  από  ένα 
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εδαφόχρωμο κύκλο στο κέντρο, στο εσωτερικό του οποίου εγγράφεται μελανός 
δακτύλιος  με  μελανή  στιγμή  στο  κέντρο.  Η λαβή,  ως  προς  τη  διακόσμηση, 
χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το άνω φέρει διπλά Χ και το κάτω μελανό γάνωμα. 
Η  διακόσμηση  του  σώματος  χαρακτηρίζεται  από  ζώνες  συνεχόμενων  και 
διακεκομένων μοτίβων. Στο χείλος υπάρχει τεθλασμένη γραμμή. Στο ανώτερο 
τμήμα του σώματος υπάρχει ζώνη με ψευδόσπειρες και ζώνη με αραιές κάθετες 
σιγμοειδείς γραμμές στο ύψος της πρόσφυσης των λαβών. Στο κατώτερο τμήμα 
του σώματος και  πριν από την αυλάκωση της  μετάβασης στη βάση υπάρχει 
περιμετρική μελανή ταινία, στη βάση μελανός δακτύλιος (εικ. 215) [Γκαδόλου 
2008, 116, εικ. 87].

4. Απιόσχημος αρύβαλλος (αρ. κατ. 603). ΄Εχει ύψος 0.009μ., διάμ. βάσης 0.025μ. 
και διάμ. χείλους 0.024μ. Ο λαιμός είναι στενός και κοντός, η λαβή ταινιωτή. Η 
άνω επίπεδη επιφάνεια του χείλους, ο λαιμός, η λαβή και το κατώτερο τμήμα 
του  σώματος  διακοσμούνται  με  ομάδες  περιμετρικών  επάλληλων  μελανών 
γραμμών.  Στον  ώμο  και  περιμετρικά  υπάρχουν  τρία  άγκιστρα,  μεταξύ  των 
οποίων  παρεμβάλλονται  δύο  ομάδες  κάθετων  κυματοειδών  γραμμών.  Στο 
ανώτερο  τμήμα  υπάρχει  ζώνη  με  ομάδες  ζητοειδών  γραμμών  (εικ.  216) 
[Γκαδόλου 2008, 116].

α/α 88
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 217–218. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Λυσσόνερο, ή Λυσσόβρυση, ή Βροντό 
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πηγή, τάφοι ΡΩΜ (;) χρόνων, αρχαία διάνοιξη

ΑΥΤΟΨΙΑ 17.7.2005, 21.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Δ. Κόλλιας, Α. Λεχουρίτης 

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Duhn,  72.  ΙΚ,  26.  Παπαποστόλου  1978,  102.  Παπαχατζής  1980,  249, 

υποσ. 2. ΑΡΚΑΔΙΑ, 40.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται Α της Μονής Αγίας  Λαύρας  (αρ. 89, χάρτης 6) και 

στη  δεξιά/βόρεια  πλευρά του  Επαρχιακού  δρόμου που οδηγεί  από την 
πόλη των Καλαβρύτων στη Μονή. Εδώ και στην αριστερή/βόρεια όχθη 
του ρέματος υπάρχει πηγή που καλείται  Λυσσόνερο και αυτή είναι για 
μερικούς  μελετητές  η  αρχαία  πηγή  Άλυσσος  (Παυσ.  VIII 19,  3)  της 
Κύναιθας,  όπως  αναφέρει  ο  Γ.  Παπανδρέου.  Ο  F.  V.  Duhn,  που 
επισκέφθηκε  τα  Καλάβρυτα  στα  1878,  βρήκε  για  τη  βρύση  το  όνομα 
Λυσσόβρυση. Ο Ν. Παπαχατζής αναφέρει ότι η Άλυσσος ταυτίζεται με 
μία πηγή που βρίσκεται σε μικρή απόσταση «εκτός των ΝΔ κρασπέδων 
των Καλαβρύτων» και ότι αρχαίοι λίθοι που υπήρχαν κοντά στη νεώτερη 
βρύση  προέρχονταν  από  την  αρχαία  κρήνη.  Μέχρι  στιγμής,  στον 
υπερυψωμένο λόφο όπου βρίσκεται η Μονή δεν έχουν εντοπιστεί αρχαία 
κατάλοιπα ούτε κεραμική. 
Στα Β/ΒΑ της Μονής της Αγίας Λαύρας, στη δεξιά/βόρεια πλευρά του 
δρόμου  από  Καλάβρυτα  προς  Μονή  Αγίας  Λαύρας  και  στον  αγρό 
ιδιοκτησίας  Κατσικόπουλου  ερευνήθηκαν  δύο  κιβωτιόσχημοι  τάφοι 
(διαστ.  2.50μ.  x 1.10μ.  x 0.80μ.),  οι  οποίοι  ήταν  κτισμένοι  με 
ασβεστολιθικούς  σχιστόλιθους  και  καλύπτονταν με  πλάκες  από το  ίδιο 
υλικό. Οι τάφοι είχαν συληθεί. Βρέθηκε μόνον σκελετικό υλικό.
Κατά  την  αυτοψία  του  2005,  στα  Ν  της  πηγής  στην  αριστερή/νότια 
πλευρά του δρόμου και  σε απόσταση 50–70μ.  από αυτόν,  εντοπίστηκε 
μονοπάτι,  το  οποίο  αποτελεί  τμήμα  αρχαίας  διάνοιξης,  με 
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προσανατολισμό  Β–Ν  (εικ.  217–218).  Το  τμήμα  αυτό  της  διάνοιξης 
τέμνεται  από  το  σύγχρονο  διανοιγμένο  χωματόδρομο,  που  οδηγεί  σε 
μικρό οροπέδιο με το μικροτοπωνύμιο Καλύβες του Μπουμπουνάκη.

α/α 89
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Μονή Αγίας Λαύρας 
ΧΩΡΙΟ Καλάβρυτα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 900μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ευρήματα ΥΕ ΙΙΙΑ, ΥΕ ΙΙΙΒ εποχής, ενεπίγραφη στήλη ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 17.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  14–15,  26,  116–118.  ΚΕ,  104–112.  Rizakis 1979,  Ι  394,  αρ.  285. 

Papadopoulos–Kontorli-Papadopoulou 1984, 221–227 και ειδικότερα 224. 
Σάμψων 1986, 33–39. Pariente 1994, 723. Κουμούση – Μουτζάλη 2001–
2002, 431–444. Σαλαβούρα 2007, 228.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι «μερικοί μελετητές» τοποθετούν στη θέση 
της Μονής την αρχαία Κύναιθα, από το γεγονός ότι εδώ κοντά υπάρχει 
και  πηγή  που  σήμερα  ονομάζεται  Λυσσόνερο  (αρ.  88,  χάρτης  6). 
Σημειώνει μάλιστα ότι επί των ημερών του «δεν εντοπίσθηκαν αρχαία, ή 
ευρήματα». Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν οικοδομικά κατάλοιπα 
ούτε κεραμική.
Μεταξύ των ετών 1930–1932,  κατά τη διάνοιξη  δρόμου από τη Μονή 
προς το Ηρώο, βρέθηκαν «πήλινα αγγεία», σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 
Ηγούμενος της Μονής το 1987 στον Γ. Α. Πίκουλα. Το γεγονός αυτό μου 
επιβεβαίωσε και ο γηγενής Α. Λεχουρίτης, ο οποίος το είχε ακούσει από 
τον  παππού του,  αναφέροντάς  μου  ότι  «είχαν  βρεθεί  πολλά  πράγματα 
μέσα σε μεγάλους τάφους».
Στις αρχές του 17ου αι. μ.Χ. χρονολογείται η Ιστορική Μονή της Αγίας 
Λαύρας, μία αίθουσα της οποίας έχει διαμορφωθεί σε Μουσείο. Μεταξύ 
των ιστορικών ενθυμίων, που είναι κυρίως χειρόγραφα του 16ου και 17ου 

αι. μ.Χ., εκτίθενται και λίγα αρχαία ευρήματα, όπως δύο αγγεία, χρυσές 
ταινίες  (λωρίδες)/χρυσά  φύλλα  και  ένα  ζεύγος  λαβίδων  της  ΥΕ  ΙΙΙ 
περιόδου.  Η Λ.  Κοντορλή-Παπαδοπούλου αναφέρει  ότι  τα  αντικείμενα 
αυτά  τα  δώρισε  στη  Μονή  το  ζεύγος  Κωνσταντινίδη  πριν  από  το  Β΄ 
Παγκόσμιο  Πόλεμο.  Την  ακριβή  προέλευση  των  αντικειμένων  δεν  τη 
γνωρίζει  και  υποθέτει  πως  μπορεί  να  προέρχονται  από  κάποια 
αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα στην περιοχή. Τα αγγεία χρονολογούνται, 
σύμφωνα με τη διακόσμηση, προς το τέλος της ΥΕ ΙΙΙΑ εποχής και είναι 
πρωιμότερα της ΥΕ ΙΙΙΒ. Οι λαβίδες όμως ανάγονται στην ΥΕ ΙΙΙΒ. 
Σχετικά  με  τις  χρυσές  ταινίες  (golden strips),  η  Λ.  Κοντορλή-
Παπαδοπούλου  αναφέρει  ότι  αυτές  έχουν  δημοσιευθεί  στο  περιοδικό 
Aurifex, Studies in Ancient Jewelry από τον R. Laffineur [R. Laffineur, L’ 
orfèvrerie rhodienne orientalisante,  στο:  T.  Hackens,  Aurifex 1,  Études 
sur l’  Orfèvrerie Antique/Studies in Ancient Greek Jewelry,  Louvain-la-
Neuve 1980]. Όμως, μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν γίνεται καμία 
μνεία από τον συγγραφέα στα «χρυσά φύλλα της Αγίας Λαύρας». 
Από  τη  Μονή  προέρχεται  και  ενεπίγραφος  στήλη  [βλ.  κατάλογο 
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επιγραφών κατά θέση εύρεσης],  η οποία κατά τον  Α.  Ριζάκη αποτελεί 
μαρτυρία της εξάπλωσης των οικονομικών ενδιαφερόντων των Ρωμαίων 
αποίκων από την Πάτρα στη γη των γειτονικών πόλεων του αρκαδικού 
Βορρά [πρβλ. Rizakis 1979, I 394, αρ. 285].

α/α 90
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 219. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Βρωμονέρι
ΧΩΡΙΟ Μανέσιον [=Μάνεσι]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 761μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Θαλαμοειδείς τάφοι ΥE ΙΙΙΓ εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 5.4.1986 Μ. Πετρόπουλος, 19.6.1997 Μ. Πετρόπουλος. Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Γ. Καρπής)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, ΙΙ 115.  ΚΕ, 268–269. Κυπαρίσσης 1929, 91. Κυπαρίσσης 1930, 

87–88. Συριόπουλος 1964, 105, 480. Πολυδώρου, 39. Papadopoulos 1979, 
32. Πετρόπουλος 1989, 136. Touchais 1996, 1180. Κολώνας 1996–1997, 
485. Πετρόπουλος 1997, 296.  Burkhalter –  Touchais, 829. Πετρόπουλος 
2004α (υπό έκδοση). Αλεξοπούλου 2005β, 292. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το 1930, ο Ν. Κυπαρίσσης ανέσκαψε στην ιδιοκτησία Λ. Δημόπουλου, 
άγνωστο  αριθμό  θαλαμοειδών  τάφων,  η  οροφή  των  οποίων  είχε 
καταρρεύσει. Κατά την ανασκαφή βρήκαν αγγεία της ύστερης μυκηναϊκής 
εποχής.  Ο  Αθ.  Παπαδόπουλος  πιστεύει  ότι  υπάρχει  μυκηναϊκό 
νεκροταφείο και μέσα στο χωριό.
Το  1997,  κατά  τη  διάνοιξη  αγροτικού  δρόμου,  στο  πρανές  χαμηλού 
λοφίσκου  ήλθαν  στο  φως  οι  δρόμοι  επτά  θαλαμοειδών  μυκηναϊκών 
τάφων,  οι  οποίοι  εντοπίστηκαν  σε  απόσταση  50μ.  περίπου  από  την 
ιδιοκτησία  Λ.  Δημόπουλου.  Ερευνήθηκε  λαξευτός  τάφος  σχήματος 
ακανόνιστου  ελλειψοειδούς,  διαστάσεων  2.70μ.  x 0.65μ.  και  με 
προσανατολισμό Α–Δ. Η νότια μεγάλη πλευρά είχε καταστραφεί από το 
μηχανικό εκσκαφέα και φρασσόταν σε μήκος 1.90μ. με ξερολιθιά πάχους 
0.30μ.  περίπου.  Στον  τάφο  βρέθηκε  σκελετός  σε  ύπτια  στάση  με  το 
αριστερό χέρι πάνω στο στήθος. Τα ευρήματα ήταν κωνικό σφονδύλι (αρ. 
κατ.  5091  ΜΜΠ)  από  στεατίτη  (εικ.  219)  και  όστρακο  μόνωτου 
κυπέλλου. 

α/α 91
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 220–223. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Άγιος Νικόλαος 
ΧΩΡΙΟ Άνω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά Θεοτόκου)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.180μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πιθανή αρχαία διάνοιξη

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας. Γ. Βαρβιτσιώτης
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ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 176. Πίκουλας 1986, 317. Πίκουλας 1990–1991, 250. Tausend 1994, 

41–52. Kreidl, 235–238. Pikoulas 1999α, 301.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται  στα Β του χωριού  Άνω Λουσοί  (εικ.  220).  Η θέση 

οφείλει  το  όνομά  της  στο  ομώνυμο  εξωκλήσι.  Στο  σημείο  αυτό 
συγκλίνουν οι δυτικές υπώρειες του βουνού  Μαύρος  Λόγγος (ύψους 
1.400μ.)  στα  Α  και  του  βουνού  Πυργωτό  (ύψους  1.408μ.)  στα  Δ. 
Πρόκειται για διαχρονικό πέρασμα και από εδώ πιθανότατα διερχόταν ο 
δρόμος που οδηγούσε από τους Λουσούς στην Κύναιθα. Στη δεξιά πλευρά 
του  Επαρχιακού  δρόμου  που  οδηγεί  στο  Χιονοδρομικό  Κέντρο 
Καλαβρύτων  και  σε  απόσταση  4  χλμ.  από  τη  διασταύρωση  της 
Επαρχιακής οδού Καλαβρύτων – Λουσών – Κλειτορίας σώζεται πιθανόν 
τμήμα αρχαίας  διάνοιξης  σε μήκος 50μ.  και  σε πλάτος  1.50μ. περίπου 
(εικ. 221–222). Η διάνοιξη αυτή διερχόμενη διαμέσου του Ξερόκαμπου 
οδηγούσε  στη  Νώνακρη.  Στο  σχηματιζόμενο  αυχένα,  όπου  και  το 
εξωκλήσι  του  Αγίου  Νικολάου,  διασταυρωνόταν  με  το  δρόμο  που 
οδηγούσε στην αρχαία Κύναιθα. Άλλωστε, κατά τον Γ. Α. Πίκουλα ένας 
αυχένας  που δημιουργείται  μεταξύ δύο ορεινών όγκων «δεν μπορεί  να 
μην αποτελούσε δίοδο επικοινωνίας μεταξύ δύο περιοχών που ένωνε και 
ταυτόχρονα διεχώριζε, ως υδροκριτική γραμμή». Μνεία της θέσης γίνεται 
και από το Γ. Παπανδρέου, ο οποίος την ονομάζει «Βιγλοστάσιον». 
Νοτιότερα του εξωκλησιού  και  σε απόσταση 350μ.  περίπου από αυτό, 
στις νότιες υπώρειες της Βελιάς ο γηγενής Γ. Βαρβιτσιώτης μου υπέδειξε 
δρόμο, ο οποίος οδηγεί στη Μονή Αγίας Λαύρας (αρ. 89, χάρτης 6) στη 
θέση  Λυσσόνερο,  ή  Λυσσόβρυση,  ή  Βροντό  (αρ.  88,  χάρτης  6)  και 
κατόπιν στη θέση Ξηρόκαμπος (αρ. 63, χάρτης 6) του Σκεπαστού (εικ. 
223).

α/α 92
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 224–225. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Καραμεσιναίικα 
ΧΩΡΙΟ Κάτω Βλασία 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.205μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Όστρακα ΠΡ εποχής. Κοχλιάριο ΠΓΕ χρόνων. Σκύφος και όστρακο ΑΡΧ 

εποχής. Νόμισμα ΕΛΛ εποχής. Οχυρό ΥΒΥΖ περιόδου
ΑΥΤΟΨΙΑ 9.12.2005, 24.9.2007

ΟΔΗΓΟΣ (Α.  Γουλιάμη,  Χ.  Τεμπέλης),  Α.  Οικονομόπουλος,  Γ.  Καραμεσίνης,  Α. 
Λαζουράς

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Δ του χωριού και μεταξύ των ΝΔ υπωρειών του 
βουνού  Άγιος  Αθανάσιος (ύψους  1.205μ.)  και  των  ΒΑ του  βουνού 
Προφήτης Ηλίας,  πρόβουνου του Ερυμάνθου. 
Από τη θέση Καραμεσιναίικα  προέρχεται μικρογραφικός μελαμβαφής 
σκύφος των ΑΡΧ χρόνων [πρβλ. ως προς τον τύπο του αγγείου Athenian 
Agora XII I 87, πίν. 17, αρ. 364, 373]. Το γάνωμα, ως επί το πλείστον, 
είναι  εξίτηλο (εικ.  224).  Έχει  λαβές οριζόντιες,  ταινιωτές  και  ελαφρώς 
υπερυψωμένες  (αρ.  κατ.  12788  ΠΜΠ).  Το  αγγείο  είχε  παραδοθεί  στις 
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28.1.1985  από  τον  Α.  Λαζουρά  στο  Εθνικό  Αρχαιολογικό  Μουσείο, 
σύμφωνα  με  το  αρ.  πρ.  2893/8.10.1984  έγγραφο  του  Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου και στη συνέχεια εστάλη στη ΣΤ΄ ΕΠΚΑ (αρ. 
πρ. 372/1985 έγγραφο της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ). Ως προς τον τύπο του αγγείου 
[πρβλ. Athenian Agora XII I 87, πίν. 17, αρ. 364, 373].
Επίσης, από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ (αρ. πρ. 6/25/11.9.1967) 
προκύπτει ότι από την Κάτω Βλασία προέρχεται χάλκινο κοχλιάριο (αρ. 
κατ.  341  ΜΜΠ)  των  ΠΓΕ  χρόνων.  Στο  στέλεχος  της  λαβής  υπάρχει 
γεωμετρική  διακόσμηση  δύο  τεθλασμένων  γραμμών,  που  σχηματίζουν 
συνεχόμενους  ρόμβους.  Ανάλογη διακόσμηση υπάρχει  και  σε στέλεχος 
χάλκινης  τοξωτής  πόρπης,  που  προέρχεται  από  τον  τάφο  41  του 
Κεραμεικού [πρβλ. Coldstream 1977, 58–59, εικ. 14d]. Έχει μήκος 0.10μ. 
(εικ. 225).
Από έλεγχο των αποθηκών της Εφορείας προκύπτει ότι από την περιοχή 
της Κάτω Βλασίας (8.10.1958) προέρχεται χάλκινο νόμισμα Σικυώνος, το 
οποίο  ως  εμπροσθότυπο  φέρει  περιστέρι  με  ανοιχτά  φτερά  προς  τα 
αριστερά  και  ως  οπισθότυπο  στεφάνι  [ο  οπισθότυπος  είναι  κακής 
διατήρησης και δεν διακρίνονται αρχικά. Ως προς τον τύπο πρβλ. Warren 
1983,  Ι group 5,  περ. 330–περ.  290 π.Χ. (;) και 2ο αι. π.Χ., 44, πίν. 7]. 
Επίσης,  προκύπτει  ότι  το  1974  ο  Κων.  Κουτρουμάνης  παρέδωσε 
«ανώνυμη»  φόλλι  που χρονολογείται  περί  το  1030/1035–1042  (;)  μ.Χ. 
[πρβλ. Γαλάνη-Κρίκου et al. 2000, 148–149, 25.38].
Από  τη  θέση  και  στα  δημιουργούμενα  κλιμακωτά  άνδηρα 
περισυνελέγησαν  βάσεις  χειροποίητων  αγγείων  των  ΠΡ  χρόνων.  Αν 
λάβουμε υπόψη μας την κεραμική της εποχής αυτής και σε συνδυασμό με 
το  επίκαιρο  του  οχυρωμένου  πλατώματος  στην  κορυφή  του  Αγίου 
Αθανασίου, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και την πιθανότητα εκείνη να 
είχε τειχιστεί και πριν από τους ΚΛ/ΕΛΛ χρόνους.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Στο ανώτερο σημείο του βουνού Άγιος Αθανάσιος, όπου και το τριγωνομετρικό 
της  Υπηρεσίας  του  Στρατού,  βρίσκεται  μικρό  εικονοστάσι  αφιερωμένο  στον 
Άγιο  Αθανάσιο,  από  τον  οποίο  το  βουνό  φέρει  το  όνομά  του.  Ορθώνεται 
επιβλητικά  στα  Δ του  χωριού  Άνω Βλασία  και  του ποταμού  Σελινούντα.  Οι 
βόρειες και νότιες πλαγιές του είναι απότομες και κρημνώδεις.  Οι ανατολικές 
παρουσιάζουν αναβαθμούς και ομαλότερη είναι η δυτική πλευρά του, από την 
οποία γίνεται και η πρόσβαση. Στα Δ και ΝΔ αναπτύσσονται πολλές λάκκες, οι 
οποίες με την κατασκευή αναβαθμίδων προσφέρονται για καλλιέργεια. Οι ΝΔ 
υπώρειες του βουνού και η περιοχή Ν αυτού φέρει το όνομα Καραμεσιναίικα 
από το  όνομα κάποιου  μεγάλου κτηματία,  όπως  με  ενημέρωσε  ο  γηγενής  Γ. 
Λαζουράς. 
Στην κορυφή του βουνού σχηματίζεται μακρόστενο πλάτωμα, με κλίση από τα Ν 
προς τα Β, το οποίο είναι τειχισμένο. Λόγω της πυκνής βλάστησης, δεν κατέστη 
δυνατό  να  σχεδιασθεί  η  κάτοψη  της  οχύρωσης.  Ο  εξωτερικός  περίβολος 
ακολουθεί  περιμετρικά  την  κορυφή  και  είναι  κτισμένος  από  μεγάλους 
ασβεστόλιθους, οι οποίοι σε μερικά σημεία είναι καλά προσαρμοσμένοι, ενώ στο 
ΒΔ τμήμα είναι  κατασκευασμένος  από αδούλευτους  λίθους  και  βύσματα στα 
κενά.
Στο  Ν  τμήμα  της  δυτικής  πλευράς  ο  περίβολος  έχει  πλάτος  1.30μ.,  είναι 
επιμελημένης κατασκευής και έχει ως συνδετικό υλικό ασβεστοκονίαμα και λίγα 
κεραμίδια. Στο μέσον περίπου της Δ πλευράς εντοπίστηκε εγκάρσιο τείχος με 
προσανατολισμό Δ–Α. Έχει δύο μέτωπα και το εσωτερικό του έχει γεμισθεί με 
μικρότερες  πέτρες.  Το πλάτος  του  είναι  1.70μ.  και  σώζεται  σε  μήκος  2.50μ. 
Πιθανόν,  το Β τμήμα του εξωτερικού περιβόλου της Δ πλευράς καθώς και  ο 
εγκάρσιος βραχίονας να είναι αρχαίας εποχής. Οι κατώτεροι λίθοι έχουν αδρή 
επεξεργασία και δείχνουν να είναι αρχαίοι σε σχέση με τους υπερκείμενους, οι 
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οποίοι  έχουν  τοποθετηθεί  δίκην  ξερολιθιάς  και  φανερώνουν  μεταγενέστερη 
κατασκευή, πιθανόν των ΥΒΥΖ χρόνων. Η λατόμευση πρέπει να έγινε επί τόπου, 
αφού το πέτρωμα αφθονεί σε όλο το χώρο. Εντός του τειχισμένου πλατώματος 
εντοπίσαμε στο Ν τμήμα, μέσα στην πυκνή βλάστηση, δύο δεξαμενές, εκ των 
οποίων η μία έχει διαστάσεις (εσωτ.) 2.70μ.  x 2.60μ.  x 1.60μ. (σωζ. ύψος). Σε 
πολλά  σημεία  της  δεξαμενής  σώζεται  ισχυρό  κονίαμα,  πιθανόν  για  τη 
στεγανοποίησή της. Λίγο ανατολικότερα της πρώτης δεξαμενής εντοπίστηκε και 
δεύτερη, η οποία δείχνει να βρίσκεται κατά τι χαμηλότερα της πρώτης και στη 
ΒΑ γωνία της έσωζε την απαρχή της καμαρωτής κάλυψής της. Δεν εντοπίστηκαν 
πύργοι. 
Το βουνό του Αγίου Αθανασίου έχει άμεση οπτική σύνδεση με τα στρατηγικά 
υψώματα της Αχαΐας στα Β/ΒΔ, τον έλεγχο του οδικού δικτύου που οδηγεί στο 
Άνω Μαζαράκι (Ρακίτα) στα Β/ΒΑ, της οδού που οδηγεί στην Κύναιθα στα Α 
και  εκείνης  στα  Ν  που  οδηγεί  στην  Ψωφίδα.  Αποτελεί  το  «κλειδί»  της 
τοπογραφίας για την περιοχή. Η οπτική επαφή που έχει με το λόφο Καστρίτσι,  
στον οποίο τοποθετείται το αχαϊκό Λεόντιον, στα Β και με την Κύναιθα στα Α 
είναι άμεση. Πιθανόν η οχύρωση να ανάγεται στους ΕΛΛ χρόνους.
Επειδή η πόλη στο λόφο Καστρίτσι στερείται ακρόπολης, πιθανόν το οχυρωμένο 
πλάτωμα  στο  βουνό  Άγιος  Αθανάσιος  που  επείχε  θέση  οχυρού,  να  την 
υποκαθιστούσε επαρκώς, αφού ο οικισμός στον παραπάνω λόφο επιδέχεται τον 
χαρακτηρισμό της πόλης.
Δεν αποκλείεται η οχύρωση των ΥΒΥΖ χρόνων να ταυτίζεται με το  Κάστρο 
της  Βλασιάς,  ή  του  San Biasio,  το  οποίο  οι  Ι.  Θ.  Σφηκόπουλος 
[Σφηκόπουλος, 182] και  K.  Kourelis [Kourelis, 292] τοποθετούν με επιφύλαξη 
στο λόφο Καστρίτσι.
Ένα μεμονωμένο μικρό όστρακο με διακόσμηση πλαστικών ταινιών,  πιθανόν 
των  ΑΡΧ χρόνων  [Corinth,  XV III,  πίν.  76,  αρ.  2159],  που  βρέθηκε  στη  Δ 
πλαγιά, πιστοποιεί την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή.
Στα  Β  του  βουνού  Άγιος  Αθανάσιος  βρίσκεται  το  βουνό  Ταρισός,  που 
χωρίζεται  από  τον  Άγιο  Αθανάσιο  με  έναν  αυχένα.  Στις  ΝΔ  υπώρειές  του 
βρίσκεται  η  πηγή  Κεραμιδάκι  με  αέναη  ροή.  Ο  γηγενής  Α.  Λαζουράς  με 
πληροφόρησε ότι «όταν ήταν μικρός και ερχόταν εδώ με τα πρόβατα, είχε δει 
μεγάλα κιούνια που πήγαιναν το νερό στη Γκρανπόπολη, στην πόλη που είναι  
στο  Καστρίτσι».  Σύμφωνα  με  το  ανάγλυφο  του  τοπίου  και  εάν  από  εδώ 
υδρευόταν η πόλη στο λόφο Καστρίτσι,  η κατεύθυνση του δικτύου ύδρευσης 
μετά από απόσταση 1.800μ. περίπου κατέληγε στα Δ του λόφου και εκτός της 
οχύρωσης,  στο  σημείο  που  ο  Ν.  Ζαφειρόπουλος  είχε  βρει  στελέχη  πηλίνων 
σωλήνων.

α/α 93
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Αγγελόκαστρο
ΧΩΡΙΟ Κάτω Βλασία 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 920μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τοίχοι από αργολιθοδομή

ΑΥΤΟΨΙΑ 23.8.2003
ΟΔΗΓΟΣ Α. Οικονομόπουλος, Κ. Τζούδας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 84, 264.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για λόφο, ο οποίος βρίσκεται στα Α της  Μονής  του  Αγίου 
Νικολάου (αρ. 94, χάρτης 7). Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ίχνη αρχαίας 
κατοίκησης. Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν θεμέλια, ούτε κεραμική.
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α/α 94
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 226. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Μονή Αγίου Νικολάου
ΧΩΡΙΟ Κάτω Βλασία 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.078μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

ΑΥΤΟΨΙΑ 23.8.2003
ΟΔΗΓΟΣ Α. Οικονομόπουλος, Κ. Τζούδας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 116. ΚΕ, 84–85, 264.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα Β του χωριού Κάτω Βλασία υψώνεται ο κωνοειδής λόφος του Αγίου 
Νικολάου,  ο  οποίος  πήρε  το  όνομα  από  την  ομώνυμη  Μονή  που 
βρίσκεται σε αυτόν (εικ. 226). Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι το 1885 
ανακαινίσθηκε  ο  ναός  και  τα  κελιά  και  στο  εσωτερικό  της  Μονής 
«διασώζεται μικρὸς ἀρχαῖος ναός». Επίσης μνημονεύει και «μία ἀρχαία 
εἰκόνα  τοῦ  Ἀγίου  Νικολάου»,  της  οποίας  το  πρόσωπο  είναι 
παραμορφωμένο  και  χρονολογείται  στο  1150  μ.Χ.  Η  αναγραφόμενη 
ημερομηνία  επί  της  εικόνος  ΑΨΛΘ΄  (1739)  αποδεικνύει  ότι  έχει 
«ανακαινισθεί».  Στην  πραγματοποιηθείσα  αυτοψία  δεν  εντοπίστηκε 
αρχαίο  οικοδομικό  υλικό  εξωτερικά  της  Μονής.  Στο  εσωτερικό  δεν 
μπορέσαμε να εισέλθουμε, γιατί παραμένει κλειστή.

α/α 95
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 7 (φύλλο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ)

ΘΕΣΗ Χαρκοσκάλα
ΧΩΡΙΟ Κάτω Βλασία 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 920μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τοίχοι από αργολιθοδομή 

ΑΥΤΟΨΙΑ 23.8.2003
ΟΔΗΓΟΣ Α. Οικονομόπουλος, Κ. Τζούδας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 84, 263–264.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για  λόφο,  ο  οποίος  βρίσκεται  στα  Ν της  Μονής  του  Αγίου 
Νικολάου (αρ. 94, χάρτης 7). Ο Γ. Παπανδρέου μνημονεύει ίχνη αρχαίας 
κατοίκησης. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν θεμέλια τοίχων ευτελούς 
κατασκευής, αλλά δεν εντοπίστηκε κεραμική.

α/α 96
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ακλαδούρες
ΧΩΡΙΟ Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
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ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.040μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λουσοί: B/ΒΑ νεκροταφείο ΚΛ, ΕΛΛ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ Α. Γκαδόλου, Λ. Σταυροπούλου, (Α. Γουλιάμη)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πέτσας, 186.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Β του ιερού των Λουσών, εντός του οικισμού των Κάτω 

Λουσών (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος)  και  στη διασταύρωση 
της  Επαρχιακής  οδού  Καλαβρύτων  –  Λουσών  –  Κλειτορίας  με  τον 
επαρχιακό  δρόμο  που  οδηγεί  προς  Σιγούνι.  Το  1971,  σε  αυτοψία  που 
πραγματοποίησε  ο  Φ.  Πέτσας,  παρατήρησε  ότι  η  νεοκατασκευασθείσα 
οδός  που  οδηγεί  προς  Σιγούνι  διήλθε  του  αρχαίου  νεκροταφείου, 
καταστρέφοντας κεραμοσκεπείς τάφους. 

α/α 97
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιοι Ταξιάρχες
ΧΩΡΙΟ Κραστικοί

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 880μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Μονή ΥΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Π. Καραγκούνης, Β. Κουτρουμπή

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κορύλλος, 129–130. Bon 1969, 469–470. Βασιλικοπούλου-Ιωαννίδου, 47.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα  Α  του  χωριού  υπάρχει  σπηλαιώδης  βράχος  εν  μέρει 
κατακρημνισμένος, στην οροφή του οποίου σώζονται αγιογραφίες. Όπως 
με πληροφόρησε ο Π. Καραγκούνης, ο βράχος σχημάτιζε «τρεις θόλους» 
και πριν από την Τουρκοκρατία στέγαζε Μονή με 400 καλόγερους.
Οι A. Bon και Α. Βασιλικοπούλου-Ιωαννίδου αναφέρουν ότι το 1429 μ.Χ. 
στο  χωριό  έλαβε  χώρα το  συνοικέσιο  του Θωμά Παλαιολόγου  με  την 
κόρη του φεουδάρχη Ζαχαρία, με σκοπό να τεθεί τέλος στις διαμάχες που 
είχαν ανακύψει μεταξύ Ελλήνων και αρχόντων του Πριγκηπάτου.

α/α 98
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Κωνσταντίνος
ΧΩΡΙΟ Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.000μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 4.5.1995, 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη) Α. Γκαδόλου, Λ. Σταυροπούλου 

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο μικρό έξαρμα γης που σχηματίζεται στα Α του υψιπέδου των Λουσών 
και στα Β/ΒΑ του ιερού της Αρτέμιδος, όπου και το ομώνυμο εξωκλήσι, 
βρίσκονται διάσπαρτα κεραμίδια BYZ χρόνων.

α/α 99
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κάστρο
ΧΩΡΙΟ Κέρτεζη

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 920μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οχύρωση ΥΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 23.4.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 182–183. Πίκουλας 1991, 265–268. Βορύλλας, 17, 19.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται 2 χλμ. περίπου Α/ΝΑ από το κέντρο του χωριού. Κατά τον Γ. 
Α.  Πίκουλα  τα  αναφερόμενα  «αρχαία  ερείπια  φρουρίου»  από  τον  Γ. 
Παπανδρέου  αφορούν  σε  κάστρο  της  Φραγκοκρατίας.  Δεν  κατέστη 
δυνατή η αυτοψία. 

α/α 100
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Στους Ασημιούς, ή των Ασημών
ΧΩΡΙΟ Κέρτεζη

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

ΑΥΤΟΨΙΑ 23.3.2007
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίκουλας 1991, 265–268, υποσ. 2. Βορύλλας, 17–18.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι  γηραιότεροι  κάτοικοι  του  χωριού,  παρόλο  που  θυμόντουσαν  το 
τοπωνύμιο, δεν γνώριζαν επακριβώς το τοπογραφικό στίγμα της θέσης. Οι 
περισσότεροι  μου  ανέφεραν  ότι  «αόριστα»  βρίσκεται  «κάπου  στην 
περιοχή Αλώνια» πριν από το χωριό.
Ανεπιβεβαίωτη  πληροφορία  αναφέρει  ότι  το  1925  ο  Αλ.  Φιλαδελφεύς 
πραγματοποίησε ανασκαφή, χωρίς όμως να δίδονται άλλα στοιχεία, όπως 
προκύπτει  από το αρ. πρ.  Φ111/Γ4–33/660/30.1.1996 έγγραφο της  ΣΤ΄ 
ΕΠΚΑ. Μνεία της πληροφορίας αυτής γίνεται και από τον Γ. Α. Πίκουλα.
Ο Α. Βορύλλας αναφέρει ότι το 1927 στο ναό Κοίμησης Θεοτόκου του 
νεκροταφείου  της  Κέρτεζης  ο  Αν.  Ορλάνδος  είχε  πραγματοποιήσει 
ανασκαφική  έρευνα  και  «γύρω  από  τα  θεμέλια  του  ναού  είχε  βρεθεί 
χάλκινο  αγαλματίδιο,  προϊστορικών,  ή  αρχαίων  χρόνων,  της  δευτέρας 
χιλιετίας  ή  του  8ου–9ου αιώνα.  Τον  επόμενο  χρόνο,  το  1928,  ο  Αλ. 
Φιλαδελφέας, στις ανασκαφές που έκανε στο νεκροταφείο και σε βάθος 
3μ., βρήκε θεμέλιο με μεγάλους λίθους, το οποίο δεν αποκλείεται να ήταν 
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τοίχος  ιερού,  στο  οποίο  ανήκε  το  χάλκινο  ειδώλιο  που  βρέθηκε  τον 
προηγούμενο χρόνο».
Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα ούτε κεραμική.

α/α 101
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Σταυρός
ΧΩΡΙΟ Κέρτεζη

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 750μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο (;), ευρήματα

ΑΥΤΟΨΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Κέρτεζη και συγκεκριμένα μόλις λίγα 
μέτρα πριν από την περιοχή Αλώνια, όπου και η ομώνυμη πηγή. 
Από  εδώ  προέρχονται  δύο  ψέλλια  με  έντεχνες  γλυφές,  κοσμημένα  με 
πολύτιμους λίθους, που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια εκσκαφής θεμελίων 
για την ανοικοδόμηση εκκλησίας. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από έλεγχο 
του  αρχείου  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  και  συγκεκριμένα  από  το  με  αρ.  πρ. 
122/30.11.1911  έγγραφο  του  Εφόρου  Ν.  Κυπαρίσση  προς  την 
Αστυνομική Υποδιεύθυνση Καλαβρύτων, με το οποίο ζητεί πληροφορίες 
για τα παραπάνω ευρήματα, τα οποία «ὁ Σταθμάρχης τῆς Χωροφυλακῆς 
Κέρτεζης  μετὰ  τοῦ  Ἀγροφύλακος  κατέσχον  εἰς  χείρας  Ἰω.  Ρέλλα». 
Σύμφωνα με το έγγραφο, τα βρήκε στη θέση Σταυρός «ἐν ἀρχαίῳ τάφῳ». 
Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα ούτε κεραμική. 

α/α 102
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ) 

ΘΕΣΗ Παναγιά
ΧΩΡΙΟ Κέρτεζη

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 925μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οχυρό ΕΛΛ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 23.4.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 245.  ΚΕ, 183. Πίκουλας 1991, 265–268. Βορύλλας, 15–16.  Alram-

Stern, 275. Kourelis, 295. Πετρόπουλος 2004, 39. Σαλαβούρα 2007, 226–
227.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα Α/ΝΑ του χωριού Κέρτεζη και αριστερά της Επαρχιακής οδού που 
οδηγεί σε αυτό υψώνεται ο λόφος Ράχη Ρουμάνη  (αρ. 103, χάρτης 8). 
Στη Ν/ΝΑ πλαγιά και κοντά στην απόληξή της εντοπίστηκε από το Γ. Α. 
Πίκουλα  οχυρό.  Η  θέση  που  καταλαμβάνει  το  οχυρό  ονομάζεται 
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Παναγιά από  το  ομώνυμο  εξωκλήσι.  Το  οχυρό  καταλαμβάνει  δύο 
εξάρσεις του λόφου. Πρόκειται για φυσική οχυρή θέση και η πρόσβαση 
γίνεται από τη Ν/ΝΑ πλευρά, η οποία έχει οχυρωθεί. Τη διατρέχει τείχος, 
το  οποίο  στο  δυτικό  άκρο  του  κάμπτεται  προς  Δ/ΒΔ  και  στα  ΝΔ 
καταλήγει σε «λαιμό», με σκοπό να περικλείσει τις πρώτες εξάρσεις της 
ράχης.  Το ανατολικό  άκρο του τείχους  απολήγει  σε  ορθογώνιο  πύργο. 
Ένας  εγκάρσιος  τοίχος  με  κατεύθυνση  Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ,  μήκους  21μ., 
καταλήγει στα Β σε «λαιμό», ενισχύοντας έτσι το δημιουργούμενο έξαρμα 
της κορυφής του λόφου. Το τείχος διατηρείται σε καλή κατάσταση και 
έχει περίμετρο 112μ. 
Σύμφωνα με το Γ. Α. Πίκουλα, πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή από 
αργούς  λίθους,  οι  οποίοι  έχουν  αδρή  επεξεργασία.  Η  λατόμευση  των 
λίθων  έγινε  κατά  χώραν  και  ο  λιθοσωρός  που  βρίσκεται  σε  όλη  την 
περίμετρό του σε συνδυασμό με την απουσία κεραμιδιών μαρτυρούν ότι 
ήταν εξ ολοκλήρου λίθινο.  Το πάχος του φθάνει  το 1.50μ.,  σώζεται σε 
ύψος 5–6 δόμων και είναι κτισμένο κατά το σύστημα δια λογάδην λίθων. 
Ο ορθογώνιος πύργος στην Α απόληξη της ράχης βρίσκεται εσωτερικά 
και σε επαφή με το τείχος και  είναι  διαστάσεων 4.60μ.  x 4.90μ. Ένας 
άλλος  πύργος  πρέπει  να  υπήρχε  στο  δυτικό  πέρας  της  οχύρωσης.  Στο 
πλάτωμα της κορυφής του λόφου,  όπου και το σημερινό εξωκλήσι της 
Παναγίας,  ο  Γ.  Α. Πίκουλας εντόπισε γωνία τοίχων οργανικά δεμένων 
μεταξύ  τους,  οι  οποίοι,  αν  δεν  αποτελούν  ανάλημμα,  θα  ανήκουν  σε 
τείχος.
Ο  Γ.  Α.  Πίκουλας  πιστεύει  ότι  οι  οχυρωματικές  εγκαταστάσεις 
κατασκευασμένες δια λογάδην συναντώνται σε όλες τις εποχές και κυρίως 
σε ορεινές περιοχές, σκοπός τους δεν είναι η άμυνα και ο έλεγχος της 
γύρω  περιοχής.  Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της  επιφανειακής  έρευνας, 
χρονολογεί το οχυρό στον 3ο αι. π.Χ. Θεωρεί ότι είναι οχυρό και μάλιστα 
«αυτόνομο» στο χώρο, αφού δεν υπερασπίζεται κάποιον οικισμό και δεν 
είναι ακρόπολη. Κατά την άποψή του, ανήκε στη χώρα ενός οικιστικού 
κέντρου, πιθανόν της Κύναιθας. Ελέγχει οδικά περάσματα «στη μεθόριο 
επικρατειών».
Ο Γ. Παπανδρέου, αν και γνώστης της περιοχής, ουδεμία μνεία κάνει για 
το  οχυρό.  Στο  βιβλίο  του  Καλαβρυτινὴ  Ἐπετηρὶς αναφέρει  ερείπια 
φρουρίου «καλουμένου κάστρου», το οποίο βρίσκεται στη θέση Κάστρο 
(αρ.  99,  χάρτης  8), που  ανήκει  στην  εδαφική  περιφέρεια  του  χωριού 
Κέρτεζη.

α/α 103
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 227. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ράχη Ρουμάνη
ΧΩΡΙΟ Κέρτεζη

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 960μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΝΝ, ενδείξεις ΠΡ εγκατάστασης, κεραμική ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου, 

φολίδες, λεπίδες, αιχμή, βέλος
ΑΥΤΟΨΙΑ 23.4.2004

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ.Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίκουλας 1991, (Επίμετρον) 268, εικ. 2.  Papadopoulos 1979, 33, αρ. 50. 
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Κολώνας 1996–1997, 485. Σαλαβούρα 2007, 226–227.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση αυτή αποτελεί προέκταση της προηγούμενης θέσης Παναγιά (αρ. 

102, χάρτης 8). Στην Α πλαγιά του ομώνυμου βουνού (ύψους 1.224μ.) ο 
Γ.  Α.  Πίκουλας  εντόπισε  χειροποίητη  κεραμική  και  άφθονα  εργαλεία 
(φολίδες,  λεπίδες,  αιχμή,  βέλος)  και  στα  άνδηρα της  πλαγιάς  εντόπισε 
κατοίκηση των ΠΡ χρόνων, της οποίας η ακριβής χρονολόγηση δεν είναι 
«εφικτή». Η κεραμική που περισυνέλεξε χρονολογείται στη ΝΝ εποχή και 
μεταξύ των οστράκων βρήκε και ένα της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου. Την παρουσία 
του οστράκου της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου την αποδίδει στο γεγονός ότι στα 
βόρεια πρανή του υψώματος το 1969 είχε ερευνηθεί θαλαμωτός τάφος της 
ίδιας περιόδου. Ο Θ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι ο τάφος αποκαλύφθηκε 
τυχαία κατά τη διάνοιξη–βελτίωση του δρόμου κοντά στην Κέρτεζη και 
από αυτόν προέρχεται ψευδόστομος αμφορέας (αρ. κατ. 1130 ΠΜΠ, εικ. 
227), ο οποίος χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο [πρβλ. Papadopoulos 
1979, 33, αρ. 50]. Κατά την αυτοψία περισυνελέγησαν μικρά όστρακα, 
αδιάγνωστα.

α/α 104
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Διάσελο
ΧΩΡΙΟ Άνω Βλασία

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.460μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τοίχοι, κεραμική ΕΛΛ, ΡΩΜ εποχής, τάφοι, νομίσματα Ενετοκρατίας

ΑΥΤΟΨΙΑ 23.8.2003 και 9.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α.  Γουλιάμη,  Χ.  Τεμπέλης),  Α.  Οικονομόπουλος,  Κ.  Τζούδας,  Γ. 

Καραμεσίνης
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα ΝΔ του χωριού, στην αριστερή/δυτική όχθη του 

ποταμού  Σελινούντα.  Στον  αγρό  ιδιοκτησίας  κληρονόμων  Λιβάνη 
εντοπίστηκαν κατάλοιπα τοίχων και όστρακα ΕΛΛ και ΡΩΜ χρόνων. 
Στην ίδια θέση και λίγο ψηλότερα και συγκεκριμένα στο σχηματιζόμενο 
διάσελο μεταξύ Ερυμάνθου και Καλλιφωνίου όρους, ο Γ. Καραμεσίνης 
μας πληροφόρησε ότι προ 15 ετών είχαν βρεθεί τάφοι και νομίσματα της 
Ενετοκρατίας.  Μας διαβεβαίωσε ότι θυμόταν ότι «οι σκελετοί είχαν τα 
χέρια σταυρωμένα και τα νομίσματα έφεραν, στη μία από τις δύο όψεις 
τους, την επιγραφή ARMATA ET MOREA». 

α/α 105
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 228–230. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Χαρακτινού
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.080μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λουσοί: Δ νεκροταφείο ΚΛ, ΕΛΛ χρόνων
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ΑΥΤΟΨΙΑ 4.5.1995, 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Α. Γκαδόλου, Λ. Σταυροπούλου

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λεξικό 2001, 481, 4345.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για έναν από τους πέντε οικισμούς των Λουσών, που βρίσκεται 
στα Δ του ιερού της Αρτέμιδος,  στις  ανατολικές  υπώρειες  του βουνού 
Μακρυπλάγι.  Στην  ιδιοκτησία  Χ.  Γουρζέλα  άγνωστοι  προέβησαν  σε 
διάνοιξη  τάφου,  όπως  προκύπτει  από  το  αρ.  πρ. 
Φ111/Γ4/31/2986/30.06.1987  έγγραφο  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ.  Στη  θέση  αυτή 
τοποθετείται το Δ/ΝΔ νεκροταφείο της πόλης των Λουσών (εικ. 228). 
Στα Δ του οικισμού εντοπίστηκε πιθανώς αρχαία διάνοιξη (εικ. 229), η 
οποία  διαμέσου  του  βουνού  Μακρυπλάγι,  που  αποτελεί  τη  νότια 
απόληξη  του  βουνού  Βελιά,  οδηγεί  στην  κοιλάδα  του  Ερασίνου,  ή 
Βουραϊκού ποταμού.
Από  τη  θέση  περισυνελέγη  θραύσμα  καλυπτήριας  κεραμίδας  στέγης, 
μήκους 0.17μ., πλάτους 0.15μ., πάχους 0.07μ., εντοιχισμένη σε πέτρινο 
φούρνο στην αυλή ακατοίκητης οικίας (εικ. 230).

α/α 106
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 231–235. Σχ. 43–44. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Παναγιά
ΧΩΡΙΟ Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.200μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πόλη: Λουσοί (ΓΕ, ΑΡΧ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ, ΠΒΥΖ)

ΑΥΤΟΨΙΑ Πολλαπλές αυτοψίες 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ Ξεν.  Ἀν.,  IV 2, 21). Πολ.  IV 18, 9–10 και  IX 34, 9.  Vitr.  VIII 3, 21. 
Παυσ. VIII 18, 7–8.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, III 168, 179, 181. AM 3(1878), 71. ΙΚ, 87–88, 130, 154. ΑΖ, 43–
44. Κορύλλος, 133. Reichel – Wilhelm 1901, 1–88. Karo, 415. ΚΕ, 31, 
141–148, 176. Bölte 1927, 1890–1899.  Head, 418.  IG,  V2, 94–97,  αρ. 
387–410. Καββαδίας, 115–195. Lamb, 141, αρ. 20. AA 1942, 485, 488. 
Marcadé, 224–232, πίν. 26. Bingen 1953, 628. Jeffery, 210–211, αρ. 1, 
215,  αρ.  14.  Μαστροκώστας 1961–1962, 132. Μαγκλάρας 1970,  91–
102. Παπαχατζής 1980, 245, 247, υποσ. 1,  2.  Baladié,  80,  306.  Sinn 
1980, 25–40. Mitsopoulos-Leon – Glaser 1984, 133–154. Πετρόπουλος 
1984, 104.  Jost 1985, 15, 17, 26, 46–51, 340, 390, 411, υποσ. 3, 419, 
420, 421–425.  Mitsopoulos-Leon – Glaser 1985, 13–14.  Πετρόπουλος 
1985,  67–72.  Μητσοπούλου-Leοn 1986,  27–31.  Mitsopoulos-Leon – 
Glaser 1986–1987,  17–22.  Mitsopoulos-Leon  –  Glaser  1988,  14–18. 
Mitsopoulos-Leon 1989,  11–14.  Voyatzis,  35–37,  91,  133–138,  143–
144, 155–156, 242–244, 255, 277–281. Mitsopoulos-Leon 1991–1992, 
25–29.  Μητσοπούλου-Leοn  1992–1993,  49–57.  Mitsopoulos-Leon 
1993, 39–42. Mitsopoulos-Leon 1993α, 37–39. Tausend 1993, 13–26. 
Johnston,  41–45.  Mitsopoulos-Leon  1994,  40–44.  Hannemann,  394–
448.  Mitsopoulos-Leon  –  Ladstätter  1996,  40–46.  Mitsopoulos-Leon 
1996α,  186–206.  Touchais  1996,  1179–1180.  Mitsopoulos-Leon  – 
Ladstätter 1997, 57–64.  Schauer 1996–1997, 256–271. Touchais et al. 
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1998, 793. Jost  1999,  213–214.  Pikoulas  1999α, 249, 252, 302, 320. 
Touchais  et  al.  1999,  709–710.  Mitsopoulos-Leon  2000,  387–388. 
Μητσοπούλου-Leοn  2000α,  21–29,  πίν.  1–2.  Schauer  2000,  1–6. 
Σιγαλός.  Touchais  et  al.  2000,  846–848.  Ladstätter  2001,  143–153. 
Μητσοπούλου-Leon  2001,  275–276.  Mitsopoulos-Leοn 2001α,  411–
424, πίν. 6–7.  Mitsopoulos-Leοn 2001β, 51–65,  πίν. 12.  Mitsopoulos-
Leοn 2001γ, 131–142. Schauer 2001, 155–159, πίν. 18–19. Touchais et 
al.  2001,  870–871.  Mitsopoulos-Leon  2002,  387–388.  Mitsopoulos-
Leon 2002α, 445–458. Burkhalter – Touchais, 835. Αλεξοπούλου 2004 
(υπό έκδοση).  Nielsen  2004,  516–517.  Παπαγιαννόπουλος,  28. 
Πετρόπουλος 2004, 39. Πετρόπουλος 2004α (υπό έκδοση). Ριζάκης – 
Βόρδος  2004  (υπό  έκδοση).  Schauer 2005,  351–359.  Μητσοπούλου-
Leon 2007β, 433–453. Μητσοπούλου-Leon –  Ladstätter 2006, 53–60. 
Mitsopoulos-Leon  2006α,  87–93.  Schauer  2007α,  65–80. 
Μητσοπούλου-Leon 2007, 39–50, πίν. 9–18. Mitsopoulou-Leon 2007α, 
189–200.  Schauer 2007,  371–376.  Γκαδόλου  2008,  36.  Mitsopoulou-
Leon 2008, 63–72. Οικονομίδου 2008, 93–96. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Ιερό και η πόλη των Λουσών απλώνονται  στη  ΝΔ  πλευρά  της 
προεκτάσεως  του  Χελμού  και  συγκεκριμένα  το  Ιερό  στις  βόρειες 
υπώρειες του  Λούσιου  όρους, ή  Προφήτη  Ηλία στην κοιλάδα των 
Σουδενών και  η  πόλη στις  δυτικές  αντίστοιχα  (εικ.  231).  Η κοιλάδα 
εκτείνεται  κατά  μήκος  της  δυτικής  πλευράς  των  Αροανίων  ορέων 
(Χελμού) και είναι επικλινής από Β προς Ν. Στα Ν καταλήγει σε μία 
άκρη  ύψους  περίπου  500μ.  επάνω  από  την  κοιλάδα  του  Κλείτορος, 
χωρίς όμως να έχει έξοδο σ’ αυτήν. Μοιάζει με λεκάνη, που ανήκει στο 
σύστημα της ανατολικής, κλειστής Αρκαδίας με υπόγεια εκροή υδάτων. 
Στις δυτικές υπώρειες του όρους υπάρχουν και σήμερα καταβόθρες (εικ. 
232)  και  από  εδώ  το  νερό  κατέληγε  υπογείως  στο  Τρυπήσιο,  ή 
Σπήλαιο  των  Καστριών,  ή  των  Λιμνών  (αρ. 140, χάρτης 8) και 
στις  πηγές  του  Αροάνιου  ποταμού.  Η  ύπαρξη  των  Λουσών  και  η 
οικονομία της πόλης εξαρτιόταν από αυτήν την κοιλάδα (εικ. 233). Το 
εθνικό της πόλης είναι Λουσεύς και Λουσιεύς και σε κοπές της Αχαϊκής 
Συμπολιτείας ΑΧΑΙΩΝ ΛΟΥΣΙΑΤΑΝ.
Πρώτος ο E. Dodwell αναφέρεται στα ερείπια της πόλης των Λουσών, 
τα οποία είχε εντοπίσει στα Α της κοιλάδας, ενώ ο W. M. Leake πίστευε 
ότι είχε εντοπίσει το ναό στα δυτικά της. Την πραγματική θέση του ναού 
και  της  πόλης  εντόπισε  πρώτος  ο  Γ.  Παπανδρέου  το  1886.  Για  μία 
δεκαετία  αυτή  η  σημαντική  μαρτυρία  ξεχάστηκε  και  το  1897 
επισκέπτεται την περιοχή ο  W.  Dörpfeld, συνοδευόμενος από τον  Ad. 
Wilhelm. Τα έτη 1898 και 1899 με άδεια της Ελληνικής Κυβέρνησης οι 
W. Reichel και A. Wilhelm ανασκάπτουν στο λόφο τα θεμέλια του ναού 
και των κυριοτέρων οικοδομημάτων του ιερού (σχ. 43). Περιορίστηκαν 
περισσότερο στο ιερό και δεν επεκτάθηκαν στην πόλη, που βρίσκεται σε 
χαμηλότερο επίπεδο.
Σύμφωνα με τους ανασκαφείς, το κτήριο 1, που είναι κτισμένο κατά το 
πολυγωνικό  σύστημα  δόμησης,  αφορά  σε  αναλημματικούς  τοίχους, 
αφού από εδώ γινόταν και η πρόσβαση στο ιερό.  Το  κτήριο 2 είναι 
κρήνη,  στην οποία  ανήκει  ορθογώνια  δεξαμενή διαστάσεων 4.50μ.  x 
1.70μ., δεχόμενη το νερό από μικρή ορθογώνια λεκάνη, διαστάσεων 2μ. 
x 0.50μ.,  η  οποία  βρισκόταν  σε  ψηλότερο  επίπεδο,  στο  μέσον  της 
ανατολικής  πλευράς  της  δεξαμενής.  Από  τη  δεξαμενή  το  νερό 
διοχετευόταν στην κρήνη, της οποίας σώθηκαν οι πλάκες θεμελίωσης. 
Σημαντικό επίσης είναι το  κτήριο 3, που οι ανασκαφείς ταυτίζουν με 
πρόπυλο, διαστάσεων 12.80μ. x 6.90μ. Το μεγάλο οικοδόμημα, κτήριο 
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4, με τον αψιδωτό τοίχο είναι το Βουλευτήριο. Χρονολογείται στον 4ο 

αι.  π.Χ.,  ή  στις  αρχές  του  3ου αι.  π.Χ.  Είναι  διαστάσεων  15.50μ.  x 
15.10μ. Εξωτερικά του, στο μέσον της ανατολικής πλευράς βρέθηκαν 
λείψανα  ιερού,  ενώ λίγο  ανατολικότερα  διακρίνονται  λαξεύματα  στο 
βράχο, τα οποία ανήκουν σε μικρό ιερό. 
Η ανασκαφή του Ιερού συνεχίστηκε το 1981 υπό την εποπτεία της τότε 
Διευθύντριας  του  Αυστριακού  Αρχαιολογικού  Ινστιτούτου  Β. 
Μητσοπούλου-Leon και  από  το  2002  υπό  τη  διεύθυνση  του  G. 
Ladstätter. 
Κατά τους ανασκαφείς του Ιερού  W.  Reichel και  A.  Wilhelm, ο ναός 
έχει ασυνήθιστη κάτοψη (σχ. 43), με δύο ορθογώνιες στοές κατά μήκος 
της  βόρειας  και  της  νότιας  πλευράς του (εικ.  234).  Τα στοιχεία  της 
ανασκαφής δεν ήταν αρκετά, ώστε να μπορέσουν να ερμηνεύσουν τον 
προορισμό αυτών των στοών κατά μήκος των εξωτερικών πλευρών του 
σηκού, ούτε τον τρόπο του φωτισμού τους, δηλαδή εάν ήταν ανοιχτές 
προς τα έξω, ή εάν υπήρχαν παράθυρα. Κατά μήκος του σηκού εξέχουν 
τοιχάρια,  δίκην  παραστάδων,  όπως  στο  παλαιότερο  Ηραίον  της 
Ολυμπίας.  Στην  περίπτωση  των  Λουσών  εξέχουν  και  προς  τους 
στεγασμένους πλαϊνούς χώρους. Κομμάτια και αποτμήματα ημικιόνων 
που βρέθηκαν στην ανασκαφή, φαίνεται ότι στόλιζαν τους ημικίονες. 
Στον πρόναο και στον οπισθόδομο υπήρχαν ανά τέσσερις κίονες μεταξύ 
παραστάδων. Οι κίονες και ο θριγκός του ναού ήταν δωρικού ρυθμού. 
Χρονολογούσαν τον ναό στο τέλος του 4ου αι. π.Χ., ή στον 3ο αι. π.Χ. 
Επιπλέον, υπέθεσαν την ύπαρξη ενός παλαιότερου, πιθανώς του 6ου αι. 
π.Χ.,  χωρίς  όμως  να  εντοπίσουν  τα  θεμέλιά  του.  Ο  G.  Ladstätter 
αργότερα,  πραγματοποιεί  συμπληρωματικές  έρευνες  στα  θεμέλια  του 
πρώιμου  ελληνιστικού  ναού  της  Αρτέμιδος,  προκειμένου  να 
επιβεβαιωθεί η χρονολόγησή του και εκπονεί νέο σχέδιο της κάτοψής 
του (σχ. 44). Με βάση τα αναθήματα χρονολογεί το ναό το 300 π.Χ. 
Από το 1996 έως το 1999 η ανασκαφική έρευνα επεκτάθηκε Α του ναού 
της  Αρτέμιδος,  όπου  η  Β.  Μητσοπούλου-Leon έφερε  στο  φως 
μακρόστενο κτήριο με σηκό και πρόναο, μήκους 16μ., και πλάτους 8μ. 
και με είσοδο στα Δ. Ο νότιος τοίχος του νέου κτηρίου είχε κλίση προς 
το  εσωτερικό,  εξαιτίας  της  έντονης  πίεσης  της  δυτικής  κλιτύος  του 
βουνού Προφήτης Ηλίας που βρίσκεται  στα Α του χώρου, και η ΒΑ 
γωνία  του  βρισκόταν  1.20μ.  βορειότερα  της  ΒΔ.  Τα  θεμέλιά  του 
εδράζονταν  κατά  1μ.  ψηλότερα  από  την  ευθυντηρία  του  ναού  της 
Αρτέμιδος.  Κατά τους  ανασκαφείς,  το  λεγόμενο  «ανατολικό  κτήριο» 
αφορά σε ναό μικρότερων διαστάσεων και προγενέστερου του μεγάλου 
«επισήμου» ναού της Αρτέμιδος Ημερασίας, είναι βραχείας διάρκειας 
και χρονολογείται στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. Στα ανώτερα στρώματα του 
χώρου της ανασκαφής ερευνήθηκαν 42 τάφοι χριστιανικών χρόνων. Στο 
εσωτερικό  του  κτηρίου  βρέθηκε  αποθέτης,  ο  οποίος,  όπως  φαίνεται, 
πρέπει  να  σχετιζόταν  με  την  τελευταία  φάση  του  αρχαϊκού  ιερού. 
Πρόκειται  για  τεχνητό  λάκκο  που είχε  καταχωστεί  με  πέτρες,  χώμα, 
κεραμική  και  διάφορα  μικροαντικείμενα,  τα  οποία  ασφαλώς 
αποτελούσαν  αναθήματα  στην  Αρτέμιδα  Ημερασία.  Από  εδώ 
προέρχονται  πολλά ευρήματα,  τα οποία χρονολογούνται  από τα τέλη 
του 8ου αι. π.Χ.–αρχές 7ου αι. π.Χ. μέχρι το τέλος του 6ου αι. π.Χ., και 
μελαμβαφής λήκυθος με ραβδώσεις, που χρονολογείται στο α΄ μισό του 
4ου αι. π.Χ. Η λήκυθος δίνει ένα terminus post quem για την ανέγερση 
του  κτηρίου.  Μεταξύ  των  ευρημάτων  βρέθηκαν  τεμάχια  πήλινης 
γυναικείας προτομής, εξαιρετικής ποιότητας πηλού (χρονολογείται στα 
τέλη του 6ου αι.  π.Χ.–αρχές 5ου αι.  π.Χ.). Αξιόλογο είναι και κομμάτι 
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περιρραντηρίου με ανάγλυφη διακόσμηση, χρονολογούμενο στο τέλος 
του  6ου αι.  π.Χ.  (αρ.  κατ.  27  ΛΚ).  Επίσης,  βρέθηκαν  θραύσμα 
αρχιτεκτονικού  μέλους  (αρ.  κατ.  18  ΛΚ)  που  σώζει  δύο  βαθμίδες, 
πιθανόν  προερχόμενον  από  την  ευθυντηρία  του  ναού,  θραύσμα 
τριγλύφου που σώζει τμήμα της μίας γλυφής (αρ. κατ. 20 ΛΚ), θραύσμα 
σπονδύλου  δωρικού  κίονα  που  σώζει  δύο  ραβδώσεις  και  στην  άνω 
επιφάνεια τόρμο (αρ. κατ. 21 ΛΚ), διαστάσεων 0.22μ. (ύψος)  x 0.23μ. 
(πλάτος)  x 0.12μ.  (πάχος),  δωρικό  κιονόκρανο,  σχεδόν  ακέραιο  (αρ. 
κατ. 23 ΛΚ) που φέρει 20 ραβδώσεις (διάμ. κίονα 0.43μ., διαστ. άβακος 
0.50μ.  x 0.50μ.  x 0.08μ.)  και  δύο  ακονόπετρες  (αρ.  κατ.  25  και  26 
αντίστοιχα ΛΚ).
Μετά  την  καταστροφή  του  το  κτήριο  καλύφθηκε  από  παχύ  στρώμα 
κεραμίδων.  Στα  Α  του  λεγόμενου  «ανατολικού  κτηρίου»  βρέθηκε 
αγωγός,  ο  οποίος  ακολουθούσε  την  κλίση  του  εδάφους,  διερχόταν 
ψηλότερα από τα θεμέλια του κτηρίου και κατασκευάστηκε μετά την 
καταστροφή του κτηρίου.
Σύμφωνα με την  C. Schauer, η οποία μελέτησε την κεραμική από το 
ιερό  των  Λουσών,  πολύ  διαδεδομένες  στο  ιερό  της  Αρτέμιδος 
Ημερασίας  ήταν  οι  πυξίδες  διαφόρων  σχημάτων.  Οι  πολυάριθμες 
πυξίδες, που χρησιμοποιούνταν στην καθημερινή ζωή από τις γυναίκες, 
δείχνουν τη γυναικεία παρουσία στο ιερό. Στην ομάδα των λατρευτικών 
αγγείων  ανήκουν  οι  καλαθίσκοι,  οι  πρόχοι  και  οι  αρύβαλλοι,  που 
πιθανότατα  χρησιμοποιούνταν  για  την  προσφορά  υγρών  για  σπονδή. 
Επιπλέον, σημειώνει ότι τα αγγεία που ανήκουν από την ΥΓΕ έως και 
την ΑΡΧ περίοδο είναι εισηγμένα από διάφορα γνωστά εργαστήρια της 
Πελοποννήσου και την Αθήνα. Η κεραμική από τους Λουσούς, ιδίως 
κατά την πρώιμη αρχαϊκή περίοδο, καθώς και τα ειδώλια ανήκουν σε 
τοπικό εργαστήριο κεραμικής.
Από  τη  θέση  αυτή  προέρχονται  αρκετές  επιγραφές  [βλ.  κατάλογο 
επιγραφών κατά θέση εύρεσης], χαραγμένες σε χάλκινα ελάσματα, ή σε 
χάλκινο δίσκο, ή σε χάλκινο ήλο, ή σε χείλος χάλκινου κρατήρα, ή σε 
λαβή χάλκινου αγγείου, ή ακόμα και σε ασημένιο δαχτυλίδι, οι οποίες 
χρονολογούνται από τον 6ο–5ο αι. π.Χ. έως τον 1ο αι. μ.Χ. [πρβλ. IG V2, 
94–97, αρ. 387–402, 404–406, 410]. 
Από  έλεγχο  του  αρχείου  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  (αρ.  πρ.  Φ111/Γ4–
31/22.6.1992) προκύπτει ότι από τους Λουσούς προέρχεται και χάλκινο 
αγαλματίδιο  Απόλλωνος,  το  οποίο  δημοπρατήθηκε  από  τον  Αγγλικό 
οίκο  δημοπρασιών  Sotheby’s το  1987  και  αγοράστηκε  από  ιδιώτη. 
Χρονολογείται  περί  το 480–470 π.Χ.  και  σύμφωνα με  την  W.  Lamb 
ανήκει σε αρκαδικό εργαστήριο με επιρροή Άργους. Έχει ύψος 0.12μ. 
και  στο  πίσω  μέρος  σώζει  τη  δίστιχη  επιγραφή  «τας  Αρταμιτος  ⋮ 
από .ομιου τας hεμερας» [Reichel – Wilhelm, 83, αρ. 15. IG V2, 403].
Από την αρ. πρωτ. 1008/15.12.1947 αναφορά του Εφόρου Αρχαιοτήτων 
Ν. Ζαφειροπούλου προκύπτει ότι η εντοιχισμένη πλάκα [βλ. κατάλογο 
επιγραφών  κατά  θέση  εύρεσης]  στο  εξωκλήσι  της  Παναγίας  με  την 
επιγραφή ]ΑΤΡΙΑ δεν βρέθηκε και μάλλον είχε αποκολληθεί [Reichel – 
Wilhelm, 78, αρ. 10. IG V2, 407]. 
Από αναφορά του Επιμελητού Αρχαιοτήτων Κ. Παυλόπουλου προς τον 
Έφορο Αρχαιοτήτων Ν. Κυπαρίσση (αρ. πρ. 58/1.9.1912) προκύπτει ότι 
στο εξωκλήσι της Παναγίας, που βρισκόταν επάνω στον αρχαίο ναό και 
το  οποίο  σήμερα  έχει  απομακρυνθεί,  υπήρχαν  εντοιχισμένες  δύο 
επιγραφές[  βλ.  κατάλογο  επιγραφών  κατά  θέση  εύρεσης].  Η  πρώτη, 
ακανόνιστου σχήματος, διαστάσεων 0.43μ.  x 0.27μ. πλάτος έσωζε σε 

174

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



δύο στίχους τα γράμματα ΔΡΟ / ┤ΣΕ (αρ. κατ. 13 ΛΚ) και η δεύτερη, 
διαστάσεων 0.45  x 0.35μ., έσωζε τη δίστιχη επιγραφή  ƆΣΑΙ/ΕΠΟ (αρ. 
κατ.  14  ΛΚ).  Οι  δύο  αυτές  επιγραφές  αποτελούν  τμήματα  μίας 
επιγραφής, η οποία χρονολογείται στο 2ο–1ο αι. π.Χ. [πρβλ. IG V2, 408]. 
Αποτοιχίστηκαν  από  το  νεώτερο  εκκλησάκι  της  Παναγίας  που  είχε 
κτιστεί επάνω στο ναό της Αρτέμιδος, και αρχικά είχαν μεταφερθεί στο 
Δημοτικό  Σχολείο  του  χωριού·  το  1977  με  εντολή  του  Εφόρου  Ι. 
Παπαποστόλου  μεταφέρθηκαν  στο  Κοινοτικό  Κατάστημα,  όπου  η 
αποθήκη  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ.  Ήταν  από  λευκό  μάρμαρο  και  σήμερα  η 
επιφάνειά  τους  είναι  αρκετά  κατεστραμμένη  από  τους  μαθητές  του 
Σχολείου. Επίσης,  από  τη  θέση  αυτή  προέρχεται  επιγραφή  σε 
μαρμάρινο επιστύλιο του 1ου αι. π.Χ., ή 1ου αι. μ.Χ. (;) [πρβλ. Reichle – 
wilhelm,  78,  αρ.  11.  IG V2,  409]  και  δύο  θραύσματα  χάλκινου 
ελάσματος [πρβλ. IG V2, 410].
Από έλεγχο του καταλόγου  καταγραφής αντικειμένων  του Μουσείου 
Πατρών προκύπτει ότι από εδώ προέρχεται χάλκινο ψέλλιο (αρ.78/1961 
ΜΜΠ)  ΓΕ  χρόνων  (εικ.  235),  με  διακόσμηση  απλής  σπείρας  και 
πεπλατυσμένα  τρίλοβα  στα  άκρα,  που  κοσμούνται  με  εγχάρακτες 
γραμμές, και το οποίο παρέδωσε ο Γ. Κωστόπουλος. Επίσης, από το με 
αρ.  πρ.  4590/18.6.1963  έγγραφο  του  Τμήματος  Οικονομικών 
Υποθέσεων της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων προκύπτει ότι ο μαθητής Ι. 
Ανδρικόπουλος παρέδωσε χάλκινο δίσκο κατόπτρου (διάμ. 0.13μ.), με 
συμφυές  δωρικό  κιονόκρανο  και  έμβολο  προσαρμοσμένο  μέσα  στο 
στέλεχος της λαβής. Από το ναό της Ημερασίας Αρτέμιδος προέρχονται 
δύο  συνανήκοντα  κομμάτια  κορινθιακού  κιονόκρανου,  τα  οποία 
μεταφέρθηκαν στη Πάτρα (αρ. κατ. 4387 α–β ΛΜΠ). Από το χώρο των 
Λουσών  και  συγκεκριμένα  από  το  μανδρότοιχο  ιδιοκτησίας  Γ. 
Κατσαρδή αποτοιχίστηκε επίκρανο επιτύμβιας στήλης του τύπου «του 
ανακλιντροειδούς» (αρ. κατ. 1937 ΛΜΠ). Το κυμάτιο περιτρέχει και τις 
τρείς πλευρές. Η άνω και κάτω επιφάνεια είναι επίπεδες, ενώ η πίσω 
άπεργη.
Οι ανασκαφείς  του ιερού  W.  Reichel και  A.  Wilhelm αναφέρουν ότι 
εδώ βρέθηκε  «βυζαντινή  εκκλησία».  Τα  στοιχεία,  όμως,  που  έχουμε 
δεν είναι επαρκή και πιθανόν επάνω στον αρχαίο ναό να είχε ιδρυθεί 
άλλος των πρώιμων χριστιανικών χρόνων.

α/α 107
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 236. Σχ. 45. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Φούρνοι
ΧΩΡΙΟ Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.020μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λουσοί: πόλη (ΕΛΛ, ΡΩΜ)

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Mitsopoulos-Leon – Glaser 1985, 13–14. Μητσοπούλου-Leon, 1986, 21–

29, πίν.1–2. Mitsopoulos-Leon – Glaser 1986–1987, 17–18. Mitsopoulos-
Leon 1989, 11–14. Forstenpointer 1990, 32–36. Mitsopoulos-Leοn 1991–
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1992,  25–29.  Mitsopoulos-Leon  1993,  39–42.  Mitsopoulos-Leon  1994, 
40–44. Pariente 1993, 807. Pariente 1994, 723. Rogl, 161–167, πίν. 20–22. 
Forstenpointer  –  Hofer  2001,  169–179.  Jost  1999,  196. Σιγαλός. 
Mitsopoulos-Leon 2001γ, 131–142 και ειδικότερα 140–142. Mitsopoulos-
Leon 2002, 387.  Schauer 2005, 351–359. Μητσοπούλου-Leon 2007, 39–
50, πίν. 9–18.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται  πολύ κοντά  στο ναό της  Αρτέμιδος  και  δυτικότερα, 
300μ.  περίπου.  Το  1983  πραγματοποιήθηκε  δοκιμαστική  διερευνητική 
τομή στην ιδιοκτησία Γ. Καδδά, η οποία έφερε στο φως θεμέλια τοίχων. 
Τα επόμενα  έτη  διενεργήθηκε  κανονική  συστηματική  έρευνα.  Στα  δύο 
δημιουργούμενα  φυσικά  άνδηρα  ερευνήθηκαν  δύο  οικίες  των  ΕΛΛ 
χρόνων, οι οποίες είχαν και ΡΩΜ φάση (εικ. 236, σχ. 45). Στο βορειότερο 
πλάτωμα,  το  οποίο  είναι  και  το  ψηλότερο,  βρίσκεται  η  οικία  «με  το 
διάδρομο»  και  στο  νοτιότερο  η  οικία  «με  το  περιστύλιο».  Στα  Ν  της 
περίστυλης αυλής ήλθε στο φως θραύσμα λεκάνης περιρραντηρίου (αρ. 
κατ.  16  ΛΚ)  από  λευκό  ασβεστόλιθο,  μεγάλων  διαστάσεων  (ακτίνα 
0.49μ.,  διάμ.  0.98μ.,  πάχος  0.07μ.).  Σώζεται  το  ¼  περίπου.  Στην 
περιφέρεια σώζει ορθογώνιες συμπαγείς λαβές, δίκην ώτων (μήκος λαβής 
0.13μ. και πλάτος 0.025μ.). Στο κέντρο φέρει κυκλικό βύθισμα διαμέτρου 
0.07μ. και βάθους 0.02μ. και στο κάτω μέρος της επιφάνειάς του σώζεται 
κυλινδρικό  έξαρμα,  διαμ.  0.105μ.  και  γύρω  από  αυτό  ταινία  πλάτους 
0.05μ. Τα δάπεδα των οικιών ήταν από πατημένο χώμα. Στο κέντρο της 
καθεμιάς υπήρχε από μία εστία (η μία έχει στοιχεία ξένης επίδρασης αλλά 
είναι  τοπικής  παραγωγής)  και  λουτρό,  χωρίς  να  λείπουν  οι  χώροι 
δραστηριότητας  που είχαν σχέση με  την οικονομία.  Στην οικία  με τον 
ανδρώνα και το μακρύ διάδρομο βρέθηκε εγκατάσταση που είχε σχέση με 
την  παραγωγή  κρασιού.  Σε  ένα  ευρύχωρο  δωμάτιο  βρέθηκαν  τρεις 
μεγάλοι πίθοι και αμφορέας· πρόκειται μάλλον για αποθηκευτικό χώρο. 
Επίσης,  βρέθηκαν  χειρόμυλοι  και  πολλά  υφαντικά  βάρη,  που 
υποδεικνύουν τις δραστηριότητες των γυναικών στους Λουσούς. Ακόμη 
βρέθηκαν  και  πολλά  οστά  και  από  τη  μελέτη  του  G.  Forstenpointner 
συμπεραίνεται ότι εδώ γινόταν κατεργασία των οστών για την κατασκευή 
οστέινων εργαλείων. 
Η  αρχιτεκτονική  των  κατοικιών  δείχνει  ότι,  παρόλο  που  ανήκουν  σε 
ποιμένες, έχουν και τις σχετικές ανέσεις. Τα ευρήματα της ανασκαφής στη 
θέση αυτή μας παρέχουν μαρτυρίες για την καθημερινή ζωή, την ντόπια 
παραγωγή και το σχετικό πλούτο στην περιοχή αυτή της Αρκαδίας από 
τον 3ο αι.  π.Χ. μέχρι  το τέλος  του 1ου αι.  μ.Χ.  Η  C.  Schauer,  η οποία 
μελέτησε τα γυάλινα ευρήματα από τους Λουσούς και από τη θέση αυτή, 
πιστεύει ότι κατά τη ΡΩΜ εποχή στις συγκεκριμένες οικίες βρέθηκαν ίχνη 
καταστροφής του 1ου αι. μ.Χ., αλλά και λείψανα που ανάγονται στα μέσα 
της Αυτοκρατορικής περιόδου. Αναφέρεται στις οικίες με τη ΡΩΜ φάση. 
Τα γυάλινα  αγγεία  χρονολογούνται  από την ΕΛΛ έως  και  την ύστερη 
αυτοκρατορική περίοδο και κατά την άποψή της τα ευρήματα της θέσης 
δεικνύουν ότι οι Λουσοί, κατά την εποχή που επισκέφθηκε την πόλη ο 
Παυσανίας,  δεν  ήταν  ένας  απομονωμένος  ορεινός  οικισμός  και, 
ευρισκόμενος επάνω στον άξονα εμπορικού δρόμου, προμηθευόταν όλα 
τα διαδεδομένα προϊόντα της ΡΩΜ εποχής.
Το ίδιο έτος οι Αυστριακοί αρχαιολόγοι βρήκαν κοντά στην ανασκαφή 
και  σε  αναλημματικό  τοίχο  του  χωραφιού,  που  οι  ντόπιοι  ονομάζουν 
«αναβόλα»,  τμήμα  ορθογώνιας  επιτύμβιας  στήλης  [βλ.  κατάλογο 
επιγραφών κατά θέσης εύρεσης] από λευκό μάρμαρο σε μορφή πεσσού, 
ύψους 0.40μ., πλάτους 0.425μ. και πάχους 0.23μ. (αρ. κατ. 17 ΛΚ). Στο 
κάτω μέρος του επικράνου φέρει κυμάτιο από ωό και λόγχη. Στο επίκρανο 
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και επάνω από το κυμάτιο σχηματίζει σφαιρικό έξαρμα στα άκρα και ένα 
στο  κέντρο,  ανάμεσα  στα  οποία  διακρίνονται  εγχάρακτα  φύλλα.  Στην 
κάτω  επιφάνεια  διακρίνεται  τρίστιχη  (;)  επιγραφή.  Στο  β΄  στίχο 
διακρίνεται το γράμμα Ν και στον γ΄ το γράμμα Α. Όλη η επιφάνεια έχει 
άλατα. Επίσης, από το περιστύλιο της πλακόστρωτης αυλής προέρχεται 
θραύσμα δωρικού κιονοκράνου (αρ. κατ. 24 ΛΚ).
Το  1983  ο  Γ.  Καδδάς  παρέδωσε  στους  Αυστριακούς  ανασκαφείς 
μαρμάρινη  σίμη  που  βρήκε  στο  χωράφι  του,  κοσμούμενη  στην 
κοιλόκυρτη επιφάνειά της με επτάφυλλα ανθέμια και αντιθετικές σπείρες. 
Στη δεξιά  πλευρά της  σχηματίζει  εγκοπή για τη σύνδεσή της  με  άλλο 
τμήμα της ίδιας σίμης.  Η επάνω επιφάνεια  σχηματίζει  χείλος  προς την 
ορατή πλευρά της σίμης και δημιουργείται έτσι «βαθούλωμα», προφανώς 
για την τοποθέτηση του υπερκείμενου αρχιτεκτονικού μέλους (αρ. κατ. 15 
ΛΚ).  Είναι  από  λευκό  μάρμαρο  και  έχει  διαστάσεις  0.56μ  (μήκος)  x 
0.33μ. (πλάτος) x 0.16μ. (ύψος).
Από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ προκύπτει ότι το 1903 στο κτήμα 
του  Α.  Φωτήλα  διενεργήθηκε  «ιδιωτική»  ανασκαφή,  τα  ευρήματα  της 
οποίας φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Σύμφωνα με το 
Πρακτικό  της  συσταθείσας  Αρχαιολογικής  Επιτροπής  της  10.10.1903 
είναι τα εξής: 

1. Επτά μικρά κύμβαλα (αρ. κατ. 17206). 
2. Δύο φιαλοειδή χάλκινα σκεύη (αρ. κατ. 17211/1). 
3. Χάλκινη φιάλη (αρ. κατ. 17210/3). 
4. Στρογγυλός δίσκος κατόπτρου (αρ. κατ. 17203/2). 
5. Χάλκινο ειδώλιο πτηνού (αρ. κατ. 15335). 
6. Θραύσματα χάλκινου χεριού, που σώζει τρία δάκτυλα (αρ. κατ. 15364).
7. Αργυρή περόνη (αρ. κατ. 13666). 
8. Δύο χάλκινες λαβές αγγείου (αρ. κατ. 17210/4). 
9. Πέντε σιδερένιες λεπίδες μαχαιριού (αρ. κατ. 17201/2). 
10. Σιδερένιο μαχαίρι (αρ. κατ. 17201).
11. Σιδερένιος κρίκος (αρ. κατ. 17201/4).
12. Σιδερένια στλεγγίδα (αρ. κατ. 17201/2). 
13. Χάλκινο αγγείο, ελλιπές σε μεγάλο τμήμα του (αρ. κατ. 17210/1). 
14. Δέκα χάλκινοι δακτύλιοι (αρ. κατ. 17198). 
15. Χάλκινη ωτογλυφίδα (αρ. κατ. 17211/2). 
16. Ασημένιο κομβίο (αρ. κατ. 17211/10).
17. Χάλκινο αγγείο, του οποίου λείπει ο πυθμένας (αρ. κατ. 17210/2).
18.  Εκατό σιδερένια καρφάκια (αρ. κατ. 17201).

α/α 108
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Βετελίνο,  ή Βετελίνος
ΧΩΡΙΟ Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 980μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λουσοί: πόλη [ΕΛΛ, ΡΩΜ (;)]

ΑΥΤΟΨΙΑ Πολλαπλές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Öjh 4(1901)3–5.  ΚΕ,  142–143.  Πετρόπουλος  1985,  68,  υποσ.  21. 

Αλεξοπούλου 1999, 266.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Ν/ΝΑ του ιερού, στη δεξιά/ανατολική πλευρά του δρόμου 
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που  οδηγεί  σε  αυτό  και  συνεχίζει  στο  χωριό  Λουσικόν  (παλ.  τοπων. 
Χαμάκου).  Στη  θέση,  όπου  και  η  ομώνυμη  πηγή,  υπάρχει  κεραμική 
κυρίως ΕΛΛ χρόνων και διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη. 
Το  1999,  μετά  από  έντονες  βροχοπτώσεις  και  σε  απόσταση  12μ. 
ανατολικά του ανδήρου, στο οποίο είχαν αποκαλυφθεί οι οικίες στη θέση 
Φούρνοι  (αρ. 107, χάρτης 8),  ήρθε στο φως στο πρανές του δρόμου 
στέλεχος  πήλινου  αγωγού,  σχήματος  ανεστραμμένου  Π.  Βρέθηκε  κατά 
0.80μ. ψηλότερα από την επιφάνεια του αγροτικού δρόμου που οδηγεί στο 
χωριό Χαμάκου, ή Λουσικό. Είχε κατεύθυνση Β/ΒΔ–Ν/ΝΑ και βρισκόταν 
στα πρανή του λόφου Προφήτης Ηλίας. Είχε μήκος 0.63μ., πλάτος (εσωτ.) 
0.145μ., τα τοιχώματά του πλάτος 0.06μ. και ύψος 0.11μ. Πρόκειται για 
αγωγό ύδρευσης και ίσως να έφερνε το νερό από την περιοχή του βουνού 
και μάλιστα από την πηγή Λυσσονέρι. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται η 
πηγή Βετελίνο, από την οποία όμως δεν μπορούσε να μεταφερθεί το νερό 
στις οικίες, αφού αυτή βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο. Από την πηγή 
Βετελίνο  πρέπει  να  υδρευόταν  η  κάτω  πόλη,  κατάλοιπα  της  οποίας 
ανασκάπτονται στη θέση Κολώνες, ή Στάδιο (αρ. 112, χάρτης 8).
Νοτιότερα  στο  οδόστρωμα  του  δρόμου  εντοπίστηκε  σπόνδυλος 
αρράβδωτου κίονα, πιθανώς ΡΩΜ χρόνων, σωζ. ύψους 1μ.

α/α 109
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ (Μέσα στο χωριό)
ΧΩΡΙΟ Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαμάκου)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.040μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λουσοί: υδραγωγείο ΚΛ, ή ΕΛΛ χρόνων, θραύσματα κεραμίδων

ΑΥΤΟΨΙΑ 23.4.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 180–181. Πέτσας, 186. Σάμψων 1997, 378. Λεξικό 2001, 262, 2211.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  Ν/ΝΑ  του  Ιερού  της  Ημερασίας  Αρτέμιδος.  Πρόκειται  για 
«τσοπάνικο  οικισμό»,  όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρει  ο  Αδ.  Σάμψων. 
Σήμερα το χωριό δεν κατοικείται  το χειμώνα.  Το καλοκαίρι διαμένουν 
λιγοστές  οικογένειες,  οι  οποίες  μεταφέρουν  μικρά  κοπάδια  ζώων  και 
παραμένουν  μέχρι  τον  Οκτώβριο–Νοέμβριο.  Κατά  την  αυτοψία 
εντοπίστηκαν θραύσματα κεραμίδων σε μικρά κομμάτια καλλιεργήσιμης 
γης  στις  αυλές  των  σπιτιών.  Κάτοικοι  του  χωριού  μου  ανέφεραν  ότι 
παλαιότερα είχαν βρεθεί «μεγάλα τμήματα αγωγού». 

α/α 110
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 237–243. Σχ. 46–47. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Χαμακαίικο Βουνό, ή Κ(ο)υκλάκι  
ΧΩΡΙΟ Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαμάκου)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.300μ.
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ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οχυρό ΕΛΛ εποχής, πηγή
ΑΥΤΟΨΙΑ 1.6.1984 Μ. Πετρόπουλος. 15.11.2005 

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Σ. Δούβος, Κ. Τζούδας
ΠΗΓΕΣ Vitr. VIII 3, 21.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 176. Πετρόπουλος 1985, 67–72. Jost 1999, 194–195. Πίκουλας 1999, 
138. Πετρόπουλος 2004, 39. Μητσοπούλου-Leon 2007β, 433–453. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ To 1984 ο  Μ. Πετρόπουλος εντόπισε  στο Λούσιον όρος,  ή  Προφήτης 
Ηλίας, πρόβουνο των Αροανίων, 300μ. ψηλότερα από την κοιλάδα των 
Λουσών, την πιθανή ακρόπολη της πόλης των Λουσών (εικ. 237). Στην 
κορυφή  του  πρόβουνου  αυτού  των  Αροανίων  (Χελμού)  υπάρχει 
μακρόστενο πλάτωμα (εικ. 238), όπου σώζεται οχυρωματικός περίβολος 
(εικ. 239–242).
Το 2005 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού στο 
λόφο.  Η  οχύρωση  περιτρέχει  το  πλάτωμα,  το  μήκος  του  οποίου  είναι 
111.50μ. και το πλάτος του 25μ. Η περίμετρος της οχύρωσης είναι 250μ. 
Χαρακτηριστικό  της  είναι  ότι  οι  λίθοι  έχουν  αδρή  επεξεργασία.  Η  Β 
μακρά πλευρά είναι ευθεία, ενώ η Ν ελαφρώς καμπύλη. Το πλάτος της 
κυμαίνεται  από 1.30μ. έως 1.50μ. Σώζεται  σε κακή κατάσταση. Στη Δ 
πλευρά η ανωδομή σώζεται  σε  ύψος  0.50μ.–0.60μ.  και  είναι  κτισμένη 
κατά το πολυγωνικό σύστημα δόμησης. Ο Μ. Πετρόπουλος αναφέρει ότι 
στο δυτικό πέρας της Β πλευράς της οχύρωσης το πολυγωνικό σύστημα 
τείνει προς το ψευδοϊσόδομο. Κατά την αυτοψία, όμως, διαπιστώθηκε ότι 
οι  λιγοστές  λιθόπλινθοι  που  αποτελούσαν  την  ανωδομή της  οχύρωσης 
είχαν καταρρεύσει στην πλαγιά του λόφου. Έχει δύο πύργους στη ΒΔ και 
ΝΔ γωνία,  ενώ  δύο  άλλοι  βρίσκονται  στην  Α  απόληξη  της  Β  και  Ν 
πλευράς αντίστοιχα, στο σημείο όπου κάμπτεται με κατεύθυνση προς Β. 
Σχεδόν στο μέσον της Ν πλευράς και προς τα Α υπάρχουν πεσμένοι λίθοι. 
Ο λόφος στα Ν κατηφορίζει πιο μαλακά σε σχέση με τις άλλες πλευρές 
του. Σε αυτή την πλευρά θα πρέπει να αναζητηθεί η πύλη (σχ. 46–47). 
Άλλωστε, από την πλευρά αυτή είναι πιο εύκολη η επικοινωνία με την 
κοιλάδα. Ο Μ. Πετρόπουλος αναφέρει ότι στους πρόποδες της Ν πλευράς 
του  λόφου  υπάρχει  πηγή  με  το  όνομα  Λυσσονέρι.  Χρονολογεί  το 
οχυρωμένο πλάτωμα στον 4ο αι. π.Χ., αφού η τοιχοδομία του μοιάζει με 
αυτήν του Βουλευτηρίου, που βρίσκεται στα Β του ναού της Αρτέμιδος.
Η πηγή Λυσσονέρι πιθανώς να ταυτίζεται με την αρχαία πηγή Λοῦσος, ή 
Μισάμπελος,  όπως  αναφέρει  και  ο  Γ.  Παπανδρέου.  Ο  Βιτρούβιος  σε 
επίγραμμά του συμβουλεύει τους βοσκούς να πίνουν νερό από την πηγή, 
για να μην ξαναπιούν ποτέ κρασί. Όσοι έπιναν από εδώ νερό μισούσαν το 
κρασί και δεν έπιναν ποτέ ξανά, ενώ δεν άντεχαν ούτε την οσμή του. 
Στην Α πλευρά της οχύρωσης διενεργήθηκε τομή, διαστάσεων 1 x 1μ., η 
οποία,  εκτός  της  χονδροειδούς  κεραμικής  που  συνίστατο  σε  κομμάτια 
κεραμίδων,  μας  έδωσε και  δύο βάσεις  αγγείων (εικ.  243).  Η μία είναι 
συγκολλημένη από τρία θραύσματα και χρονολογείται στο τέλος 3ου αι. 
π.Χ.–α΄ μισό του 2ου αι. π.Χ. [πρβλ. Athenian Agora, ΧXIX 343, αρ. 1031, 
πίν. 77 και Κωτίτσα, 194, πίν. 65 α: 6], η άλλη χρονολογείται στα τέλη 
του 4ου αι. π.Χ. [πρβλ.  Corinth, XIII 290,  αρ. 490-1–490-2,  πίν. 76].  Σε 
όλη την επιφάνεια του πλατώματος του λόφου υπάρχουν διάσπαρτοι λίθοι 
με  αδρή επεξεργασία  και  κομμάτια  κεραμίδων,  μερικά  εκ  των  οποίων 
σώζουν  ίχνη  ερυθρού  γανώματος.  Οι  διάσπαρτοι  λίθοι  που βρίσκονται 
εσωτερικά, κατά μήκος της Ν πλευράς, πιθανόν να προέρχονται από την 
ανωδομή  του  τείχους  της  οχύρωσης.  Η  παρουσία  των  κεραμίδων  μας 
οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  πιθανόν  η  οχύρωση  να  μην  ήταν  εξ 
ολοκλήρου λίθινη. Η εξόρυξη των λίθων πιθανόν να έγινε κατά χώραν, 
αφού στο μέσον του  πλατώματος  είναι  ορατοί  μεγάλοι  ασβεστολιθικοί 
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βράχοι, οι οποίοι όμως δεν διατηρούν κανένα ίχνος λατόμευσης. Η θέση 
βρίσκεται  στην  «ἄκραν» της πόλης και οχυρώθηκε χάριν του εύκολου 
ελέγχου που προσφέρει στην πόλη και τη χώρα της και, επιπλέον, ελέγχει 
τα  οδικά  περάσματα  που καταλήγουν  και  ξεκινούν  από την  πόλη των 
Λουσών.  Εντός  του  οχυρωμένου  χώρου  δεν  εντοπίστηκαν  θεμέλια 
κτηρίων. 
Στα  Β/ΒΑ  υπάρχει  απευθείας  οπτική  επαφή  με  το  ναό  της  θέσης 
Γκρεμουλ(ι)άς (αρ. 76, χάρτης 6) και με τον αυχένα του Αγίου Νικολάου 
των Άνω Λουσών (αρ. 91, χάρτης 6),  από τον οποίο διέρχεται  αρχαία 
διάνοιξη που οδηγεί στην Κύναιθα και τη Νώνακρη. Στα Ν έχει οπτική 
επαφή με τον Απανώκαμπο, από όπου διέρχεται κατά τον Γ. Α. Πίκουλα 
η λεγόμενη διάβαση του Απανώκαμπου, η οποία, προεκτεινόμενη βόρεια, 
διέρχεται  στα  Δ της  θέσης  Πύργος,  ή Άγιος  Δημήτριος  (αρ.  119, 
χάρτης 8) και καταλήγει στην πόλη των Λουσών. Στα Δ είναι ορατή η 
περιοχή  του  Χαρακτινού  (αρ.  105,  χάρτης  8),  όπου  και  το  δυτικό 
νεκροταφείο  της  πόλης,  διαμέσου  του  οποίου,  ή  παραπλεύρως  αυτού 
διέρχεται  αρχαία  διάνοιξη,  η  οποία  ξεκινάει  από  την  κοιλάδα  του 
Ερασίνου/Βουραϊκού  και  καταλήγει  και  αυτή  στην πόλη των Λουσών. 
Στα ΒΑ του λόφου διέρχεται και η διάβαση των Καστριών, η οποία είναι  
και  ομαλότερη  σε  σχέση  με  τη  διάβαση  του  Απανώκαμπου,  όπως 
αναφέρει ο Γ. Α. Πίκουλας.
Η M.  Jost συγκαταλέγει την οχύρωση της θέσης στην κατηγορία «villes 
acropoles»,  από την οποία  ήταν εύκολος  ο  έλεγχος  της  πόλης  και  της 
ομώνυμης κοιλάδας. Δεν αποκλείει, όμως, το ενδεχόμενο ο οχυρωμένος 
λόφος στην κορυφή του Προφήτη Ηλία να χρησίμευε και ως καταφύγιο 
των κατοίκων.
Κατά  τη  Β.  Μητσοπούλου-Leon ο  λόφος  λειτούργησε  ως  «οχυρό-
παρατηρητήριο», το οποίο αρχικά βρισκόταν στο πλάτωμα που σήμερα 
είναι το ιερό της Ημερασίας Αρτέμιδος (αρ. 106, χάρτης 8). Η μεταφορά 
του σε αυτό το λόφο οφείλεται στο γεγονός ότι επεκτάθηκε το πλάτωμα 
στη θέση Παναγιά (αρ. 106, χάρτης 8) για την ανέγερση του μεγάλου 
ναού της Αρτέμιδος. Χρονολογεί την κατασκευή της οχύρωσης μετά τον 
4ο αι. π.Χ.

α/α 111
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Τραχάνα, ή Τραγάνες 
ΧΩΡΙΟ Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.000μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αρχιτεκτονικά μέλη

ΑΥΤΟΨΙΑ 4.5.1995
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης) Α. Γκαδόλου, Λ. Σταυροπούλου

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στην  αριστερή/ανατολική  πλευρά  του  Επαρχιακού  δρόμου 
Κάτω Λουσών – Σιγουνίου και πλησίον της θέσης Κολώνες, ή Στάδιο (αρ. 
112, χάρτης 8). Στη θέση υπάρχουν διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη.
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α/α 112
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κολώνες,  ή Στάδιο
ΧΩΡΙΟ Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.000μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λουσοί:  φολίδα  πυριτόλιθου  (Ν),  ευρήματα  ΓΕ  εποχής,  αγορά,  ναός 

ΥΑΡΧ χρόνων, ΚΛ, στοά πρώιμης ΕΛΛ εποχής, κατάλοιπα και κεραμική 
ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Πολλαπλές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ladstätter 1993, 329–330. Touchais et al. 2000, 847. Touchais et al. 2001, 

871. Ladstätter 2003, 329–330. Ladstätter 2004, 386–388. Ladstätter 2005, 
366–367. Ladstätter 2006, 360–361. Ladstätter 2008 (υπό έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στην αριστερή/ανατολική πλευρά του δρόμου, που οδηγεί στο 
Σιγούνι.  Στη  θέση  αυτή  από  το  2000  διενεργείται  συστηματική 
ανασκαφική έρευνα από το Αρχαιολογικό Αυστριακό Ινστιτούτο και υπό 
τη διεύθυνση του  G.  Ladstätter. Η ανασκαφή διενεργείται στην περιοχή 
Στάδιο και σε δύο σημεία, τα οποία οι ανασκαφείς συμβατικά ονομάζουν 
Στάδιο/Στοά και Στάδιο/Ναός.
Στην  περιοχή  Στάδιο/Στοά αποκαλύφθηκε  ορθογώνιο  κτήριο  μήκους 
65.29μ., πλάτους 12.05μ. και με προσανατολισμό Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ, το οποίο 
χρονολογείται στους πρώιμους ΕΛΛ χρόνους. Σειρά οκτώ στηριγμάτων, 
τοποθετημένων στον ίδιο άξονα με απόσταση 4.50μ. το ένα από το άλλο, 
διαιρεί το εσωτερικό της στοάς σε δύο πτερά και ένας εγκάρσιος τοίχος 
τέμνει  το  πλάτος  της.  Η  ανασκαφή  έφερε  στο  φως  τα  θεμέλια,  την 
ευθυντηρία  και  τμήματα  της  ανωδομής.  Στις  δύο  στενές  πλευρές  της 
εμφαίνονται κλειστοί χώροι, οι εγκάρσιοι τοίχοι των οποίων αντιστοιχούν 
στα  στηρίγματα  της  κιονοστοιχίας.  Στο  νότιο  συγκρότημα  έχουμε  δύο 
χώρους. Τα ξύλινα στηρίγματα βρίσκονται επάνω στον άξονα των λίθων 
της  ευθυντηρίας,  που  αντιστοιχούν  με  τη  σειρά  τους  στα  εσωτερικά 
στηρίγματα.  Βρέθηκαν  οι  τάφροι  θεμελίωσης  στο  νότιο  και  ανατολικό 
τμήμα της στοάς.  Μάλιστα, στο ανατολικό τμήμα,  οι  τάφροι  περιείχαν 
κυρίως λατύπη, η οποία προερχόταν από τη λείανση των ασβεστολιθικών 
πλίνθων, που σημαίνει ότι η λείανσή τους έγινε κατά χώραν. Στο Ν τμήμα 
της  στοάς  το  στρώμα  περιείχε  πολλά  ευρήματα  ΑΡΧ  χρόνων  και 
αποτυχημένα προϊόντα εργαστηρίου, μεταξύ των οποίων και στηρίγματα 
κλιβάνου  που  χρησίμευε  για  κεραμικές,  ή  μεταλλικές  δραστηριότητες. 
Από το στρώμα που προηγείται  της  κατασκευής  της  στοάς  προέρχεται 
ανθέμιο,  του  οποίου  σώζονται  τέσσερα  από  τα  εννέα  φοινικόφυλλα, 
σιγμοειδής έλικας και άνθος λωτού με τρία φύλλα. Μετά από συγκρίσεις 
με άλλα παράλληλα παραδείγματα χρονολογείται στο β΄ μισό του 6ου αι. 
π.Χ.
Στα  ΝΑ  της  στοάς  σχηματίζεται  μικρό  φυσικό  άνδηρο,  περιοχή 
Στάδιο/Ναός,  ύψους  12μ.  περίπου,  στο  πλάτωμα  του  οποίου 
ανασκάπτεται περίπτερος ναός. Έχει 14 x 6 κίονες και είναι εξωτερικών 
διαστάσεων 39μ.  x 15.70μ. και με προσανατολισμό Α–Δ. Ο σηκός του 
ναού είναι ορθογώνιος και έχει άνοιγμα εισόδου στα Α. Ο πρόναος δεν 
έχει  ακόμη αποκαλυφθεί.  Στα  δυτικά  του σηκού  βρίσκεται  μία  σχεδόν 
τετράγωνης κάτοψης εξάστυλη αίθουσα, η οποία είναι προσπελάσιμη από 
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τα  Δ  διαμέσου  ενός  οπισθόδομου.  Τα  μέχρι  στιγμής  ανασκαφικά 
δεδομένα οδηγούν τους ανασκαφείς  στο συμπέρασμα ότι πρόκειται  για 
ναό ασυνήθιστης κάτοψης, που διαθέτει ευρύ σηκό με εσωτερικές βάσεις 
κιόνων, ο οποίος διαιρείται σε πρόναο και οπισθόδομο και, επιπλέον, σε 
δύο ανεξάρτητες αίθουσες. Δεν υπάρχει άδυτο. Η ασυνήθιστη κάτοψη του 
ναού με τις  μεγάλες  διαστάσεις  δεν παραπέμπει  σε αρκαδικούς,  ενώ η 
τυπολογία  της  παρουσιάζει  ομοιότητες  με  το  ναό  του  Απόλλωνος  της 
Κορίνθου. Ο ανασκαφέας  G.  Ladstätter χρονολογεί το μνημείο, με βάση 
τα μέχρις στιγμής ανασκαφικά δεδομένα και την τυπολογία της κάτοψής 
του, στην ύστερη αρχαϊκή εποχή, ενώ δεν έχει ακόμη ταυτιστεί η θεότητα 
στην οποία ανήκε. Ο περιορισμένος χώρος του σηκού χρησιμοποιείται και 
στα ΕΛΛ χρόνια.
Στα  Δ  του  ναού  και  σε  πολύ  μικρή  απόσταση  από  αυτόν,  ερευνάται  
παράλληλα ορθογώνιο κτίσμα, εξωτερικών διαστάσεων 8.25μ. x 5.75μ. Ο 
νότιος τοίχος του κτηρίου εδράζεται σε μεγάλες λιθοπλίνθους, οι οποίες 
θυμίζουν  ορθοστάτες.  Μερικές  φέρουν  στην εξωτερική  επιφάνειά  τους 
αναθύρωση. Το κτήριο χωρίζεται σε τρεις χώρους. Στο μεσαίο χώρο και 
στα  Α  σώζεται  το  κατώφλι  της  θύρας  εισόδου,  το  οποίο  σώζει  τις 
στρόφιγγες.  Κατά  την  ανασκαφή  ιδιαίτερα  σημαντικό  ήταν,  όταν, 
εσωτερικά  της  θεμελίωσης  του  δυτικού  τοίχου  του  κτηρίου, 
αποκαλύφθηκε  μικρό  όρυγμα,  που  περιείχε  ακέραια  αγγεία,  τα  οποία 
είχαν  τοποθετηθεί  ως  σπονδή  κατά  την  ανέγερση  του  κτίσματος. 
Πρόκειται  για  τέσσερις  λύχνους  ΕΛΛ  χρόνων,  τρεις  δακρυδόχους, 
κομμάτια  γυάλινων  αγγείων  και  χάλκινο  αγαλματίδιο  ίππου  των  ΓΕ 
χρόνων.  Τα  ευρήματα  αυτά,  καθώς  καλύπτουν  ένα  ευρύ  χρονολογικό 
φάσμα (8ος αι. π.Χ. έως και 2ος αι. μ. Χ), δυσχεραίνουν, προς το παρόν, το 
έργο του ερευνητή. Πιθανώς να πρόκειται για επαναχρησιμοποίηση του 
υλικού. Σύμφωνα με τον G. Ladstätter, πρόκειται για κάποιο «βοηθητικό 
κτήριο»,  που  έχει  άμεση  σχέση  με  το  ναό.  Διερευνητική  τομή  στο 
εσωτερικό  του  κυρίως  χώρου  του  κτίσματος  αποκάλυψε  την  ύπαρξη 
παλαιότερου κτηρίου.  Την τελευταία ημέρα της ανασκαφής στη βόρεια 
παρειά του ναού βρέθηκε λεπίδα πυριτόλιθου, την οποία παρέδωσα στους 
Β. Μητσοπούλου-Leon και G. Ladstätter.
Κατά  την  ανασκαφική  περίοδο  του  2006  διερευνήθηκε  το  ανατολικό 
τμήμα του ναού και πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές τομές στα σημεία 
που δεν εσώζετο το δάπεδο. Η ανασκαφή αποκάλυψε ότι στα σημεία αυτά 
το  δάπεδο  είχε  καταστραφεί,  προκειμένου  να  τοποθετηθούν  μεγάλων 
διαστάσεων πεπλατυσμένοι ογκόλιθοι, προερχόμενοι από τις βάσεις των 
κιόνων  του  ναού,  έπειτα  από  μεταγενέστερη  επέμβαση.  Η  ανεύρεση 
πηλίνων τεμαχίων,  προερχομένων από τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο του 
ναού,  προϋποθέτει  την  ύπαρξη  πρωιμότερης  φάσης  του  μνημείου  των 
ΕΛΛ χρόνων. Κατά τις εργασίες στη Β πλευρά του ανατολικού σηκού 
ήλθε στο φως ο βόρειος τοίχος του, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από 
πλακοειδείς  λειασμένους  λίθους  και  κεραμίδες.  Στη  Ν  πλευρά  του 
ανατολικού σηκού διαπιστώθηκε δάπεδο από κεραμίδες, το οποίο ανήκει 
και  αυτό  σε  προγενέστερη  φάση  του  ναού.  Στα  κινητά  ευρήματα 
συγκαταλέγονται  κομμάτια  κεραμίδων  στέγης,  όστρακα  διαφόρων 
χρονολογικών περιόδων, οστά και δόντια ζώων. 
Στο άνδηρο, το οποίο βρίσκεται στα Δ του ναού, συνεχίστηκε σε βάθος η 
έρευνα  στο  κτήριο  που  είχε  αποκαλυφθεί  τα  προηγούμενα  χρόνια. 
Διαπιστώθηκε ότι το ελληνιστικό κτήριο εδράζεται σε ένα πρωιμότερο, 
διαφορετικού προσανατολισμού, το οποίο επαναχρησιμοποιήθηκε στους 
ΡΩΜ χρόνους. Τα κινητά ευρήματα ήταν πέντε χάλκινα νομίσματα, που 
προέρχονται  από  το  δάπεδο  του  ελληνιστικού  κτηρίου,  όστρακα,  που 
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ανήκουν  σε  χρηστικά  αγγεία,  δύο  ακέραιοι  λύχνοι,  μυροδοχείο 
(uguentarium),  θραύσματα  κεραμίδων  στέγης,  κομμάτια  γυάλινων 
αγγείων, οστά και δόντια ζώων.

α/α 113
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Στου Κατάρα τον Όχτο
ΧΩΡΙΟ Λαγοβούνιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 900μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΜΕ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ε.-Ο. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σάμψων 1986, 36. Alram-Stern, 275. Σάμψων 1997, 364.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για χαμηλό ύψωμα,  που βρίσκεται  στην αριστερή/ανατολική 
πλευρά  της  Επαρχιακής  οδού  Καλαβρύτων  –  Πριολίθου,  250–300μ. 
περίπου Β του χωριού Λαγοβούνι. Το ύψωμα δεσπόζει στην κοιλάδα του 
Ερασίνου/Βουραϊκού  ποταμού.  Ο  Αδ.  Σάμψων  περισυνέλεξε  άβαφα 
χονδροειδή όστρακα, εκ των οποίων μερικά μπορούν να χρονολογηθούν 
στη ΜΕ εποχή.

α/α 114
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 244. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ασφακοβούνι
ΧΩΡΙΟ Λαγοβούνιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική Ν και ΜΕ χρόνων, αδιάγνωστη κεραμική

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ε.-Ο. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σάμψων  1986,  35,  σχ.  5.  Alram-Stern,  275.  Σάμψων  1997,  361,  364. 

Πετρόπουλος 2004, 38. Σαλαβούρα 2007, 224–225.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για  μικρό  λόφο,  που  βρίσκεται  στα  Δ/ΝΔ  του  χωριού 

Λαγοβούνι και δεσπόζει στη κοιλάδα του Ερασίνου/Βουραϊκού ποταμού. 
Ο Αδ. Σάμψων περισυνέλεξε κεραμική των Ν χρόνων και ΜΕ χρόνων, 
καθώς και λίθινο σκεύος, πιθανόν μυλόλιθο από καστανόμαυρο βωξίτη, 
πέτρωμα  που  αφθονεί  στην  περιοχή.  Θεωρεί  ότι  το  ύψωμα  είναι 
κατάλληλο για φιλοξενία προϊστορικού οικισμού, άποψη που αποδέχεται 
και η Ε. Σαλαβούρα. 
Κατά την αυτοψία περισυνελέγησαν όστρακα κυρίως  αδιάγνωστα (εικ. 
244), μεταξύ των οποίων δύο μπορούν να χρονολογηθούν στους ΠΡ (;) 
χρόνους. 
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α/α 115
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 245–246. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Νικόλαος 
ΧΩΡΙΟ Λαγοβούνιον 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 980μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πίθοι ΓΕ (;) χρόνων, τμήμα αρχαίας διάνοιξης

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α/ΝΑ του χωριού και σε απόσταση 800μ. περίπου 
από αυτό (εικ.  245).  Στην αριστερή/βόρεια  παρειά  του  χωματόδρομου 
(εικ.  246)  που  οδηγεί  από  το  χωριό  στο  ομώνυμο  εξωκλήσι, 
περισυνελέγησαν μεγάλα κομμάτια  πίθων,  πιθανόν των ΓΕ χρόνων και 
κεραμίδια,  ενώ κατά μήκος αυτού εντοπίστηκε τμήμα πιθανώς αρχαίας 
διάνοιξης,  που  οδηγούσε  από  την  κοιλάδα  του  Ερασίνου/Βουραϊκού 
ποταμού  στο  υψίπεδο  των  Λουσών,  όπου  το  ιερό  της  Ημερασίας 
Αρτέμιδος (αρ. 106, χάρτης 8).

α/α 116
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Πηγή Λιδαράκια,  ή Λιθαράκια
ΧΩΡΙΟ Σιγούνιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.080μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Μεγάλη λιθόπλινθος

ΑΥΤΟΨΙΑ 5.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Γ. Βαρβιτσιώτης, Δ. Κόλλιας, Ε.-Ο. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Pariente 1994, 723.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην πηγή Λιδαράκια, που βρίσκεται στο δρόμο προς Σιγούνι, υπάρχει 
μεγάλη  λιθόπλινθος  με  δουλεμένη  την  επιφάνειά  της.  Στη  θέση  αυτή 
πρέπει  να  διασταυρώνονταν  οι  τρεις  διανοίξεις  που  οδηγούσαν  στους 
Λουσούς. Η διάνοιξη που διερχόταν μέσω του Απανώκαμπου, εκείνη που 
ξεκινούσε από το Λαγοβούνι  και  διαμέσου της  θέσης Αγίου Νικολάου 
έφθανε στους Λουσούς και η τρίτη που ξεκινούσε από την Κύναιθα των 
ΡΩΜ χρόνων και διερχόταν από το διάσελο της Τρικοκιάς .

α/α 117
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ (Μέσα στο χωριό)
ΧΩΡΙΟ Καλλιφώνιον (παλ. τοπων. Σαβανοί, ή Σαβανούς)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
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ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ογκόλιθος
ΑΥΤΟΨΙΑ 5.7.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίκουλας 1980–1981, 357, 371. Λεξικό 2001, 172, 1341.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Γ. Α. Πίκουλας εντόπισε ογκόλιθο στην κεντρική εκκλησία του χωριού, 

που σώζει ίχνη από χοντρό βελόνι.

α/α 118
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Παύλες
ΧΩΡΙΟ Σιγούνιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.040μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμίδια στέγης ΥΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 5.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Γ. Βαρβιτσιώτης, Δ. Κόλλιας, Ε.-Ο. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Β του χωριού και πολύ κοντά σε αυτό. Σε όλο το 
χώρο υπάρχουν κεραμίδια στέγης, πιθανόν των ΥΒΥΖ χρόνων.

α/α 119
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 247–252. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Πύργος, ή Άγιος Δημήτριος
ΧΩΡΙΟ Σιγούνιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 997, 35μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Παρουσία οψιανού και πυριτόλιθου. Όστρακα ΠΡ (;) χρόνων. Πύργος 

ΕΛΛ (;) χρόνων, τμήμα αρχαίας διάνοιξης. Αδιάγνωστα όστρακα
ΑΥΤΟΨΙΑ 5.7.2005, 9.10.2006

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Γ. Βαρβιτσιώτης, Κ. Κατσιδήμας, Κ. Δίπλας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Tausend 1995, 1. Πίκουλας 1999, 138. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για μικρό γήλοφο, που υψώνεται στα ΒΔ του Σιγουνίου, στον 

κάμπο των Λουσών (εικ. 247). Στα Ν δημιουργείται αυχένας με τον οποίο 
χωρίζεται από άλλο λόφο. Στη ΒΔ πλευρά του λόφου υπάρχουν τέσσερα 
φυσικά άνδηρα (εικ.  248)  και η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται  από τη Δ 
πλευρά.  Τόσο  στη  Δ  όσο  και  στη  ΒΑ  πλευρά  του  λόφου  υπάρχει 
κρημνισμένο οικοδομικό υλικό, το οποίο ασφαλώς προέρχεται από κάποια 
εγκατάσταση.  Στη  Δ  πλευρά  του,  λίγα  μέτρα  κάτω  από  την  κορυφή, 
υπάρχει  τοίχος  διεύθυνσης  Β–Ν,  πιθανόν  αναλημματικός,  που  σώζεται 
στο  ύψος  των  θεμελίων  του  (εικ.  249).  Ο  τοίχος  στο  Ν  πέρας  αυτού 
τέμνεται  από άλλον, διεύθυνσης Α–Δ, που κατέρχεται από την κορυφή 
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του λόφου. 
Στην κορυφή σώζονται ατελή ίχνη θεμελίων, πιθανώς πύργου, τετράγωνης 
κάτοψης (εικ. 250), τα οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν. Και 
στις  δύο  αυτοψίες  που  πραγματοποιήσαμε  δε  βρέθηκε  κεραμική. 
Σποραδικά όστρακα χονδροειδούς κεραμικής εντοπίστηκαν νοτιότερα και 
σε απόσταση 200μ. από αυτόν.
Στα Δ του λόφου και σε απόσταση 10μ. από αυτόν εντοπίστηκε τμήμα 
αρχαίας  διάνοιξης,  με  κατεύθυνση  Β–Ν.  Εκατέρωθεν  της  αρχαίας 
διάνοιξης υπάρχουν πέτρες, που οριοθετούν το οδόστρωμά της (εικ. 251). 
Δεν  εντοπίστηκαν  αρματροχιές.  Το τμήμα  αυτό  της  αρχαίας  διάνοιξης 
είναι ορατό σε μήκος 28.40μ. και έχει πλάτος 2.20μ. Η θέασή της από την 
κορυφή του λόφου του Αγίου Δημητρίου είναι ευκρινής (εικ. 252).  Το 
τμήμα αυτό πρέπει να ανήκει στην διάβαση του Απανώκαμπου, η οποία 
ξεκινούσε  από την πόλη του  Κλείτορος  και  κατέληγε  στους  Λουσούς, 
σύμφωνα με το Γ. Α. Πίκουλα.
Στα Ν του λόφου υπάρχει διάσπαρτη κεραμική και κεραμίδες στέγης, που 
συνηγορούν στην άποψη ότι εδώ θα μπορούσε να είναι και αγροικία.
Από το λόφο του Πύργου, ή του Αγίου Δημητρίου υπάρχει άμεση οπτική 
επαφή στα Β με το Χαμακαίικο Βουνό, ή Κ(ο)υκλάκι (αρ. 110, χάρτης 8), 
με τον αυχένα του Αγίου Νικολάου Άνω Λουσών (αρ. 91, χάρτης 6), στα 
Δ με τον οικισμό Χαρακτινού (αρ. 105, χάρτης 8), διαμέσου του οποίου 
διέρχεται  ευρύ  μονοπάτι  που  είχε  αφετηρία  την  κοιλάδα  του 
Ερασίνου/Βουραϊκού ποταμού και οδηγούσε στην πόλη των Λουσών, και 
στα  Ν  ελέγχει  την  περιοχή  του  Απανώκαμπου.  Σε  ό,τι  αφορά  στο 
τοπωνύμιο Άγιος Δημήτριος, ο γηγενής Γ. Βαρβιτσιώτης δεν θυμόταν εάν 
στο λόφο υπήρχε ομώνυμο εξωκλήσι.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Η  κοιλάδα  των  Σουδενών,  ή  των  Κάτω  Λουσών  ονομάζεται  και 
Απανώκαμπος . Ο Αδ. Σάμψων είχε βρει όστρακα ΠΡ εποχής, τα οποία ήταν 
πολύ εφθαρμένα (Σάμψων 1997, 368). Πιστεύει ότι η κοιλάδα είναι κατάλληλος 
χώρος  για  εγκατάσταση  και  πρέπει  να  κατακλυζόταν  από  νερά,  όταν  οι 
καταβόθρες,  που  βρίσκονται  στα  Δ  του  Ιερού  της  Αρτέμιδος,  έκλειναν.  Στο 
υψίπεδο  των  Λουσών  και  στις  ανασκαφές  που  διενεργεί  το  Αυστριακό 
Αρχαιολογικό  Ινστιτούτο  έχουν  βρεθεί  κατά  καιρούς  κομμάτια  οψιανού  και 
πυριτόλιθου.  Κατά  την  αυτοψία  που διενεργήσαμε περισυνελέγησαν όστρακα 
φθαρμένα, πιθανόν των ΠΡ χρόνων.

α/α 120
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Βορούς
ΧΩΡΙΟ Σιγούνιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 980μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΚΛ και ΕΛΛ εποχής, κτήρια ΕΛΛ, ΡΩΜ χρόνων, διάσπαρτα 

αρχιτεκτονικά μέλη, όστρακα ΚΛ και ΕΛΛ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 20.8.1986 Μ. Πετριτάκη. 26.9. 1988 Μ. Πετρόπουλος. 5.7.2005

ΟΔΗΓΟΣ Κ. Μαλαμής. (Α. Γουλιάμη)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 142, 181.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται 100μ. περίπου Β του χωριού, δίπλα σε αγροτικό δρόμο. 
Εντοπίστηκε  καμπύλος  τοίχος  πλάτους  0.40μ.–0.55μ.,  δομημένος  με 
ασβεστολιθικές πλάκες, που δημιουργεί αψιδωτό χώρο και στο εσωτερικό 
του  υπάρχει  δάπεδο  από  τεμάχια  οπτοπλίνθων,  κάθετα  τοποθετημένων 
(διαστ. 2.60μ.  x 2μ.). Λίγο βορειότερα και σε απόσταση 100μ. περίπου, 
εντοπίστηκε γωνία τοίχων με ημίεργους ασβεστόλιθους, πλάτους 0.55μ. 
και  μήκους  5.30μ.  και  3μ.  αντίστοιχα.  Σε  όλο  το  χώρο  υπάρχουν 
οπτόπλινθοι  και  κεραμίδια.  Τα  παραπάνω  υποδείχτηκαν  από  τον 
εργατοτεχνίτη της Εφορείας Κ. Μαλαμή και πραγματοποιήθηκε αυτοψία 
από τον Μ. Πετρόπουλο, όπως προκύπτει από το αρ. 1 ΔΜΤΕ/Σιγούνιον, 
Μ. Πετρόπουλος, της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ.
Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι Ν των θέσεων Βετελίνο και Εκκλησίτσα 
(εννοεί τη θέση Παναγιά), όπου το ιερό της Ημερασίας Αρτέμιδος, στο 
δρόμο  προς  Σιγούνι  «εἶνε  καὶ  ἴχνη  στρογγύλου  οἰκοδομήματος  6 
μέτρων διαμέτρου,  ὅπερ ἐκτὸς τοῦ τείχους τῆς πόλεως κείμενον ἦν 
πιθανῶς  μνημεῖον  ὅμοιον  τῷ  τοῦ  Μενεκράτους  ἐν  Κερκύρα».  Το 
αναφερόμενο οικοδόμημα δεν εντοπίστηκε.
Στην  ίδια  θέση  και  στον  αγρό  ιδιοκτησίας  Θ.  Σταυρόπουλου,  η  Μ. 
Πετριτάκη  βρήκε  δύο  μεγάλες  πλάκες  κακής  ποιότητας  που  έφεραν 
νευρώσεις  και  ήταν  εντελώς  ακατέργαστες.  Σε  διενεργηθείσα  τομή 
αποκαλύφθηκε ότι οι πλάκες δεν αποτελούσαν πλευρικά τοιχώματα τάφου 
αλλά  τοίχο  κτηρίου,  ο  οποίος  ήταν  από  αργολιθοδομή  και  είχε 
προσανατολισμό Β–Ν. Περισυνέλεξε λίγα όστρακα των ΚΛ χρόνων και 
επισημαίνει  ότι  σε  όλη  την  έκταση  του  αγρού  βρίσκονται  διάσπαρτοι 
λίθοι, που έχουν έλθει στην επιφάνεια από την άροση· επίσης αναφέρει 
ότι  και  στην όμορη ιδιοκτησία υπάρχει  τμήμα αρράβδωτου κίονα,  που 
αποκαλύφθηκε κατά την άροση (αρ. 2 ΔΜΤΕ/Σιγούνιον, Μ. Πετριτάκη). 
Κατά την αυτοψία περισυνελέγησαν αρκετά όστρακα των ΚΛ και ΕΛΛ 
χρόνων.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Στα Δ της θέσης και συγκεκριμένα στη δεξιά/δυτική πλευρά του δρόμου που 
οδηγεί στο Σιγούνι,  κοντά στο εξωκλήσι της Παναγίας, όπου η θέση  Κερίζι , 
από  αναφορά  του  αρχαιοφύλακα  Δ.  Χριστοδούλου  προκύπτει  ότι  στον  αγρό 
Βγερή  βρέθηκαν  κατά  την  άροση  «τρεις  ταφόπλακες»  διαστάσεων  0.56μ  x 
0.30μ.x 0.15μ.,  067μ.x 0.60μ.  x 0.15μ.,  0.80μ.  x 0.70μ.  x 0.17μ.  (αρ.  πρωτ. 
3330/22.7.1986).

α/α 121
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Λόφος Τσούκα
ΧΩΡΙΟ Σιγούνιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.180μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κτήρια ΕΛΛ, ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 26.9.1988 Μ. Πετρόπουλος. 5.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ Κ. Μαλαμής. (Α. Γουλιάμη)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 143.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α του χωριού και σε απόσταση περίπου 300μ. από 
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αυτό. Στη ΝΑ πλαγιά του λόφου Τσούκα εντοπίστηκαν θεμέλια τοίχων, 
τα οποία πιθανόν ανήκουν σε κτήρια της ΕΛΛ εποχής, καθώς και τμήματα 
τοίχων  που  έχουν  ως  συνδετικό  υλικό  κουρασάνι  ερυθρού  χρώματος. 
Επίσης, ο χώρος είναι διάσπαρτος από χονδροειδή κεραμική, η οποία είναι 
αδιάγνωστη. Τα παραπάνω αρχαία υποδείχτηκαν από τον εργατοτεχνίτη 
της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ Κ. Μαλαμή και πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον Μ. 
Πετρόπουλο (βλ.  αρ.  1  ΔΜΤΕ/Σιγούνιον,  Μ.  Πετρόπουλος).  Στη  θέση 
υπάρχει  και  ομώνυμη  πηγή,  από  την  οποία,  όπως  αναφέρει  και  ο  Γ. 
Παπανδρέου, υδρευόταν η πόλη των Λουσών.

α/α 122
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Καταρράχι
ΧΩΡΙΟ Σιγούνιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 980μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικοδομικό υλικό, αδιάγνωστα κεραμίδια

ΑΥΤΟΨΙΑ 5.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Γ. Βαρβιτσιώτης

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στο  δυτικό  άκρο  του  χωριού.  Διάσπαρτο  υπάρχει 
οικοδομικό  υλικό  και  σποραδικά  κεραμίδια  στέγης,  τα  οποία  είναι 
αδιάγνωστα.

α/α 123
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Μεραίικα
ΧΩΡΙΟ Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρμπάνι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.000μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τοίχοι από αργολιθοδομή

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Φ. Θεοδωρακόπουλος, Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  λίγο βορειότερα της θέσης  Σκόζα  (αρ.  126, χάρτης 8)  και 
προς τα ΒΔ. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν οικιστικά κατάλοιπα τοίχων 
από αργολιθοδομή.

α/α 124
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κλίκιζα
ΧΩΡΙΟ Κάνδαλος

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
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ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 840μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική Ν χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σάμψων 1986, 36. Alram-Stern, 275. Σάμψων 1997, 364.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για κωνικό ύψωμα, που βρίσκεται στη Δ πλευρά της κοιλάδας 

του  Ερασίνου/Βουραϊκού  και  Δ  του  χωριού  Κάνδαλος,  σε  απόσταση 
1χλμ. περίπου από αυτό. Ο Αδ. Σάμψων αναφέρει ότι στην κορυφή του 
υψώματος υπάρχουν θεμέλια αδιευκρίνιστου οικοδομήματος, το οποίο οι 
κάτοικοι πιστεύουν ότι είναι εκκλησία. Σήμερα είναι ένα γυμνό ύψωμα, 
που παλαιότερα καλλιεργούνταν. Στην Α και Ν πλευρά του υψώματος ο 
Αδ. Σάμψων βρήκε όστρακο με σχοινοειδή διακόσμηση και μερικά άλλα, 
που  πιθανότατα  χρονολογούνται  στη  Ν  εποχή.  Επίσης,  περισυνέλεξε 
φολίδες οψιανού και πυριτόλιθου.

α/α 125
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Σκάλα
ΧΩΡΙΟ Σιγούνιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.300μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Χάλκινο ειδώλιο. Οπτόπλινθοι, κεραμίδες ΡΩΜ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 26.9.1988 Μ. Πετρόπουλος. 5.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ Κ. Μαλαμής. (Α. Γουλιάμη)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στα Α του χωριού και  αποτελεί  συνέχεια  της  θέσης Λόφος 
Τσούκα (αρ. 121, χάρτης 8). Κάτοικοι του χωριού ενημέρωσαν τον Μ. 
Πετρόπουλο, ότι προ ετών στη θέση αυτή είχε βρεθεί χάλκινο ανδρικό 
ειδώλιο  (βλ.  το  αρ.  1  ΔΜΤΕ/Σιγούνιον  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ),  πιθανόν  των 
ΡΩΜ  χρόνων.  Ο  ίδιος  επισημαίνει  την  ύπαρξη  οπτοπλίνθων  και 
κεραμίδων αλλά όχι οστράκων. 

α/α 126
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Σκόζα
ΧΩΡΙΟ Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρμπάνι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.020μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τοίχοι από αργολιθοδομή

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Φ. Θεοδωρακόπουλος, Δ. Κόλλιας
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ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  Β  της  θέσης  Τροχάλια (αρ.  128,  χάρτης  8) και 
αποτελεί  συνέχειά  της.  Και  εδώ  εντοπίστηκαν  κατάλοιπα  τοίχων  από 
αργολιθοδομή.

α/α 127
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ρημοκκλήσι
ΧΩΡΙΟ Σιγούνιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Λεύκη (παλ. τοπων. Δούνιτσα)
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.000μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κατάλοιπα  αρχαίων  κτηρίων,  κιβωτιόσχημοι  τάφοι  ΠΒΥΖ  χρόνων, 

ερείπια ναϋδρίου, δύο πωρόλιθοι
ΑΥΤΟΨΙΑ 7.6. 1984: Μ. Πετρόπουλος. 20.8. 1986: Μ. Πετριτάκη. 11.11.2005 

ΟΔΗΓΟΣ Κ. Μαλαμής. (Α. Γουλιάμη)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πετρόπουλος 1984, 104. Αλεξοπούλου 2005β, 289.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στον  αγρό  ιδιοκτησίας  Α.  Παπαβραμόπουλου  αποκαλύφθηκαν 

κιβωτιόσχημοι τάφοι ΠΒΥΖ χρόνων. Πλακοειδείς λευκές ασβεστολιθικές 
πλάκες,  χωρίς  ιδιαίτερη  επεξεργασία,  αποτελούσαν  τα  τοιχώματα  των 
τάφων. Ήταν ανεσκαμμένοι από παλαιά, είχαν προσανατολισμό Δ–Α και 
περιείχαν θρυμματισμένο σκελετικό  υλικό.  Είχαν μήκος 1.45μ.,  πλάτος 
0.30μ. Στην ίδια θέση σώζονται τα ερείπια μικρού ναϋδρίου και στο σωρό 
των λίθων εντοπίστηκαν δύο πωρόλιθοι. Επίσης, στο κτήμα ιδιοκτησίας 
Θ.  Σταυρόπουλου,  υπάρχουν  ενδείξεις  αρχαίων  καταλοίπων  (αρ.  πρ. 
Φ111/Γ2–62/3860/3.9.1986 έγγραφο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ).

α/α 128
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Τροχάλια
ΧΩΡΙΟ Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρμπάνι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.060μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τοίχοι από αργολιθοδομή

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Φ. Θεοδωρακόπουλος, Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση αυτή  βρίσκεται  νότια  της  θέσης  Σκόζα  (αρ.  126,  χάρτης  8). 
Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν κατάλοιπα τοίχων από αργολιθοδομή.

α/α 129
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 253–254. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Πύργος
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ΧΩΡΙΟ Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρμπάνι)
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 900μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κτήριο ΥΡΩΜ (;) χρόνων, πύργος ΥΒΥΖ (;) χρόνων και αγωγός ΜΤΒΥΖ 
χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Φ. Θεοδωρακόπουλος, Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λεξικό 2001, 396, 3512.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  νότια  της  προηγούμενης  θέσης,  ΒΔ  του  χωριού 
Πριόλιθος  και  σε  απόσταση,  500μ.  περίπου  από  αυτό. 
Εντοπίστηκε  γωνία  κτηρίου,  κατασκευασμένου  από 
πλακοειδείς λίθους και οπτοπλίνθους των ΥΡΩΜ χρόνων (εικ. 
253)  και  τμήμα  αγωγού  σε  παρακείμενο  βράχο.  Κοίλες 
κεραμίδες πηλού πορτοκαλόχρου αποτελούσαν τον αγωγό (εικ. 
254), επάνω από τον οποίο υπήρχε επίχωση περίπου 0.70μ., επί 
της  οποίας  εδράζεται  σύγχρονος  αγωγός.  Στην  περιοχή  αυτή 
υπάρχουν πολλές πηγές.

Στα ΝΔ της θέσης υψώνεται ο λόφος Παπαδιά Σκάλα, στην κορυφή του 
οποίου ο γηγενής Φ. Θεοδωρακόπουλος μου ανέφερε ότι υπάρχει μικρών 
διαστάσεων «αρχαίο κτίσμα». Ο γήλοφος είναι απότομος και κρημνώδης 
και  δεν  κατέστη  δυνατή  η  αυτοψία.  Πιθανόν  να  πρόκειται  για  πύργο 
ΥΒΥΖ περιόδου.

α/α 130
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 255. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ύψωμα Μπουρή
ΧΩΡΙΟ Κάνδαλος

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.050μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ίχνη Προϊστορικής κατοίκησης (ΥΝ, ΜΕ)

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Φ. Θεοδωρακόπουλος, Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σάμψων 1986, 33–35. Πετρόπουλος 1985, 66. Σάμψων 1997, 359, 361. 

Πετρόπουλος 2004, 38. Σαλαβούρα 2007, 223.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  Ν  του  χωριού  Κάνδαλος  και  σε  απόσταση  400μ. 

περίπου από αυτό. Πρόκειται για μικρό ύψωμα, το οποίο είναι κατάφυτο 
από πρίνους και δρυς (εικ. 255). Στη Ν πλευρά του υψώματος υπάρχουν 
πηγές.  Ο  Αδ.  Σάμψων,  στην  κορυφή  του  λόφου,  εντόπισε  ίχνη 
προϊστορικής  κατοίκησης  και  αναλημματικούς  τοίχους  στη  Ν  και  Δ 
πλευρά του. Αναφέρει ότι, επειδή ο λόφος παλαιότερα καλλιεργούνταν, 
τοίχοι  κτηρίων  καταστράφηκαν  κατά  την  άροση  και  πολλές  φορές  οι 
κάτοικοι  εύρισκαν  ακέραια  πιθάρια.  Η  κεραμική  που  περισυνελέγη 
χρονολογείται στο τέλος της Ν και στη ΜΕ εποχή. Επίσης, περισυνέλεξε 
θραύσματα  οψιανού  και  πυριτόλιθου, ανάμεσά  τους  φολιδοαιχμές, 
φολίδες και λεπίδες, μεταξύ των οποίων και μία επεξεργασμένη φολίδα 
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του τύπου «end scaper», μία άλλη με εγκοπή του τύπου «notched flake» 
και μία με αιχμή. Κατά την αυτοψία συγκεντρώθηκαν λίγα όστρακα, που 
είναι αδιάγνωστα.
Ο  Μ.  Πετρόπουλος  πιστεύει  ότι  η  δημιουργία  του  ΜΕ  οικισμού  στη 
δύσβατη  αυτή  θέση,  πιθανόν,  υποδηλώνει  πολιτική  αστάθεια  και 
μετακινήσεις  διαφόρων φύλων. Απορία ως προς την επιλογή της θέσης 
εκφράζει και η Ε. Σαλαβούρα. Η παρουσία οικιστικής εγκατάστασης σε 
ένα τόσο ψηλό και απόκρημνο ύψωμα προκαλεί έκπληξη, αφού υπήρχε 
δυνατότητα επιλογής σε κάποιο χαμηλότερο λόφο.

α/α 131
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κόκκορη
ΧΩΡΙΟ Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρμπάνι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.040μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τμήματα πίθων ΓΕ (;), θησαυρός νομισμάτων ΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Φ. Θεοδωρακόπουλος, Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Οικονομίδου 1979, 63–71. Πετρόπουλος 1985, 66. Αλεξοπούλου 2005β, 

295. Πετρόπουλος 2004, 38. Πετρόπουλος 2004α (υπό έκδοση).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται Β του χωριού Πριόλιθος, στην αριστερή/δυτική πλευρά 

της κοιλάδας του Ερασίνου/Βουραϊκού ποταμού και σε απόσταση 1.200μ. 
από αυτό.  Από τη θέση αυτή  προέρχονται  121 χάλκινα  νομίσματα,  τα 
οποία παρέδωσε στο Μουσείο Πατρών ο Α. Κοντογιώργης. Από αυτά, τα 
120  αποτελούν  ενιαίο  «εύρημα»  και  συνίστανται  σε  χάλκινες 
υποδιαιρέσεις  (minimi)  του  5ου και  6ου αι.  μ.Χ.,  χάλκινες  κοπές  του 
Ιουστινιανού Α΄, του Ιουστίνου Β΄, του Τιβερίου Β΄ και του Μαυρικίου. 
Το  ένα  αφορά  σε  αντωνινιανό  του  Γαλλιηνού,  ο  οποίος,  κατά  τη  Μ. 
Οικονομίδου, θεωρείται εκτός του ευρήματος. 
Από  αναφορά  του  φύλακα  αρχαιοτήτων  Κ.  Αλεξανδρόπουλο  (αρ.  πρ. 
4294/4.11.1981) προκύπτει ότι στη θέση αυτή και στον αγρό ιδιοκτησίας 
Α. Κοντογιώργη, το 1978, κατά την άροση, είχαν βρεθεί κομμάτια πίθων.
Κατά την αυτοψία, πάντως, δεν εντοπίστηκαν όστρακα, ούτε  κομμάτια 
πίθων.

α/α 132
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 256. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Αρνούγκα
ΧΩΡΙΟ Κάνδαλος

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 940μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο ΥΕ ΙΙΙΑ–ΙΙΙΒ περιόδου

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Φ. Θεοδωρακόπουλος, Δ. Κόλλιας
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ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σάμψων 1997, 359–361. Πετρόπουλος 2004, 38. Σαλαβούρα 2007, 224.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται Ν/ΝΔ του χωριού Κάνδαλος, στις δυτικές υπώρειες του 
βουνού  Κάστρο (εικ. 256), που αποτελεί την προς βορράν προέκταση 
του βουνού Κατσίκι (υψομ. 1.282μ.). Ο Αδ. Σάμψων εντόπισε στη θέση 
αυτή λακκοειδείς, ή κιβωτιόσχημους τάφους, οι οποίοι είχαν συληθεί από 
παλαιά  και  τους  χρονολόγησε  στην  ΥΕ  ΙΙΙΑ–Β  περίοδο,  χωρίς  να 
αναφέρεται  στην  ύπαρξη  κεραμικής.  Άγνωστος  παραμένει  ο  οικισμός 
στον οποίον ανήκει το νεκροταφείο.

α/α 133
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Νεκροταφείο 
ΧΩΡΙΟ Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρμπάνι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο ΓΕ (;) χρόνων 

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Φ. Θεοδωρακόπουλος, Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στη θέση, όπου και το σύγχρονο νεκροταφείο, το 1992 κατά τη διάνοιξη 
ορύγματος για ενταφιασμό, καταστράφηκε ταφικός πίθος, πιθανόν των ΓΕ 
χρόνων.  Το στοιχείο  αυτό προκύπτει  από έλεγχο του  αρχείου  της  ΣΤ΄ 
ΕΠΚΑ  και  από  αναφορά  της  αρχαιολόγου  Μ.  Πετριτάκη  (αρ.  πρ. 
Φ111/Γ6–58/4247/13.8.1992). Βρίσκεται πολύ κοντά και στα Δ της θέσης 
Λάκκωμα, ή Λάκος (αρ. 135, χάρτης 8).

α/α 134
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ταξιάρχες
ΧΩΡΙΟ Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρμπάνι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 900μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αδιάγνωστη κεραμική

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Φ. Θεοδωρακόπουλος, Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται 300μ. Β/ΒΔ από το κέντρο του χωριού και οφείλει το 
όνομα  στο  ομώνυμο  εξωκλήσι.  Κατά  την  αυτοψία  δεν 
εντοπίστηκαν  οικοδομικά  κατάλοιπα,  μόνον  λίγα  κομμάτια 
κεραμίδων στέγης, εντελώς εφθαρμένα. 

α/α 135
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ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 257–260. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)
ΘΕΣΗ Λάκκωμα, ή Λάκκος

ΧΩΡΙΟ Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρμπάνι)
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ Καλαβρύτων
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 980μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΓΕ Νεκροταφείο
ΑΥΤΟΨΙΑ 8.11.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Φ. Θεοδωρακόπουλος, Δ. Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μαστροκώστας  1967β,  217,  πίν.  156  δ–ε.  Δεκουλάκου  1982,  227. 
Πετρόπουλος  1985,  66.  Γκαδόλου  2008,  37,  114,  168–169,  εικ.  85. 
Πετρόπουλος 2004, 38. Πετρόπουλος 2004α (υπό έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  Β/ΒΑ  του  χωριού  Πριόλιθος  στην  δεξιά/ανατολική 
όχθη  του  Ερασίνου/Βουραϊκού  ποταμού  (εικ.  257).  Από  το  αρ.  πρ. 
749/2.9.1968  έγγραφο  της  ΣΤ΄  Αρχαιολογικής  Περιφέρειας  προς  το 
Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων και το αρ. πρ. 625/24.7.1968 έγγραφο 
της  ΣΤ΄  Αρχαιολογικής  Περιφέρειας  προς  το  Υπουργείο  Προεδρίας 
Κυβερνήσεως,  Γενική  Διεύθυνση  Αρχαιοτήτων  και  Αναστηλώσεως, 
προκύπτει ότι παρεδόθησαν στην Υπηρεσία από τον Χρ. Ι. Λυκουργιώτη 
τα παρακάτω ευρήματα, τα οποία προέρχονταν από το εσωτερικό ταφικού 
πίθου και  χρονολογούνται  στους  ΠΓΕ χρόνους  [πρβλ.  Γκαδόλου 2008, 
114].

1. Λήκυθος-οινοχόη  (αρ.  κατ.  1060  ΠΜΠ).  Είναι  ακέραιη,  εκτός  ελαχίστων 
αποκρούσεων και απολεπίσεων του μελανού γανώματος. Έχει πλατύ έξω νεύον 
χείλος, στενό λαιμό και κυλινδρικό και καταλήγει σε επίπεδη βάση. Στο λαιμό 
φέρει κάθετα μελανά γραμμίδια εναλλάξ. Η λαβή είναι κάθετη και ημικυκλικής 
διατομής.  Στον  ώμο  φέρει  δικτυωτά  τρίγωνα.  Επάνω  από  τη  βάση  υπάρχει 
ομάδα  εδαφόχρωμων γραμμών,  όπως  και  στο  ανώτερο τμήμα  του  σώματος. 
Έχει ύψος 0.106μ. (εικ. 258) [Γκαδόλου 2008, 114, 80, εικ. 85].

2. Κάνθαρος (αρ. κατ. 1061 ΠΜΠ) μελαμβαφής, ύψ. 0.086μ. Είναι ακέραιος και 
το χείλος ελαφρώς έξω νεύον. Οι λαβές κάθετες ταινιωτές και η βάση επίπεδη 
(εικ. 259) [Γκαδόλου 2008, 114, 79, εικ. 85].

3. Όστρακα οινοχόης [αρ. κατ. 1062 ΠΜΠ] (εικ. 260).

Από  έλεγχο  του  αρχείου  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  προκύπτει  αναφορά  του  Α. 
Ζαφειρόπουλου,  κατοίκου  Γλυκών  Νερών  Αττικής  (αρ.  πρ. 
3333/2.12.1972)  προς  το  Υπουργείον  Πολιτισμού,  Διεύθυνση 
Αρχαιοτήτων, ο οποίος με αφορμή την εύρεση του ταφικού πίθου, ζητεί 
τη συνέχιση των ανασκαφικών ερευνών στη θέση, αφού ο Πριόλιθος είναι 
η  ιδιαιτέρα  του  πατρίδα.  Μεταξύ  άλλων  αναφέρει  ότι  τόσο  στην 
προαναφερθείσα θέση όσο και στις θέσεις Ταξιάρχες, Πύργος, Τροχάλια, 
Σκόζα,  Μεραίικα,  Κλίκιζα  και  Κόκκορη  «ἀνευρίσκοντο  διάσπαρτα 
δομικὰ εἴδη, κεραμικὰ καὶ οἱ κάτοικοι ἔδιδαν ἐξηγήσεις προχείρους μὲ 
τὸν  χαρακτηρισμὸν  παλαιά,  ἀλλά  ἡ  σκαπάνη  ὁμιλεῖ  πάντοτε 
ἀσφαλέστερον».

194

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



ΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΩΝΑΚΡΙΔΟΣ

(Θέσεις 136–138) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

136. (-) Περιστέρα Χαλκιάνικα Φύλλο 
ΔΕΡΒΕΝΙΟΝ

137. Λόφος του Αγιο-
Θανάση

Σόλος Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

138. (-) Μεσορρούγιον Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ

195

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



α/α 136
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 10 (φύλλο ΔΕΡΒΕΝΙΟΝ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Περιστέρα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Χαλκιάνικα
ΔΗΜΟΣ Ακράτας

ΕΠΑΡΧΙΑ Αιγιαλείας
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.000μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κιβωτιόχημος τάφος, ακτέριστος

ΑΥΤΟΨΙΑ 2.2.2002
ΟΔΗΓΟΣ Ε.-Ι. Κόλια

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, III 159. ΚΕ, 302–304.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το 1974 ήλθε στο φως κιβωτιόσχημος τάφος ακτέριστος, διαστάσεων 2μ. 
x 0.30μ. κοντά σε ιερό ναό, όπως προκύπτει από έλεγχο του αρχείου της 
ΣΤ΄ ΕΠΚΑ (αρ. πρ. αρ. 1449/28.9.1974) και συγκεκριμένα από το αρ. πρ. 
901/Ι/7ε/23.9.1974 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας.

α/α 137
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 261–262. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ Λόφος του Αγιο-Θανάση
ΧΩΡΙΟ Σόλος

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Ακράτας

ΕΠΑΡΧΙΑ Αιγιαλείας
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 988μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πόλη: Νώνακρις (ΠΕ, ΑΡΧ, ΚΛ, ΕΛΛ)

ΑΥΤΟΨΙΑ 2.2.2000
ΟΔΗΓΟΣ Ε.-Ί. Κόλια

ΠΗΓΕΣ Ηροδ. VI, 74. Παυσ. VIII 17, 6.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, III 169–170. Curtius, I 196. Meyer 1936, 859–861. IK, 88. AZ, 78–

80. KE, 302–303.  Παπαχατζής 1980, 240–241.  Jost 1985, 36, 216, 458, 
537 υποσ. 3. Πίκουλας 1986, 313–318. Πίκουλας 1999, 249–255, 298–
299, 301–303. ΑΡΚΑΔΙΑ, 217–266. Πετρόπουλος 2004, 40.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Σόλος και πρόκειται για λόφο, 
που οφείλει το όνομά του στο ομώνυμο εξωκλήσι (εικ. 261). Ο λόφος του 
Αγιο-Θανάση είναι επιμήκης απόληξη των Αροανίων και έχει κατεύθυνση 
από Ν/ΝΑ προς Β/ΒΔ. Οι υπώρειες του λόφου απολήγουν στις όχθες των 
δύο ποταμών, του Κράθιδος στα Α και του Στυγίου στα δυτικά. Ο Γ. Α. 
Πίκουλας  θεωρεί  το σχηματιζόμενο  πλάτωμα του  λόφου και  τις  Δ/ΝΔ 
πλαγιές του πρόσφορες για την εγκατάσταση οικισμού και τοποθετεί στο 
λόφο αυτό το αρκαδικό πόλισμα της  Νωνάκριδος,  ταυτίζοντας  έτσι  τα 
σωζόμενα οικοδομικά λείψανα με αυτό. Είναι η μόνη θέση στην περιοχή 
που  παρουσιάζει  οικοδομικά  κατάλοιπα  και  κεραμική,  η  οποία 
χρονολογείται στα ΠΕ, ΑΡΧ (;), ΚΛ και ΕΛΛ χρόνια. 
Ο Γ. Παπανδρέου σχετικά με τη Νώνακρη αναφέρει μόνον ότι εκτός από 
το  ειδώλιο  που  είχε  βρεθεί  στο  Μεσορρούγι  και  μερικούς  τάφους 
λαξευμένους στους βράχους του χωριού Σόλου, κανένα άλλο ίχνος δεν 
υπάρχει και τοποθετεί, αόριστα, το αρχαίο αρκαδικό πόλισμα στα Ν του 
χωριού.  Ο Γ.  Α.  Πίκουλας επισημαίνει  ότι  οι  αναφερόμενοι  από το Γ. 
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Παπανδρέου τάφοι ανήκουν σε ένα από τα νεκροταφεία της πόλης. 
Κατά τον  Ηρόδοτο,  η  Νώνακρη ήταν ιερό πόλισμα των Αρκάδων και 
βρισκόταν  «ἔμπροσθεν» των  υδάτων  της  Στυγός,  στοιχείο  που 
επιβεβαιώνει  την  ταύτιση  του  Γ.  Α.  Πίκουλα  (εικ.  262).  Όταν  ο 
Παυσανίας  διήλθε  από  εδώ,  τον  2ο αι.  μ.Χ.,  βρήκε  τη  Νώνακρη 
ερειπωμένη, όπως αναφέρει στα Αρκαδικά του.

α/α 138
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 6 (φύλλο ΑΙΓΙΟΝ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Μεσορρούγιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Ακράτας

ΕΠΑΡΧΙΑ Αιγιαλείας
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.100μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο

ΑΥΤΟΨΙΑ 2.2.2000
ΟΔΗΓΟΣ Ε.-Ι. Κόλια

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake,  III 169–170. ΚΕ,  302. Παπαχατζής  1980,  240,  υποσ.  6,  246. 

Πίκουλας  1986,  313–318,  πίν.  25,  26  και  ειδικότερα  317,  υποσ.  2. 
Πίκουλας 1999, 298. ΑΡΚΑΔΙΑ, 223, υποσ. 2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο W. M. Leake κατά την περιοδεία του στο Μεσορρούγι είδε στα χέρια 
χωρικών μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο, χωρίς τα κάτω άκρα, με πώλο στο 
κεφάλι. Το ειδώλιο είχε βρεθεί το 1806 στο ποτάμι του χωριού. Ο Γ. Α. 
Πίκουλας  υποστηρίζει  ότι  το  ειδώλιο  που  αναφέρει  ο  W.  M.  Leake 
προέρχεται από το  Λόφο  του  Αγιο-Θανάση (αρ. 137, χάρτης 6) και 
κατέληξε στο ποτάμι μάλλον από τις βροχές.
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ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ–ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ

(Θέσεις 139–221)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

139. Χάνι Μπράτσικα Καστρία [=Καστριά] Φύλλο ΔΑΦΝΗ
140. Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των 

Καστριών, ή Σπήλαιο των 
Λιμνών

Καστρία [=Καστριά] Φύλλο ΔΑΦΝΗ

141. Κάστρο Καστρία [=Καστριά] Φύλλο ΔΑΦΝΗ
142. Κιόνια Κλειτορία 

(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Ελατόφυτον
(παλ. τοπων. 

Μάζι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

143. Κεφαλόβρυσο Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Ελατόφυτον 
(παλ. τοπων. 

Μάζι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

144. Πύργος Πλανητέρον 
[=Πλανητέρου]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

145. Άγιος Ιωάννης Πλανητέρον 
[=Πλανητέρου]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

146. Κεράσοβα Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Ελατόφυτον
 (παλ. τοπων. 

Μάζι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

147. Άγιος Ιωάννης Γλάστρα 
(παλ. τοπων. 
Βρόστενα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

148. Παναγιά Πλανητεριώτισσα Άρμπουνας Φύλλο ΔΑΦΝΗ
149. Διάσελο του Κυνηγού Κυνηγού Ελατόφυτον 

(παλ. τοπων. 
Μάζι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

150. Σερεμετάκι,  ή Κλεισούρα Γλάστρα 
(παλ. τοπων. 
Βρόστενα)

Άγιος Βλάσιος Φύλλο ΔΑΦΝΗ

151. Άγιος Ιωάννης Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Καλλιθέα 
(παλ. τοπων. 

Κάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

152. Τσελεπόγλι Άγιος Νικόλαος Φύλλο ΔΑΦΝΗ
153. Φιλομάτι,  ή Αμπέλια Κλειτορία 

(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Καλλιθέα 
(παλ. τοπων. 

Κάνι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

154. (Μέσα στο χωριό) Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

155. (-) Δρυμός 
(παλ. τοπων. 
Μοστίτσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

156. Άγιοι Θεόδωροι Καστέλλιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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Α/
Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

157. Κάστρο Καστέλλιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
158. Κοτρώνες,  ή Πλάτανος Κλειτορία 

(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

159. Λυκουριώτισσα, ή 
Λυγουριώτισσα

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

160. Γυμνάσιο Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

161. Δημοτικό Σχολείο Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

162. Καρούζου (Στα δυτικά του 
χωριού)

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

163. Κιάφα Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

164. Στο δημόσιο δρόμο Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

165. Άγιος Δημήτριος, ή (Εντός 
του χωριού)

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

166. Άγιος Παντελεήμονας Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

167. Κοίτη ποταμού Καρνέσιου Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

168. Στα Μνήματα Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

169. Ξερόκαμπος, ή Τρούπα Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

170. Φραγκοκκλήσι,  ή Παναγιά Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

171. Άγιοι Ταξιάρχες Κλείτωρ 
[=Κλείτουρας]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

172. Λόφος Τσιούγκα Τουρλάδα Φύλλο ΔΑΦΝΗ
173. Παλιόπυργος Τουρλάδα Φύλλο ΔΑΦΝΗ
174. Κάπου Καλύβι Άνω Κλειτορία 

(παλ. τοπων. 
Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

175. Άγιος Πέτρος Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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Α/
Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

176. Ράχη (Στα ανατολικά του 
χωριού)

Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

177. Γυναικείο Χάνι,  ή Ξυδιάς Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

178. Νταμάρι Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

179. Ρηγαίικο χωράφι Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

180. Καρποτένι Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

181. Παλάτι, ή Καταρράχη Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

182. Άγιος Γεώργιος Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

183. Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις 
(Αρχαίος Κλείτωρ)

Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

184. Κόντρα Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

185. (-) Παλαιοκατούνα 
(παλ. τοπων. 

Μοστιτσιάνικα 
Καλύβια, ή Κάτω 

Δρυμός)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

186. Άγιος Νικόλαος Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 
Μαζαίικα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

187. Παλαιόπυργος, ή Παλιόπυργος Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

188. Κιβούρια,  ή Κουβούκλι Κλείτωρ 
[=Κλείτουρας]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

189. Παλιόνταρα, ή Κολώνες Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

190. Γρασίδι του Παλιόνταρα Άνω Κλειτορία 
(παλ. τοπων. 

Καρνέσι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

191. Διάσελο της Τριανταφυλλιάς Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

192. Αρβανιτόλακκα Κλείτωρ 
[=Κλείτουρας]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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Α/
Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

193. Ξυδιά Λευκάσιον 
(παλ. τοπων. 

Τσορωτά)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

194. Αγία Παρασκευή Λευκάσιον 
(παλ. τοπων. 

Τσορωτά)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

195. Αγία Μαρίνα Κλείτωρ 
[=Κλείτουρας]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

196. Σουληνάρια Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
197. Παλατάκι,  ή Παλάτι Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
198. Παλιοχώρι Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
199. Πάνω Βίλα Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
200. Άγιος Νικόλαος Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
201. Διάσελο του Αγιο-Λιά Λυκουρία 

[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

202. Ράχη Μπραΐμη Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
203. Βαρικά Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
204. Μονή Αγίου Αθανασίου Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
205. Κυράς το αμπέλι, ή 

Σκυράμπελι
Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

206. Κάτω Νίστα Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

207. Ράχη του Πύργου Λυκουρία
 [=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

208. Χελωνοσπηλιά Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

209. Πηγές του Λάδωνα Λυκουρία 
[=Λυκούρι, 
Λυκούρια]

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

210. Λειμιτζίνες,  ή Λιμέντζες Φίλια Καλύβια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
211. (-) Φίλια Κυνηγάρης Φύλλο ΔΑΦΝΗ
212. Πύργος Φίλια Καλύβια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
213. Λουτρό, ή Λούστρα Φίλια Καλύβια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
214. Χάνια Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
215. Κλήμα του Παυσανία Παγκράτιον Σελλά Φύλλο ΔΑΦΝΗ
216. Κόστρες Φίλια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
217. Πάτρες, ή Ρίζα Αμπέλια Παγκράτιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
218. (-) Φίλια Καλύβια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
219. Συκιές Παγκράτιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
220. Παλαιόπυργος, ή Παλιόπυργος Παγκράτιον Φύλλο ΔΑΦΝΗ
221. Πανουργιά Αχλάδες, ή 

Πανουργιά Αλωνάκια
Παγκράτιον Στενόν Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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α/α 139
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 263–266. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Χάνι Μπράτσικα
ΧΩΡΙΟ Καστρία [=Καστριά]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφος με ευρήματα ΠΒΥΖ χρόνων 

ΑΥΤΟΨΙΑ 21.5.1987 Μ. Πετριτάκη
ΟΔΗΓΟΣ (Δ. Χριστοδούλου)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πετριτάκη 1987, 163–164. Pariente 1993, 807.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Α του λόφου Κάστρο (αρ. 141, χάρτης 8). Και στις δύο 
όχθες  του  χειμάρρου  Λαγκάδα  υπάρχει  εκτεταμένο  νεκροταφείο  (εικ. 
263).  Στον  αγρό  ιδιοκτησίας  Α.  Σπυρόπουλου  αποκαλύφθηκε 
κιβωτιόσχημος τάφος, του οποίου τα τοιχώματα και η κάλυψη είχαν γίνει 
από θραύσματα κεραμίδων στέγης ΚΛ/ΕΛΛ περιόδου. Ο τάφος, κατά την 
ανασκαφέα Μ. Πετριτάκη, πρέπει να χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές έως 
και τους ΒΥΖ χρόνους. Είχε μήκος 2.65μ., πλάτος 0.80μ.–0.97μ. και ύψος 
1μ.–1.10μ.  Στο  εσωτερικό  του  τάφου  βρέθηκε  σκελετικό  υλικό  δέκα 
ατόμων.  Κατά  τον  καθαρισμό  των  επιφανειακών  ταφών  α΄  και  β΄, 
βρέθηκε χάλκινος κρίκος (αρ. κατ. 4.246 ΜΜΠ), που χρονολογείται στο 
4ο αι. μ.Χ.–6ο αι. μ.Χ. [πρβλ. Baldini-Lippolis, 89, 1.e.1]. Χάλκινο ψέλλιο 
βρέθηκε στα Δ του τάφου επάνω από την καλυπτήρια πλάκα (αρ. κατ. 
4.249 ΜΜΠ), το οποίο χρονολογείται στον 6ο αι. μ.Χ. [πρβλ. Κατάλογο, 
WvB 2004, 382, αρ. 888d]. Επάνω από την καλυπτήρια πλάκα του τάφου 
βρέθηκε χάλκινο δακτυλίδι (αρ. κατ. 4.247 ΜΜΠ, εικ. 264), του οποίου η 
χρονολόγηση κυμαίνεται από τον 4ο αι. μ.Χ. έως τον 7ο αι. μ.Χ. [για τον 
τύπο πρβλ. Baldini-Lippolis, 208–209, 3.α 4, 3.α.5, 3α.10, 3.α.11]. Από τα 
τοιχώματα του τάφου περισυνελέγη κομμάτι κονιάματος (αρ. κατ. 4.248 
ΜΜΠ, εικ. 265) και από τον καθαρισμό όστρακο, που ανήκει σε ταινιωτή 
κάθετη λαβή (εικ. 266).
Από  αναφορά  του  αρχαιοφύλακα  Κλειτορίας  Κ.  Αλεξανδρόπουλου, 
προκύπτει  ότι  το  1982 «είχε  δει  μηχάνημα στο δρόμο που οδηγεί  στο 
εξωκλήσι  της  Αναλήψεως  και  είχε  καταστρέψει  περί  τους  δέκα 
κιβωτιόσχημους  τάφους».  Το  εξωκλήσι  βρίσκεται  στη  δεξιά/ανατολική 
όχθη  του  χειμάρρου  Λαγκάδα  και  στο  σημείο  αυτό  η  θέση  φέρει  το 
μικροτοπωνύμιο  Ξυδιάς. Από το αρχείο της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ δεν προκύπτει 
ότι διενεργήθηκε στη συγκεκριμένη θέση σωστική ανασκαφική έρευνα.

α/α 140
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 267–271. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Τρυπήσιο,  ή Σπήλαιο των Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιμνών
ΧΩΡΙΟ Καστρία [=Καστριά]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 900μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική Ν, ΠΕ Ι, ΠΕ ΙΙ, ΜΕ ,ΥΕ Ι και ΥΕ ΙΙΙ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
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ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ Απολλ., ΙΙ 2, 1–2.  Ovid.,  Met. ΧV, 325.  Plin.,  NH XXV 47.  Παυσ.  VIII 

18, 7. Στεφ. Βυζ. s.v. Ἀζανία.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μαστροκώστας 1967α,  216.  Μαστροκώστας 1968,  136–138.  Μελέντης 

1968,  350–363.  Howell,  97.  Papadopoulos 1979,  32–33.  Παπαχατζής 
1980, 246, υποσ. 2. Λάμπρου, 129–130, 132. Alram-Stern, 275. Sampson 
–  Katsarou  1996,  497–506.  Touchais  1996,  1180.  Σάμψων 1997,  27. 
Blackman, 41.  Touchais et al. 1998, 794. Ζάχος 1998, 53–58. Σάμψων – 
Κατσαρού 1998, 63–68. Πετρόπουλος 2004, 38. Πετρόπουλος 2004α (υπό 
έκδοση). Σαλαβούρα 2007, 219–223.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το  σπήλαιο  βρίσκεται  στα  Ν/ΝΑ  του  βουνού  Αμολινίτσα (ύψους 
1.345μ.),  το  οποίο  είναι  η  βορειοανατολική  προέκταση  του  βουνού 
Προφήτης Ηλίας, ή Λούσιον όρος (ύψους 1.489μ.) και αποτελεί ορεινό 
ασβεστολιθικό  όγκο,  που  εξωτερικά  παρουσιάζει  το  φαινόμενο  της 
αποσάθρωσης και του κατακερματισμού των πετρωμάτων. 
Το  1965  στον  πρώτο  θάλαμο  του  σπηλαίου  βρέθηκε  απολιθωμένο 
οστεολογικό  υλικό,  το  οποίο  ανήκε  σε  έλαφο,  ιπποπόταμο  και  αίγα. 
Χρονολογικά  ανάγεται  στο  Μέσο  Πλειστόκαινο  (μεσοπαγετώδης 
περίοδος Mindel – Riss). Η σπηλαιολογική έρευνα απέδειξε ότι πρόκειται 
για την κοίτη ενός υπόγειου ποταμού, που έχει μήκος 2.100μ. Το νερό 
διασχίζει  ασβεστολιθικά  πετρώματα  ιουρασικής  περιόδου  και  έχει 
σχηματίσει τρία επίπεδα. Το πρώτο, αμέσως μετά την είσοδο, είναι βατό 
και με πολλές επιχώσεις. Το δεύτερο αποτελείται από μικρές και μεγάλες 
λίμνες  σε  διάφορα  επίπεδα,  όπου  το  νερό  έχει  δημιουργήσει  πλούσιο 
σταλακτιτικό και σταλαγματικό διάκοσμο. Το τρίτο είναι εντελώς επίπεδο 
και  στεγνό.  Η  υψομετρική  διαφορά  από  την  είσοδο  έως  το  ανώτερο 
επίπεδο του σπηλαίου είναι 85μ. (εικ. 267). Εκτός του παλαιοντολογικού 
στοιχείου παρουσιάζει  σπηλαιολογικό και  γεωλογικό ενδιαφέρον,  αφού 
πρόκειται για τεκτονικό ρήγμα, εντός του οποίου διαμορφώνονται πλωτές 
λίμνες και θαυμάσιος σταλακτικός διάκοσμος.
Το 1968 ο Ευθ. Μαστροκώστας περισυνέλεξε μικρή ποσότητα κεραμικής, 
κατά  τη  διάρκεια  σύντομης  ανασκαφικής  έρευνας  στην  είσοδο  του 
σπηλαίου. Αναφέρει ότι βρήκε όστρακα που ανήκουν στη Ν και ΠΕ Ι και 
ΙΙ περιόδους. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1971, στο στόμιο του σπηλαίου 
διενήργησε δοκιμαστική τομή και ο Φ. Πέτσας, η οποία απέδωσε όστρακα 
ΥΕ  εποχής  (εικ.  268–269),  τα  αποτελέσματα  της  οποίας  δεν 
δημοσιεύτηκαν στα Χρονικά του ΑΔ. Το 1983 ο Μ. Πετρόπουλος βρήκε 
εξωτερικά του σπηλαίου και αριστερά της εισόδου, εντελώς επιφανειακά 
λεπίδες πυριτόλιθου και στον πρώτο θάλαμο αυτού δύο λίθινα εργαλεία 
(εικ. 270–271). O Αδ. Σάμψων, κατά τα έτη 1992–1994, διεξήγαγε στο 
σπήλαιο συστηματική ανασκαφική έρευνα. Το Σπήλαιο των Καστριών, 
ή πιο γνωστό ως των Λιμνών χρησιμοποιήθηκε επί μακρόν ως κατοικία 
από τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα ήταν προσιτό μόνο το πρώτο τμήμα του 
σπηλαίου μήκους 80μ. περίπου. Το τμήμα αυτό εκτείνεται από την είσοδο 
μέχρι το σημείο που σχηματίζεται ψηλός βράχος, από τον οποίο τα νερά 
πέφτουν με ορμή σχηματίζοντας καταρράκτη. Ο βράχος καθιστά αδύνατη 
την προσπέλαση του εσωτερικού του σπηλαίου. Η ανασκαφή απέδειξε ότι 
το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε κατά την ΑΝ ΙΙ περίοδο και είναι πιθανό να 
κατοικήθηκε.  Κατά τη ΝΝ Ια περίοδο η ανθρώπινη παρουσία σε αυτό 
ήταν αραιή. Η κύρια φάση χρήσης του σπηλαίου είναι η ΝΝ Ιβ περίοδος.  
Επίσης,  βρέθηκαν  θεμέλια  τοίχων  που  ανήκουν  σε  κατασκευές  της  Ν 
περιόδου και στην είσοδο του σπηλαίου κλίβανος.
Σύμφωνα  με  τον  Αδ.  Σάμψων,  το  σπήλαιο  των  Καστριών 
χρησιμοποιήθηκε  περισσότερο  κατά τη  Ν εποχή και  λιγότερο  κατά  τη 
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Χαλκοκρατία. Την πλειονότητα των ευρημάτων αποτελεί κεραμική των Ν 
χρόνων.  Το  σπήλαιο  εντάσσεται  στην  κατηγορία  εκείνων  που 
εξυπηρετούν  μόνιμες,  ή  περιστασιακές  ανάγκες  μέχρι  το  τέλος  της  Ν 
εποχής. Χρησιμοποιήθηκε επί μακρόν κατά τη ΝΝ Ιβ και τη μετάβαση 
προς  τη  ΝΝ  ΙΙ,  στην  οποία  ανήκει  και  το  μεγαλύτερο  μέρος  του 
ανασκαφικού υλικού. Εδώ θα πρέπει να εγκαταστάθηκε μικρή κοινότητα 
της  Ν  εποχής,  που  είχε  χαρακτήρα  κτηνοτροφικό-γεωργικό  και  το 
σπήλαιο  προσέφερε  δροσερό  περιβάλλον,  σταθερή  θερμοκρασία, 
ασφάλεια  και  νερό.  Άλλωστε,  κατά  τον  ανασκαφέα,  το  ποτάμι  που 
βρίσκεται  έναντι  της  εισόδου  του  σπηλαίου  το  καθιστά  κατάλληλο 
οικιστικό χώρο. Ο Κ. Ζάχος πιστεύει ότι το σπήλαιο των Καστριών ευνοεί 
την κατοικία στους θερινούς μήνες και την αποκλείει  κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα.  Στην ΠΕ περίοδο η ανθρώπινη δραστηριότητα μειώνεται, 
σύμφωνα  με  τα  ανασκαφικά  δεδομένα.  Στην  ΥΕ Ι  εποχή  το  σπήλαιο 
χρησιμοποιήθηκε για ταφές,  αφού ανθρώπινο σκελετικό  υλικό βρέθηκε 
εσωτερικά  και  εξωτερικά  του  σπηλαίου.  Ανασκάφηκαν  δέκα  τρεις 
σκελετοί, ανάμεσα στους οποίους επτά ανήκαν σε νεαρά κορίτσια. Κατά 
τον  ανασκαφέα,  η  ανεύρεση  σκελετών  νεαρών  κοριτσιών  ταιριάζει  με 
«τον ομαδικό  χαρακτήρα»  του  μύθου  του  Μελάμποδα.  Η  κεραμική 
ανάγεται στην περίοδο αυτή καθώς και στην ΜΕ εποχή. 
Κατά τους Ν. Δ. Παπαχατζή και Αδ. Σάμψων το σπήλαιο ταυτίζεται με 
εκείνο των Προιτίδων (Παυσ. VIII 18, 7–8), των θυγατέρων του βασιλέως 
της  Τίρυνθας  Προίτου,  οι  οποίες  κατέφυγαν  σε  αυτό  κυριευμένες  από 
«μανία», γιατί καυχήθηκαν ότι ήταν ωραιότερες της Ήρας, ή κατ’ άλλους 
περιφρόνησαν τη λατρεία του Διονύσου. Ο περιηγητής του 2ου αι. μ.Χ. δεν 
μνημονεύει το σπήλαιο. Αργότερα, κατά την ΚΛ, ΕΛΛ και ΡΩΜ περίοδο 
χρησιμοποιήθηκε, πιθανόν, ως χώρος λατρείας.

α/α 141
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 272–277. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κάστρο
ΧΩΡΙΟ Καστρία [=Καστριά]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 822μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική  ΥΝ,  ΠΕ  χρόνων.  Οικισμός  ΜΕ  (;)  χρόνων.  Τοίχοι  ΥΒΥΖ 

περιόδου
ΑΥΤΟΨΙΑ 9.11.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Δ. Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σάμψων 1997, 367–368. Ζάχος 1998, 53–58. Σάμψων – Κατσαρού 1998, 
63–68. Σαλαβούρα 2007, 218–219.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα Ν/ΝΑ του Τρυπησίου, ή Σπηλαίου των Καστριών, ή Σπηλαίου των 
Λιμνών υψώνονται δύο λόφοι, μεταξύ των οποίων σχηματίζεται αυχένας. 
Ο προς Β/ΒΑ λόφος ονομάζεται Κοντοράχη και ο προς Ν/ΝΔ Κάστρο. 
Ο  λόφος  Κάστρο  απέχει  περίπου  400μ.  από  την  είσοδο  της  θέσης 
Τρυπήσιο,  ή  Σπήλαιο  των  Καστριών,  ή  Σπήλαιο  των  Λιμνών 
(αρ. 140, χάρτης 8) και στην κορυφή του είναι δασωμένος (εικ. 272). Στη 
Ν  πλευρά  του  υπάρχουν  πλατειά  άνδηρα  (εικ.  273),  τα  οποία 
καλλιεργούνται.  Πρόκειται  για ισχυρή θέση με μόνη πρόσβαση από το 
Βορρά. Βόρεια και νότια των λόφων αντίστοιχα ρέουν χείμαρροι, εκ των 
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οποίων  ο  προς  Ν  είναι  ορμητικότερος,  ονομάζεται  Λαγκάδα  και 
συμβάλλει στον Αροάνιο, ή Κατσάνα ποταμό (εικ. 263).
Σε όλο το χώρο υπάρχουν τοίχοι από αργολιθοδομή, που πιθανόν ανήκουν 
σε φράγκικη εγκατάσταση (εικ. 274). Λόγω των ΥΒΥΖ καταλοίπων ο Αδ. 
Σάμψων ισχυρίζεται  ότι  εδώ πρέπει  να βρισκόταν το παλιό χωριό των 
Καστριών.  Στο  διάσελο  που  δημιουργείται  μεταξύ  των  δύο  λόφων 
βρίσκεται  τοίχος  μεγάλου  μήκους  (εικ.  275).  Δεν  εντοπίστηκαν  ίχνη 
αρχαίας  οχύρωσης.  Ο  λόφος  είναι  κατάλληλος  για  οικιστική 
εγκατάσταση, η οποία παράλληλα ελέγχει το οδικό πέρασμα που οδηγεί 
από τον Κλείτορα προς τους Λουσούς. Περισυνελέγησαν άβαφα όστρακα, 
εκ των οποίων μερικά είναι αδιάγνωστα (εικ. 276–277). Μεταξύ αυτών 
θραύσμα ταινιωτής λαβής ΠΡ χρόνων και ένα όστρακο δακτυλιόσχημης 
βάσης αγγείου, το οποίο φέρει δύο διαμπερείς οπές της ΥΝ εποχής [πρβλ. 
Athenian Agora, XIII 24, αρ. 16, πίν. 2].
Οι Κ. Ζάχος και Αδ. Σάμψων πιστεύουν ότι οι χρήστες του Σπηλαίου των 
Καστριών, ή Σπηλαίου των Λιμνών (αρ. 140, χάρτης 8) πρέπει να είχαν 
σχέση με τον οικισμό, που βρισκόταν στη θέση αυτή. Η Ε. Σαλαβούρα 
αναφέρει ότι η επιλογή της θέσης, εκτός του ότι ελέγχει τον οδικό άξονα, 
«θυμίζει  τον  Άγιο  Χαράλαμπο  του  Φενεού»,  που  βρίσκεται  και  αυτή 
επάνω σε πέρασμα το οποίο συνδέει το λεκανοπέδιο της πόλης με την 
παράλια ζώνη της Κορίνθου.

α/α 142
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κιόνια 
ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ελατόφυτον (παλ. τοπων. Μάζι)
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.144μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Χονδροειδής αδιάγνωστη κεραμική

ΑΥΤΟΨΙΑ 17.7.2005, 9.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δημήτριος Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 262. ΑΖ, 54. Κορύλλος, 148. ΚΕ, 287–288. Kourelis, 312.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στον οικισμό Ελατόφυτο (παλ. τοπων. Μάζι), στις ΝΔ 
κλιτύες των Αροανίων ορέων (Χελμού) και περιβάλλεται από πυκνότατα 
δάση  ελάτης  και  κέδρου.  Ο  K.  Kourelis εσφαλμένα  αναφέρει  ότι, 
σύμφωνα με  τον  Γ.  Παπανδρέου  (ΑΖ, 54),  υπάρχουν τρεις  πύργοι  της 
Φραγκοκρατίας στη θέση αυτή, καθώς πρόκειται για τους πύργους που 
βρίσκονται  Α  του  Αροάνιου,  ή  Κατσάνα  ποταμού,  απέναντι  από  το 
σημερινό  χωριό  Κάτω  Κλειτορία  (πρβλ.  αρ.  176,  χάρτης  8).  Εκ 
παραδρομής, μάλιστα, παραπέμπει στον Κορύλλο και τον Μπάλλα. 
Δεν κατέστη δυνατή η αυτοψία στη θέση αυτή, λόγω του δυσπρόσιτου της 
περιοχής.

α/α 143
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κεφαλόβρυσο
ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα) 
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ελατόφυτον (παλ. τοπων. Μάζι)
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.144μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμίδια στέγης ΥΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 17.7.2005 και 9.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται πολύ κοντά στη θέση Κιόνια (αρ. 142, χάρτης 8) και στα ΝΑ 
της.  Στην  τοποθεσία  υπάρχουν  κεραμίδια  στέγης,  πιθανώς  των  ΥΒΥΖ 
χρόνων.

α/α 144
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 278. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Πύργος 
ΧΩΡΙΟ Πλανητέρον [=Πλανητέρου]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 734μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οχυρό ΕΛΛ περιόδου

ΑΥΤΟΨΙΑ 26.6.1989: Μ. Πετρόπουλος. 5.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπαχατζής 1980, 253, εικ. 320–321. Πετρόπουλος 1989, 137. Touchais 

1996, 1180. Jost  1999, 196.  Πίκουλας 1999, 137–154. Pikoulas 1999α, 
318. Πετρόπουλος 2004, 38.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για  βραχώδες  ύψωμα,  που βρίσκεται  στα  Β των πηγών του 
ποταμού Αροάνιου, ή Κατσάνα. Ο Ν. Παπαχατζής παραθέτει δύο εικόνες, 
τις οποίες του παρέδωσε ο Γ. Τσάμης, στη μία εκ των δύο φαίνεται τμήμα 
της οχύρωσης. Πρώτη μνεία του οχυρού στη βιβλιογραφία γίνεται από το 
Ν.  Παπαχατζή,  το  οποίο  αποδίδει  σε  μικρή  αρχαία  εγκατάσταση  (εικ. 
278).  Ο Πύργος του Πλανητέρου διασώζει  λιγοστά κατάλοιπα από τον 
οχύρωσή του, τα οποία ήταν και η αιτία που διέλαθε των περιηγητών και 
των ερευνητών.
O K. Tausend ταύτισε τα κατάλοιπα του υψώματος με το Πεντέλειον, το 
οποίο  αναφέρεται  από  τον  Πλούταρχο  στη  διάρκεια  του  Κλεομενικού 
Πολέμου (Πλουτ. Άγ. και Κλ., XVII 3). Η άποψή του έχει ήδη απορριφθεί 
από το Γ. Α. Πίκουλα. 
Η  M.  Jost αναφέρει  ότι  το  οχυρωμένο  ύψωμα  ανήκει  στη  χώρα  του 
Κλείτορος,  ενώ οι  κεραμοσκεπείς  τάφοι  που ερευνήθηκαν  από τον  Μ. 
Πετρόπουλο στη θέση Σερεμετάκι,  ή Κλεισούρα (αρ. 150, χάρτης 8) 
είναι πιθανόν να  ανήκουν σε κάποιον  οικισμό,  τον οποίον  κατατάσσει 
στην κατηγορία των «villes acropoles».
Ο Γ. Α. Πίκουλας πραγματοποίησε αυτοψία στο λόφο και διαπίστωσε ότι, 
λίγα μέτρα χαμηλότερα από την κορυφή του λόφου, τείχος διέτρεχε τη Ν 
με Β/ΒΑ πλαγιά. Επίσης, εντόπισε την κοίτη θεμελιώσεως του τείχους στο 
βράχο, στα σημεία που αυτό δεν είναι ορατό. Η τοιχοδομία του είναι κατά 
το ακανόνιστο τραπεζιόσχημο σύστημα με γωνιώσεις και βύσματα και το 
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χρονολογεί από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. κ.ε. Στα σημεία όπου δεν είναι 
ορατή  η  οχύρωση,  πιστεύει  ότι  πιθανόν  να  καθαιρέθηκε  κατά  την 
αρχαιότητα, «όταν ιστορικές συγκυρίες επέβαλαν την αχρήστευσή του». 
Στα βόρεια και νότια της κορυφής εντόπισε ίχνη από χονδρό βελόνι και 
εκβραχισμούς,  οι  οποίοι  πρέπει  να  έγιναν  με  σκοπό  να  εξοικονομηθεί 
χώρος για τα καταλύματα της φρουράς. Το οχυρωμένο ύψωμα, κατά τον 
Γ. Α. Πίκουλα, επέχει θέση οχυρού και ελέγχει τις διαβάσεις που ξεκινούν 
από  το  Φενεό  και  οδηγούν  στον  Κλείτορα.  Στις  νότιες  υπώρειες  του 
υψώματος καταλήγουν δύο περάσματα, το πέρασμα που διέρχεται από το 
Διάσελο  του  Κυνηγού (αρ. 149, χάρτης 8) και εκείνο που διέρχεται 
από το Διάσελο της Τριανταφυλλιάς  (αρ. 191, χάρτης 8). Κατά το Γ. 
Α. Πίκουλα, στη θέση αυτή απολήγει και το μονοπάτι το οποίο έφθανε 
στη Στύγα και τη Νώνακρη, διασχίζοντας τα Αροάνια όρη. Πιστεύει ότι 
λειτουργούσε  και  ως  παρόδιο  φυλακείο  και  σε  καμμία  περίπτωση  δεν 
μπορεί να είναι φρυκτώριο, αφού η θέα που παρέχει είναι περιορισμένη. 
Κατά τον ίδιο, η οχυρωμένη θέση στον Πύργο του Πλανητέρου, μαζί με 
εκείνες του  Λόφου  Αγίου  Αθανασίου Αμυγδαλιάς (αρ. 277, χάρτης 
8) και της θέσης Βορός  (αρ. 282, χάρτης 8) αντίστοιχα, αποκαθιστούν 
την  εικόνα  της  περιφερειακής  άμυνας  του  Κλείτορος  και  «καθιστούν 
περιττό ένα περιφερειακό σύστημα φυλακείων,  αφού το αναπληρώνουν 
επαρκώς».

α/α 145
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Ιωάννης 
ΧΩΡΙΟ Πλανητέρον [=Πλανητέρου]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 600μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λιθόπλινθοι, κεραμική ΕΛΛ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ 29.3.2001
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στη  δεξιά/βόρεια  όχθη  του  ποταμού  Αροάνιου,  ή 
Κατσάνα και σε απόσταση 300μ. περίπου από τις πηγές του. Το όνομα της 
οφείλεται στο ομώνυμο εξωκλήσι. Γύρω από αυτό υπάρχει κεραμική ΕΛΛ 
χρόνων και στην περίφραξη του αγρού ιδιοκτησίας Π. Μηλιτσόπουλου, 
που βρίσκεται  Α του ναϋδρίου, υπάρχουν εντοιχισμένες λιθόπλινθοι  με 
λειασμένη την επιφάνειά τους.

α/α 146
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κεράσοβα
ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ελατόφυτον (παλ. τοπων. Μάζι)
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.250μ.
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ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λείψανα οικιών,  σιδερένια  αντικείμενα  ΚΛ,  ή ΕΛΛ χρόνων,  επίκρανο 
ΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ Πλουτ., Άγ. και Κλ., XVII 3.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 262, III 156. ΙΚ, 87.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται  στα  ΝΑ του οικισμού  και  στις  νότιες  υπώρειες  του 
βουνού  Πουγάνα (ύψους  1.294μ.),  που  αποτελεί  παραφυάδα  των 
Αροανίων  ορέων.  Από  εδώ  προέρχεται  μικρών  διαστάσεων  επίκρανο 
σπασμένο στο ένα του άκρο (αρ. κατ. 12 ΛΚ). Είναι από λευκό μάρμαρο 
και έχει διαστάσεις 0.33μ. (μήκος), 0.12μ. (ύψος), πλάτος βάσης 0.19μ. 
Βρέθηκε στην ιδιοκτησία του αρχαιοφύλακα Δ. Χριστοδούλου, ο οποίος 
πληροφόρησε  τον  Μ.  Πετρόπουλο  ότι  στην  ιδιοκτησία  του  υπήρχε 
«παλαιά εκκλησία».
Στην περιοχή αυτή και σε μικρό «διάσελο», που βρίσκεται μεταξύ των 
Αροανίων  ορέων  και  του  όρους  Πεντέλεια,  ή  Ντουρτουβάνα  ο  Γ. 
Παπανδρέου αναφέρει ότι είχαν βρεθεί αρχαία σιδερένια αντικείμενα και 
λείψανα οικιών, τα οποία ανήκουν στην αρχαία πολίχνη Πεντέλειον. Δεν 
είναι  όμως  βέβαιο,  εάν  ο  Γ.  Παπανδρέου  εννοεί  το  Διάσελο  του 
Κυνηγού (αρ. 149, χάρτης 8).
Ο Πλούταρχος  (Άγ.  και Κλ.,  XVII 3)  κάνει  μνεία  για  μία  οχυρωμένη 
θέση, που ονομάζεται Πεντέλειον και βρίσκεται σε επαφή με την πόλη 
του Φενεού:  «… ὁ Κλεομένης εἰς Ἀχαΐαν ἐνέβαλε … μετὰ δὲ ταῡτα 
Φενεὸν καὶ Πεντέλειον…».

α/α 147
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 279–281. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Ιωάννης 
ΧΩΡΙΟ Γλάστρα (παλ. τοπων. Βρόστενα) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 780μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κατάλοιπα  τοίχων,  κεραμική  ΡΩΜ  χρόνων,  τάφοι  ΠΒΥΖ  χρόνων, 

θραύσματα κεραμίδων
ΑΥΤΟΨΙΑ 9.11.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Δ. Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται  στην αριστερή/νότια πλευρά του δρόμου που οδηγεί 

στο παλαιό χωριό, σε απόσταση 250μ. περίπου πριν από αυτό (εικ. 279). 
Στα Α του ομώνυμου εξωκλησιού δημιουργούνται μεγάλα πλατώματα και 
η  θέση  φαίνεται  να  είναι  κατάλληλη  για  οικισμό.  Εντοπίστηκαν 
κατάλοιπα  τοίχων  (εικ.  280)  και  περισυνελέγησαν  λίγα  όστρακα  των 
ΡΩΜ  χρόνων  (εικ.  281).  Στο  οδόστρωμα  του  δρόμου  σώζονται  ίχνη 
κιβωτιόσχημων  τάφων,  με  προσανατολισμό  Α–Δ.  Περισυνελέγησαν 
θραύσματα κεραμίδων.

α/α 148
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ) 

208

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



ΘΕΣΗ Παναγιά Πλανητεριώτισσα
ΧΩΡΙΟ Άρμπουνας

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αδιάγνωστη χονδροειδής κεραμική ΜΤΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 12.7.2002
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 288–289.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Β του χωριού. Μέσα στην κοίτη του χειμάρρου Βάλτου, 
που  συμβάλλει  στον  Αροάνιο,  ή  Κατσάνα  ποταμό,  στο  δρόμο  προς 
Άρμπουνα,  υπάρχει  διάσπαρτη  χονδροειδής  κεραμική,  αδιάγνωστη, 
πιθανόν των ΜΤΒΥΖ χρόνων.

α/α 149
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 282–284. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Διάσελο του Κυνηγού
ΧΩΡΙΟ Κυνηγού

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ελατόφυτον (παλ. τοπων.Μάζι)
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.520μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Φυσικό πέρασμα, κατάλοιπα ΒΥΖ, ή ΜΤΒΥΖ χρόνων 

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ε.-Ο. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λαμπρόπουλος,  Εφημερίς  Ἀρκαδία,  φύλλο  226,  19.12.1861.  ΙΚ,  87. 

Meyer  1938,  1494–1595.  Pariente 1994,  723.  Tausend  1995,  1–20. 
Tausend – Erath 1997, 1–8. Πίκουλας 1999, 140, υποσ. 8 και 141, υποσ. 
9.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται ακριβώς στο ανατολικό όριο των Νομών Αχαΐας και Κορινθίας, 
στις  ΝΑ  υπώρειες  των  Αροανίων.  Πρόκειται  για  στρατηγικό,  φυσικό 
πέρασμα.  (εικ.  282–284).  Μαρτυρείται  ότι  στην  περιοχή  και  κυρίως 
δυτικά  του  διασέλου  βρέθηκαν  αρχαία,  αποτέλεσμα  παλαιάς 
λαθρανασκαφής. Κατά τον Ι. Λαμπρόπουλο στη θέση αυτή βρισκόταν η 
πολίχνη Φαισάνα. Στην ίδια θέση βρέθηκαν τέσσερα θραύσματα πήλινων 
ειδωλίων,  τα  οποία  κατά  την  G.  Erath προέρχονται  από  αποθέτη  και 
βρίσκονται  στο  Μουσείο  Ναυπλίου.  Ο  Γ.  Α.  Πίκουλας  παρά  την 
επισταμένη  αυτοψία,  δεν  εντόπισε  αρχαιότητες  και  παραθέτει  όλες  τις 
πληροφορίες  σχετικά  με  τη  λαϊκή  παράδοση  και  τα  ευρήματα  της  G. 
Erath. Κατά τον  E.  Meyer η πολίχνη Φαισάνα βρισκόταν στον άνω ρου 
του Αλφειού, ο οποίος εθεωρείτο ότι ανήκε στην Αρκαδία. Το σημερινό 
χωριό Φρίξα (παλ. τοπων. Ανεμοχωράκι) της Ηλείας ταυτίστηκε αρχικά 
με την αρχαία Φαισάνα και αργότερα με την αρχαία Φαιστό.
Κατά την επιφανειακή έρευνα που πραγματοποιήσαμε στην περιοχή δεν 
εντοπίσαμε κεραμική. Τα αναφερόμενα από τον  K.  Tausend ερείπια δεν 
πρέπει να είναι τίποτε άλλο, παρά κατασκευές που ανήκουν σε υπαίθρια 
ποιμνιοστάσια, τα οποία εντοπίσαμε λίγο βορειότερα του περάσματος και 
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στην περιοχή  Ζαρέλια  νοτιότερα.  Στα Ζαρέλια  υπάρχουν τοίχοι από 
αργολιθοδομή και κομμάτια κεραμίδων στέγης, κατάλοιπα που ανήκουν 
πιθανότατα σε καταυλισμό των ΒΥΖ, ή ΜΤΒΥΖ χρόνων.

α/α 150
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Σερεμετάκι,  ή Κλεισούρα
ΧΩΡΙΟ Γλάστρα (παλ. τοπων. Βρόστενα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Άγιος Βλάσιος
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 620μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Θεμέλια κτηρίων, τάφοι ΚΛ χρόνων, διάσπαρτες λιθόπλινθοι

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.6.1984 Μ. Πετρόπουλος. 7.9.1997
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πετρόπουλος 1984, 104. Jost 1999, 196, 227.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατά  τη  διάνοιξη  δρόμου,  από  τον  Επαρχιακό  δρόμο  Κλειτορίας  – 
Καστριών – Καλαβρύτων προς το Πλανητέρου – Ελατόφυτο (παλ. τοπων. 
Μάζι)  και  σε  απόσταση  500μ.  περίπου  από  τη  διασταύρωσή  τους, 
καταστράφηκαν τρεις κεραμοσκεπείς τάφοι, κατασκευασμένοι στο πρανές 
του λόφου που κατεβαίνει προς τον Αροάνιο, ή Κατσάνα ποταμό. Ο Μ. 
Πετρόπουλος διενήργησε σωστική ανασκαφή και αναφέρει ότι τα χώματα 
περιείχαν  πολλά  κομμάτια  από  κεραμίδες,  ένδειξη  ότι  οι  τάφοι  ήταν 
κεραμοσκεπείς. Στα μπάζα βρήκε ασβεστολιθική πλάκα, μήκους 1.06μ., 
πλάτους 0.58μ. στο κάτω μέρος και 0.50μ. στο άνω μέρος, η οποία έσωζε 
το γράμμα Σ [βλ. κατάλογο επιγραφών κατά θέση εύρεσης]. Δεν κατέστη 
δυνατή η εύρεση της πλάκας,  ούτε στην αποθήκη της Κλειτορίας ούτε 
στις  αποθήκες  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ.  Η  κάτω  επιφάνεια  της  πλάκας  ήταν 
ημίεργη και στις δύο μακρές πλευρές έφερε αναθύρωση. Από τον τάφο Ι 
σώθηκε μόνον το λάξευμα στο φυσικό κοκκινόβραχο και σε ύψος 0.40μ. 
επάνω από το  οδόστρωμα του  δρόμου και  είχε  διεύθυνση  ΒΔ/ΝΑ.  Οι 
άλλοι  δύο  τάφοι  βρίσκονταν  στα  Β  του  πρώτου,  ψηλότερα  και  είχαν 
καταστραφεί από το μηχανικό εκσκαφέα. Κατά τη M. Jost, το τμήμα αυτό 
του νεκροταφείου και η οχυρωμένη θέση Πύργος (αρ. 144, χάρτης 8) του 
Πλανητέρου ανήκουν σε κάποιον οικισμό.
Στην ίδια θέση και στη δεξιά/νότια πλευρά του δρόμου που οδηγεί προς 
Πλανητέρου,  διακρίνονται  κατόψεις  κτηρίων  και  υπάρχουν  διάσπαρτες 
λιθόπλινθοι. 

α/α 151
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 285–292. Σχ. 48. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Ιωάννης 
ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι)
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Όστρακα ΝΝ εποχής,  όστρακα ΡΩΜ χρόνων,  οικοδομικά λείψανα  και 

πύργος ΒΥΖ (;) χρόνων 
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ΑΥΤΟΨΙΑ 7.8.2003
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης) 

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα ΒΔ του οικισμού Καλλιθέα υψώνεται μικρός λόφος (εικ. 285–286), ο 
οποίος φαίνεται να είναι αποσπασμένος από τον κύριο όγκο του βουνού 
Τρανό  Τσούμπι  (ύψους  1.081μ.).  Βρίσκεται  στα  ΝΔ  πρανή  του 
βουνού και παραπλεύρως της αριστερής/ανατολικής όχθης του χειμάρρου 
Βελιβίνα,  που συμβάλλει στον ποταμό Καρνέσιο, ή Ζούγρα. Στη βόρεια 
πλευρά  του  υψώματος  σώζεται  πύργος  τετράγωνης  κάτοψης  ΒΥΖ  (;) 
χρόνων (εικ. 287).
Ο πύργος είναι διαστάσεων 5.50μ.  x 5.10μ. Το πάχος των τοίχων είναι 
1.30μ., πλην της δυτικής πλευράς, η οποία έχει πάχος 1.40μ. Σε πολλά 
σημεία των τοίχων είναι έντονο το ασβεστοκονίαμα και στο εσωτερικά 
είναι ορατά μεταξύ των αρμών των λίθων κομμάτια κεραμίδων. Το δυτικό 
τμήμα του πύργου χωρίζεται από τοίχο πλάτους 0.54μ. που βρίσκεται σε 
απόσταση  1μ.  από  τη  δυτική  πλευρά  του.  Δεν  γνωρίζουμε  εάν 
προοριζόταν  για  δεξαμενή,  γιατί  δεν  σώζεται  κονίαμα  στεγανοποίησης 
του  τμήματος  αυτού.  Στη  ΝΔ γωνία  σώζεται  σε  ύψος  1μ.  Στα  Δ  του 
πύργου είναι ορατά θεμέλια τετράγωνου κτηρίου και στα Ν διακρίνονται 
θεμέλια  ορθογώνιου  κτίσματος  της  ίδιας  περιόδου.  Στις  Β κλιτύες  του 
γηλόφου εντοπίστηκαν τοίχοι (εικ. 288–289) και εντός αγρού, που ανήκει 
στην ιδιοκτησία της εκκλησίας (εικ. 290), περισυνελέγησαν όστρακα, εκ 
των οποίων ένα (εικ. 291, σχ. 48) της Ν εποχής [πρβλ.  Athenian Agora, 
XIII πίν.  12–13],  και  θραύσματα  ταινιωτών  λαβών,  πιθανώς  ΡΩΜ 
χρόνων. Επίσης βρέθηκε λίθινη αξίνα [αρ. κατ. 5544 ΛΜΠ] (εικ. 292).
Στα Β είναι  ορατή η δίοδος  που διέρχεται  από το χωριό Γλάστρα και 
οδηγεί  στο  Σιγούνι,  στα  Ν/ΝΔ  έχει  οπτική  επαφή  με  το  λόφο  Άγιος 
Αθανάσιος  Αμυγδαλιάς  και  τον  Τάρταρη  και  στα  ΝΑ  είναι  ορατός  ο 
αυλώνας, διαμέσου του οποίου διέρχεται η αρχαία διάνοιξη από Φενεό 
προς Κλείτορα και ο κάτω ρους του Αροάνιου, ή Κατσάνα ποταμού.

α/α 152
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Τσελεπόγλι
ΧΩΡΙΟ Άγιος Νικόλαος 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 860μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Θραύσματα χονδροειδούς αδιάγνωστης κεραμικής

ΑΥΤΟΨΙΑ 22.5.2002
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 108. ΚΕ, 289.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Γ. Παπανδρέου μνημονεύει ότι στο χωριό υπάρχουν «ίχνη οικισμού», 
τα  οποία  όμως  δεν  είδε.  Κατά  την  αυτοψία  δεν  εντοπίστηκαν  ίχνη 
οικισμού, παρά μόνον θραύσματα χονδροειδούς κεραμικής, αδιάγνωστα. 

α/α 153
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 293. Σχ. 49–51. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Φιλομάτι,  ή Αμπέλια
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ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)
ΟΙΚΙΣΜΟΣ Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) 

ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 620μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΠΕ και ΥΕ ΙΙΙ περιόδου, κεραμικός κλίβανος ΥΚΛ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 18.2.1997

ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 290. Πετριτάκη 1992, 144–146. Αλεξοπούλου 1997, 296, πίν. 117. 
Πετριτάκη 2001α, 255–270. Papazoglou-Manioudaki 1994, 271–273, εικ. 
12–13, 15, 16. Blackman, 40. Touchais et al. 1998, 794. Mountjoy 1999. 
Moschos 2000, 16. Πετριτάκη 2005, 351–362. Αλεξοπούλου 2005β, 296. 
Σαλαβούρα 2007, 216–218.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Ν/ΝΑ χαμηλά πρανή του βουνού Τρανό Τσούμπι 
(ύψους 1.081μ.), στα οποία είναι κτισμένος ο οικισμός Καλλιθέα. Το 1993 
στο πλαίσιο του έργου «Αρδευτικό στην κοιλάδα του Αροάνιου», στην 
παραπάνω  θέση  η  Μ.  Πετριτάκη  ερεύνησε   κεραμικό  κλίβανο,  που 
χρονολογείται στο α΄ μισό του 4ου αι.  π.Χ. Μεταξύ των οστράκων που 
προέρχονταν  από  το  εσωτερικό  του  κλιβάνου,  βρέθηκε  και  μήτρα 
ανάγλυφου  πλακιδίου,  που  απεικονίζει  τον  Ακταίωνα  να 
κατασπαράσσεται από τα σκυλιά του. Το συγκεκριμένο εύρημα, κατά την 
ανασκαφέα, ερμηνεύεται και ως ένδειξη πιθανής λατρείας της Αρτέμιδος 
στη θέση αυτή.
Το 1997, κατά τη διάρκεια εκσκαφών για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού 
στην  ίδια  θέση  και  πλησίον  του  εξωκλησιού  του  Αγίου  Στεφάνου, 
βρέθηκαν  όστρακα,  που  ανήκουν  στους  ΥΕ χρόνους.  Μεταξύ  αυτών 
ξεχωρίζουν στελέχη κυλίκων (εικ. 293), λαβές της ΥΕ ΙΙΙΓ [για τις λαβές 
αμφορέων,  πρβλ.  Mountjoy 1999,  εικ.  152:  102–104],  βάση  βαθιάς 
κύλικας (σχ. 49) [πρβλ. Mountjoy 1999, εικ. 18: 93–96], τμήμα λαιμού με 
πλαστικό δακτύλιο πρόχου της ΥΕ IIB–ΙΙΙΑ1 [πρβλ. Mountjoy 1999, εικ. 
21: 119], λαβές μεγάλων αποθηκευτικών αγγείων, βάση κλειστού αγγείου 
του τύπου «αργείτικης μινύας κεραμικής» [πρβλ. Papazoglou-Manioudaki 
1994, 271–273, εικ. 12–13, 15–16 και  Moschos 2000, 16] και κομμάτια 
πίθων με πλαστική και εμπίεστη διακόσμηση της ΠΕ περιόδου (εικ. 293, 
σχ. 50–51), η οποία συναντάται και στη ΜΕ εποχή.

α/α 154
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 294–295. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ (Μέσα στο χωριό) 
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Επιγραφές, αρχιτεκτονικά μέλη, πήλινα αντικείμενα ΕΛΛ, ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 9.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 261. Milchhöefer 1880–1881, 304, αρ. 2. Wilhelm 1911, 117. IG 

V2, 369Α, 374, 383–385.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το χωριό βρίσκεται στα ΒΔ της Κάτω Κλειτορίας και είναι κτισμένο στις 
ΝΑ  υπώρειες  του  βουνού  Κατσίκι  (ύψους  1.282μ.).  Στα  Α  ρέει  ο 
χείμαρρος  Καρνέσιος,  ή  Ποτάμι,  ή  Ζούγρα  και  στα  Ν  του  χωριού 
βρίσκεται ο λόφος του Αγίου Παντελεήμονα. 
Από  έλεγχο  του  αρχείου  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  και  από  το  αρ.  πρ. 
661/14.10.1946 έγγραφο προς τον Πρόεδρο της  Κοινότητας,  ο Έφορος 
Αρχαιοτήτων  Ν.  Ζαφειρόπουλος  προτείνει  να  προβεί  στην  αποτοίχιση 
τριών επιτυμβίων στηλών [βλ. κατάλογο επιγραφών κατά θέση εύρεσης], 
ΚΟΙΝΤΕ  ΧΑΙΡΕ,  ΕΛΛΠΙΕ  ΠΑΝΕΥΤΥΧΕ,  ΒΩΛΕΑ  ΧΑΙΡΕ,  από  τις 
οικίες Παπαδημητρόπουλου, Γιαννόπουλου και Μητρόπουλου αντίστοιχα. 
Οι παραπάνω επιγραφές μνημονεύονται και σε αναφορά του ιδίου προς το 
Υπουργείο  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  (αρ.  πρ. 
670/24.10.1946), επισημαίνοντας επιπλέον ότι στο Δημοτικό Σχολείο του 
χωριού υπάρχει λίθινη στήλη ύψους 1.20μ., που φέρει ανάγλυφο ιωνικό 
κίονα και σπόνδυλος ραβδωτού κίονα, ύψους 0.80μ. και διαμέτρου 0.40μ., 
τα οποία βρίσκονται στην ίδια θέση ακόμη και σήμερα (εικ. 294–295). 
Κατά την αυτοψία, ο πρώην Γραμματέας του δημοτικού διαμερίσματος Κ. 
Φλωράς και ο κάτοικος του χωριού Π. Λιακόπουλος μου ανέφεραν ότι δεν 
θυμόντουσαν  να  είχαν  δει  ποτέ  επιγραφές  εντοιχισμένες,  γιατί  όλα  τα 
σπίτια σήμερα είναι «σοβατισμένα». Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε τα 
ονόματα των ιδιοκτητών, γιατί πολλοί κάτοικοι έχουν το ίδιο επώνυμο. 
Από  την  Άνω  Κλειτορία  προέρχονται  πέντε  επιγραφές  [βλ.  κατάλογο 
επιγραφών κατά  θέση εύρεσης]  των  ΡΩΜ χρόνων  (1ος,  ή  2ος αι.  μ.Χ.) 
[πρβλ.  IG V2, 369Α, 374, 383–385].  Η αναφερόμενη στο IG με αρ. 385 
επιγραφή  σώζει  το  όνομα  αρχιάτρου,  γεγονός  που  επιβεβαιώνει  την 
άποψη ότι  στον Κλείτορα υπήρχε και  ναός του Ασκληπιού.  Τρεις  από 
αυτές εντοπίστηκαν στην οικία του Α. Οικονόμου [πρβλ.  IG V2, 383], 
στην οικία της Αικ. Ζαμπούρη [πρβλ. IG V2, 384] και στην οικία του Α. 
Γιαννόπουλου [πρβλ. IG V2, 385] αντίστοιχα.
Από  την  με  αρ.  πρ.  670/24.10.1946  αναφορά  του  Εφόρου  Ν. 
Ζαφειροπούλου, προκύπτει επίσης ότι στην Αγία Τράπεζα του ναού του 
χωριού,  αφιερωμένου  στη  Γένεση  της  Παναγίας,  υπάρχει  «μακρά 
επιγραφή»,  την  οποία δεν  μπόρεσε να δει,  γιατί  του το  απαγόρευσε  ο 
ιερέας. Επίσης, προκύπτει ότι του κατέθεσαν διάφορα μικρά αντικείμενα, 
όπως:

1. Μικρά πήλινη πρόχου, χωρίς διακόσμηση.
2. Λύχνο.
3. Τρία χάλκινα νομίσματα.
4. Αργυρό νόμισμα εποχής Αλεξάνδρου Γ΄.
5. Μικρών διαστάσεων ανάγλυφο γυναικείας κεφαλής από ελεφαντόδοντο, για τη 

γνησιότητα του οποίου είχε αμφιβολίες.

Από το  αρχείο  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ προκύπτει  ότι  ο  νεοδιορισθείς  Έφορος 
Αρχαιοτήτων Ευθ. Μαστροκώστας, με το αρ. πρ. 372/10.7.1964 έγγραφο 
προς τον έκτακτον Επιμελητή Αρχαιοτήτων Ν. Ρηγόπουλο, ζητεί να τον 
ενημερώσει  εάν  η  αναφερόμενη  από  το  Ν.  Ζαφειρόπουλο  πλάκα  της 
Αγίας  Τράπεζας  του  ναού  της  Γενέσεως  της  Θεοτόκου  στην  Άνω 
Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) φέρει επιγραφή. Όμως, από τη σχετική 
αλληλογραφία του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ δεν προκύπτει αναφορά του 
Επιμελητού Ν. Ρηγόπουλου.
Οι προαναφερθέντες κάτοικοι με ενημέρωσαν ότι, κατά την άροση των 
αγρών, έρχονται κατά καιρούς στο φως διάφορα  αρχιτεκτονικά μέλη ή 
κινητά  ευρήματα  και  τα  μεταφέρουν  στο  χωριό,  γιατί  επιθυμούν  να 
δημιουργηθεί  εδώ  αρχαιολογική  συλλογή.  Σημειωτέον  ότι  ο 
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αρχαιολογικός χώρος του Κλείτορος ανήκει στην εδαφική περιφέρεια της 
Άνω Κλειτορίας, (παλ. τοπων. Καρνέσι).

α/α 155
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Δρυμός (παλ. τοπων. Μοστίτσι) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΥΒΥΖ χρόνων 

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χρ. Τεμπέλης), Α. Κουμούση

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε  πραγματοποιηθείσες  κατά  καιρούς  αυτοψίες  με  τη  συνάδελφο  Α. 
Κουμούση εντοπίσαμε τόσο στο χωριό, όσο και στην ευρύτερη περιοχή 
κεραμική των ΥΒΥΖ χρόνων.

α/α 156
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 296. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιοι Θεόδωροι
ΧΩΡΙΟ Καστέλλιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 980μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λείψανα οχύρωσης ΥΒΥΖ χρόνων, κατάλοιπα δεξαμενής

ΑΥΤΟΨΙΑ 16.12.2004
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake,  II 256.  ΙΚ, 105–106.  ΑΖ, 54.  ΚΕ, 291.  Σφηκόπουλος, 193–194. 

Bon 1969, 403. Μπάλλας, 147–152. Kourelis, 291–292, 299–300.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για τον κωνοειδή λόφο που βρίσκεται  στα Ν του χωριού,  ο 

οποίος έλαβε το όνομά του από το ομώνυμο εξωκλήσι (εικ. 296). Ο Γ. 
Παπανδρέου τον ονομάζει «Κάστρο». Το πλάτωμά του είναι τειχισμένο. 
Το  μήκος  της  οχύρωσης  είναι  περίπου  90μ.  και  εντός  αυτής  υπάρχει 
δεξαμενή  και  κτήριο  ορθογώνιας  κάτοψης  με  συνδετικό  υλικό  ισχυρό 
ασβεστοκονίαμα.  Κατά  τον  Α.  Μπάλλα  στο  σημείο  που  βρίσκεται  το 
εκκλησάκι  των  Αγίων  Θεοδώρων,  δηλαδή προς  τα  Ν,  πρέπει  να  ήταν 
πύργος, αφού οι διαστάσεις του εξωκλησιού (5.5μ. x 7μ.) αντιστοιχούν σε 
διαστάσεις πύργου. Η είσοδος επιτυγχανόταν από τα Β.

α/α 157
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 297–299. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κάστρο
ΧΩΡΙΟ Καστέλλιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
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ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 973μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΝΝ εποχής, λείψανα οχύρωσης ΥΒΥΖ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 16.12.2004 

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake,  II 256.  Κορύλλος,  148.  ΙΚ,  106.  ΚΕ,  291.  Μπάλλας,  147–152. 
Σάμψων 1997, 364. Kourelis, 288–291. Πετρόπουλος 2004, 38. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα Ν του χωριού βρίσκονται δύο λόφοι, σε μικρή απόσταση ο ένας από 
τον άλλον,  στις  κορυφές  των οποίων υπάρχουν οικοδομικά κατάλοιπα. 
Στον έναν εκ των δύο που ονομάζεται Κάστρο και βρίσκεται στα ΝΑ του 
χωριού (εικ. 297), στο σχηματιζόμενο πλάτωμα στην κορυφή του και στο 
μέσον  αυτού,  διακρίνονται  θεμέλια  ορθογώνιας  κάτοψης  κτηρίου  (;), 
πιθανώς πύργου, διαστάσεων περ. 3.50  x 3.50μ. Οι τοίχοι είναι ορατού 
πλάτους περίπου 1μ. και το ύψος τους σώζεται σχεδόν στα θεμέλιά τους. 
Το  λόφο  αυτόν  ο  Γ.  Παπανδρέου  τον  ονομάζει  «Καστράκι».  Τα 
οικοδομικά λείψανα ανήκουν στους ΥΒΥΖ χρόνους (εικ. 298–299). Στο 
κατώτερο πλάτωμα του λόφου υπάρχουν ίχνη δεξαμενής. Ο λόφος στα Β 
σχηματίζει  επάλληλα  πλατώματα.  Παραπλεύρως  της  Επαρχιακής  οδού 
Καλαβρύτων  – Πριολίθου  – Κλειτορίας  υπάρχει  και  σήμερα πηγή.  Τα 
όστρακα που περισυνελέγησαν είναι χονδροειδή και αδιάγνωστα.
Ο Αδ. Σάμψων αναφέρει ότι, μεταξύ των οστράκων της ΥΒΥΖ εποχής και 
των λεπίδων οψιανού που περισυνέλεξε, μερικά είναι της Ν εποχής και 
αρκετά εφθαρμένα. Ο  K.  Kourelis δέχεται την άποψη ότι το όνομα του 
λόφου οφείλεται στην περίοδο της Βενετοκρατίας 1684–1715.
Από έλεγχο των αποθηκών της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ προκύπτει ότι από το Καστέλλι 
Καλαβρύτων (Καστέλλι Καλαβρύτων 2004) προέρχεται, επίσης, αργυρό 
νόμισμα, κακής διατήρησης.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Από  το  χωριό  Καστέλλι  και  συγκεκριμένα  από  την  περιοχή  Βελέσα,  που 
βρίσκεται  στα  ΝΔ  του  χωριού,  ανάμεσα  στα  όρια  Δρυμού  (παλ.  τοπων. 
Μοστίτσι) και Καστελλίου, προέρχονται δύο λίθοι, εκ των οποίων ο ένας είναι 
σφαιρικός,  φακοειδούς  διατομής  με  γωνίωση  στην  περιφέρεια,  διαμέτρου 
0.16μ.–0.17μ.  και  βάρους  1.650 γρ.,  ο  άλλος  ωοειδής,  φακοειδούς  και  αυτός 
διατομής,  πανομοιότυπος  με  τον  προηγούμενο,  διαμέτρου  0.22μ.  και  βάρους 
3.420  γρ.  (αρ.  κατ.  17  και  18  ΛΚ).  Πρόκειται  για  δίσκους  σφαιροβολίας,  
εξαρτήματα  αθλητικών  αγώνων,  τους  οποίους  παρέδωσε  ο  Α.  Μαρώσης.  Τα 
παραπάνω προκύπτουν από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και από την αρ. 
πρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Φ44/44103/2727 π.ε./4.3.1991 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα 
με την οποία χορηγήθηκε αμοιβή στον Α. Μαρώση.

α/α 158
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κοτρώνες,  ή Πλάτανος
ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική  ΕΛΛ  και  ΡΩΜ  χρόνων,  τμήμα  κεραμικού  κλιβάνου  ΡΩΜ 
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εποχής, τμήματα τοίχων
ΑΥΤΟΨΙΑ 3.3.2000

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλεξοπούλου 2000 (υπό έκδοση). Αλεξοπούλου 2005β, 296.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται Δ του χωριού Τουρλάδα, στην κτηματική περιφέρεια 

της Κλειτορίας, που βρίσκεται στην κοιλάδα του Αροάνιου, ή Κατσάνα 
ποταμού. Εντός της αρδευτικής αύλακος εντοπίστηκαν τοίχοι κτηρίου και 
κεραμικός κλίβανος των ΡΩΜ χρόνων, και όστρακα της ΕΛΛ εποχής. 

α/α 159
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Λυκουριώτισσα, ή Λυγουριώτισσα
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ:  extra muros (κτήριο  ΚΛ  πιθανόν  χρόνων  και  τοίχος  ΡΩΜ 

εποχής)
ΑΥΤΟΨΙΑ 3.8.2004

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Γ. Χ. Τσάμης
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πετριτάκη 1996, 81–88. Πετριτάκη 2001α, 117–122. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στις νότιες υπώρειες του λόφου Προφήτης Ηλίας, που 

υψώνεται παραπλεύρως της Επαρχιακής οδού Κλειτορίας – Πριολίθου – 
Καλαβρύτων, στη δεξιά/βόρεια πλευρά του δρόμου και στα Β της αρχαίας 
πόλης.  Κατά  τη  Μ.  Πετριτάκη,  η  θέση  θεωρείται  πιθανή  για  την 
τοποθέτηση εδώ του ιερού της Δήμητρας, ή της Ειλειθυίας.  Ο γηγενής 
δάσκαλος Γ. Χ. Τσάμης με ενημέρωσε ότι στη θέση αυτή «προπολεμικά, 
δύο κάτοικοι της Κλειτορίας που δε ζουν σήμερα, είχαν πάει για βολβούς 
και  σκάβοντας  βρήκαν  πήλινα  ειδώλια,  που  παρίσταναν  εγκύους 
γυμνόστηθες  γυναίκες,  μπρούτζινο  καθρέπτη,  κύπελλο  μπρούτζινο  με 
ανάγλυφες  παραστάσεις  και  μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή ΝΑΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΟΣ  ΕΠΙ  ΞΕΡΞΟΥ  ΚΑΙ  ΑΡΤΑΞΕΡΞΟΥ  και  κάτω  από  την 
επιγραφή  υπήρχαν  επτά  σειρές  γραμμάτων,  επίσης  με  κεφαλαία  αλλά 
μικρότερα. Θυμόταν ότι οι δύο αυτοί κάτοικοι πούλησαν στην Κόρινθο 
δύο σακούλια με ειδώλια αντί έξι χιλιάδων δραχμών». Κατά την αυτοψία 
διαπιστώθηκε τοίχος μήκους 30μ. περίπου και πλάτους 0.45μ.–0.50μ. με 
προσανατολισμό Α–Δ, και κεραμίδια στέγης λακωνικού τύπου. Λιγοστά 
ήταν  τα  όστρακα  λεπτής  κεραμικής  και  εντελώς  εφθαρμένα.  Στη  ΝΔ 
πλευρά του λόφου και στα Δ της οικίας Ξ. Ρέλλου σώζεται τοίχος, κατά το 
opus caementicium, πιθανόν αναλημματικός, των ΡΩΜ χρόνων.
Η Μ. Πετριτάκη πιστεύει ότι το ασβεστολιθικό πέτρωμα της θέσης έχει 
χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του θεάτρου.

α/α 160
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Γυμνάσιο
ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
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ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κάτω μέρος γυναικείου αγάλματος
ΑΥΤΟΨΙΑ 14.7.2000

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από αναφορά του Ν. Ζαφειροπούλου (αρ. πρ. 656/2.10.1946) προκύπτει 

ότι στο Γυμνάσιο της Κλειτορίας εφυλάσσετο το κάτω μέρος γυναικείου 
αγάλματος,  ύψους  0.64μ.  Το  κτήριο  του  Γυμνασίου  το  Δεκέμβριο  του 
1943  πυρπολήθηκε  από  τους  Γερμανούς.  Ανασκάπτοντας  ο  Ν. 
Ζαφειροπούλος  τα  ερείπια,  βρήκε  λίγα  τεμάχια  του  αγάλματος 
ασβεστοποιημένα.

α/α 161
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Δημοτικό Σχολείο
ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 540μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Επιτύμβια στήλη

ΑΥΤΟΨΙΑ 14.7.2000
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Wilhelm 1911, 116, αρ. 98. IG V2, 375. Παπανδρέου 1920, 111. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από αναφορά του Ν. Ζαφειροπούλου (αρ. πρ. 656/2.10.1946) προκύπτει 
ότι  στο Δημοτικό Σχολείο  της Κλειτορίας  φυλασσόταν η αναφερόμενη 
από τον Γ. Παπανδρέου επιτύμβια στήλη — η οποία στο άνω μέρος έσωζε 
την  επιγραφή  ΕΚΤΙΚΕ  ΧΑΙΡΕ  και  στο  κάτω  μέρος  την  επιγραφή 
ΦΙΛΙΠΠΗ  ΧΑΙΡΕ,  που  όμως  δεν  μπόρεσε  να  βρει  [βλ.  κατάλογο 
επιγραφών κατά θέση εύρεσης].
Ο  Μ.  Πετρόπουλος  το  1984  μετέφερε  θραύσμα  επιγραφής  από  λευκό 
ασβεστόλιθο στην αποθήκη της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ στην Κλειτορία, διαστάσεων 
0.50μ.(σωζ. ύψος), 0.415μ. (πλάτος) και 0.09μ. (πάχος), η οποία στο άνω 
μέρος  σώζει  την  δίστιχη  επιγραφή  ΦΙΛΙΠΠΗ ΧΑΙΡΕ (πρβλ.  αρ.  183, 
χάρτης 8), ύψος γραμμάτων 0.048μ., και στο κάτω σε δύο στίχους την 
επιγραφή  ΕΚΤΙΚΕ  ΧΑΙΡΕ·  ύψος  γραμμάτων  0.035μ.,  η  οποία  όμως 
δείχνει να είναι μεταγενέστερη της πρώτης (αρ. κατ. 2 ΛΚ) [πρβλ. IG V2, 
375]. 

α/α 162
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Καρούζου (Στα δυτικά του χωριού)
ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
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ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική και οικοδομικά λείψανα των ΚΛ, ΕΛΛ και ΡΩΜ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 14.7.2000

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλεξοπούλου 2002 (υπό έκδοση).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατά τη διάνοιξη τάφρου για αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στα Δ του 

χωριού, εντοπίστηκαν τοίχοι και κεραμική των ΚΛ και ΕΛΛ χρόνων 
Στην  ιδιοκτησία  Σωτηρίου  Δουκλιά,  κατά  τη  διάρκεια  εκσκαφικών 
εργασιών για ανέγερση οικοδομής, βρέθηκε κεραμική των ΕΛΛ και ΡΩΜ 
χρόνων.  Επίσης,  στην  ιδιοκτησία  Γ.  Παπαγιαννόπουλου,  κατά  τις 
εκσκαφικές εργασίες, περισυνελέγη κεραμική των πρώιμων ΕΛΛ χρόνων. 

α/α 163
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κιάφα
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 640μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ: υδραγωγείο [ΚΛ (;), ΕΛΛ (;)]

ΑΥΤΟΨΙΑ 3.8.2004
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 43.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στις  βόρειες  υπώρειες  του  λόφου  του  Αγίου 
Παντελεήμονα (ύψους 745μ.). Ο Γ. Παπανδρέου είχε βρει στην περιοχή 
στελέχη  πηλίνων σωλήνων,  τα  οποία αποτελούν  συνέχεια  εκείνων  που 
εντοπίστηκαν  στη  σημερινή  κοίτη  του  ποταμού  (αρ.  167,  χάρτης  8), 
ευρισκόμενα σχεδόν στην ίδια ευθεία . Εδώ υπάρχει και πηγή, με αέναη 
ροήπου  σήμερα  ονομάζεται  Βασιλικό  Πηγάδι .  Από  την  πηγή  αυτή 
πρέπει να υδροδοτούνταν η πόλη του Κλείτορος. 

α/α 164
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Στο δημόσιο δρόμο
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ: αγροικία ΡΩΜ χρόνων, πίθος

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πετριτάκη 1992, 144–146. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στα  ΒΔ  της  σύγχρονης  κωμόπολης  της  Κάτω 
Κλειτορίας  και  εκτός  του  οχυρωματικού  περιβόλου,  παραπλεύρως  της 
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Επαρχιακής οδού Κλειτορίας – Πριολίθου – Καλαβρύτων.  Στο πλαίσιο 
του  έργου  «Αναδασμός  της  κοιλάδας  Αροάνιου»  η  Μ.  Πετριτάκη 
ανέσκαψε  εν  μέρει  αγροικία  των  ΡΩΜ χρόνων.  Η ανασκαφή  δεν  έχει 
δημοσιευθεί.  Λίγο  ανατολικότερα  της  ρωμαϊκής  εγκατάστασης  και  σε 
απόσταση 50μ. περίπου, ανασκάφηκε κενός πίθος.

α/α 165
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 300–301. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Δημήτριος, ή (Εντός του χωριού)
ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αρχαίο οικοδομικό υλικό και αρχιτεκτονικά μέλη ΚΛ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Milchhöefer 1880–1881, 304, αρ. 3. IG V2, 377, 380.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από  το  αρ.  πρ.  450  π.ε./01.03.1961  έγγραφο  της  ΣΤ΄  Αρχαιολογικής 
Περιφέρειας  Πατρών  προς  το  ΥΠ.ΕΠ.Θ.  προκύπτει  ότι 
μπροστά από τη θύρα της δυτικής πλευράς του ναού υπήρχαν 
αρχαίες  λιθόπλινθοι.  Ο  παλαιός  ναός  του  Αγίου  Δημητρίου 
βρισκόταν στη ΝΑ γωνία της σημερινής πλατείας του χωριού 
Κάτω  Κλειτορία,  σύμφωνα  με  επιγραφή  που  αναγράφεται 
επάνω σε μαρμάρινη βάση, η οποία βρίσκεται στην Α πλευρά 
της παραπάνω πλατείας.

Το 1984 ο Μ. Πετρόπουλος κατέγραψε τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη, 
που βρίσκονταν στο κέντρο του χωριού Κλειτορία, τα οποία είναι τα εξής:

1. Τμήμα σπονδύλου κίονος. Στη σωζόμενη κάτω επιφάνεια και στο κέντρο φέρει 
στρογγυλό τόρμο και στην περιφέρεια χαμηλή ταινία. Ο σπόνδυλος (αρ. κατ. 5 
ΛΚ) είναι από γκρίζο μάρμαρο, έχει ύψος 0.26μ. και διάμ. 0.33μ. Οι ραβδώσεις 
του  είναι  ασβεστοποιημένες  και  κατά  τον  αρχαιοφύλακα  Δ.  Χριστοδούλου 
προέρχεται  από  τον  αρχαίο  Κλείτορα.  Βρίσκεται  στον  κεντρικό  δρόμο  του 
χωριού  Κάτω  Κλειτορία,  λίγο  μετά  την  πλατεία,  αριστερά  του  δρόμου 
Κλειτορίας – Παγκρατίου – Τριπόλεως, στο περίπτερο ιδιοκτησίας Α. Κόρμπου.

2. Τμήμα  αρράβδωτου  κίονα,  χωμένο  εν  μέρει  στο  έδαφος.  Στην  ορατή  του 
επιφάνεια δεν σώζει  τόρμο και  είναι  από γκρίζο  μάρμαρο. Έχει  ορατό ύψος 
0.43μ. και διάμ. 0.33μ. Κατά τον αρχαιοφύλακα Δ. Χριστοδούλου προέρχεται 
από τον  αρχαίο  Κλείτορα και  βρίσκεται  αριστερά του δρόμου  Κλειτορίας  – 
Παγκρατίου – Τριπόλεως, λίγο μετά το ΚΤΕΛ, στη ρίζα δένδρου (αρ. κατ. 6 
ΛΚ).

3. Τμήμα σπονδύλου αρράβδωτου κίονος, κτισμένο στο κατώτερο τμήμα του με 
τσιμέντο.  Στην  επάνω επιφάνεια  σώζει  τόρμο τετράγωνης διατομής και  ίχνη 
σιδερένιου  συνδέσμου.  Είναι  από  λευκό  μάρμαρο,  ορατού  ύψους  0.45μ., 
διαμέτρου  0.48μ.  και  βρίσκεται  στην  οδό  Σπηλιωτόπουλου,  δίπλα  στο 
Ταχυδρομείο,  έναντι  της Αγροτικής  Τράπεζας  (αρ.  κατ.  7 ΛΚ).  Και αυτός ο 
σπόνδυλος,  όπως  σημειώνει  ο  Μ.  Πετρόπουλος,  προέρχεται  από  τον  αρχαίο 
Κλείτορα.

4. Σπόνδυλος  ιωνικού  κίονος,  στο  επάνω  τμήμα  του  οποίου,  που  είναι  και  το 
στενότερο, υπάρχει τσιμέντο. Στο πλατύτερο υπάρχει στρογγυλός τόρμος και 
φέρει  20  ραβδώσεις.  Είναι  από  λευκό  ασβεστόλιθο,  έχει  ύψος  1.28μ.  και 
διάμετρο (μεγ.) 0.38μ. (αρ. κατ. 8 ΛΚ). Και αυτό το μέλος προέρχεται από τον 
αρχαιολογικό  χώρο  του  Κλείτορος,  κατά  μαρτυρία  του  αρχαιοφύλακα  Δ. 
Χριστοδούλου.  Βρισκόταν  στην  πλατεία  της  Κλειτορίας  και  πρόσφατα 
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μεταφέρθηκε σε αποθήκη της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, που βρίσκεται στο χωριό.
5. Ιωνικό κιονόκρανο αρκετά φθαρμένο από γκρίζο μάρμαρο. Στη μία πλευρά του 

διακρίνονται  καλύτερα οι έλικες.  Σώζει  18 ραβδώσεις.  Στην κάτω επιφάνεια 
διακρίνεται στρογγυλός τόρμος. Έχει ύψος 0.24μ. και οι διαστάσεις του άβακα 
είναι 0.43μ. x 0.48μ. (αρ. κατ. 9 ΛΚ). Βρισκόταν στην πλατεία του χωριού και 
πρόσφατα μεταφέρθηκε στην αποθήκη της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ στην Κλειτορία. Κατά 
μαρτυρία  του  αρχαιοφύλακα  Δ.  Χριστοδούλου,  όπως  σημειώνει  ο  Μ. 
Πετρόπουλος, προέρχεται από τον αρχαίο Κλείτορα.

Κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για ανέγερση οικοδομής, το έτος 
2004 (20.7.2004), στην ιδιοκτησία Ι. Μαρώση, που βρίσκεται Α 
της  εκκλησίας  Αγίου  Δημητρίου,  εντός  του  οικισμού  της 
Κλειτορίας, περισυνελέγησαν μεγάλα κομμάτια μάζας ψημένου 
πηλού (εικ. 300), όστρακα, πυραμιδοειδής αγνύθα, θραύσματα 
κεραμίδων,  δύο  ταινιωτές  λαβές  (εικ.  301)  και  χάλκινο 
κάτοπτρο (;).

Από την Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα) προέρχονται δύο επιγραφές 
[βλ.  κατάλογο  επιγραφών  κατά  θέση  εύρεσης],  εκ  των  οποίων  η  μία 
βρισκόταν στην οικία του Π. Στεφόπουλου [πρβλ. IG V2, 377, 380].

α/α 166
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 302. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Παντελεήμονας 
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 745μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αρχαίο λατομείο (;)

ΑΥΤΟΨΙΑ 5.3.1997
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Λ. Σταυροπούλου

ΠΗΓΕΣ Παυσ. VIII 21, 2.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 259. ΙΚ, 41, 43. Bursian, II 263–265. Vischer, 478–479. ΑΖ, 45. 

ΚΕ, 141, 290.  Παπανδρέου 1920, 110. Παπαχατζής 1980, 255, υποσ. 2. 
Πίκουλας 1999, 151. Πετριτάκη 2001α, 117–130 και ειδικότερα 118. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για κωνοειδή λόφο με πυκνή ποώδη βλάστηση, που βρίσκεται 
στα Δ της αρχαίας πόλης του Κλείτορος και εκτός των τειχών (εικ. 302). 
Ο Γ. Παπανδρέου ισχυρίζεται ότι ο Κλείτωρ εστερείτο ακροπόλεως, όπως 
και οι Καφυές (ΙΚ, 41), το οποίο επισημαίνει και σε μετέπειτα άρθρο του 
(ΠΑΕ 1920, 110). Παρόλα αυτά, ο ίδιος γράφει αλλού (ΑΖ, 45 και ΚΕ, 
141, 290) ότι η ακρόπολις των Κλειτορίων ήταν ερειπωμένη την εποχή 
του Παυσανία, κάτι που δεν προκύπτει από τα γραφόμενα του περιηγητή, 
ο οποίος αναφέρει:  … οἰκεῖται δὲ ἐν ὁμαλῷ, κύκλῳ δὲ ὄρη περιέχοντά 
ἐστιν οὐ μεγάλα.
Κατά την επιφανειακή έρευνα δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα ούτε θεμέλια 
κτιρίων στο πλάτωμα, ή στις υπώρειες του λόφου. Η απουσία ευρημάτων 
σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα από τον περιηγητή συνηγορούν στη μη 
ύπαρξη ακροπόλεως. Ο Λόφος του Αγίου Αθανασίου (αρ. 277, χάρτης 8) 
Αμυγδαλιάς (παλ. τοπων. Μαμαλούκα) θα μπορούσε να αντικαταστήσει 
την ακρόπολη της πόλης, αφού από την περίβλεπτη θέση του είναι ορατό 
το  δυτικό  τμήμα  του  οροπεδίου  των  Λουσών,  η  διάβαση  του 
Απανώκαμπου  που  οδηγεί  στους  Λουσούς,  ο  αυχένας  Πριολίθου, 
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διαμέσου  του  οποίου  διέρχεται  η  αρχαία  διάνοιξη  που  οδηγεί  στην 
κοιλάδα του Ερασίνου/Βουραϊκού ποταμού και στη συνέχεια στην αρχαία 
Κύναιθα και Αχαΐα, τα δύο περάσματα προς τον Λάδωνα, η κοιλάδα του 
Τράγου  και  το  Διάσελο  του  Αγιο-Λιά (αρ.  201,  χάρτης  8)  στη 
Λυκουρία, διαμέσου του οποίου διερχόταν ο δρόμος που οδηγούσε στον 
Κλείτορα από τη Φενεό. Έτσι επιβεβαιώνεται η άποψη του Γ. Α. Πίκουλα 
ότι ο Λόφος του Αγίου Αθανασίου (αρ. 277, χάρτης 8) Αμυγδαλιάς (παλ. 
τοπων.  Μαμαλούκα)  «υποκαθιστούσε  επαρκώς  ακρόπολη,  αλλά  και 
σύστημα φρυκτωρίων».
Κατά τον Ν. Παπαχατζή, ο Κλείτωρ και η Μαντίνεια είναι από τις λίγες 
αρχαίες  πόλεις  που  είναι  κτισμένες  σε  πεδινές  εκτάσεις.  Επίσης  ο  Γ. 
Παπανδρέου (ΑΖ, 50) τοποθετεί στο λόφο του Αγίου Παντελεήμονα το 
ναό του Ασκληπιού.
Ο  W.  M.  Leake,  στα  Β του  λόφου του Αγίου  Παντελεήμονα  και  στο 
δρόμο που οδηγεί στην Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι), αναφέρει 
την ύπαρξη σπονδύλων κιόνων δωρικού ρυθμού. 
Η  Μ.  Πετριτάκη  έχει  επισημάνει  ότι  το  ασβεστολιθικό  πέτρωμα  του 
λόφου του Αγίου Παντελεήμονα έχει χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του 
θεάτρου. Είναι πιθανόν από το λόφο να γινόταν εξόρυξη υλικού, αφού και 
σήμερα είναι ορατά ασβεστολιθικά πετρώματα.

α/α 167
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 303–308. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κοίτη ποταμού Καρνέσιου
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 540μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πόλη: Κλείτωρ (ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ)

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ IG V2, 370. Παπανδρέου  1920,  98–101.  Παπαχατζής  1980,  256. 

Πετριτάκη 1992, 144–146. Πετριτάκη 1996, 81–88. Αλεξοπούλου 1999, 
281. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο  ποταμός  Καρνέσιος,  ή  Ζούγρα  στην  αρχαιότητα  έρρεε  εκτός  των 
τειχών,  ενώ  σήμερα  η  κοίτη  του  έχει  μετατοπιστεί  προς  τα  Ν, 
διασχίζοντας τον πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου. Η συνεχής αλλαγή 
της  κοίτης  του,  η  ορμητικότητά  του,  ιδιαίτερα  κατά  τους  χειμερινούς 
μήνες,  και  οι  υπερχειλίσεις  του,  έχουν  ως  αποτέλεσμα  όχι  μόνον  να 
διαβρώνει  και  να  επιχωματώνει  τα  κατάλοιπα της  πόλης,  αλλά και  να 
προκαλεί  καταστροφές  στην  πεδιάδα,  γεμίζοντας  το  χώρο  με  πέτρες, 
χαλίκια  και  άμμο.  Ο  Γ.  Παπανδρέου  αναφέρει  χαρακτηριστικά  ότι  «ὁ 
χείμαρρος  πρὸ  40  ἐτῶν  περίπου  ἀνέχωσε  καὶ  ἀπεκάλυψε  καὶ  τὸ 
θαυμάσιον νεκρικὸν μαρμάρινον ἀνάγλυφον». Συγκεκριμένα, βρέθηκε 
μόλις  λίγα  βήματα  ΒΔ  του  εξωκλησιού  της  Παναγίας,  ή 
Φραγκοκκλήσι  (πρβλ. θέσεις αρ. 168, χάρτης 8 και αρ. 170, χάρτης 8). 
Προκειμένου να μην υποστεί  φθορές,  οι  χωρικοί  κάλυψαν με χώμα το 
ανάγλυφο. Οκτώ χρόνια αργότερα ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι, όταν 
επισκέφθηκε το χώρο, το βρήκε καλυμμένο και ο ιδιοκτήτης του αγρού 
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επεχείρησε  να  το  καταστρέψει,  γιατί  οι  επισκέπτες  προξενούσαν 
καταστροφή  στα  σπαρτά  του.  Επίσης,  αναφέρει  ότι  ο  καθηγητής  Δ. 
Σπηλιωτόπουλος μετέφερε το ανάγλυφο στον αύλειο χώρο του Δημοτικού 
Σχολείου Κάτω Κλειτορίας. Επομένως, εάν δεχθούμε την άποψη του Γ. 
Παπανδρέου ότι το ανάγλυφο βρέθηκε κοντά στο Φραγκοκκλήσι , τότε 
πρέπει  να  προέρχεται  από  το  ανατολικό  νεκροταφείο  του  Κλείτορος. 
Μνεία του αναγλύφου και της μεταφοράς του προκύπτει και από το αρ. 
πρ. 16.593/26.8.1911 έγγραφο του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και 
της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  προς  τον  Έφορον  Αρχαιοτήτων  Ν. 
Κυπαρίσση [βλ. κατάλογο επιγραφών κατά θέση εύρεσης].
Ο  Ν.  Ζαφειρόπουλος,  όπως  προκύπτει  από  αναφορά  του  προς  το 
Υπουργείον Παιδείας (αρ. πρ. 656/2.10.1946), επισκέφθηκε το Δημοτικό 
Σχολείο  και  κάτω  από  σωρό  λίθων  βρήκε  το  ανάγλυφο  θραυσμένο. 
Μάλιστα,  τρία  τεμάχια,  μεταξύ  των οποίων η κεφαλή  του αναγλύφου, 
βρέθηκαν,  μετά  από  υπόδειξη,  σε  κάποιον  αγρό.  Εξ  αιτίας  αυτού  του 
γεγονότος επισημαίνει όχι μόνον τον κίνδυνο που έχουν οι αρχαιότητες σε 
απομακρυσμένες  περιοχές  αλλά  προτείνει  και  τη  μεταφορά  του  στην 
Πάτρα.  Παρά  τις  προσπάθειές  του  να  μεταφερθεί  το  ανάγλυφο  στο 
Μουσείο  Πατρών,  όπως  προκύπτει  από  το  αρ.  πρ.  723/28.12.1946 
έγγραφο  προς  το  Υπουργείο  Παιδείας,  Διεύθυνση  Αρχαιοτήτων,  την 
ημέρα της μεταφοράς «διάφοροι τοπικοὶ παράγοντες ἐμφανισθέντες ὡς 
φιλάρχαιοι  διήγειραν τοὺς κατοίκους, ἵνα προβάλουν ὠργανωμένην 
ἀντίστασιν κατὰ τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἀναγλύφου». Παρά τις ενέργειες 
της  Αρχαιολογικής  Υπηρεσίας  Πατρών  (ΣΤ΄  ΕΠΚΑ)  το  ανάγλυφο 
παρέμεινε στο Κοινοτικό Κατάστημα της Κάτω Κλειτορίας, εντοιχισμένο 
σε έναν από τους τοίχους αίθουσάς του. Κάθε περαιτέρω προσπάθεια για 
τη μεταφορά του προσέκρουσε στις  αντιδράσεις  των Κοινοταρχών που 
ανέλαβαν τη φύλαξή του. Όπως προκύπτει από τα αρ. πρωτ. Φ111/Γ4–
34/9487/18.10.1996 και  Φ111/Γ4–34/9676/29.10.1996 έγγραφα της  ΣΤ΄ 
ΕΠΚΑ  προς  το  ΥΠΠΟ,  στις  16.10.1996  άγνωστοι  παραβίασαν  το 
Κοινοτικό Κατάστημα της Κάτω Κλειτορίας και απέσπασαν τη φθαρμένη 
κεφαλή  του  αναγλύφου,  το  οποίο  φυλασσόταν  εκεί  με  ευθύνη  της 
Κοινότητας από το 1888 (εικ. 303).
Το ανάγλυφο παριστάνει  πολεμιστή που στηρίζεται  στο αριστερό πόδι, 
έχει αφήσει το κράνος και την ασπίδα στο έδαφος και χαιρετάει με το δεξί 
χέρι.  Με το αριστερό χέρι  κρατάει δόρυ. Κατά το Γ.  Παπανδρέου έχει 
ύψος 2.72μ., πλάτος 1.08μ., πάχος 0.22μ. (άνω) και 0.22μ. (κάτω). Ο Ν. 
Παπαχατζής  δέχεται  την  άποψη  ότι  πρόκειται  για  μία  από  τις  στήλες 
εκείνες που έστησαν οι αρκαδικές πόλεις, για να τιμήσουν τον Πολύβιο 
για τις υπηρεσίες του στα χρόνια της ρωμαιοκρατίας. 
Μέσα στην κοίτη του ποταμού Καρνέσιου και συγκεκριμένα Α/ΝΑ του 
Φραγκοκκλησιού, με αφορμή τη διάνοιξη δρόμου, στο πλαίσιο του έργου 
«Αναδασμός  της  κοιλάδας  του  Αροάνιου»,  η  Μ.  Πετριτάκη  ανέσκαψε 
μεσοπύργιο διάστημα του τείχους και στα Ν του ημικυκλικό πύργο.
Το χειμώνα του 2000 και του 2002, μετά από έντονες βροχοπτώσεις (βλ. 
σχετικές  αναφορές  της  υπογραφομένης  με  αρ.  πρ.  2486/30.3.2000  και 
2234/1.3.2002)  έγινε  υπερχείλιση  του  ποταμού  Καρνέσιου,  με 
αποτέλεσμα να καλυφθούν αρχαία που είχαν ανασκαφεί μέσα στη κοίτη 
του και να παρασυρθεί ο δεύτερος δόμος του μεσοπυργίου διαστήματος 
της Α/ΝΑ πλευράς του τείχους (εικ. 304).  Το συγκεκριμένο τμήμα της 
οχύρωσης βρίσκεται Α/ΝΑ του Φραγκοκκλησιού (αρ. 170, χάρτης 8) και 
σε απόσταση 100μ. περίπου από αυτό, λίγο πριν από τη συμβολή του με 
τον ποταμό Κλείτορα. Εκτός από το μεσοπύργιο διάστημα στη δεξιά/νότια 
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όχθη  αποκαλύφθηκε  και  ημικυκλικός  πύργος  της  οχύρωσης.  Λίγο 
δυτικότερα  του  ανασκαφέντος  τμήματος  του  τείχους  και  σε  απόσταση 
50μ.  περίπου,  υπήρχε  σπόνδυλος  αρράβδωτου  κίονα  και  σπαράγματα 
ψηφιδωτού δαπέδου. Επίσης, στα Δ της σημερινής γέφυρας του ποταμού 
και εντός της κοίτης εντοπίσαμε στελέχη πηλίνων σωλήνων, σχετικών με 
την  υδροδότηση  της  πόλης  και  στις  παρειές  των  οχθών  του  ποταμού 
τμήματα τοίχων (εικ. 305–306).
Επίσης  το  έτος  2000  αποκαλύφθηκε  μεγάλος  πίθος,  εντελώς 
κατεστραμμένος  και  από  την  κοίτη  περισυνελέγη  χάλκινο  κάτοπτρο 
[πρβλ. Corinth XII 182–183, 1308, πίν. 81] (εικ. 307) και όστρακα ΕΛΛ 
και  ΡΩΜ  χρόνων  (εικ.  308).  Μεταξύ  αυτών   όστρακο  ολόβαφο  που 
ανήκει  σε  πώμα  με  κομβοειδή  λαβή,  μαγειρικού  σκεύους  και 
χρονολογείται  περ.  325–300 π.Χ. [πρβλ.  Athenian Agora,  XII 374, αρ. 
1981,  πίν.  95]  και  τμήμα  από  κύπελλο,  που  σώζει  ίχνη  μελανού 
γανώματος, 250–200 π.Χ. [πρβλ.  Athenian Agora, XXIX 341,  αρ. 1105, 
πίν. 80]. 
Μεγάλο  τμήμα  της  σημερινής  κοίτης  του  δυτικού  ρου  του  ποταμού, 
πρέπει  να  ανήκε  σε  δευτερεύουσα  οδό  της  πόλης  του  Κλείτορος,  με 
προσανατολισμό  Δ–Α,  στα  Ν  της  οποίας  πρέπει  να  έφθανε  το  δυτικό 
νεκροταφείο.
Από τη δεξιά όχθη του ποταμού Καρνέσιου και συγκεκριμένα έναντι της 
ΒΔ  πύλης  της  πόλης  περισυνελέγη  στήλη,  που  σώζει  την  επιγραφή 
ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΧΑΙΡΕ σε δύο στίχους (πρβλ. θέση αρ. 183, χάρτης 8).

α/α 168
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Στα Μνήματα 
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 540μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ: δυτικό νεκροταφείο (επιτύμβια στήλη με δύο επιγραφές του 3ου 

περ. αι. π.Χ. και του 2ου  περ. αι. π.Χ.)
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Milchhöefer 1880–1881, 303 κ.ε. IG V2, 89–91, αρ. 368. Μαστροκώστας 
1964, 64,  πίν. 5,  β. Bol – Eckestein, 83–93,  πίν. 40–41.  Rizakis 1979,  Ι 
395,  αρ.  286.  Παπαχατζής  1980,  256.  Papapostolou 1993,  91,  αρ.  4. 
Πετριτάκη 1996, 81–88. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Δ της αρχαίας πόλης του Κλείτορος και εκτός των 
τειχών.  Εδώ  βρισκόταν  το  δυτικό  νεκροταφείο  της.  Από  τη  θέση 
προέρχεται  επιτύμβια  στήλη  [βλ.  κατάλογο  επιγραφών  κατά  θέση 
εύρεσης] (αρ. κατ. 217 ΛΜΠ), η οποία έχει χρησιμοποιηθεί δύο φορές: η 
πρώτη επιγραφή χρονολογείται στον 3ο περ. αι. π.Χ. και η δεύτερη στον 2ο 

περ.  αι.  π.Χ.  Η  επιγραφή  σήμερα  βρίσκεται  στον  αύλειο  χώρο  του 
Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών.
Ο Ευθ. Μαστροκώστας, όπως προκύπτει από την αρ. πρ. 418/27.7.1964 
αναφορά του, πιστεύει  ότι το «επιτύμβιον άγαλμα του Πολυβίου» (εικ. 
303) προέρχεται από τη θέση αυτή και όχι από την κοίτη του ποταμού 
Καρνέσιου (αρ. 167, χάρτης 8).
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Στον  αγρό  ιδιοκτησίας  Ν.  Β.  Θεοδώρου  βρέθηκε,  πριν  από  το  Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, αρχαίος τάφος ΡΩΜ χρόνων με προσανατολισμό Β–
Ν, μήκους 2μ. και πλάτους 0.60μ., χτισμένος από μεγάλους λίθους. Την 
κάλυψη του τάφου αποτελούσε πλάκα, η οποία έσωζε στις τρεις πλευρές 
της  ισάριθμες  επιγραφές:  στην  άνω  επιφάνειά  της 
…../ΜΑΙΚΗΝΑ/ΕΥΠΡΑΞ…/ΧΑΙΡΕΤΕ,  στην  πλάγια  πλευρά  ΝΙΚΟ 
ΧΑΙΡΕ,  και  στην  εσωτερική  μεγάλη  πλευρά  …ΚΡΙ/…
ΟΦΙΛΑ/ΔΙΟΓΕΝΗ/ΧΑΙΡΕΤΕ  [βλ.  κατάλογο  επιγραφών  κατά  θέση 
εύρεσης].  Τα  παραπάνω  προκύπτουν  από  την  έκθεση  του  Επιμελητή 
Αρχαιοτήτων, η οποία συνόδευε το αρ. πρ. 63/198/20.11.1937 έγγραφο 
της Διοίκησης Χωροφυλακής Αχαΐας.
Ο  Π.  Λιακόπουλος,  κάτοικος  Άνω  Κλειτορίας,  θυμόταν  τις  επιγραφές 
στην  πλάκα  του  τάφου  και  με  πληροφόρησε  ότι  είχε  ακούσει  ότι  θα 
ερχόταν  «κλιμάκιο  από  την  Πάτρα,  προκειμένου  η  επιγραφή  να 
μεταφερθεί στην Εφορεία»· όμως η πλάκα δεν ανευρέθη στις αποθήκες 
της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ.
Από  τη  θέση  προέρχεται  πλάκα-προξενικό  ψήφισμα  [βλ.  κατάλογο 
επιγραφών κατά θέση εύρεσης],  η  οποία  βρέθηκε  σε  τάφο  της  ΠΒΥΖ 
περιόδου και έσωζε επιγραφές και στις τέσσερις πλευρές της [πρβλ.  IG 
V2, 368].

α/α 169
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ξερόκαμπος, ή Τρούπα 
ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 560μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ:  ανατολικό νεκροταφείο  (ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ, ΥΡΩΜ και ΒΥΖ), 

επιγραφή ΡΩΜ (;) χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ IG V2,  371.  Touchais  et  al.  1999,  710.  Πετριτάκη  1996,  84,  87. 
Αλεξοπούλου 2008α (υπό έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση  βρίσκεται  στην  προς  Α  συνέχεια  της  θέσης  Φραγκοκκλήσι,  ή 
Παναγιά (αρ. 170, χάρτης 8). Από τη θέση αυτή προέρχεται επιγραφή, 
[βλ.  κατάλογο  επιγραφών  κατά  θέση  εύρεσης]  που  βρέθηκε  σε  τάφο 
ΠΒΥΖ εποχής [πρβλ.  IG V2, 371]. Το 1984 ο φύλακας Αρχαιοτήτων Δ. 
Χριστοδούλου  στην  περιοχή  του  Ξερόκαμπου και  συγκεκριμένα 
ανάμεσα  στα  κτήματα  τα  δικά  του  και  του  πρώην  αρχαιοφύλακα  Μ. 
Σμυρνή,  βρήκε μικρών διαστάσεων επίκρανο,  τραπεζιόσχημο,  το οποίο 
είναι από γκρίζο ασβεστόλιθο. Έχει ύψος 0.009μ., μήκος 0.24μ., πλάτος 
0.12μ. (αρ. κατ. 11 ΛΚ) και φυλάσσεται στο σπίτι του Δ. Χριστοδούλου.
Η Μ. Πετριτάκη στο πλαίσιο του έργου «Αναδασμός της κοιλάδας του 
Αροάνιου» ανέσκαψε κιβωτιόσχημους τάφους των ΚΛ και ΕΛΛ χρόνων. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Το 2008 οι εκσκαφικές εργασίες στο ακίνητο ιδιοκτησίας Π. Ντόλκα-Οικονόμου 
έφεραν  στο  φως  λείψανα,  που έχουν  σχέση με  την  πόλη  του Κλείτορος.  Το 
παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται παραπλεύρως της Επαρχιακής οδού Καλαβρύτων 
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– Πριολίθου – Κλειτορίας στη δεξιά/βόρεια πλευρά του δρόμου, στη θέση που 
ονομάζεται  Βλιχίνι .  Οι  αρχαιότητες  αποκαλύφθηκαν  στο  ΒΔ  τμήμα  της 
ιδιοκτησίας. Μέσα σε στρώμα ιλύος εντοπίστηκαν σε βάθος 0.15μ. έως 0.30μ., 
πέντε κεραμοσκεπείς τάφοι και στα Ν αυτών τμήμα ταφικού περιβόλου, επάνω 
από  το  οδόστρωμα  της  Επαρχιακής  οδού  Καλαβρύτων  –  Πριολίθου  – 
Κλειτορίας,  αφού  το  έδαφος  παρουσιάζει  ελαφριά  κλίση  προς  τα  Ν.  Το 
αργιλώδες κίτρινο χώμα καταλάμβανε το Β τμήμα του ακινήτου και είχε φορά 
από τα  ΒΔ προς  τα  ΝΑ.  Μάλιστα,  στο  μέσον  της  Α πλευράς  του  ακινήτου 
αποκαλύφθηκε  απόθεση  πετρών  πλησίον  του  αργιλώδους  στρώματος.  Δεν 
αποκλείεται  να  έρρεε  παλαιότερα  εδώ  ο  χείμαρρος  Βελιβίνα ,  του  οποίου 
σήμερα η κοίτη βρίσκεται κατά 900μ. ανατολικότερα.
Οι τάφοι ήταν όλοι κεραμοσκεπείς. Οι τάφοι Ι ΙΙ και  V είχαν προσανατολισμό 
Β/ΒΔ–Ν/ΝΑ με μικρή απόκλιση προς τα Α, ο ΙΙΙ ΒΔ/ΝΑ και ο IV A/BA–Δ/ΝΔ. 
Τα οστά βρέθηκαν θρυμματισμένα και οι νεκροί ήταν τοποθετημένοι επάνω στο 
χώμα. Μόνον ο τάφος  IV ήταν κτερισμένος. Ανήκε σε μικρό παιδί. Βρέθηκαν 
τριάντα έξι οστέϊνοι αστράγαλοι, εκ των οποίων μερικοί δεν είναι ακέραιοι, και 
δύο αγγεία. Το ένα ανήκει σε οινοχόη, ύψους 0.09μ. (αρ. κατ. 15884 ΠΜΠ),  
συγκολλημένη από πολλά κομμάτια, με επίπεδη βάση, διαμ. 0.05μ. και κάθετη 
ταινιωτή  λαβή  από  το  χείλος  στον  ώμο.  Επί  του  ώμου  φέρει  εγχάρακτη 
διακόσμηση πυκνών λοξών γραμμών.  Ο πηλός είναι  τεφρόχρους και  περιέχει 
πολλές  προσμείξεις.  Η  οινοχόη  χρονολογείται  στα  μέσα  του  4ου αι.  π.Χ.  και 
ανήκει στον τύπο  C της Κορίνθου [πρβλ.  Corinth XIII 138, 280,  αρ. 447/3 – 
447/4,  πίν.  72].  Το  άλλο  ανήκει  σε  προχοΐσκη,  ύψους  0.06μ.,  διαμ.  βάσης 
0.035μ, διαμ. στομίου 0.04μ. (αρ. κατ. 15885 ΠΜΠ), στην εξωτερική επιφάνεια 
της  οποίας  σώζονται  ίχνη  μαύρου  γανώματος.  Ο  τύπος  του  αγγείου  αυτού 
χρονολογείται στα 330–146 π.Χ. Έχει ελαφρώς έξω νεύον χείλος, εσωτερικά του 
οποίου διακρίνονται ίχνη μαύρου γανώματος [πρβλ. Corinth VII ΙΙΙ 56, αρ. 280, 
πίν.  10,  49].  Εξωτερικά του τάφου,  κατά τον καθαρισμό του,  βρέθηκαν τρία 
χάλκινα νομίσματα του Πτολεμαίου ΙΙΙ του Ευεργέτου, που χρονολογούνται246–
221 π.Χ. Ως εμπροσθότυπο φέρουν προτομή Πτολεμαίου ΙΙΙ δ. δαφνοστεφούς. Η 
επιγραφή  ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΩΣ  δεν  είναι  ορατή,  λόγω  φθοράς.  Ως 
οπισθότυπο φέρουν αετό ιστάμενο [πρβλ. SNG, ITALIA, 48, 192–194].
Από την αποκάλυψη των τάφων περισυνελέγησαν όστρακα, τα οποία, ως επί το 
πλείστον, ανήκουν σε πινάκια του 2ου αι. π.Χ. και συγκεκριμένα 150–110 π.Χ. 
[πρβλ. Athenian Agora, XXIX 313, αρ. 685, 687, εικ. 49, πίν. 61]. 
Επίσης εξωτερικά του τάφου ΙΙ, κατά τον καθαρισμό του, περισυνελέγη αγνύθα 
σε  δύο τμήματα,  πυραμιδόσχημη,  της  οποίας  λείπει  το  άνω τμήμα και  φέρει  
ελαφρά  απόκρουση  πλησίον  της  βάσης.  Είναι  ορατή  η  διαμπερής  οπή 
ανάρτησης. Σωζ. ύψος 0.055μ. (αρ. κατ. 15886 ΠΜΠ). Από τον καθαρισμό του 
τάφου  V περισυνελέγησαν θραύσματα οστράκων που ανήκουν σε μεγαρικούς 
σκύφους και χρονολογούνται περ. 150–146 π.Χ. Δεν ήταν εφικτή η συγκόλλησή 
τους, αφού έλειπαν πάρα πολλά κομμάτια.
Από τον τοίχο (ΤΧ1) περισυνελέγησαν λίγα όστρακα, μεταξύ των οποίων δύο 
συνανήκοντα τμήματα χείλους λεκανίδας, που χρονολογούνται στον 2ο αι. π.Χ. 
[πρβλ. Thomson 1934, 414, εικ. 101 (Ε 119)].
Ο εντοπισμός των τάφων συνηγορεί στην άποψη ότι το ανατολικό νεκροταφείο 
του Κλείτορος,  που εντοπίζεται  στη θέση Ξερόκαμπος,  ή Τρούπα, εκτεινόταν 
προς τα Β μέχρι τη θέση αυτή, κατά 500μ. περίπου. Η έκταση επομένως του 
ανατολικού νεκροταφείου μέχρι εδώ, από τοπογραφικής πλευράς, επιβεβαιώνει 
την άποψη της Μ. Πετριτάκη ότι ο Κλείτωρ ευημερεί κατά τους ΚΛ και ΕΛΛ 
χρόνους.

α/α 170
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Φραγκοκκλήσι,  ή Παναγιά
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
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ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ:  οικιστικά  κατάλοιπα του 4ου αι.  π.Χ.,  ανατολικό νεκροταφείο 
(ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ και ΥΡΩΜ), κατάλοιπα και νομίσματα ΠΒΥΖ και ΒΥΖ 
εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Dodwell,  II 447. Leake, II 257. Bursian, IΙ 263–265. ΙΚ, 42–43. ΑΖ, 47. 

Vischer, 478–479.  Κορύλλος, 148. Πετριτάκη 1993, 128–130. Λάμπρου, 
126. Πετριτάκη 1996, 81–88.  Blackman, 40.  Touchais et. al. 1998, 794. 
Touchais et al. 1999, 710. Πετριτάκη 2005, 351–362. Kourelis, 298.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στην αριστερή/βόρεια όχθη του ποταμού Καρνέσιου, 
λίγο πριν από τη συμβολή του με τον ποταμό Κλείτορα. Η θέση οφείλει το 
όνομά της στο ομώνυμο εξωκλήσι. Οι Γ. Παπανδρέου και Χ. Κορύλλος 
τοποθετούν  στη  θέση  αυτή  το  ανατολικό  νεκροταφείο  της  πόλης  του 
Κλείτορος, αφού εδώ είχαν βρεθεί θραύσματα επιγραφών, αρχιτεκτονικά 
μέλη και ό,τι σχετίζεται με το πολυάνδριον της πόλης. Μνεία των τάφων 
γίνεται και από τον Ευθ. Μαστροκώστα, όπως προκύπτει από την αρ. πρ. 
418/27.7.1964 αναφορά του προς  το Υπουργείο  Προεδρίας,  Διεύθυνση 
Αρχαιοτήτων.  Το  νεκροταφείο  επεκτείνεται  ακόμη  ανατολικότερα,  έως 
την  περιοχή  Ξερόκαμπος,  ή  Τρούπα (αρ.  169,  χάρτης  8).  Οι  C. 
Bursian και Χ. Κορύλλος τοποθετούν στη θέση του εξωκλησιού το Ιερό 
της Ειλειθυίας.
Στο πλαίσιο του έργου «Αναδασμός της κοιλάδας του Αροάνιου», η Μ. 
Πετριτάκη  ανέσκαψε  στο  εξωκλήσι  οικιστικά  κατάλοιπα,  τα  οποία 
χρονολογούνται  στον  4ο αι.  π.Χ.  και  αποτελούν  το  παλαιότερο 
αρχαιολογικό  στρώμα,  ενώ  τη  θέση  τους  κατά  τη  ΡΩΜ  και  ΥΡΩΜ 
περίοδο καταλαμβάνει  νεκροταφείο.  Η κεραμική,  τα  νομίσματα  και  τα 
άλλα  κινητά  ευρήματα,  που  προέρχονται  από  την  ανασκαφή, 
χρονολογούνται  στον  3ο και  4ο αι.  μ.Χ.  Η  ίδια  επισημαίνει  ότι  τα 
αρχιτεκτονικά μέλη που βρίσκονται  στο εσωτερικό του εξωκλησιού σε 
συνδυασμό  με  τα  ανασκαφικά  στοιχεία,  που  προέκυψαν  από  τις 
δοκιμαστικές  τομές,  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  το  εκκλησάκι  είναι 
θεμελιώμενο επάνω σε παλαιότερο χριστιανικό ναό. Ανατολικά του ιερού 
του  εξωκλησιού  διήλθε  αποστραγγιστική  τάφρος,  η  οποία  αποκάλυψε, 
εκτός της οικιστικής και ταφικής χρήσης του χώρου, και μέρος της αψίδας 
ναού.
Έτσι,  τα  ανασκαφικά  δεδομένα  που  έφερε  στο  φως  η  Μ.  Πετριτάκη 
καταρρίπτουν την προγενέστερη άποψη ότι το εξωκλήσι καταλαμβάνει τη 
θέση  κάποιου  αρχαίου  ναού.  Επιπλέον,  αναφέρει  ότι  στη  θέση  του 
Φραγκοκκλησιού  πρέπει  να  υπήρχε  το  σταυροδρόμι  δύο  οδικών 
αρτηριών,  γεγονός  που  στοιχειοθετεί  την  άποψη  ότι  η  πόλη  είχε 
συγκροτημένο πολεοδομικό σχεδιασμό.
Ο  K.  Kourelis θεωρεί  ότι  το  τοπωνύμιο  παραπέμπει  σε  φράγκικη 
εγκατάσταση  της  περιοχής  και  ανατολικά  του  Φραγκοκκλησιού  έχει 
βρεθεί  βασιλική  και  νομισματικός  θησαυρός  86  χάλκινων  νομισμάτων, 
χρονολογούμενος στον 7ο αι. μ.Χ. Επίσης κάνει μνεία και γιά έναν ακόμη 
θησαυρό, που βρέθηκε στη θέση  Κιβούρια,  ή  Κουβούκλι  (αρ. 188, 
χάρτης 8), και περιλαμβάνει «τα καλύτερα βυζαντινά ευρήματα». Η θέση 
αυτή βρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια του χωριού Κλείτορος και όχι 
στον αρχαίο Κλείτορα. 
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α/α 171
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιοι Ταξιάρχες 
ΧΩΡΙΟ Κλείτωρ [=Κλείτουρας]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 600μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αρχιτεκτονικά μέλη, σπόνδυλοι κιόνων ΡΩΜ εποχής, τοίχοι ΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 27.6.2002 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Α. Μουτζάλη

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λάμπρου, 114, υποσ. 8.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται  στα Δ του αρχαίου Κλείτορος  και  στη δεξιά/βόρεια 
πλευρά του δρόμου, που οδηγεί στο σημερινό χωριό Κλείτωρ. Κατά την 
αυτοψία  εντοπίστηκαν  αρράβδωτοι  κίονες,  πιθανόν  ΡΩΜ  χρόνων,  και 
θεμέλια τοίχων με συνδετικό υλικό ασβεστοκονίαμα. Οι γηραιότεροι της 
Κλειτορίας με ενημέρωσαν ότι «εδώ ήταν η εκκλησία του Αϊ-Ταξιάρχη, 
που  είχε  κτιστεί  με  πελεκημένες  κολώνες  και  πέτρες,  πάνω σε  αρχαίο 
ναό». Σε απόσταση περίπου 70μ. Ν/ΝΑ των καταλοίπων βρίσκεται κατά 
χώραν  αρράβδωτος  κίονας  και  το  σημείο  αυτό  το  ονομάζουν  «στην 
Κολώνα». Δεν αποκλείεται στη θέση να υπήρχε αρχαίο οικοδόμημα.
Ο Ι. Λάμπρου θεωρεί ότι τα αρχιτεκτονικά μέλη της θέσης έχουν σχέση με 
την Επισκοπή του Κλείτορος των ΒΥΖ χρόνων και ότι η θέση Καθολικό 
του  χωριού  Καστέλλι,  που  βρίσκεται  δυτικότερα,  παραπέμπει  στην 
ιστορία της Επισκοπής.

α/α 172
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Λόφος Τσιούγκα
ΧΩΡΙΟ Τουρλάδα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Διάσπαρτο οικοδομικό υλικό ΥΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 22.5.2002
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  108,  286.  ΑΖ,  66.  ΚΕ,  290.  Bon 1969,  403.  Μπάλλας,  152–153. 

Kourelis, 299–300.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Α/ΒΑ της θέσης Παλιόπυργος  (αρ. 173, χάρτης 8) και 

σε  μικρή  απόσταση  από αυτήν.  Λίγο  πριν  φθάσουμε  στην  είσοδο του 
χωριού,  στα  δεξιά  του  δρόμου  και  στα  Δ  της  εκκλησίας  του  Αγίου 
Στεφάνου, υψώνεται κωνοειδής λόφος, στην κορυφή του οποίου υπάρχει 
το εξωκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πρόκειται για το λόφο 
που  ο  Γ.  Παπανδρέου  αναφέρει  «Φραγκικόν  ὀχύρωμα  ἐν  Τσιούγκᾳ 
Μαζεΐκων». Επί  των  ημερών  του  σωζόταν  κυκλικός  πύργος  που  είχε 
περίμετρο 33μ. και το ύψος του έφθανε τα 5.20μ. Κατά την αυτοψία που 
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πραγματοποιήσαμε, γύρω από το εξωκλήσι μέσα σε πρίνους και ασφάκες 
εντοπίστηκε διάσπαρτο οικοδομικό υλικό, το οποίο πρέπει να προέρχεται 
από τον προαναφερόμενο πύργο, που πιθανότατα ανήκε στην εποχή της 
Φραγκοκρατίας.

α/α 173
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 309–315. Σχ. 52–54. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Παλιόπυργος 
ΧΩΡΙΟ Τουρλάδα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΠΕ, ΜΕ και ΥΕ ΙΙΙ περιόδου

ΑΥΤΟΨΙΑ 14.4.2003. 26.8.2003
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης). Γ. Α. Πίκουλας, Ε. Ελευθερίου, Ε. Σαλαβούρα, Γ. Τερζής, 

Γ. Αλεξοπούλου
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλεξοπούλου 2003 (υπό έκδοση). Σαλαβούρα 2007, 214–216.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην  κοιλάδα  του  Αροάνιου,  ή  Κατσάνα  ποταμού,  στην 

αριστερή/ανατολική όχθη του και σε απόσταση 1.300μ.  περίπου Δ του 
χωριού,  υψώνεται  μικρός  γήλοφος,  που  σήμερα  οι  κάτοικοι  τον 
ονομάζουν Παλιόπυργο. Είναι γυμνός και δεσπόζει σε όλη την κοιλάδα 
(εικ. 309).
Το  2003  πραγματοποιήθηκε  από  ιδιώτη  κατόπιν  σχετικής  άδειας  της 
Υπηρεσίας  δοκιμαστική  τομή  για  ανεύρεση  θησαυρού.  Οι  εργασίες 
διακόπηκαν μόλις  ήλθαν στο φως όστρακα τα οποία ήταν πολύ καλής 
ποιότητας και καλύπτουν χρονολογικά την ΥΕ ΙΙΙ περίοδο και λίγα που 
χρονολογούνται  στους ΜΕ χρόνους.  Μεταξύ αυτών τρία ανήκουν στην 
ΥΕ ΙΙΙ και δύο άλλα έξω νευόντων χειλέων (εικ. 310, σχ. 52) ανήκουν 
στις  αρχές  της  ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου [πρβλ.  Mountjoy 1999,  τόμ.  Ι,  417]. 
Χαρακτηριστικό  μεγάλο  όστρακο,  που  ανήκει  σε  τρίωτο  αρτόσχημο 
αλάβαστρο (εικ. 311, σχ. 53), φέρει διακόσμηση βραχώδους τοπίου και 
χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙΑ περίοδο [πρβλ. Mountjoy 1999, τόμ. Ι, 406]. 
Επίσης,  βρέθηκε  όστρακο  που  ανήκει  στη  κατηγορία  των  «Spouted 
bowls» και εγχειρίδιο με αυλακωτή στικτή διακόσμηση (εικ. 312, σχ. 54). 
Το  εγχειρίδιο  είναι  πολύ  δύσκολο  να  αποδοθεί  σε  κάποιον  από  τους 
γνωστούς  τύπους,  αφού λείπει  η λαβή του (αρ.  κατ.  5084 ΜΜΠ).  Με 
σχετική επιφύλαξη, πιθανώς, πρόκειται για μικρό ξίφος τύπου  Nawe IΙ. 
Σε αυτό συνηγορούν τόσο το στενό πλάτος της λεπίδας, όσο και το ζεύγος 
των  αυλακώσεων  κατά  μήκος  της  ράχης,  που  δημιουργεί  χαμηλή 
νεύρωση. Ανάλογη είναι η ράχη του ξίφους από την παλαιά ανασκαφή της 
Αχάϊα  Κλάους  (Achaia Klaus)  στην  Πάτρα  [πρβλ.  Papadopoulos – 
Kontorli-Papadopoulou, 1984, 221 κ.ε.,  εικ. 2, πίν. 29 29b–d]. Ο τύπος 
αυτός είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στη δυτική Αχαΐα κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ 
περίοδο.  Υποστηρίζεται  ότι  κατασκευαζόταν  στην  περιοχή  σε  δύο 
τουλάχιστον  εργαστήρια  [για  το  θέμα  [πρβλ.  Papazoglou-Manioudaki 
1994, 177–181. Papadopoulos 1999, 267 κ.ε. Moschos 2002, 29–30]. Στα 
αναμοχλευμένα  χώματα  βρέθηκαν  και  δόντια  αγριόχοιρου  χωρίς 
επεξεργασία (εικ. 313) και μερικά όστρακα στιλβωτά της ΠΕ εποχής.
Στα Δ/ΒΔ πρανή του λόφου,  κατά  τη  διάνοιξη  αγροτικού  δρόμου στο 
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πλαίσιο  του  έργου  «Αναδασμός  της  κοιλάδας  του  Αροάνιου», 
εντοπίστηκαν  κεραμίδες,  μάζες  πηλού,  πιθανόν  προερχόμενες  από 
εκκαμίνευση,  και  κτηριακά  κατάλοιπα  αδιάγνωστης  εποχής  (εικ.  314–
315).

α/α 174
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κάπου Καλύβι
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 560μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ: ΒΔ πύλη, δύο πύργοι ΥΚΛ (;)

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πετριτάκη 1996, 81–88. Πίκουλας 1999, 151. Πετριτάκη 2005, 351–362. 

Αλεξοπούλου 2005β, 289.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Β της θέσης  Παλάτι,  ή  Καταρράχη  (αρ. 181, 

χάρτης 8) και πολύ κοντά στη δεξιά/νότια όχθη του ποταμού Καρνέσιου. 
Στο πλαίσιο του έργου «Αναδασμός της κοιλάδας του Αροάνιου», η Μ. 
Πετριτάκη  ανέσκαψε  στο  βόρειο  πέρας  της  θέσης  τη  ΒΔ  πύλη  της 
οχύρωσης της πόλης του Κλείτορος. Η πύλη είναι προσανατολισμένη με 
κατεύθυνση Β–Ν στον οδικό άξονα που οδηγούσε στους Λουσούς και την 
Κύναιθα,  και  κατά  τον  Γ.  Α.  Πίκουλα  διερχόταν  διαμέσου  του 
Απανώκαμπου.  Επίσης,  αποκαλύφθηκαν  δύο  πύργοι  διαφορετικών 
οικοδομικών φάσεων.

α/α 175
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 316. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Πέτρος
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 560μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ: δυτικό νεκροταφείο (ΥΓΕ, ΑΡΧ, ΚΛ, ΕΛΛ και ΡΩΜ χρόνων), 

αγροτικές εγκαταστάσεις ΡΩΜ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  46.  Milchhöefer 1880–1881,  304,  αρ.  1.  ΑΖ,  47.  IG V2,  376. 
Παπανδρέου  1920,  108.  Blackman,  40.  Touchais  et  al.  1999,  710. 
Πετριτάκη 1992, 144–146.  Touchais et  al.  1998, 794.  Πετριτάκη 2005, 
351–362.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στις ΝΔ υπώρειες του λόφου  Άγιος  Παντελεήμων 
(ύψους  745μ.)  και  το  όνομά  της  οφείλεται  στο  ερειπωμένο  σήμερα 
εξωκλήσι του Αγίου Πέτρου. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι προς τα Δ, 
έως και την περιοχή του εξωκλησιού βρίσκεται το δυτικό νεκροταφείο της 
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πόλης του Κλείτορος. Από το εξωκκλήσι του Αγίου Πέτρου προέρχεται 
επιγραφή [βλ.  κατάλογο επιγραφών κατά θέση εύρεσης.  Πρβλ.  IG V2, 
376].
Στο πλαίσιο του έργου «Αναδασμός της κοιλάδας του Αροάνιου», η Μ. 
Πετριτάκη  ανέσκαψε  ταφικό  πίθο  με  σημαντικά  ευρήματα,  τα  οποία 
χρονολογούν την ταφή στους ΥΓΕ χρόνους.
Στη θέση αυτή και στο πλαίσιο του ίδιου έργου, ανέσκαψε δύο κτηριακά 
συγκροτήματα αγροτικού χαρακτήρα, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους 
από  ένα  διάδρομο.  Οι  δύο  αγροικίες  έχουν  σχέση  με  την  παραγωγή 
κρασιού,  αφού  βρέθηκαν  ληνός  και  υπολήνιο  (εικ.  316).  Στα  Β  των 
αγροτικών  εγκαταστάσεων,  είναι  ορατά  ίχνη  αρχαίας  διάνοιξης  με 
κατεύθυνση  Α–Δ.  Πρόκειται  για  το  δρόμο  εκείνο  που  οδηγεί  στην 
Ψωφίδα, η αφετηρία του οποίου βρίσκεται 100μ. ανατολικότερα, όπου ο 
ΝΔ πυλώνας της πόλης (αρ. 181, χάρτης 8). 

α/α 176
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ράχη (Στα ανατολικά του χωριού)
ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Επιγραφή ΡΩΜ χρόνων, πύργοι ΥΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 14.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΖ, 54. Κορύλλος,  148.  Wilhelm 1911, 117,  αρ.  99.  IG V2, 378.  Bon 

1969, 403. Μπάλλας, 153. Kourelis, 312.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για γήλοφο που υψώνεται στα Α του σύγχρονου οικισμού της 

Κάτω Κλειτορίας. Από τη θέση αυτή και συγκεκριμένα από το ναΰδριο 
Γενέσιον  της  Θεοτόκου  προέρχεται  επιτύμβια  στήλη ΡΩΜ χρόνων 
[βλ. κατάλογο επιγραφών κατά θέση εύρεσης. Πρβλ. IG V2, 378]. 
Κατά τον Γ. Παπανδρέου, στα Α της Κλειτορίας υπάρχουν τρεις πύργοι 
της  Οθωμανικής  περιόδου,  οι  οποίοι  πιθανόν  να  είναι  και  της 
Φραγκοκρατίας. Όπως με πληροφόρησαν οι γηραιότεροι του χωριού, στο 
γήλοφο που σήμερα υψώνεται  στα Α και  ονομάζεται  Ράχη,  υπήρχε  ο 
ονομαζόμενος  Πύργος  του  Παπανδρέου .  Σήμερα δεν  σώζεται.  Στη 
θέση του έχει κατασκευασθεί οικία. Ο λόφος είναι πυκνοκατοικημένος. Ο 
δεύτερος πύργος πιθανόν να εννοείται αυτός στη θέση Λόφος Τσιούγκα 
της Τουρλάδας (αρ. 172, χάρτης 8).  Για τον τρίτο πύργο δεν βρέθηκε 
καμμία  ένδειξη.  Πιθανόν το παλαιό  τοπωνύμιο  Παλιόπυργος  (αρ.  173, 
χάρτης 8)  να δηλώνει την πάλαι ποτέ ύπαρξή του.  Σήμερα δεν υπάρχουν 
ίχνη οικοδομικών καταλοίπων.

α/α 177
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 317. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Γυναικείο Χάνι,ή Ξυδιάς
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας
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ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 540μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πόλη: Κλείτωρ (ΕΛΛ, ΡΩΜ)

ΑΥΤΟΨΙΑ 5.3.1997, 27.6.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Κ. Τακτικού), Λ. Σταυροπούλου

ΠΗΓΕΣ Παυσ. VIII 21, 4.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  44.  Μαστροκώστας  1964,  64,  πίν.  5,  α.  Χριστόπουλος,  219. 

Papapostolou 1993, 92, αρ. 7. Πετριτάκη 1996, 81–88. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α/ΝΑ της αρχαίας πόλης και Ν της δεξιάς/νότιας 

όχθης του ποταμού Κλείτορα. Σε όλη την περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα 
αρχιτεκτονικά μέλη, υπόλοιπα τοίχων και άφθονη κεραμική, καθώς και 
κεραμίδια στέγης λακωνικού τύπου. Στη θέση αυτή υπάρχει και ομώνυμη 
πηγή. Ο Γ. Παπανδρέου τοποθετεί εδώ το ναό των Διοσκούρων, γιατί η 
απόσταση της θέσης από τον αρχαίο Κλείτορα είναι τέσσερα στάδια, όπως 
αναφέρει ο Παυσανίας (πρβλ. αρ. 189, χάρτης 8).
Από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και από αναφορά του Εφόρου Ν. 
Ζαφειροπούλου  (αρ.  πρ.  670/24.10.1946)  προκύπτει  ότι  στην  οικία  Α. 
Κασιανού είδε εντοιχισμένη στήλη με την επιγραφή ΛΕΩΝ ΧΑΙΡΕ [βλ. 
κατάλογο  επιγραφών  κατά  θέση  εύρεσης].  Επίσης  από  αναφορά  του 
φύλακα  αρχαιοτήτων  Κ.  Αλεξανδρόπουλου  (αρ.  πρ.  4294/4.11.1981) 
προκύπτει ότι έξω από τον αρχαιολογικό χώρο, στη θέση αυτή, βρέθηκε 
τμήμα επιτύμβιας στήλης με την επιγραφή ΕΡΜΙΟΝΗ ΧΑΙΡΕ (αρ. κατ. 
2547 ΛΜΠ) [πρβλ. Papapostolou 1993, 92, αρ. 7]. 
Στην αυλή της οικίας του Α. Κασιανού βρίσκεται σπόνδυλος κίονα, σωζ. 
ύψους  0.85μ.,  διαμ.  0.40μ.  που  φέρει  21  ραβδώσεις  και  δωρικό 
κιονόκρανο, διαστάσεων 0.50μ. x 0.50μ. x 0.23μ. (εικ. 317).
Το 1984 ο Μ. Πετρόπουλος κατέγραψε το ήμισυ κατά πλάτος επιτύμβιας 
στήλης, η οποία σώζει τέσσερις στίχους επιγραφής [---] ΟΣΤΡΑΤΕ/ [---] 
ΡΕΤΑ/[---] ΙΣΤΑ/[ΧΑΙ]ΡΕΤΕ. Είναι από γκρίζο ασβεστόλιθο, σωζ. ύψους 
1.23μ., πλάτους 0.515μ., πάχους 0.20μ. και ύψος γραμμάτων 0.025μ. και 
0.035μ.  (αρ.  κατ.  10  ΛΚ).  Την  παραπάνω  επιγραφή  βρήκε  ο 
αρχαιοφύλακας  Κ.  Αλεξανδρόπουλος  στο  χωράφι  του  Γ. 
Ανδρουτσόπουλου  και  προσωρινά  φυλάσσεται  στην  οικία  Αθ. 
Μιχαλόπουλου στην Κλειτορία. Πρόκειται για την ενεπίγραφη στήλη που 
είχε εντοπίσει ο Ευθ. Μαστροκώστας στον αγρό ιδιοκτησίας Κ. Σκάρπα, 
την  οποία  λόγω  δυσκολιών  είχε  αφήσει  κατά  χώραν.  Τα  παραπάνω 
προκύπτουν από έλεγχο του αρχείου της Εφορείας και από την αρ. πρ. 
988/30.12.1967  αναφορά  του  Ευθ.  Μαστροκώστα.  Η  επιγραφή 
χρονολογείται στον 1ο αι. μ.Χ.
Κατά την επιφανειακή έρευνα του 1997, με σκοπό την οριοθέτηση του 
αρχαιολογικού χώρου, περισυνελέγησαν αρκετά όστρακα ΕΛΛ και ΡΩΜ 
χρόνων,  καθώς  και  κεραμίδια  στέγης  λακωνικού  τύπου.  Ανάμεσά τους 
θραύσμα  κεραμίδας  που  σώζει  το  γράμμα  [---]Λ[---],  θραύσμα  μικρού 
ανοικτού αγγείου που χρονολογείται 350 π.Χ.–250 π.Χ. [πρβλ.  Athenian 
Agora,  XXIX 370, αρ. 1314, εικ. 83], βάσεις κανθάρων του 4ου αι. π.Χ., 
τμήμα  κάθετης  ταινιωτής  λαβής  που  φύεται  από  το  επάνω  μέρος  του 
κάθετου  χείλους  προχοειδούς  αγγείου  του  4ου αι.  π.Χ.,  όστρακο  ΡΩΜ 
χρόνων με ανάγλυφη βαθμιδωτή διακόσμηση ταινιών. Επιπλέον,  πολλά 
είναι τα όστρακα έξω νευόντων χειλέων και λαβών που χρονολογούνται 
το διάστημα 350–250 π.Χ.

α/α 178
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ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)
ΘΕΣΗ Νταμάρι

ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ: οικοδομικό υλικό ΚΛ(;), αγαλματίδια, νομίσματα
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake,  II  258.  ΑΖ,  46.  Curtius,  Ι 337.  ΑΖ,  46.  Εφημερίδα  «Τὰ 
Καλάβρυτα» της 27.12.1929. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται  στα Ν/ΝΑ του αρχαιολογικού χώρου και  εκτός  των 
τειχών.  Μεγάλοι  λιθόπλινθοι  ορθογώνιας  κάτοψης  βρίσκονται  σήμερα 
παραπλεύρως της κοίτης του ποταμού Κλείτορα παραμερισμένοι, ή  μέσα 
στην  κοίτη.  Ο  E.  Curtius στην  αριστερή/βόρεια  όχθη  του  ποταμού 
Κλείτορα είχε επισημάνει θεμέλια τοίχων, τα οποία ταύτισε με το Ιερό της 
Ειλειθυίας.  Πιθανόν,  οι  πεσμένοι  σήμερα λίθοι  να προέρχονται  από τα 
θεμέλια του οικοδομήματος, που είχε εντοπίσει ο E. Curtius. 
Επίσης, ο W. M. Leake, στο σκαρίφημα της αρχαίας πόλης που παραθέτει, 
σημειώνει  στα ΝΑ της  πόλης και  εκτός  των τειχών,  λίγο  πριν  από τη 
συμβολή των δύο ποταμών, ορθογώνιας κάτοψης ναό. Σύμφωνα με άρθρο 
της  εφημερίδας  «Τα  Καλάβρυτα»  της  27.12.1929  στη  θέση  αυτή 
βρέθηκαν  αγαλμάτια  και  αρχαία  νομίσματα  και  μεταξύ  άλλων  και 
επιγραφή, που αναφερόταν σε ναό της Δήμητρας. 
Ο Γ. Παπανδρέου (ΑΖ, 46) αναφέρει ότι  «….ὀλίγον δὲ νοτιώτερον τοῦ 
ἄνω ἐξέχοντος λοφίσκου ἐκτὸς τοῦ τείχους παρὰ τὸν Κλείτορα κεῖται 
καὶ ἕτερος λίαν πετρώδης λοφίσκος μετ΄ἀτελεστάτων ἐπὶ τῶν βράχων 
λαξευμάτων ὡς νυμφαῖα ἢ ἄντρον παρὰ Κλειτορίοις τιμώμενος». Ο 
πετρώδης  λοφίσκος  που  υπάρχει  Ν/ΝΑ  της  Κόντρας  είναι  η  θέση 
Νταμάρι. Δεν διευκρινίζεται σε ποιά όχθη του ποταμού. Στη δεξιά/νότια 
όχθη του ποταμού Κλείτορα υπάρχει,  επίσης,  λοφίσκος κατάφυτος  από 
πρίνους.

α/α 179
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ρηγαίικο χωράφι
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 560μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ: αρχιτεκτονικά μέλη ΚΛ χρόνων, όστρακα ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 40, 46. Παπανδρέου 1920, 105, 112. Πετριτάκη 1996, 81–88. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Δ του αρχαιολογικού χώρου και στη δεξιά/νότια όχθη του 
ποταμού  Καρνέσιου,  ή  Ζούγρα.  Στη  θέση  αυτή  υπάρχουν  διάσπαρτοι 
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σπόνδυλοι  ραβδωτών κιόνων,  λιθόπλινθοι  με  δουλεμένη  την επιφάνειά 
τους και κεραμίδια. Ο Γ. Παπανδρέου την αναφέρει ως πιθανή θέση ναού.

α/α 180
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Καρποτένι 
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 580μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ: κτηριακό συγκρότημα ΕΛΛ και ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 8.7.1983 Μ. Πετριτάκη. 11.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Δ του αρχαιολογικού χώρου, στο δρόμο που οδηγεί στο 
χωριό Κλείτωρ,  όπου και  η  ομώνυμη πηγή.  Το 1983 η Μ. Πετριτάκη, 
όπως προκύπτει από το αρ. πρωτ. Φ111/Γ1–09/4586/23.8.1983 έγγραφο 
της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ,  εντόπισε  στην  ιδιοκτησία  των  Κ.  και  Γ.  Λάππα, 
οικοδομικά  κατάλοιπα  μεγάλου  συγκροτήματος  των  ΕΛΛ  και  ΡΩΜ 
χρόνων, το οποίο ανήκει σε αγροτική εγκατάσταση της πόλης. 

α/α 181
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 318–320. Σχ. 55 (1). Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Παλάτι,  ή Καταρράχη
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ: λείψανα οχύρωσης της ΥΚΛ περιόδου, κλίβανος ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  39,  46.  Παπανδρέου 1920,  104.  Πετριτάκη 1996,  81–88.  Touchais 

1996,  1180.  Πετριτάκη  2001,  117–123  και  ειδικότερα  122.  Πετριτάκη 
2005, 351–362. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Δ του λόφου της Κόντρας απέναντι από το θέατρο 
και εντός των τειχών.  Στη βόρεια πλευρά του λόφου ο Γ. Παπανδρέου 
(ΙΚ,  39)  είχε  εντοπίσει  τα  θεμέλια  μεγάλου  οικοδομήματος.  Τοποθετεί 
εδώ  έναν  από  τους  τρεις  ναούς  της  πόλης,  Δήμητρας,  Ασκληπιού,  ή 
Ειλειθυίας.
Στη θέση αυτή η Μ. Πετριτάκη ανέσκαψε κεραμικό κλίβανο των ΡΩΜ 
χρόνων, η κατασκευή του οποίου, σε μικρή απόσταση από το θέατρο και 
προς  τα  Δ,  σφραγίζει  την  υποβάθμιση  της  πόλης,  όπως  επισημαίνει  η 
ανασκαφέας.  Λίγο  βορειότερα  του  κλιβάνου  και  σε  απόσταση  100μ. 
περίπου, η ανασκαφέας έφερε στο φως τη ΝΔ πύλη της πόλης, σπάνιο 
δείγμα οχυρωματικής  αρχιτεκτονικής.  Η πύλη διαμορφώνεται  σε εσοχή 
του  τείχους.  Εξωτερικά  ελέγχεται  από  πύργο  τετράγωνης  κάτοψης  με 
ημικυκλική  προεξοχή.  Εσωτερικά  αποτελείται  από  δύο  διαδοχικούς 
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χώρους,  έναν  τετράγωνο  και  έναν  ορθογώνιο,  και  δύο  διαδοχικές 
εσωτερικές θύρες (εικ. 318). Η προς τα έξω σώζει τους επιχαλκωμένους 
όλμους  των  στροφέων  της  (εικ.  319).  Η  προς  τα  μέσα  είναι  τριπλή. 
Τέσσερις βάσεις παραστάδων διαμορφώνουν μία κεντρική είσοδο για τα 
άρματα και δύο πλευρικές για τους πεζούς [σχ. 55 (1)]. Σύμφωνα με την 
ανασκαφέα, ένα ακόμη άνοιγμα εισόδου εντοπίστηκε στο τείχος στα Ν 
του  τετράγωνου  αύλειου  χώρου,  το  οποίο  σε  μία  δεύτερη  οικοδομική 
φάση κλείστηκε. Τα αποκαλυφθέντα κατάλοιπα αφορούν στο νότιο ήμισυ 
της  πύλης.  Η  πύλη  ήταν  προσανατολισμένη  σε  κεντρική  οδό  με 
κατεύθυνση  Α–Δ,  που  οδηγούσε  στην  Ψωφίδα  (εικ.  320).  Τμήμα  της 
αρχαίας διάνοιξης είναι ορατό μόλις 100μ. περίπου Δ της ανασκαφείσης 
πύλης  και  διέρχεται  στα  Β  και  παραπλεύρως  της  αγροικίας  στη  θέση 
Άγιος Πέτρος (αρ. 175, χάρτης 8).

α/α 182
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Γεώργιος 
ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Wilhelm 1911, 116, αρ. 99. IG V2, 379.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα ΝΑ της πόλης του αρχαίου Κλείτορος, κοντά στον 
αγροτικό  δρόμο που  οδηγεί  στα  χωριά  Λευκάσιο  και  Φίλια.  Από  εδώ 
προέρχεται επιγραφή [βλ. κατάλογο επιγραφών κατά θέση εύρεσης] από 
ταφικό κτίσμα [πρβλ.  IG V2, 379]. Η θέση εκ παραδρομής αναφέρεται 
στο Corpus των επιγραφών ότι βρίσκεται στα ΝΔ της πόλης.

α/α 183
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 321–330. Σχ. 55. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ) 
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 540μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ευρήματα Ν εποχής. Πόλη: Κλείτωρ (ΠΕ, ΜΕ, ΠΓΕ, ΑΡΧ, ΚΛ, ΕΛΛ, 

ΡΩΜ, ΥΡΩΜ)
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ Πιν. Νεμ., Χ 47. Ξεν. Ἑλλ. V 4, 36–37. Καλλ. ΙΙΙ 234.. Πολ. ΙΙ 55, 9. IV 

18, 19. Στράβ. VIII 2 = C 388. Πλουτ., Λυκ. 2. Liv. ΧΧΧΙΧ 35–37. Plin. 
NH ΧΧV, 47. Αθήν. ΙΙ 43. Παυσ.  V 23, 6–24.  VIII 21. Στεφ. Βυζ.,  s.v. 
Αζανία.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Dodwell, II 447. Leake, II 109, 257–258, 260. Boblaye, 156–157. Curtius, 
Ι 376–377.  Welcker,  Ι 298.  Bursian,  II  263–265.  Vischer,  478–479. 
Milchhöefer  1880–1881,  304,  αρ.  3.  ΑΖ,  45–54.  BMC, Pel.,  179–180. 
Wilhelm 1890, 289. Frazer, IV 267.  Κορύλλος, 147–149.  ΚΕ, 31, 140–
141. ΙΚ, 33–45, 128–130, 155. Head, 446–447. IG V2, 367, 372–373, 377, 
380–382.  Παπανδρέου 1920,  95–114.  RE,  XI  (1922),  661–662, s.v. 
Kleitor.  Lamb  1925–1926,  133–148.  Bingen  1953,  616–646. 
Μαστροκώστας 1964, 64, αρ. 3–4.  Charneux, 156–239.  Bon 1969, 403. 
Winter, 90–91. Baladié,  51, 80, 82, 213, 298, 302, 316, 317, 318, 326. 
Παπαχατζής 1980, 252–257. Πίκουλας 1981–1982, 269–281. Jost 1985, 2, 
25, 26, 38–46, 184, 211, 273. Πετρόπουλος 1985, 65.  Πετριτάκη 1987, 
164. Πετριτάκη 1988, 163–164. Πετριτάκη 1989, 137. Warren 1989, 291–
300. Πετριτάκη 1991, 152. Pariente 1993, 807. Πετριτάκη 1993, 128–130. 
Λάμπρου. Rizakis 1995, 82, 340. Πετριτάκη 1996, 81–88. Touchais et al. 
1998,  794.  Jost 1999,  201–203.  Πίκουλας  1999,  137–154.  πίν.  24–53. 
Pikoulas 1999α, 249, 255, 269–271, 300, 302, 305, 318. Touchais et al. 
2000,  847.  Πετριτάκη  2001,  117–123.  Πετριτάκη 2001α,  255–270. 
Touchais et al. 2001, 871. Nielsen 2004, 515–516. Πετρόπουλος 2004, 37. 
Πετρόπουλος  2004α  (υπό  έκδοση).  Πετριτάκη  2005,  351–362. BCD 
Collection, Pel., 334–345. Σαλαβούρα 2007, 217.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα ερείπια  της  πόλης του Κλείτορος  βρίσκονται  στα Δ της σύγχρονης 
κωμόπολης Κλειτορίας και σε απόσταση 2χλμ. περίπου. Σε μία κοιλάδα 
περίκλειστη  από  λόφους  και  στα  Δ  της  συμβολής  των  χειμάρρων 
Κλείτορος και Καρνεσίου, ή Ζούγρα αναπτύσσεται η πόλη. Και οι δύο 
χείμαρροι την διαρρέουν με κατεύθυνση από δυσμάς προς ανατολάς. Ο 
χείμαρρος  Καρνέσιος,  ή  Ζούγρα  αλλάζει  συνεχώς  κοίτη  και  με  την 
ορμητικότητα  που  έχει  καταστρέφει  το  χώρο  της  κοιλάδας,  με 
αποτέλεσμα να γεμίζει η περιοχή με άμμο, χαλίκια και πέτρες. Επιπλέον, 
τα δύο τελευταία χρόνια κατέστρεψε το μεσοπύργιο διάστημα του τείχους 
που είχε αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, στο πλαίσιο του 
αναδασμού. Το τμήμα αυτό του τείχους ανήκε στο ανατολικό σκέλος της 
οχύρωσης (σχ. 55).
Η περιοχή που καταλαμβάνει η αρχαία πόλη ανήκει εδαφικά στην Άνω 
Κλειτορία.  Στην εδαφική περιφέρεια της Κλειτορίας εμπίπτει  το τμήμα 
εκείνο του αρχαιολογικού χώρου, που καταλαμβάνει το ανατολικό σκέλος 
της οχύρωσης και το ανατολικό νεκροταφείο της πόλης. 
H M.  Jost κατατάσσει την πόλη του Κλείτορος στις  «επίπεδες πόλεις» 
(villes de plaine). Από αυτήν σώζεται ο οχυρωματικός περίβολος με τους 
πύργους (εικ. 321–322), το θέατρο, ο οικισμός και τα νεκροταφεία, καθώς 
και μεγάλα τμήματα του τείχους.
Μεγάλα τμήματα της οχύρωσης της πόλης σώζονται στη δυτική και νότια 
πλευρά σε ύψος 2, ή 3 δόμων. Στα σημεία που δεν είναι ορατή σήμερα η 
πορεία  της  οχύρωσης  μπορεί  να  αποκατασταθεί,  αφού  τμήματα  της 
βόρειας και ανατολικής πλευράς ερευνήθηκαν από τη Μ. Πετριτάκη, στο 
πλαίσιο του έργου «Αναδασμός της κοιλάδας του Αροάνιου», τα οποία 
απέδειξαν  ότι  είχαν  υποστεί  καταστροφές  από  την  ορμητικότητα  του 
χειμάρρου Καρνέσιου. Η ανασκαφέας υπολογίζει ότι το τείχος περιέτρεχε 
την  πόλη  σε  συνολικό  μήκος  2.500–3.000μ.,  περιλαμβάνοντας  577 
στρέμματα περίπου. Το σωζόμενο τμήμα της οχύρωσης φέρει 14 πύργους 
ημικυκλικής κάτοψης, που βρίσκονται σχεδόν σε ακανόνιστα μεταξύ τους 
διαστήματα.  Ο χείμαρρος  Καρνέσιος,  ή  Ζούγρα κατά τη  M.  Jost στην 
αρχαιότητα έρρεε εκτός των τειχών, και πιθανότατα, να χρησίμευε και ως 
τάφρος, όπως συνέβαινε και στη Μαντίνεια, την οποία κατατάσσει στην 
ίδια κατηγορία πόλης με τον Κλείτορα (villes de plaine). Το τείχος είναι 
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δομημένο  κατά  το  τραπεζιόσχημο  σύστημα  δόμησης,  το  οποίο  στην 
πραγματικότητα  είναι  μεταξύ  πολυγωνικού  και  τραπεζιόσχημου,  με 
επικράτηση του δεύτερου. Κατά τον F. E. Winter αυτός ο τύπος δόμησης 
προσφερόταν από την άποψη της ταχύτητας και της οικονομίας για την 
κατασκευή των τειχών. Έχει χρησιμοποιηθεί ντόπιος ασβεστόλιθος και η 
τοιχοδομία του σώζει κατά διαστήματα τα εγκάρσια ζεύγματα, που έδεναν 
τις  εξωτερικές  παρειές  του  τείχους.  Στον  πύργο  της  ΝΑ  πλευράς  της 
οχύρωσης,  που  ήλθε  στο  φως  στο  πλαίσιο  του  ανωτέρω  έργου, 
επισημαίνεται  από  τη  Μ.  Πετριτάκη  «δομική  ανεξαρτησία»,  που  τον 
κατατάσσει  στην  επονομαζόμενη  «νέα  γενεά»,  χρονολογούμενη  μετά 
δυσκολίας από τον F. E. Winter πριν από το 300 π.Χ. Στη ΒΑ πλευρά του 
τείχους  η  ανασκαφέας  διαπίστωσε «ανατειχισμό»,  με  αναμόρφωση της 
εξωτερικής  παρειάς  του  τείχους,  η  οποία  είναι  κτισμένη  από  λογάδες 
λίθους,  που  κατά  διαστήματα  αντικαθίστανται  από  λιθοπλίνθους.  Η 
ανωδομή του τείχους φαίνεται να ήταν από πλίθρες. 
Στο πλαίσιο του ίδιου έργου, η Μ. Πετριτάκη έφερε στο φως τη ΝΔ πύλη 
της οχύρωσης στη θέση Παλάτι,  ή Καταρράχη (αρ. 181, χάρτης 8),  η 
οποία ήταν προσανατολισμένη στο δρόμο που οδηγούσε στην Ψωφίδα με 
κατεύθυνση Α–Δ.
Αποκαλύφθηκε και η ΒΔ πύλη της πόλης στη θέση Κάπου Καλύβι (αρ. 
174,  χάρτης  8),  με  κατάλοιπα δύο πύργων διαφορετικών  οικοδομικών 
φάσεων, προσανατολισμένη στο δρόμο που οδηγούσε στους Λουσούς και 
την Κύναιθα με άξονα Β–Ν. Επίσης, ερευνήθηκαν αρκετά στοιχεία που 
αφορούν στο οικιστικό πλέγμα της πόλης και ανασκάφηκαν εν μέρει το 
δυτικό και ανατολικό νεκροταφείο της πόλης. 
Στη διάρκεια του έργου περισυνελέγησαν διάφορα ευρήματα, μεταξύ των 
οποίων λεπίδα οψιανού και λίθινη αξίνα των προϊστορικών χρόνων, που 
ενισχύουν την άποψη για χρήση του χώρου στους προϊστορικούς χρόνους.
 Η πόλη του Κλείτορος έκοψε αργυρά νομίσματα ήδη από τον 5ο αι. π.Χ., 
τα οποία φέρουν ως εμπροσθότυπο κεφαλή αλόγου και  ως οπισθότυπο 
έγκοιλο  τετράγωνο,  χωρισμένο  σε  τέσσερα  μέρη  με  τέσσερις  ακτίνες. 
Επίσης, κόβει και νομίσματα, που απεικονίζουν ως εμπροσθότυπο κεφαλή 
Αθηνάς,  ή  Ηλίου  και  ως  οπισθότυπο  άλογο  σε  καλπασμό  και  την 
επιγραφή ΚΛΗ, ή μόνον το μονόγραμμα . Η απεικόνιση του αλόγου σε 
στάση  καλπασμού  στις  αργυρές  κοπές  της  αποτελούν  τις  ωραιότερες 
χαράξεις αλόγου της νομισματοκοπίας της πόλης. Τον 4ο αι. π.Χ. εκδίδει 
και χάλκινες κοπές, οι οποίες φέρουν ως εμπροσθότυπο κεφαλή Αθηνάς 
αριστερά,  ή δεξιά και  ως  οπισθότυπο άλογο σε καλπασμό αριστερά,  ή 
δεξιά.  Στους  ρωμαϊκούς  χρόνους  επί  εποχής  Σεβήρων εκδίδει  χάλκινες 
κοπές (ασσάρια). Από την Κάτω Κλειτορία προέρχονται τρία νομίσματα 
(Θουρίας Αρκαδίας, Ορχομενού Αρκαδίας και Πτολεμαίου ΙΙΙ), τα οποία 
βρίσκονται  στο  Νομισματικό  Μουσείο  Αθηνών  [πρβλ.  Varoucha-
Christodoulopoulou,  426]  και  θησαυρός  γνωστός  ως  «The 1980  Kato 
Klitoria hoard».
Από έλεγχο τους αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ (αρ. πρ. 80920/3227/26.7.1940 
έγγραφο  του  ΥΠ.Ε.Π.Θ.)  προκύπτει  ότι  το  1940  δόθηκε  άδεια  στην 
Ιταλική  Αρχαιολογική  Σχολή  να  διενεργήσει  ανασκαφική  έρευνα  στον 
αρχαίο  Κλείτορα,  η  οποία  όμως  δεν  πραγματοποιήθηκε  ποτέ,  πιθανόν 
λόγω του πολέμου.
Στην πόλη αυτή οι πηγές αναφέρουν ιερά της Δήμητρας, του Ασκληπιού 
και  της  Ειλειθυίας.  Στην  ευρύτερη  περιοχή  της  αναφέρονται  ιερό  των 
Διοσκούρων, της Αθηνάς Κορίας και ναός της Άρτεμης Κορίας. Από το 
με  αρ.  πρ.  49/28.02.1938  έγγραφο  του  Γυμνασιάρχη  Κάτω Κλειτορίας 
προκύπτει ότι από το χώρο του Κλείτορος προέρχεται ακέφαλο γυναικείο 
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άγαλμα, ύψους 0.64μ. (βλ. αρ. 160 οικείου καταλόγου).  Έφερε ποδήρη 
χιτώνα με πλούσια πτύχωση, στηριζόταν στο δεξί πόδι και είχε κεκαμμένο 
το αριστερό. Από αναφορά του ιδίου προκύπτει ότι ο Π. Χαμακιώτης του 
παρέδωσε μία  πλάκα  ύψους  0.50μ.  και  πλάτους  0.40μ.,  [βλ.  κατάλογο 
επιγραφών κατά θέση εύρεσης], η οποία έφερε τις εξής επιγραφές: επάνω 
ΕΚΤΙΚΕ ΧΑΙΡΕ και  κάτω ΦΙΛΙΠΠΗ ΧΑΙΡΕ [πρβλ.  IG V2, 375] και 
πρόκειται για τις ίδιες επιγραφές της θέσης Δημοτικό Σχολείο (αρ. 161, 
χάρτης 8). Την ίδια επιγραφή περιγράφει και ο Γ. Παπανδρέου (ΙΚ, 44–
45), ο οποίος κάνει μνεία και για δύο άλλες επιτύμβιες στήλες: η μία στην 
ελληνική  σώζει  την  επιγραφή  ΑΣΚΛΗΠΙΑ  και  η  άλλη  στη  λατινική 
PACONIAE Q. F. VXSOREI (ΑΖ, 46).
Από τη θέση προέρχεται και επιγραφή, που αφορά σε τιμητικό ψήφισμα 
του Κοινού των Μαγνήτων και της Δημητριάδας για τους δικαστές, που οι 
Μάγνητες  και  οι  πολίτες  της  Δημητριάδας  ζήτησαν από τον  Κλείτορα 
[πρβλ. IG V2, 367. Wilhelm 1890, 289]. Οι δικαστές έλυσαν επιτυχώς τις 
διαμάχες  που  είχαν  ανακύψει  στο  εσωτερικό  του  Κοινού.  Η επιγραφή 
χρονολογείται 194–146 π.Χ. Από τη θέση προέρχονται πέντε επιγραφές 
[πρβλ. IG V2, 372–373, 380–382] των ΡΩΜ χρόνων. 
Από έλεγχο του αρχείου της Εφορείας παρατηρούμε ότι γίνονται αρκετές 
αναφορές  και  για  το  επιτύμβιο  «ανάγλυφο  του  Πολυβίου»,  ύψους  2μ. 
πλάτους  1.45μ.  Πρόκειται  για  χαρακτηριστικό  έργο  της  αρκαδικής 
πλαστικής  του  4ου,  ή  του  3ου π.Χ.  αι.  (αρ.  167,  χάρτης  8).  Παρά  τις 
προσπάθειες της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, η τότε Κοινότητα αρνήθηκε τη μεταφορά 
και  την  έκθεσή  του  στο  Μουσείο  Πατρών.  Το  ανάγλυφο  είναι 
εντοιχισμένο  σε  τοίχο  του  Δημοτικού  Καταστήματος  και  πρόσφατα 
εκλάπη η κεφαλή του.
Το 2000 μετά από έντονες βροχοπτώσεις η κοίτη του ποταμού Καρνέσιου, 
ή Ζούγρα διευρύνθηκε με αποτέλεσμα να παρασυρθούν και από τις δύο 
όχθες  του  και  ιδιαίτερα  από  τη  νότια  τμήματα  αρχαίων  πίθων. 
Περισυνελέγησαν αρκετά όστρακα του 4ου αι. π.Χ., τμήματα αγγείου των 
ΕΛΛ χρόνων και χάλκινο κάτοπτρο. Πρόσφατα, από τη νότια όχθη του 
ποταμού  Καρνέσιου,  ή  Ζούγρα  περισυνελέγη  και  ένα  μεγάλο  κομμάτι 
επιτύμβιας  στήλης,  που  σώζει  την  επιγραφή  ΔΑΜΑΤΡΙΑ/ΧΑΙΡΕ  (αρ. 
167, χάρτης 8).
Το 2001 ο Α. Δημόπουλος, Δήμαρχος Κλειτορίας, μου παρέδωσε εντός 
του Δημοτικού Καταστήματος, παρουσία της αειμνήστου υπομηχανικού 
της Εφορείας Λ. Σταυροπούλου και των αρχαιοφυλάκων Α. Γουλιάμη και 
Χ. Τεμπέλη, μερικά αντικείμενα, τα οποία προέρχονται από τον αρχαίο 
Κλείτορα και είναι τα εξής:

1. Τέσσερις πυραμιδόσχημες αγνύθες διαφόρων μεγεθών, μία εκ των οποίων είναι 
αποκεκρουμένη στο άνω τμήμα της, η μικρότερη δεν φέρει οπή ανάρτησης (εικ. 
323).

2. Δύο αγνύθες κωνικού σχήματος, που φέρουν οπή ανάρτησης και η μία εξ αυτών 
είναι ελλιπής κατά το ήμισυ (εικ. 323).

3. Δύο κομμάτια χειλέων πίθου (εικ. 324).
4. Οκτώ θραύσματα ταινιωτών λαβών, πιθανόν ΥΡΩΜ χρόνων.
5. Τέσσερα όστρακα ανήκοντα σε λαβές κυκλικής διατομής.
6. Όστρακο με στικτή διακόσμηση, που χρονολογείται στα τελευταία τρία τέταρτα 

του 1ου αι. π.Χ. [Athenian Agora, V 13, πίν. 1, αρ. F 22].
7. Τμήμα ημισφαιρικού κυπέλλου, που χρονολογείται στο τέλους του 1ου αι. μ.Χ.–

αρχές 2ου αι. μ.Χ. [Athenian Agora, V 41, πίν. 7, αρ. G 179].
8. Κάτω τμήμα οξυπύθμενου αμφορέα, ΡΩΜ χρόνων.
9. Δύο  όστρακα  κάθετων  ταινιωτών  λαβών,  εκ  των  οποίων  η  μία  ανήκει  σε 

αμφορέα και η άλλη σε κρατηροειδές αγγείο, ΡΩΜ χρόνων.
10. Τμήμα λαιμού αμφορέως, πιθανώς των ΥΡΩΜ χρόνων.
11. ΄Οστρακο μαγειρικού σκεύους, που χρονολογείται στον 1ο αι. μ.Χ.–αρχές 2ου αι. 
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μ.Χ. [Athenian Agora, V 42, πίν. 7, αρ. G 194].
12. Όστρακα έξι δακτυλιόσχημων βάσεων, πιθανώς των ΡΩΜ χρόνων.
13. Δύο όστρακα αδιάγνωστα, τα οποία σώζουν διαμπερείς οπές, κακής ποιότητας 

πηλού.
14. Δύο όστρακα που ανήκουν σε λαβές λύχνων.
15. Όστρακο που ανήκει σε χείλος πινακίου και χρονολογείται στο τέλος του 1ου αι. 

π.Χ. [Athenian Agora, V 11, πίν. 1, 60, αρ. F 5 αντίστοιχα].
16. Θραύσμα  έξω  νεύοντος  χείλους,  το  οποίο  ανήκει  σε  βαθιά  λεκάνη  και 

χρονολογείται στο τέλος του 1ου αι. π.Χ.–αρχές 1ου αι. μ.Χ. [Athenian Agora, V 
16, πίν. 2, 72, αρ. F 60 αντίστοιχα].

17. ΄Οστρακο ταινιωτής λαβής, πιθανόν ΡΩΜ χρόνων.
18. Όστρακα που ανήκουν σε μεγαρικούς σκύφους. 
19.  Όστρακα  ΡΩΜ  χρόνων,  τα  οποία  φέρουν  εγχάρακτη  διακόσμηση,  όπως 

κυματοειδείς  γραμμές,  παράλληλες  ταινίες,  τεθλασμένες  γραμμές  και  στικτή 
διακόσμηση. 

20.  Όστρακα ΡΩΜ χρόνων, που ανήκουν σε χυτροειδή αγγεία (τμήματα χειλέων, 
λαβών, βάσεων).

21.  Τρία όστρακα ανήκοντα σε δακτυλιόσχημες βάσεις.
22. Τρία όστρακα αδιάγνωστα, εκ των οποίων τα δύο φέρουν μελανό γάνωμα.
23. Όστρακο (εικ. 325) με λογχόσχημη ερυθρόμορφη διακόσμηση, που ανήκει σε 

μεγάλο  αγγείο  [πρβλ.  Athenian Agora VIII,  92,  πίν.  33,  αρ.  541b, 
χρονολογούμενο στο β΄ μισό του 7ου αι. π.Χ. Το κόσμημα του οστράκου είναι 
χαρακτηριστικό επίσης σε αγγεία της ΑΡΧ περιόδου].

24. Όστρακα  που  ανήκουν  σε  πινάκια  και  σώζουν  ίχνη  μελανού  και  ερυθρού 
γανώματος.

25. Χάλκινο  νόμισμα  Κορίνθου,  χρον.  400–300  π.Χ.,  που  φέρει  Πήγασο  ως 
εμπροσθότυπο και Τρίαινα ως οπισθότυπο [πρβλ. BMC, Corinth, 54–55].

26. Χάλκινο  νόμισμα Φιλίππων Μακεδονίας,  χρον.  περ.  356–350 π.Χ.,  φέρει  ως 
εμπροσθότυπο κεφαλή Ηρακλέους με λεοντοκεφαλή δεξιά και ως οπισθότυπο 
Τρίποδα [πρβλ. SNG, Cop., αρ. 300].

27. Χάλκινο  νόμισμα  ανατολικού  νομισματοκοπείου,  πιθανόν  Σάρδεων  Λυδίας, 
Αλεξάνδρου Γ΄, που χρονολογείται περ. 333–324 π.Χ., φέρει ως εμπροσθότυπο 
κεφαλή Ηρακλή με λεοντοκεφαλή δεξιά και ως οπισθότυπο μεταξύ ροπάλου και 
τόξου η επιγραφή [ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ]. Ως προς τον τύπο πρβλ.  SNG, Cop.,  αρ. 
1045.

28. Χάλκινο νόμισμα Αλεξάνδρου Γ΄,  κοπής Αμφίπολης,  που χρονολογείται  περ. 
328  π.Χ.  και  αργότερα.  Φέρει  ως  εμπροσθότυπο  κεφαλή  Ηρακλέους  με 
λεοντοκεφαλή δεξιά και ως οπισθότυπο την επιγραφή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ μεταξύ 
τόξου και ροπάλου.  Επάνω επί του πεδίου κεραυνός και  κάτω το γράμμα Δ 
[πρβλ. SNG, Cop., αρ. 1035].

29. Έξι χάλκινα νομίσματα του Αντίγονου Γονατά, που χρονολογούνται 277–239 
π.Χ., φέρουν ως εμπροσθότυπο κεφαλή Ηρακλέους με λεοντοκεφαλή δ. και ως 
οπισθότυπο  Ιππέα  προς  τα  δ.  [πρβλ.  SNG,  Cop.,  αρ.  1219–1221  και  SNG,  
Macedonia, πίν. 46, αρ. 994–1000].

30. Χάλκινο  νόμισμα Κορίνθου που  χρονολογείται  το  17 π.Χ.  και  κατά  τον  M. 
Amandry το έτος 2/1 π.Χ. Φέρει ως εμπροσθότυπο κεφαλή Αυγούστου δεξιά 
και την επιγραφή [CAESAR CORINT] και ως οπισθότυπο Γάϊος και Λούκιος 
αντικρυστά, μεταξύ αυτών C.L και γύρω η επιγραφή C SERVILIO CF PRIMO 
M ANTONIO HIPPARCHO II VIR [SNG, Cop., αρ. 203–204 και M. Amandry, 
144, X, XI].

31. Δύο χάλκινα νομίσματα Φιλίππων Μακεδονίας, με χρονολογία κοπής αρχές 1ου 

αι.  μ.Χ.  Φέρουν ως εμπροσθότυπο Νίκη όρθια,  η  οποία  κρατάει  με  το δεξί  
στεφάνι  και  με  το  αριστερό  κλαδί  φοίνικα.  Επί  του  πεδίου  VIC AYG.  Ως 
οπισθότυπο τρεις στρατιωτικές σημαίες και η επιγραφή  COHOR PRAE PHIL 
[πρβλ. SNG, Cop., αρ. 306]. 

32. Χάλκινο νόμισμα του 4ου αι. μ.Χ. αρκετά φθαρμένο του τύπου  VRBS ROMA 
FELIX [LRBC, πίν. 4, αρ. 82].

33. Δύο χάλκινα νομίσματα του 4ου αι. μ.Χ., αδιάγνωστα.
34. Δέκα χάλκινα νομίσματα, πιθανώς ελληνικών πόλεων, κακής διατήρησης.
35. Δύο  χάλκινα  νομίσματα  επαρχιακής  κοπής  των  ΡΩΜ  χρόνων,  κακής 

διατήρησης.
36. Τέσσερα νομίσματα Ιόνιας Πολιτείας.
37. Τμήμα αλυσίδας απαρτιζόμενη από οκτάσχημους κρίκους (εικ. 326).
38. Δύο θραύσματα χάλκινου δακτυλίου (εικ. 326).
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39. Χάλκινη περόνη (εικ. 326).
40. Ζεύγος χάλκινων ενωτίων (εικ. 326).
41. Σιδερένια αιχμή δόρατος, φυλλόσχημη (εικ. 326).
42. Θραύσμα μολύβδινου αντικειμένου (εικ. 326).
43. Θραύσμα λαβής ωτογλυφίδος,  που σώζει  σφαιρικό κομβίο στη κορυφή (εικ. 

326).
44. Θραύσμα χάλκινου αντικειμένου (εικ. 326). 
45. Δύο τμήματα μολύβδινου ειδωλίου, γυναικείας μορφής (εικ. 327).
46. Θραύσμα χάλκινου αντικείμένου, πιθανόν κλειδιού (εικ. 328).
47. Δύο θραύσματα  ανδρικού  χάλκινου  ειδωλίου.  Λείπει  η  κεφαλή,  τα  άνω  και 

κάτω άκρα (εικ. 329).
48. Μικρό προχοειδές αγγείο, με επίπεδη βάση και κάθετη ταινιωτή λαβή. Το σώμα 

του αγγείου όπως και η λαβή είναι διακοσμημένα με επάλληλες μελανές ταινίες. 
Από τον ώμο του αγγείου και εκατέρωθεν του λαιμού εκφύονται δύο κάθετες 
ταινιωτές λαβές με την ίδια διακόσμηση (εικ. 330). Πιθανότατα το αγγείο αυτό 
είναι  κατασκευασμένο  σε  αργό  τροχό  και  χρονολογείται  στα  πρώιμα  ΠΓΕ 
χρόνια.  Η  διακόσμηση  των  επάλληλων  ταινιών  αποτελεί  επιβίωση  των 
εργαστηρίων της υπομυκηναϊκής περιόδου. Οι αμείβοντες στην κάθετη λαβή σε 
συνδυασμό  με  τα  γραμμίδια  απαντώνται  σε  καλαθόσχημες  λαβές  σύνθετων 
αγγείων,  καθώς  και  σε  δακτυλιόσχημα  της  ΥΕ  ΙΙΙΓ  περιόδου  [πρβλ. 
Papadopoulos 1979, εικ. 260d και 263c].

α/α 184
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 321–322. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κόντρα
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 547μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ: θέατρο

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ Liv. 39.36.3–4. Vitr. V, 3, 1–2 και 5–8. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake,  II 257–261.  Curtius,  376.  Bursian,  263–265.  Vischer,  478–479. 

Frazer,  267.  ΙΚ,  37,  41.  Παπανδρέου  1920,  97.  Πετριτάκη  1989,  137. 
Πετριτάκη 1992, 144–146. Πετριτάκη 1996, 81–88. Touchais 1996, 1180. 
Πίκουλας 1999, 145, υποσ. 23. Πετριτάκη 2001, 117–123, πιν. 13 (4–5). 
Πετριτάκη 2005, 351–362.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ κοντά  στο  νότιο  σκέλος  της  οχύρωσης  της  πόλης  βρίσκονται  οι 
χαμηλοί λόφοι της Κόντρας (εικ. 321–322), τη ΒΔ πλευρά των οποίων 
καταλαμβάνει το αρχαίο θέατρο. Η θέση του είχε επισημανθεί από τους 
W.  M. Leake,  J.  E. Curtius,  G. Frazer και Γ.  Παπανδρέου. Μάλιστα ο 
τελευταίος  αναφέρει  ότι  είχε  βρει  «λαξευτό  κάθισμα θεάτρου».  Οι  W. 
Vischer και C. Bursian τοποθετούν στα υψώματα των λόφων της Κόντρας 
την ακρόπολη του Κλείτορος. Κατά το Γ. Α. Πίκουλα «οι πύργοι και το 
τείχος  στο  λόφο  της  Κόντρας,  δεν  μπορούν  σε  καμμία  περίπτωση  να 
χαρακτηρισθούν ως ακρόπολη». Από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ 
και από αναφορά του Ευθ. Μαστροκώστα προς το Υπουργείο Προεδρίας 
Κυβερνήσεως,  Διεύθυνση  Αρχαιοτήτων  και  Αναστηλώσεως  (αρ.  πρ. 
418/27.7.1964) προκύπτει ότι πολλές σειρές εδωλίων του θεάτρου έχουν 
καταστραφεί, γιατί στον αγρό είχε φυτευθεί άμπελος. Επισημαίνει ότι «…
νῦν  εἶναι  ἐν  μέρει  ὁρατὸν  τμῆμα  μόνον  μιᾶς  σειρᾶς  ἐδωλίων  ἐξ 
ἀσβεστολίθου ὀλίγον ἀνωτέρω τοῦ μέσου ὕψους τοῦ κοίλου» και ότι ο 
αγρός πρέπει να απαλλοτριωθεί.
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Η Μ. Πετριτάκη από το 1987 έως το 1992 πραγματοποίησε δοκιμαστικές 
τομές στο χώρο του θεάτρου. Επισημαίνει ότι μετά την εγκατάλειψη του 
μνημείου ο χώρος καλλιεργήθηκε, με αποτέλεσμα να αναμοχλευτούν τα 
αρχαιολογικά στρώματα, να παρασυρθούν οι πλίνθοι των εδράνων και να 
καταστραφεί το δάπεδο της ορχήστρας, έτσι ώστε σήμερα να μην έχουμε 
πλήρη  εικόνα  των  διαστάσεων  και  του  αρχιτεκτονικού  τύπου  του 
μνημείου. Κοντά στην περιοχή του θεάτρου βρήκε έδρανα του κοίλου σε 
δεύτερη χρήση, κτισμένα σε κτήρια της ίδιας περιόδου [σχ. 55, (2)]. Κατά 
την ανασκαφέα, ενδεχομένως η αρχική κατασκευή του θεάτρου να ανήκει 
στον 4ο αι. π.Χ. και να ήταν σε χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια των ΕΛΛ 
χρόνων. Υποστηρίζει ότι εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις τα θέατρα 
εχρησιμοποιούντο και για δημόσιες συγκεντρώσεις πολιτών, ή αντίστοιχες 
θρησκευτικού χαρακτήρα, παραθέτοντας το στοιχείο ότι ο Κλείτωρ, όπως 
και η Μεγαλη Πόλη, ως μέλη της Αχαϊκής Συμπολιτείας χρησίμευαν και 
ως τόποι συνελεύσεων της συμμαχίας. Ο Λίβιος μας μεταφέρει ότι το 184 
π.Χ. σύνοδος της Αχαϊκής Συμπολιτείας έλαβε χώρα στον Κλείτορα.

α/α 185
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 331–332. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Παλαιοκατούνα (παλ. τοπων. Μοστιτσιάνικα Καλύβια, ή Κάτω Δρυμός)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 600μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικοδομικό  υλικό,  νομίσματα,  τάφοι  ΠΒΥΖ  χρόνων,  χονδροειδής 

κεραμική
ΑΥΤΟΨΙΑ 22.11.2001, 6.7.2006

ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Α. Κουμούση
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 46. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο τέλος του 19ου  αι.–αρχές 20ού αι.  κατά την καλλιέργεια  των αγρών 

αποκαλύπτονταν  οικοδομικό  υλικό  και  νομίσματα,  σύμφωνα  με  το  Γ. 
Παπανδρέου. Κατά την αυτοψία, εντοπίστηκαν τάφοι κιβωτιόσχημοι (εικ. 
331) και χονδροειδής αδιάγνωστη κεραμική στη δεξιά πλευρά του δρόμου 
που οδηγεί στο χωριό (εικ. 332). 

α/α 186
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Νικόλαος 
ΧΩΡΙΟ Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Ν της Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα),  στην 
αριστερή/ανατολική πλευρά του δρόμου που οδηγεί από Κλειτορία προς 
Λευκάσιο (παλ. τοπων. Τσορωτά) και Φίλια, σε απόσταση περίπου 100μ. 
Ν  από  το  εξωκλήσι  του  Αγίου  Νικολάου.  Στην  παρειά  του  δρόμου 
εντοπίστηκαν  μεγάλα  κομμάτια  κεραμίδων,  οι  οποίες  πιθανότατα 
αποτελούσαν  την  κάλυψη  κεραμοσκεπούς  τάφου,  ή  τάφων,  αφού 
πλησιόχωρα  αυτών  βρέθηκε  θρυμματισμένο  σκελετικό  υλικό.  Δεν 
μπορέσαμε να προσδιορίσουμε τον προσανατολισμό του τάφου.

α/α 187
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 333. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Παλαιόπυργος, ή Παλιόπυργος
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 550μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Θεμέλια πύργου ΥΒΥΖ χρόνων, κατάλοιπα δεξαμενής (;)

ΑΥΤΟΨΙΑ 11.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ 45, 106, 286. ΑΖ, 54.  Bon 1969, 403. Μπάλλας, 153–156.  Kourelis, 

300.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στη δεξιά/νότια όχθη του ποταμού Κλείτορα, ο οποίος διέρχεται από τα Δ 

προς  τα  Α  της  αρχαίας  πόλης,  υψώνεται  κωνοειδής  λόφος  (εικ.  333), 
ύψους 60μ. περίπου από την πεδιάδα, στην κορυφή του οποίου σώζονται 
τα θεμέλια πύργου, διαστάσεων 9.60μ. x 8.40μ. x 9.60μ. x 9μ., που είναι 
κτισμένος από πέτρες και ασβεστοκονίαμα. Στη Ν πλευρά του σώζεται σε 
ύψος  3μ.  περίπου,  στην  Α  σε  2μ.,  ενώ  οι  άλλες  πλευρές  είναι 
κρημνισμένες. Το πλάτος κυμαίνεται από 1.20μ./1.30μ. έως και 2μ. Στο 
κέντρο του πύργου υπάρχει δεξαμενή χωρίς κονίαμα, που χωρίζεται σε 
δύο μέρη, εκ των οποίων το δυτικό έχει ορατές διαστάσεις 4μ. x 3.15μ.. 
Ο πύργος ελέγχει το δρόμο που οδηγεί στο Λευκάσιο. Ο Γ. Παπανδρέου, 
όπως  και  ο  Α.  Ι.  Μπάλλας,  χρονολογούν  τα  ερείπια  αυτά  στα  ΥΒΥΖ 
χρόνια. Ο Γ. Παπανδρέου (ΙΚ, 45) τοποθετεί τη θέση σωστά, δηλαδή στα 
ΝΔ της πόλης, ενώ στη σελίδα 106, γράφει ότι βρίσκεται στα ΝΑ. Στα ΒΑ 
του πύργου υπάρχει τούρκικο πυργόσπιτο, το οποίο σήμερα κατοικείται 
από αγροτική οικογένεια της περιοχής.
Ο  Παλιόπυργος  του  Κλείτορος  έχει  άμεση  οπτική  επαφή  με  τις 
αντίστοιχες ΥΒΥΖ εγκαταστάσεις στους δύο λόφους του Καστελλίου (αρ. 
156, χάρτης 8 και αρ. 157, χάρτης 8) στα ΒΔ, στα Δ με το Κάστρο του 
Τάρταρη,  ή  Κάστρο  του  Σοπωτού  (αρ. 237, χάρτης 8) και στα ΒΑ 
με τον κατεστραμμένο πύργο της Τουρλάδας (αρ. 173, χάρτης 8).
Η περιοχή που εκτείνεται  Δ και  ΝΔ του λόφου ανήκει  στη Μονή των 
Αγίων Θεοδώρων Φιλίων.

α/α 188
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 334. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κιβούρια, ή Κουβούκλι
ΧΩΡΙΟ Κλείτωρ [=Κλείτουρας]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
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ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νομισματικός θησαυρός του 7ου αι. μ.Χ.
ΑΥΤΟΨΙΑ 11.11.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Α. Μουτζάλη
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αβραμέα 1983, 61. Πετριτάκη 2005, 351–362. Kourelis, 298.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Δ του σημερινού χωριού Κλείτωρ (εικ. 334), σε 

απόσταση 4.5χλμ. από την αρχαία πόλη. Από τη θέση αυτή προέρχεται 
θησαυρός 86 χάλκινων νομισμάτων του 7ου αι. μ.Χ., ο οποίος εστάλη το 
1933  στο  Νομισματικό  Μουσείο  Αθηνών  από  τον  Υπομοίραρχο 
Χωροφυλακής Κλειτορίας.  Η Μ. Πετριτάκη πιστεύει  ότι  η εύρεση του 
θησαυρού καθώς και η παρουσία του τοπωνυμίου Επισκοπή στην περιοχή 
Κλείτορα  –  Καστελλίου,  αποδεικνύουν  πως  η  ζωή  της  πόλης  του 
Κλείτορος  δεν  διακόπτεται,  αλλά  συνεχίζει  μετατοπίζοντας  την 
δραστηριότητά  της  ως  πόλη  δυτικότερα,  στην  περιοχή  του  σημερινού 
χωριού Κλείτορα. 
Ο  K.  Kourelis,  εκ  παραδρομής,  αναφέρει  ότι  ο  θησαυρός  βρέθηκε 
ανατολικά  του  Φραγκοκκλησιού,  στην  περιοχή  του  αρχαίου  Κλείτορα 
(αρ. 170, χάρτης 8).

α/α 189
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Παλιόνταρα, ή Κολώνες
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ: ναός των Διοσκούρων (;), οικοδομικό υλικό ΚΛ (;) και ΥΒΥΖ 

χρόνων, τάφοι
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ Παυσ. VIII 21, 4

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 44, 46.  ΑΖ, 51. Παπανδρέου 1920, 111.  Bon 1969, 403. Λάμπρου, 
125. Πετριτάκη 1996, 81–88. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα ΝΔ της πόλης, εκτός των τειχών, και στη δεξιά/νότια όχθη 
του  ποταμού  Κλείτορα,  κοντά  στο  Γυναικείο  Χάνι.  Ο  Ευθ. 
Μαστροκώστας (αρ. πρ. 418/27.7.1964 αναφορά του) σημειώνει ότι εδώ 
και  κοντά  στην πηγή,  που βρίσκεται  στο δρόμο Μαζαιΐκων – Δάφνης, 
«κατάκεινται σφόνδυλοι κιόνων διεσπαρμένοι». Εξαιτίας του άφθονου 
οικοδομικού υλικού στη θέση αυτή, πολλοί μελετητές τοποθετούν εδώ το 
ναό των Διοσκούρων. Από εδώ διέρχεται ο δρόμος που οδηγεί στη Δάφνη. 
Μάλιστα,  η  περιοχή  αυτή  αποτελεί  μετόχι  της  Μονής  των  Αγίων 
Θεοδώρων Φιλίων. Ο Γ. Παπανδρέου μνημονεύει σπόνδυλους κιόνων και 
τάφους, στους οποίους μεταξύ άλλων είχαν βρεθεί και «μαχαίρια». Στο 
οδόστρωμα του δρόμου αναφέρει  ότι  υπήρχε  σπόνδυλος  κίονα μήκους 
2μ., αλλά τοποθετεί το ναό των Διοσκούρων στην προηγούμενη θέση (βλ. 
Γυναικείο Χάνι, ή Ξυδιάς, αρ. 177, χάρτης 8).
Ο  Παυσανίας  (VIII 21,  4)  αναφέρει  ότι  η  πόλη  διέθετε  και  ναό  των 
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Διοσκούρων,  με  την  επίκληση  Μεγάλοι  Θεοί˙  υπήρχαν  και  χάλκινα 
αγάλματά τους. Η απόσταση των τεσσάρων σταδίων ευνοεί την ταύτιση 
των καταλοίπων της θέσης αυτής με το ναό των Διοσκούρων, αντί της 
θέσης Γυναικείο Χάνι, ή Ξυδιάς (αρ. 177, χάρτης 8). 

α/α 190
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Γρασίδι του Παλιόνταρα
ΧΩΡΙΟ Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 540μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ: οικοδομικό υλικό ΚΛ, ΡΩΜ και ΥΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 46. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για  λόφο,  ο  οποίος  βρίσκεται  πολύ  κοντά  στη  θέση 
Παλιόνταρα, ή Κολώνες (αρ. 189, χάρτης 8)  και είναι κατάφυτος από 
λεύκες και καρυδιές. Σε όλο το χώρο υπάρχει διάσπαρτη θρυμματισμένη 
κεραμική  των  ΚΛ  και  των  ΡΩΜ  χρόνων,  εξαιτίας  της  συνεχούς 
καλλιέργειας των αγρών, καθώς και οικοδομικό υλικό
Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει  ότι στη θέση αυτή, 20 χρόνια πριν από τη 
συγγραφή  του  βιβλίου  του  ΙΚ,  βρέθηκε  «ἐντός  λάκκου  ἐξ  ὀπτῶν 
πλίνθων πληθύς ἀρχαίων νομισμάτων».

α/α 191
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Διάσελο της Τριανταφυλλιάς 
ΧΩΡΙΟ Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Νομός Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.465μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

ΑΥΤΟΨΙΑ 27.3.2007
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Χ. Μαρινόπουλος, Δ. Κόλλιας, Παυσ. Κοντός

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 278. Καραλής, 15. Πίκουλας 1999, 138, 141.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση αυτή οφείλει το όνομά της στην ομώνυμη δεύτερη κορυφή (ύψους 
2.078μ.)  του  βουνού  Ντουρντουβάνα  (ύψους  2.109μ.).  Πρόκειται  για 
ευρύχωρο αυχένα, διαμέσου του οποίου επιτυγχάνεται η επικοινωνία του 
Κλείτορος με το Φενεό. Η πρόσβαση στον αυχένα γίνεται από τη δεξιά 
διασταύρωση του χωματόδρομου που οδηγεί στο Διάσελο του Κυνηγού 
(αρ. 149, χάρτης 8). Ο χωματόδρομος σταματά στη θέση  Έλατος  και 
από  εδώ  απαιτείται  πορεία  10΄  της  ώρας  μέχρι  το  Διάσελο.  Ο  Γ.  Α. 
Πίκουλας θεωρεί ότι οι αυχένες σε μία ορεινή περιοχή, όπως αυτής της 
Επαρχίας Καλαβρύτων, αποτελούν «τις διαχρονικές πύλες» του χώρου. 
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Το  Διάσελο  της  Τριανταφυλλιάς,  το  Διάσελο  του  Κυνηγού (αρ.  149, 
χάρτης 8) και το Διάσελο του Αγιο-Λιά (αρ. 201, χάρτης 8) αποτελούν 
τα τρία περάσματα που εξασφάλιζαν την επικοινωνία του Κλείτορος με 
τον  Φενεό.  Στη  θέση  Παλιοχώρι  οι  ντόπιοι  τοποθετούν  την  αρχαία 
Λυκουρία.  Επίσης,  ο  γηγενής λόγιος Π.  Ροδάκης υποστηρίζει  ότι  «στο 
Παλιοχώρι βρίσκεται η αρχαία πόλη και στο διάσελο της Τριανταφυλλιάς 
ιερό  του  Ερμή·  στον  ορεινό  όγκο  της  Ντουρντουβάνας,  όπου  και  η 
Τριανταφυλλιά, οι Λυκάονες έλεγχαν τα μεταλλεία της περιοχής» [για το 
θέμα πρβλ. Εφημερίδα Στύξ, αρ. φύλλου 9, Δεκέμβριος 2004]. Κατά την 
αυτοψία στο χώρο δεν εντοπίσαμε αρχαία κατάλοιπα, ούτε κεραμική. Ο Γ. 
Α. Πίκουλας για τη θέση Παλιοχώρι αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «είναι 
μία ειδυλιακή λάκκα γεμάτη από λαθρανασκαφικές τομές από εκσκαφέα, 
χωρίς όμως ευρήματα».
Ο γηγενής Τ. Α. Καραλής, σε μικρό δοκίμιο που έχει εκδώσει το 1972, 
αναφέρει ότι η θέση Παλιοχώρι κατοικήθηκε στα τέλη του 1700 και για 
μικρό  χρονικό  διάστημα,  λόγω  του  περιορισμού  των  καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων  εξαιτίας  της  υπερχείλισης  της  λίμνης  του  Φενεού.  Γρήγορα, 
όμως, οι κάτοικοι αναγκάσθηκαν «να κατέβουν» στη σημερινή Λυκουρία 
και  η  ευρύχωρη  λάκκα  του  Παλιοχωρίου  χρησιμοποιόταν  κατά  τους 
θερινούς μήνες. 

α/α 192
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 335. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Αρβανιτόλακκα 
ΧΩΡΙΟ Κλείτωρ [=Κλείτουρας] 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κομμάτια πίθων, χονδροειδής κεραμική, αδιάγνωστη

ΑΥΤΟΨΙΑ 10.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Ι. Χαραλαμπόπουλος, Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται Β/ΒΑ της θέσης Αγία  Μαρίνα  (αρ. 195, χάρτης 8), στις ΝΑ 
υπώρειες  του  Τάρταρη (ύψους  1.425μ.)  (εικ.  335).  Κατά  την  αυτοψία 
εντοπίστηκε  μόνον  χονδροειδής  κεραμική  (σποραδικά)  και  κομμάτια 
πίθων.

α/α 193
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ξυδιά
ΧΩΡΙΟ Λευκάσιον (παλ. τοπων. Τσορωτά)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 860μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τοίχοι από αργολιθοδομή

ΑΥΤΟΨΙΑ 4.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας
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ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στις ΒΑ απολήξεις του βουνού Κουκούγελας  (ύψους 
931μ.),  στη  δεξιά/δυτική  πλευρά  του  δρόμου  που  οδηγεί  από  την 
Κλειτορία  στο  Λευκάσι  (παλ.  τοπων.  Τσορωτά)  και  Φίλια.  Στην 
ιδιοκτησία Σκάρπα υπάρχουν υπολείμματα τοίχων από αργολιθοδομή.

α/α 194
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 336. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Αγία Παρασκευή
ΧΩΡΙΟ Λευκάσιον (παλ. τοπων. Τσορωτά)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 620μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κομμάτια πίθων και χονδροειδής κεραμική, αδιάγνωστη

ΑΥΤΟΨΙΑ 10.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Β του χωριού, στη δεξιά/δυτική πλευρά του δρόμου 
που οδηγεί από Κλειτορία προς Λευκάσι και Φίλια, όπου και το ομώνυμο 
εξωκλήσι. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν μεγάλα κομμάτια πίθων και 
κεραμίδων (εικ. 336). Στα δυτικά του εξωκλησιού ρέει ο χείμαρρος  της 
Παναγιάς το Ρέμα , ο οποίος συμβάλλει στον Κλείτορα, ή Ξερόρεμα με 
κατεύθυνση Ν–Β, και στα Ν του ναϋδρίου υψώνεται λόφος που φέρει το 
όνομα  Κάστρο. Οι γέροντες του χωριού μου ανέφεραν ότι εδώ υπήρχε 
«κάστρο», που κατέφευγαν οι κάτοικοι για την προστασία τους από τους 
Τούρκους. Άλλοι, όμως, μου ανέφεραν ότι ως Κάστρο χρησιμοποιούνταν 
το  υπερκείμενο  του  λόφου  βουνό  Τουρκοβούνι  (ύψους  791μ.).  Η 
αυτοψία δεν κατέστη δυνατή στο λόφο Κάστρο, ούτε στο Τουρκοβούνι. 
Από τη θέση αυτή διερχόταν αρχαία διάνοιξη, η οποία ξεκινούσε από τον 
Κλείτορα και κατέληγε στις παραλαδώνιες κώμες.

α/α 195
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 337–340. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Αγία Μαρίνα
ΧΩΡΙΟ Κλείτωρ [=Κλείτουρας] 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πίθοι ΓΕ (;) χρόνων, χονδροειδής κεραμική, τάφοι ΠΒΥΖ (;) χρόνων, 

φυσική δίοδος επικοινωνίας
ΑΥΤΟΨΙΑ 10.11.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Ι. Χαραλαμπόπουλος, Δ. Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στα  Ν/ΝΔ  του  χωριού  και  στις  ΝΑ  υπώρειες  του 

Τάρταρη (ύψους 1.425μ.) (εικ. 337). Από εδώ περισυνελέγη χονδροειδής 
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κεραμική,  όπως τμήματα πίθων,  κομμάτια κεραμίδων και  δύο όστρακα 
που ανήκουν σε χείλη αγγείων, αδιάγνωστα (εικ. 338). Στο πλάτωμα του 
εξωκλησιού εντοπίστηκαν κιβωτιόσχημοι τάφοι με προσανατολισμό Α–Δ, 
πιθανόν των ΠΒΥΖ χρόνων. Στα Δ της θέσης υπάρχει φυσικό πέρασμα 
(εικ.  339),  που  οδηγεί  στη  Χόβολη  και  στην  Αροανία  (παλ.  τοπων. 
Σοπωτό).  Το  μονοπάτι  διέρχεται  από  τα  ΒΑ  του  εξωκλησιού  με 
κατεύθυνση προς τα Δ (εικ. 340).

α/α 196
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 341. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Σουληνάρια 
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κομμάτια πίθων ΓΕ (;) χρόνων 

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίκουλας 1999, 144. ΑΡΚΑΔΙΑ, 424.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στον  Επαρχιακό  δρόμο  Φιλίων  –  Σκοτάνης  και  στο  όριο  των  δύο 
κτηματικών  περιφερειών,  προς  τα  Α  βρίσκεται  ο  ομώνυμος  λόφος,  ο 
οποίος  απτελεί  την  προς  Α  προέκταση  του  βουνού  Άγιος  Αθανάσιος 
Αμυγδαλιάς  (αρ.  277,  χάρτης  8).  Παραπλεύρως  της  δεξιάς/βόρειας 
πλευράς  του δρόμου εντοπίστηκαν  μεγάλα κομμάτια  πίθων  (εικ.  341). 
Επίσης,  θραύσματα  πίθων  υπάρχουν  και  στα  πρανή  του  λόφου. 
Περισυνελέγησαν αρκετά κομμάτια πίθων και τμήμα χείλους πιθοειδούς 
αγγείου. Πλησιόχωρα υπάρχει η ομώνυμη πηγή.

α/α 197
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Παλατάκι,  ή Παλάτι
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικοδομικό υλικό ΜΤΒΥΖ (;) χρόνων, νομίσματα

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίκουλας 1999, 144, υποσ. 21. ΑΡΚΑΔΙΑ, 424.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται Ν/ΝΑ της προηγούμενης θέσης (αρ. 196, χάρτης 8) και Ν της 
αριστερής/νότιας  πλευράς του Επαρχιακού δρόμου Φιλίων – Σκοτάνης. 
Στην  πραγματικότητα  συναποτελούν  μία  θέση.  Και  σε  αυτή  τη  θέση 
υπάρχει διάσπαρτο οικοδομικό υλικό, πιθανότατα των ΜΤΒΥΖ χρόνων. Ο 
γηγενής Ν. Κόλλιας με πληροφόρησε ότι εδώ παλαιά είχαν βρεθεί «χρυσά 
νομίσματα».
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α/α 198
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 342–344. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Παλιοχώρι
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 860μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λεπίδα  οψιανού  (Ν),  κομμάτια  πίθων  ΓΕ  (;),  οικοδομικό  υλικό  ΒΥΖ, 

ΥΒΥΖ χρόνων. Επιγραφή ΜΤΒΥΖ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίκουλας 1999, 144, υποσ. 21. ΑΡΚΑΔΙΑ, 424.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στις ΝΑ υπώρειες του Λόφου Αγίου  Αθανασίου  (αρ. 277, 

χάρτης  8)  Αμυγδαλιάς  (παλ.  τοπων.  Μαμαλούκα).  Στη  θέση  υπάρχει 
διάσπαρτο οικοδομικό υλικό, τοποθετημένο σε αναβαθμούς, και κομμάτια 
κεραμίδων στέγης των ΥΒΥΖ χρόνων (εικ. 342–343), χωρίς να λείπουν 
και κομμάτια πίθων (εικ.  344).  Ο Γ.  Α. Πίκουλας στη θέση αυτή είχε 
εντοπίσει λεπίδα και απολεπίσματα οψιανού, ενώ στην παρακείμενη πηγή 
Σιδερόβρυση εντόπισε  εντοιχισμένη  «κτητορική»  επιγραφή  των 
ΜΤΒΥΖ χρόνων.
Κατά τον Σ. Χριστόπουλο, εδώ πρέπει να ήταν η προγενέστερη θέση του 
σύγχρονου  χωριού  Σκοτάνη.  Η  κεραμική  συνίσταται  σε  κομμάτια 
κεραμίδων στέγης.

α/α 199
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 345–348. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Πάνω Βίλα
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 840μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΠΕ (;), ΡΩΜ, ΥΡΩΜ εποχής, τάφοι ΠΒΥΖ χρόνων, τοίχοι

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2005 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  ΒΑ των Φιλίων,  ΒΔ της  Μονής  Αγίου  Αθανασίου  (αρ. 
204,  χάρτης  8)  και  σε  απόσταση  1.5χλμ.  περίπου  από  αυτή.  Στο 
σχηματιζόμενο πλάτωμα του λόφου υπάρχουν κιβωτιόσχημοι  τάφοι,  με 
προσανατολισμό  Α–Δ,  των  οποίων  σώζονται  μόνον  τα  πλευρικά 
τοιχώματα,  που είναι  ασβεστολιθικές  πλάκες  (εικ.  345).  Οι  διαστάσεις 
τους είναι 2μ. x 0.60μ. Ανατολικότερα των τάφων και στην ιδιοκτησία Π. 
Λυμπέρη εντοπίστηκαν τοίχοι και περισυνελέγησαν αρκετά όστρακα (εικ. 
346). Μεταξύ αυτών όστρακο επίπεδης βάσης, πιθανώς ΠΕ χρόνων (εικ. 
347), όστρακα ΡΩΜ χρόνων και μερικά αδιάγνωστα (εικ. 348).
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α/α 200
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 349. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Νικόλαος
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 630μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΡΩΜ και ΒΥΖ χρόνων, κατάλοιπα και τάφος ΒΥΖ χρόνων 

ΑΥΤΟΨΙΑ 4.7.2005 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Δ του χωριού και σε απόσταση 750–800μ. περίπου 
από αυτό. Εδώ υπάρχει πηγή, η λεγόμενη Πηγή του Αγίου Νικολάου , 
η οποία έχει νερό καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η θέση είναι κατάλληλη 
για οικισμό. Περισυνελέγησαν όστρακα, εκ των οποίων τρεις λαβές ΡΩΜ 
χρόνων και πολλά κομμάτια πίθων (εικ. 349).
Από το αρχείο της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και από αναφορά (αρ. πρ. 670/24.10.1946) 
του  Εφόρου  Αρχαιοτήτων  Ν.  Ζαφειροπούλου,  προκύπτει  ότι  είχε 
εντοπίσει στη θέση αυτή ερείπια ΒΥΖ χρόνων και τάφο της ίδιας εποχής.
Ο γηγενής Ν. Κόλλιας μου ανέφερε ότι το σημερινό εκκλησάκι βρισκόταν 
λίγο δυτικότερα, εκεί που σήμερα είναι η πηγή και το νερό ανάβλυζε μέσα 
σε αυτό.

α/α 201
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 350.Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Διάσελο του Αγιο-Λιά 
ΧΩΡΙΟ Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Νομός Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.210μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αρχαία διάνοιξη, οχυρό ΥΒΥΖ περιόδου 

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ Α. Γουλιάμη, Δ. Κόλλιας, Π. Κόντος

ΠΗΓΕΣ Παυσ. VIII 19, 4–20, 1.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Καραλής, 15–17, 20. Πίκουλας 1999, 142. ΑΡΚΑΔΙΑ, 422.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Α του χωριού Λυκουρία και αποτελεί το νοτιότερο τρίτο 
πέρασμα επικοινωνίας  του Κλείτορος  με  το Φενεό (εικ.  350).  Από τη 
θέση αυτή διέρχεται  και ο σύγχρονος δρόμος που οδηγεί στα Καλύβια 
Φενεού. Ο Παυσανίας αναφέρει:  Αὕτη δὲ ἡ ὁδὸς ἄγει μὲν ἐς Κλείτορα, 
καθήκει  δὲ  παρὰ  τοῦ  Ἡρακλέους  τὸ  ἔργον,  ὃ  τῷ  ποταμῷ  ῥεῦμα 
ἐποίησεν εἶναι τῷ Ἀροανίῳ. Παρὰ τοῦτο ἡ ὁδὸς κάτεισιν ἐπὶ χωρίον 
Λυκουρίαν, καὶ ἔστι φενεάταις ἡ Λυκουρία πρὸς Κλειτορίους ὅροι τῆς 
γῆς (VIII 19, 4).
Ο Γ. Α. Πίκουλας πιστεύει  ότι  από εδώ ο δρόμος είναι  πιο ομαλός σε 
σχέση με τα δυο περάσματα που βρίσκονται βορειότερα, το Διάσελο του 
Κυνηγού (αρ. 149, χάρτης 8) και το Διάσελο της Τριανταφυλλιάς (αρ. 
191, χάρτης 8), αφού πρόκειται για το χαμηλότερο υψομετρικά αυχένα 
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και, παρόλο που ο δρόμος είναι «κυκλοτερής», πιθανότατα να ήταν και ο 
πιο σύντομος. Το ότι από εδώ γινόταν η διέλευση της οδού αποδεικνύεται 
από την αρματροχιά που εντόπισε στη θέση  Χελωνοσπηλιά (αρ. 208, 
χάρτης 8). 
Μετά το διάσελο του Αγιο-Λιά και σε απόσταση περίπου 400μ. από αυτό, 
στην αριστερή/δυτική πλευρά του δρόμου που οδηγεί στα Καλύβια (αρχ. 
Φενεός)  Φενεού,  εντοπίσαμε αρκετές  εισόδους  σπηλαίων και  ο  οδηγός 
μας  Παυσανίας  Κόντος  μου  ανέφερε  ότι  η  περιοχή  ονομάζεται 
Στραβοδιάσελο. 
Μετά από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, στο φάκελλο ΛΥΚΟΥΡΙΑ 
βρέθηκε  12σέλιδη  έκθεση  των  ερευνητών  Κ.  Καρνασιώτη  και  Γ. 
Φερεντίνου  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  του  Τμήματος  Γεωλογίας, 
Εργαστηρίου  Θαλάσσιας  Γεωλογίας  και  Φυσικής  Ωκεανογραφίας,  η 
οποία αποστέλλεται στον Υπουργό Πολιτισμού Ε. Βενιζέλο, κοινοποιείται 
στον Υπουργό Επικρατείας Μ. Παπαϊωάννου και στην Προϊσταμένη της 
Εφορείας  Σπηλαιολογίας  Βιβή  Βασιλοπούλου.  Οι  παραπάνω ερευνητές 
μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι «στην περιοχή Στραβοδιάσελο  υπάρχουν 
πολλές είσοδοι σπηλαίων με σταλακτικό διάκοσμο, οι οποίες εκτείνονται 
και  στην  κατωφέρεια,  προς  την  κοιλάδα  του  Φενεού.  Από  μαρτυρίες 
κτηνοτρόφων  συνάγεται  ότι  ενδεχομένως  κάποιες  από  αυτές  είχαν 
λατρευτικό χαρακτήρα. Μας ανέφεραν ότι κάθε φορά που απομακρύνουν 
τα  ποίμνιά  τους  μαζεύουν  σπασμένα  «τσουκάλια  και  κεραμιδάκια». 
Ορισμένα σπήλαια τα έχει ερευνήσει η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία 
και μάλιστα πληροφορηθήκαμε ότι έχει κατέλθει σε βάθος μέχρι τα 100μ. 
Προτείνουμε τη καταγραφή τους  … και με την ευκαιρία θα πρέπει  να 
εντοπισθεί  και  το  σπήλαιο  των  Προιτίδων  που  κατά  τον  Περιηγητή, 
βρίσκεται υψομετρικά άνω των Λουσών». 
Στα δυτικά του διασέλου στις βόρειες υπώρειες του όρους Σαϊτά και στο 
σημερινό λιβάδι  Λάκκες  Σαϊτά, όπου και το εξωκλήσι του Σωτήρος, 
του δημοτικού διαμερίσματος Λυκουρία, οι γηγενείς Π. Κόντος και Αθ. 
Σβίγκος μου ανέφεραν ότι στη θέση υπάρχουν αρχαιότητες. Όμως, κατά 
την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν αρχαία κατάλοιπα, ούτε κεραμική και ο 
χώρος  πρέπει  να  χρησιμοποιήθηκε  στα  Νεώτερα  χρόνια  από  τους 
ποιμένες.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Επίσης, στα Δ του διασέλου και στις νότιες υπώρειες του όρους  Κλάπα, μου 
ανέφεραν ότι στο πρόβουνο με το όνομα Κάστρο υπάρχουν «δύο πολεμίστρες 
βυζαντινές που σώζονται σε ύψος». Πιθανόν να πρόκειται για οχυρό των ΥΒΥΖ 
χρόνων. Δεν κατέστη δυνατή η αυτοψία.

α/α 202
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 351. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ράχη Μπραΐμη
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 600μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι ΠΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 4.7.2005 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας
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ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται  στα Δ του χωριού, σε απόσταση 650μ. περίπου από 
αυτό και αποτελεί την προς Ν προέκταση της θέσης  Άγιος  Νικόλαος 
(αρ. 200, χάρτης 8). Στην ιδιοκτησία Διαμαντόπουλου, ή Μανίκα υπάρχει 
καλύβα, στο κάτω μέρος της οποίας και στην ανωδομή της οι λίθοι είναι 
λειασμένοι και στους αρμούς τους υπάρχουν ίχνη κονιάματος. Πρόκειται 
για υλικό σε δεύτερη χρήση. Δεν εντοπίστηκε κεραμική.
Λίγο  ανατολικότερα  της  παραπάνω  ιδιοκτησίας  εντοπίστηκαν  στο 
μονοπάτι  δύο  κιβωτιόσχημοι  τάφοι  με  προσανατολισμό  Α–Δ,  πιθανόν 
ΠΒΥΖ χρόνων (εικ. 351). Ο Ν. Κόλλιας, κάτοικος Φιλίων, μου ανέφερε 
ότι στο παρελθόν, κατά την άροση των αγρών στην περιοχή, είχαν βρεθεί 
τάφοι «φτωχικοί».

α/α 203
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Βαρικά
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Ν/ΝΔ του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι, Δ του χωριού. Ο Ν. 
Κόλλιας  με  πληροφόρησε  ότι  και  στη  θέση  αυτή  είχαν  βρεθεί  παλαιά 
πολλά νομίσματα. Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα, ούτε 
κεραμική.

α/α 204
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Μονή Αγίου Αθανασίου
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 926μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Εντοιχισμένη επιγραφή ΡΩΜ χρόνων. Μονή ΜΤΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  329.  ΚΕ,  272,  274–276.  IG V2, 369Β.  Αργυρόπουλος,  145–150. 

Πίκουλας  1981,  107–113,  πίν.  1–2.  Πίκουλας  1985,  85–91.  Πετριτάκη 
1996, 81–88. ΑΡΚΑΔΙΑ, 79–87 και 157–158.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Μονή του Αγίου Αθανασίου βρίσκεται στα Α του χωριού Φίλια, στις 
ΝΔ υπώρειες του βουνού Αγία Τριάδα (ύψους 1.114μ.), το οποίο σήμερα 
ονομάζεται Θισβέτιο . Στη νότια πλευρά του καθολικού της Μονής, είναι 
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εντοιχισμένα δύο θραύσματα επιγραφής, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ως 
παραστάδα  του  ενός  εκ  των  τριών  παραθύρων  της.  Θεωρείται  ότι 
προέρχεται  από την πόλη του Κλείτορος.  Μνεία της επιγραφής γίνεται 
από τον Γ. Παπανδρέου και τον Θ. Αργυρόπουλο.
Η επιγραφή  (το  ένα  θραύσμα)  περιλαμβάνεται  στις  IG V2,  369B [βλ. 
κατάλογο  επιγραφών  κατά  θέση  εύρεσης].  Τα  δύο  θραύσματα 
επαναδημοσίευσε  ο  Γ.  Α.  Πίκουλας,  ο  οποίος  και  καταλήγει  στο 
συμπέρασμα ότι ο κατάλογος είναι πιθανότατα εφηβικός και υποδεικνύει 
την ύπαρξη Γυμνασίου στον Κλείτορα. Για τη χρονολόγηση προτείνει ως 
terminus post quem το 212 μ.Χ.
[Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ιδρύθηκε η Μονή. Ο Θ. Αργυρόπουλος 
αναφέρει  ότι  αρχικά  είχε  ιδρυθεί  στο  λόφο του Αγίου  Αθανασίου  του 
χωριού Αμυγδαλιά (παλ. τοπων. Μαμαλούκα), στον οποίο τοποθετείται ο 
ναός της Κορίας Αθηνάς, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του καθηγουμένου 
της Μονής της Αγίας Λαύρας Πολυκάρπου Πάϊκου, που είχε διατελέσει 
και  μοναχός  στη  Μονή  Αγίου  Αθανασίου.  Επιπλέον,  για  ποιο  λόγο 
μεταφέρθηκε στο χώρο που βρίσκεται σήμερα, δεν είναι γνωστό. Πιθανόν 
το ανώμαλο έδαφος του λόφου να ήταν ο λόγος αλλαγής της θέσης της 
Μονής, όπως αναφέρει ο Γ. Παπανδρέου. Επάνω από την κύρια είσοδο 
της  Μονής  είναι  εντοιχισμένος  λίθος,  στον  οποίον  αναγράφεται  η 
χρονολογία 1763, που πιθανότατα θα είναι ο χρόνος αποπεράτωσης των 
εργασιών. Μεταξύ μάλιστα των ετών 1652–1653 ο Πατριάρχης Παΐσιος 
Α΄ απένειμε την πατριαρχιακή και σταυροπηγιακή αξία στη Μονή και ο 
Θ.  Αργυρόπουλος  θεωρεί  ότι,  πιθανόν,  κατά  την  περίοδο  αυτή  να 
μεταφέρθηκε στο χωριό Φίλια].

α/α 205
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 352. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κυράς το αμπέλι,  ή Σκυράμπελι
ΧΩΡΙΟ Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 640μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κατάλοιπα τοίχων ΒΥΖ εποχής, σπαράγματα ψηφιδωτού δαπέδου

ΑΥΤΟΨΙΑ 22.10.2004 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Δ. Κόλλιας, Γ. Ροδάκης

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και από το αρ. πρ. 207/20.4.1964, 
προκύπτει ότι στη θέση αυτή, η οποία βρίσκεται στα Ν/ΝΔ του χωριού 
Λυκουρία  και  στην  αριστερή/νότια  όχθη  του  ρέματος  Γκούρα,  ο  Π. 
Μπράβος κατά τη διάρκεια άροσης του αγρού του σε βάθος 0.50μ. από 
την  επιφάνεια  του  εδάφους  είχε  εντοπίσει  «τοιχοποιΐαν».  Κατά  την 
πραγματοποιηθείσα  αυτοψία  ο  Έφορος  Αρχαιοτήτων  Ευθ. 
Μαστροκώστας  αναφέρει  ότι  πρόκειται  για  τοίχο  μεγάλου 
οικοδομήματος, ο οποίος ήταν καλυμένος «… δι᾽ ἐγχρώμου κονιάματος» 
και  σπαράγματα  ψηφιδωτού  δαπέδου,  τα  οποία  με  εντολή  του 
καταχώθηκαν. Μετά από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ προκύπτει 
ότι  με  το  αρ.  πρ.  393/23.07.1964  έγγραφο  προς  το  ΥΠΕΠΘ  ο  Ευθ. 
Μαστροκώστας ζητεί να πραγματοποιηθεί αυτοψία στην παραπάνω θέση 
από τον  αρμόδιο  Έφορο Αρχαιοτήτων Π.  Λαζαρίδη και  σε περίπτωση 
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κωλύματος αυτού από τον Δ. Πάλλα (πρβλ. θέση αρ. 58, χάρτης 6).
Κατά την αυτοψία σε όλη την έκταση της  θέσης αυτής  (εικ.  352)  δεν 
εντοπίστηκε κεραμική, παρά μόνον πέτρες με δουλεμένη την επιφάνεια, 
που  σχηματίζουν  αναλημματικούς  τοίχους  και  οι  χωρικοί  ονομάζουν 
«δέματα».
Λίγο  ανατολικότερα  της  θέσης,  συναντήσαμε  την  τοποθεσία  με  το 
μικροτοπωνύμιο  Χόβα,  η  οποία  στην  πραγματικότητα  αποτελεί 
προέκταση  της  πρώτης.  Οι  γηγενείς  του  χωριού  Π.  Κόντος  και  Αθ. 
Σβίγκος  μου ανέφεραν ότι  «η  τοποθεσία  χρησίμευε  ως καταφύγιο  των 
κατοίκων της Λυκούριας  κατά τις  επιδρομές των Τούρκων».  Κατά την 
αυτοψία  εντοπίστηκαν  τοίχοι  χωρίς  συνδετικό  υλικό,  πρόχειρης 
κατασκευής, οι οποίοι αποτελούσαν αναλήμματα μεταξύ των ιδιοκτησιών. 
Μάλιστα σε έναν εντοπίσαμε και δύο λίθους από πωρόλιθο, πέτρωμα που 
δεν παρατηρείται στην περιοχή. Το ίδιο πέτρωμα συναντήσαμε και στη 
θέση  Ράχη  του  Πύργου (αρ.  207,  χάρτης  8).  Οι  προαναφερθέντες 
κάτοικοι μου ανέφεραν ότι ο τοίχος με τους λίθους από πωρόλιθο ανήκει 
σε «ταφικό κτίσμα». Εδώ πρέπει να υπήρξε κάποιος οικισμός, ο οποίος 
υδρεύετο  από  την  ομώνυμη  πηγή  Χόβα.  Δεν  βρέθηκε  κεραμική.  Στα 
ανατολικά  της  περιοχής  Χόβα  υπάρχει  το  διάσελο  Στα  Λούκια , 
διαμέσου του οποίου διέρχεται μονοπάτι που οδηγεί στην Κώμη και το 
χωριό  Χωτούσσα  (αρχ.  Καφυαί).  Πιθανόν,  αυτό  το  πέρασμα  να 
χρησιμοποιήθηκε και στην αρχαιότητα ως «σύντομη διαδρομή».

α/α 206
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 353–359. Σχ. 56. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κάτω Νίστα 
ΧΩΡΙΟ Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Νομός Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 620μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Θεμέλια ΡΩΜ τοίχων, κεραμική ΑΡΧ, ΚΛ και ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 22.10.2004
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Καραλής, 16–17. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα ΝΔ της προηγούμενης θέσης (αρ. 205, χάρτης 8). 
Στα  Β  πρανή  των  Νταραίικων  βουνών  και  ανατολικά  της  οικίας  Δ. 
Κοντογιάννη,  σε  απόσταση  150–200μ.  από  αυτήν  εντοπίστηκε  μεγάλο 
όρυγμα  από  λαθρανασκαφή.  Στις  παρειές  του  είναι  ορατά  κομμάτια 
κεραμίδων στέγης (εικ. 353), πλίνθοι τετράγωνης κάτοψης, διαστάσεων 
0.30 x 0.31μ. x 0.04μ. (εικ. 354–355) και τμήματα τοίχων (εικ. 356). Ένα 
τμήμα  τοίχου  είναι  δομημένο  με  οπτόπλινθους,  μεταξύ  των  οποίων 
παρεμβάλλεται  κονίαμα «κουρασάνι ερυθρού χρώματος» πάχους 0.05μ. 
(εικ.  357).  Πρόκειται  για  εγκατάσταση των ΡΩΜ χρόνων και  μάλιστα 
παρόδια, αφού από τη θέση διέρχεται ο δρόμος που ξεκινούσε από τους 
Λουσούς και τον Κλείτορα και οδηγούσε στη Φενεό. Το άφθονο νερό και 
η καλλιεργήσιμη γη είναι ιδανικός τόπος για αγροτικό οικισμό.
Μεταξύ των οστράκων βρέθηκε  θραύσμα χείλους  προχοειδούς  αγγείου 
(εικ. 358), που χρονολογείται στο β΄ μισό του 6ου αι. π.Χ. [πρβλ. Athenian 
Agora, ΧΙΙ 351, πίν. 75, αρ. 1633–1643], θραύσμα πιθοειδούς αγγείου, 
όστρακο  έξω  νεύοντος  χείλους  κλειστού  αγγείου  (σχ.  56), 
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χρονολογούμενο στα 425–400 π.Χ. [ως προς τον τύπο του χείλους πρβλ. 
Athenian Agora, ΧΙΙ 337, αρ. 1450, πίν. 60 και 356, αρ. 1710, πίν. 79]. Τα 
όστρακα  δεν  είναι  χαρακτηριστικά,  όμως  οι  τύποι  τους  καλύπτουν  το 
χρονολογικό φάσμα από τον 6ο αι. π.Χ. έως τα μέσα του 5ου αι. π.Χ., ενώ 
ορισμένα ανήκουν στη ΡΩΜ εποχή (εικ. 359).  Λίγο νοτιότερα υπάρχει 
ακόμη και  σήμερα πηγή με  το όνομα  Πηγή  του  Κάτω  Νίστα ,  που 
ασφαλώς θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της εγκατάστασης. 
Στην ίδια θέση εντοπίζεται  και  ο  οικισμός  Νίστα,  ο  οποίος  αποτέλεσε 
έναν από τους οικισμούς που κατέλαβαν οι άνθρωποι,  όταν κατέβηκαν 
από το Παλιοχώρι.

α/α 207
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 360–366. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ράχη του Πύργου
ΧΩΡΙΟ Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 540μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τοίχοι  άγνωστης  εποχής.  Oικοδομικά  λείψανα  YBYZ (;)  χρόνων, 

αδιάγνωστη κεραμική
ΑΥΤΟΨΙΑ 22.10.2004 

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Δ. Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 76. ΚΕ, 12–13. Καραλής, 16–17, 20.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για  επιμήκη  λόφο,  που  βρίσκεται  στα  ΝΔ  του  χωριού 

Λυκουρία, ο οποίος σχηματίζει πλάτωμα στην κορυφή του (εικ. 360). Στη 
δυτική  απόληξή  του  δημιουργούνται  τρία  επάλληλα  επίπεδα,  ύψους 
1.50μ.–2μ.  το  καθένα.  Στο  δεύτερο  επίπεδο  της  νότιας  πλευράς  του 
εντοπίστηκε πύργος (;)  τετράγωνης κάτοψης, με τοίχους πάχους 0.70μ. 
και  συνδετικό  υλικό  ισχυρό  κονίαμα  (εικ.  361).  Στο  εσωτερικό  της 
τετράγωνης κατασκευής είχε γίνει λαθρανασκαφή. Στο ανώτερο πλάτωμα 
εντοπίστηκε γωνία τοίχων μήκους 6μ. περίπου ο καθένας, ύψους 0.80μ. 
και πλάτους 0.55–0.60μ. (εικ. 362). Είναι κτισμένοι από πέτρες μετρίου 
και μεσαίου μεγέθους και συνδετικό υλικό ισχυρό ασβεστοκονίαμα. Κατά 
την αυτοψία βρέθηκε αδιάγνωστη κεραμική. Στις Α και ΝΑ υπώρειες του 
ίδιου λόφου υπάρχουν  τοίχοι  χωρίς  συνδετικό  υλικό,  που μοιάζουν  με 
αναλήμματα, οι λίθοι των οποίων είναι αρκετά δουλεμένοι και είναι από 
πώρο  (εικ.  363–365).  Η  κεραμική  που  περισυνελέγη  είναι  εντελώς 
εφθαρμένη και ως εκ τούτου αδιάγνωστη. Από το δυτικό άκρο του λόφου 
είναι  ορατό το πέρασμα της  αρχαίας διαδρομής,  το οποίο ακολουθεί  ο 
νεώτερος δρόμος (εικ. 366).
Ο  Γ.  Παπανδρέου  (ΙΚ,  76)  αναφέρει  ότι:  «…  ὁ  ὑπεράνω  τῆς  πηγῆς 
ἀπόκρημνος βραχώδης λόφος ποὺ ὀνομάζεται Ράχη τοῦ Πύργου, ὡς 
δὲ  γραῖα  τις  ἐν  Παγκρατίῳ  ἐνθυμεῖται,  ἐλέγετο  παλαιότερον  ὑπὸ 
Παγκρατιανῶν, Λευκάσιον».
Στα  Α/ΒΑ  της  θέσης,  στην  ευρύτερη  περιοχή  της  και  στην 
αριστερή/δυτική  πλευρά  του  δρόμου  που  οδηγεί  στο  χωριό  Λυκουρία, 
υψώνεται ο γήλοφος Μαγούλα, στις ΝΔ υπώρειες του οποίου βρίσκεται 
το τοπωνύμιο Παλαιόσπιτα,  ή  Παλιόσπιτα . Στην κορυφή του λόφου 
υπάρχει  το  εξωκλήσι  του  Αγίου  Κωνσταντίνου.  Στο  χώρο  υπάρχουν 
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διάσπαρτοι  λίθοι,  μεσαίου  κυρίως  μεγέθους  και  αρκετά  λειασμένοι,  οι 
οποίοι  πιθανόν  να  αποτελούσαν  θεμέλια  πρόχειρων  καλυβών  των 
ποιμένων της περιοχής. 

α/α 208
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 367–369. Σχ. 57–59. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Χελωνοσπηλιά
ΧΩΡΙΟ Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Νομός Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Όστρακα ΝΝ, ΠΕ, ΜΕ εποχής, παρόδιο ιερό, τμήμα αρχαίου δρόμου με 

αρματροχιά, πήλινα ειδώλια
ΑΥΤΟΨΙΑ 6.10.2004 

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Δ. Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 76. ΚΕ, 281. Παπαχατζής 1980, 250, υποσ. 2.  Σάμψων 1997, 365. 
Πίκουλας 1999, 142, υποσ. 14. ΑΡΚΑΔΙΑ, 422. Πετρόπουλος 2004, 37. 
Πετρόπουλος 2004α (υπό έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για  μικρό  βραχώδες  έξαρμα  ύψους  περίπου  35μ.,  το  οποίο 
ελέγχει την κοιλάδα του Λάδωνος στα Ν (εικ. 367) και τον κάτω ρου του 
Αροάνιου,  ή Κατσάνα ποταμού. Στα ΒΔ είναι ορατός ο  «αὐλών», που 
οδηγεί στον Κλείτορα (εικ. 368). Ο Γ. Α. Πίκουλας εντόπισε δίπλα στο 
γεφύρι αρματροχιά, που είχε μήκος 2μ. Από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ 
ΕΠΚΑ (αρ.  πρ.  1269/20.08.1975)  επισημαίνεται  η  παρουσία οστράκων 
αγγείων και  όχι  κτηριακών καταλοίπων.  Κατά τη διάνοιξη  τάφρου για 
τοποθέτηση αλεξικέραυνου, με σκοπό την προστασία του εκεί χάλκινου 
αγάλματος  της  Ελευθερίας,  βρέθηκαν  ακέφαλο  πήλινο  ειδώλιο  και  42 
κομμάτια διαφόρων μεγεθών άλλων ειδωλίων, τα οποία παρεδόθησαν από 
τον  Κ.  Ι.  Ντακόλια  στο  Αστυνομικό  Τμήμα  της  Κλειτορίας  (το 
πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης συνετάγη στις 14.09.1971). Από το 
αρ.  πρ.  1554/22.9.1971  έγγραφο  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ προς  το  Αστυνομικό 
Τμήμα Κλειτορίας, προκύπτει ότι τα ευρήματα εισήχθησαν στο Μουσείο 
Πατρών  «… συσχετισθέντα μὲ ἕτερα ἅτινα συνελέγησαν ἐπὶ  τόπου 
ὑπὸ  τοῦ  ὑπογράφοντος». Κατόπιν  ενδελεχούς  ελέγχου  των  βιβλίων 
καταγραφής  και  του  Βιβλίου  Εισαγωγής  Αντικειμένων  του  Μουσείου 
Πατρών δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίησή τους.
Ο Αδ. Σάμψων βρήκε όστρακα άβαφα της ΝΝ και θραύσματα πιθοειδών 
αγγείων,  που  φέρουν  σχοινοειδή  διακόσμηση  και  ανήκουν  στην  ΠΕ 
περίοδο. 
Σε αυτοψία που πραγματοποιήσαμε δεν διαπιστώθηκαν κτηριακά λείψανα 
και  περισυνελέγησαν  όστρακα  διαφόρων  εποχών.  Συγκεκριμένα 
βρέθηκαν: θραύσμα επίπεδης βάσης χονδροειδούς αγγείου (εικ. 369α, σχ. 
57) της ΝΝ Ιβ [πρβλ. Σάμψων 1997, 199, σχ. 57, εικ. 186], ωτόσχημη 
λαβή ΠΕ/ΜΕ χρόνων (εικ. 369β), όστρακο Ν εποχής (εικ. 369γ, σχ. 58) 
με  εγχάρακτη  διακόσμηση  [πρβλ.  Σάμψων,  1997,  235–236],  τμήμα 
ταινιωτής λαβής μινύου αγγείου (εικ. 369δ, σχ. 59) του τέλους της ΜΕ 
περιόδου [πρβλ.  Athenian Agora,  XIII 76,  πίν.  18,  αρ.  273],  θραύσμα 
δακτυλιόσχημης  βάσης  μεσαίου  ύψους  φθαρμένο  της  ΝΝ  Ιβ  [πρβλ. 
Σάμψων 1997, 201, σχ. 56] και τα υπόλοιπα είναι αδιάγνωστα. 
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α/α 209
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 370. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Πηγές του Λάδωνα
ΧΩΡΙΟ Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Νομός Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αδιάγνωστη κεραμική

ΑΥΤΟΨΙΑ 22.10.2004
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Δ. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ Στράβ. VIII 8, 4 = C 389. Παυσ. VIII 20, 1. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 266. Καραλής, 16–17. Baladié, 99. Παπαχατζής 1980, 250–252. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο ακίνητο ιδιοκτησίας Γ. Β. Καραχάλιου, που βρίσκεται παραπλεύρως 
της  αριστερής/νότιας  όχθης  του ποταμού Λάδωνος  (εικ.  370),  υπάρχει 
άφθονη εφθαρμένη λεπτή κεραμική και θραύσματα κεραμίδων στέγης. 
Ανατολικά  των  πηγών  του  ποταμού  βρίσκεται  μικρό  οροπέδιο  με  την 
ονομασία Λιάβα, το οποίο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γηραιοτέρων 
της  περιοχής,  κατοικούνταν  πιθανόν  κατά  τα  Νεώτερα  χρόνια  και 
αποτελούσε κάποιο συνοικισμό του χωριού Λυκουρία. Δεν εντοπίστηκαν 
τοίχοι ούτε κεραμική. 

α/α 210
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 371–372. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Λειμιτζίνες,  ή Λιμέντζες
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Καλύβια
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 400μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λαβές αγγείων ΡΩΜ εποχής, κεραμική ΥΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 7.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας, Α. Δαφαλιάς

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στα  Δ  του  οικισμού  Καλύβια  (εικ.  371).  Περισυνελέγη 
κεραμική, η οποία είναι εφθαρμένη, πιθανόν των ΥΒΥΖ χρόνων. Μεταξύ 
των οστράκων υπάρχουν και πέντε λαβές ταινιωτές,  ΡΩΜ εποχής (εικ. 
372).

α/α 211
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 373–374. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κυνηγάρης
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
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ΥΨΟΜΕΤΡΟ 480μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αδιάγνωστη κεραμική, κομμάτια κεραμίδων στέγης

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  Ν/ΝΑ  των  Φιλίων  και  πρόκειται  για  μικρή  κοιλάδα,  που 
διαρρέεται από τον Λάδωνα ποταμό (εικ. 373). Στη δεξιά/βόρεια όχθη του 
ποταμού  υψώνεται  ο  λόφος  Κουτρουμπούφη (εικ.  374)  και  στην 
αριστερή/νότια  όχθη  το  βουνό  Κάστρο,  που  ανήκει  στην  κτηματική 
περιφέρεια  του  Παγκρατίου.  Ο  λόφος  Κάστρο  παραρρέεται  από  τον 
ποταμό Λάδωνα. Στα καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια βρίσκονται σποραδικά 
κομμάτια  χονδροειδούς  αδιάγνωστης  κεραμικής,  καθώς  και  κεραμίδες 
στέγης. Οι κάτοικοι πιστεύουν ότι το όνομα της θέσης παραπέμπει στο 
μύθο της Κερυνίτιδος Ελάφου.
Ο γηγενής Ν. Κόλλιας με πληροφόρησε ότι το 1930, κατά τη διάνοιξη 
αρδευτικής αύλακος, βρέθηκαν «αντικείμενα αρχαίων τάφων».

α/α 212
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Πύργος
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Καλύβια
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 568μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κατάλοιπα κυκλικού πύργου ΥΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 7.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας, Α. Δαφαλιάς

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στην  αριστερή/δυτική  πλευρά  του  δρόμου,  που  οδηγεί  στα 
Φιλαίικα  Καλύβια  και  τα  Φίλια.  Πρόκειται  για  μικρό  έξαρμα  γης, 
διαμέτρου  5μ.  περίπου,  στην  ιδιοκτησία  Α.  Δαφαλιά.  Στο  πλάτωμα 
υπάρχει  κρημνισμένο  οικοδομικό  υλικό,  που  προέρχεται  από  κυκλικής 
κάτοψης  κτήριο,  πιθανόν  πύργο.  Κατά  την  αυτοψία  δεν  βρέθηκαν 
όστρακα.

α/α 213
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 375–377. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Λουτρό, ή Λούστρα
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Καλύβια
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λείψανα ΜΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 7.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας, Α. Δαφαλιάς

ΠΗΓΕΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στα Δ της θέσης  Πύργος (αρ. 212, χάρτης 8),  όπου και  η 

ομώνυμη πηγή. Σώζονται θεμέλια τοίχων, που ανήκουν σε εγκατάσταση 
των  ΜΒΥΖ  χρόνων  (εικ.  375).  Σε  όλο  το  χώρο  υπάρχουν  αρκετά 
θραύσματα κεραμίδων στέγης (εικ. 376–377).

α/α 214
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 378. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Χάνια
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 450μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ταφικός πίθος ΓΕ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 22.8.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από  το  αρχείο  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  και  από  αναφορά  του  αρχαιοφύλακα 
Αλεξανδρόπουλου  (αρ.  πρ.  1873/12.11.1975)  προκύπτει  ότι  στη  θέση 
αυτή είχε εντοπισθεί ταφικός πίθος ΓΕ χρόνων:  «Ὄταν ἔκανα αὐτοψία, 
οἱ  κάτοικοι  μὲ πληροφόρησαν ὅτι  τὸ κιούπι  περιείχε  ἕνα βελονάκι, 
ἦταν χωμάτινο καὶ τὸ κατέστρεψαν γιατὶ τὸ θεώρησαν ἄνευ ἀξίας». 
Πιθανόν με τη λέξη «βελονάκι» εννοεί την περόνη (εικ. 378). Το εύρημα, 
μήκους  0.141μ.,  (αρ.  κατ.  1900  ΜΜΠ),  αποτελεί  ένδειξη  για  την 
παρουσία νεκροταφείου στη συγκεκριμένη θέση των ΓΕ χρόνων. Κατά 
την αυτοψία εντοπίστηκαν κομμάτια πίθων. 
Ο Ν. Κόλλιας μου ανέφερε ότι παλαιότερα στα Φιλαίικα Χάνια «θυμόταν 
μωσαϊκό δάπεδο», το οποίο με τον καιρό εξαφανίστηκε.

α/α 215
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κλήμα του Παυσανία
ΧΩΡΙΟ Παγκράτιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Σελλά
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λιγοστά κεραμίδια στέγης ΜΤΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 5.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπαχατζής 1980, 252, υποσ. 1. Λεξικό 2001, 418, 3729.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πολύ  κοντά  στη  συμβολή  των  ποταμών  Αροανίου  και  Λάδωνος  και 
αριστερά/νότια  της  Επαρχιακής  οδού  Κλειτορίας  –  Τριπόλεως  υπάρχει 
μεγάλο  «Κλήμα»,  το  οποίο  σήμερα  όλοι  γνωρίζουν  ως  «Κλήμα  του 
Παυσανία». 
Στη θέση που βρίσκεται το «Κλήμα», υπάρχει και το εξωκλήσι του Αγίου 
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Νικολάου,  γύρω από το οποίο υπάρχουν θραύσματα κεραμίδων στέγης 
των ΜΤΒΥΖ χρόνων. 

α/α 216
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κόστρες
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 540μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Σπόνδυλοι αρράβδωτων κιόνων ΡΩΜ χρόνων, κεραμική αδιάγνωστη και 

τοίχοι πρόχειρης κατασκευής
ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 149, 154.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στο Φιλαίικο κάμπο, λίγο πριν από τη συμβολή των 

ποταμών  Λάδωνος  και  Τράγου.  Μεταξύ  των  δύο  ποταμών  υψώνεται 
λόφος  πετρώδης,  με  χαμηλή  βλάστηση,  στον  οποίο  βρίσκονται  τοίχοι 
ευτελούς  κατασκευής.  Ο Γ. Παπανδρέου κάνει μνεία για  «σπόνδυλους 
κιόνων ἀρραβδώτων καὶ ἀρχαϊκῶν ἐξ ἀσβεστολίθου ἀνεχώσθησαν».
Περισυνελέγησαν αρκετά όστρακα, τα οποία όμως είναι εφθαρμένα. Ο Γ. 
Παπανδρέου τοποθετεί στη θέση αυτή την παραλαδώνια κώμη Μεσοβόα.
Εδώ βρίσκεται και το μονότοξο γεφύρι του Λάδωνος, το οποίο σύμφωνα 
με την παράδοση κτίστηκε το 1512 από τον Γ. Τσερνοτάμπεη, ο οποίος 
στη  θέση  Τρούπα (αρ.  279,  χάρτης  8)  είχε  βρει  θησαυρό  αρχαίων 
νομισμάτων,  τα  οποία  παρέδωσε  στον  Σουλτάνο  Σελήμ  Γ΄,  και  ο 
τελευταίος  ως  ανταμοιβή  του  έδωσε  τον  τίτλο  του  Μπέη  και  του 
παραχώρησε γαίες στην Ηλεία, την Αχαΐα και τη Μεσσηνία.

α/α 217
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Πάτρες, ή Ρίζα Αμπέλια
ΧΩΡΙΟ Παγκράτιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 460μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τμήματα τοίχων από αργολιθοδομή 

ΑΥΤΟΨΙΑ 22.8.2003 
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τη θέση διχοτομεί η Επαρχιακή οδός Πατρών – Τριποτάμων – Τριπόλεως 
(111) και βρίσκεται στα Δ της προηγούμενης θέσης (αρ. 216, χάρτης 8). 
Από αναφορά του φύλακα Αρχαιοτήτων Κ. Αλεξανδρόπουλου (αρ. πρ. 
2762/25.06.1984)  προκύπτει  ότι  υπάρχουν  αρχαία  κτήρια.  Μετά  από 
αυτοψία  διαπιστώθηκε  ότι  τα  προαναφερθέντα  κατάλοιπα  ανήκουν  σε 
τοίχους από αργολιθοδομή, ενώ δεν εντοπίστηκε κεραμική. 
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α/α 218
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Φίλια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Καλύβια
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 420μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι και κεραμική ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 22.8.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλεξοπούλου 2005β, 296.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παραπλεύρως της Επαρχιακής οδού Πατρών – Τριποτάμων – Τριπόλεως 
(111)  και  έναντι  της  οικίας  Σταθούλια,  κατά  τη  διάνοιξη  αρδευτικού 
αύλακος,  σε  βάθος  1.50μ.  από  την  επιφάνεια  του  οδοστρώματος  της 
σύγχρονης οδού ερευνήθηκαν  δύο κεραμοσκεπείς  τάφοι,  ακτέριστοι  με 
προσανατολισμό  Β–Ν.  Τα  λίγα  όστρακα  που  περισυνελέγησαν 
χρονολογούνται στους ΡΩΜ χρόνους.

α/α 219
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 379–380. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Συκιές
ΧΩΡΙΟ Παγκράτιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι, όστρακα ΠΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 5.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Π. Βλαγκόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  Β/ΒΑ  του  χωριού  στις  Ν  υπώρειες  του  λόγου 
Κοκκινόβραχος  (ύψους  936μ.).  Ο  Σύλλογος  Παγκρατιωτών 
Καλαβρυτινών με την επωνυμία «Ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος», με το αρ. 
πρ. 329/3.11.2005 έγγραφό του προς τη ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, αναφέρει ότι στην 
παραπάνω  θέση  ο  Π.  Βλαγκόπουλος  «ανεύρε  δύο  κενοτάφια  λίθινα, 
καλυμένα με τεράστιες  πλάκες  και  εντός  αυτών να υπάρχουν σκελετοί 
ανθρώπων».  Στην  πραγματοποιηθείσα  αυτοψία  διαπιστώθηκε  ότι 
πρόκειται για δύο μικρών διαστάσεων κιβωτιόσχημους τάφους μήκους 1μ. 
και  πλάτους  0.38μ.  (εικ.  379).  Τα πλευρικά  τους  τοιχώματα ήταν από 
ασβεστολιθικές  πλάκες,  δεν έφεραν κάλυψη και  είχαν προσανατολισμό 
Α–Δ. Ο Π. Βλαγκόπουλος με πληροφόρησε ότι και στο παρελθόν κατά 
την άροση της πλαγιάς είχαν έλθει στο φως αρκετοί τάφοι και ότι εδώ 
ήταν νεκροταφείο.  Μεταξύ των οστράκων δύο είναι χαρακτηριστικά των 
ΠΒΥΖ  χρόνων,  εκ  των  οποίων  το  ένα  φέρει  σταυρό  με  εμπίεστη 
διακόσμηση.
Από τη θέση αυτή είναι ορατός ο κάτω ρους του Αροάνιου, η Κατσάνα 
ποταμού, κοντά στη συμβολή του με τον Λάδωνα, και ο «αυλώνας» που 
οδηγεί στον Κλείτορα (εικ. 380).
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α/α 220
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Παλαιόπυργος, ή Παλιόπυργος
ΧΩΡΙΟ Παγκράτιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 960μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τοίχοι ευτελούς κατασκευής, αδιάγνωστη κεραμική, αρχιτεκτονικό μέλος 

ΒΥΖ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 5.12.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 76. ΚΕ, 149, 154.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Δ του χωριού. Ο Γ. Παπανδρέου τοποθετεί στη θέση αυτή 

την  παραλαδώνια  κώμη  Λευκάσιον.  Κατά  την  αυτοψία  εντοπίστηκε 
χονδροειδής κεραμική, αδιάγνωστη και τοίχοι από αργολιθοδομή. 
Μέσα  στο  χωριό  και  επάνω από  τον  κρουνό  τεχνητής  κρήνης  ήταν 
εντοιχισμένος λίθος μαρμάρινος, διαστάσεων 0.60μ. x 0.20μ. x 0.10μ. με 
ανάγλυφο ανθέμιο, όπως αναφέρει ο Γ. Παπανδρέου. Πιθανόν πρόκειται 
για  επίκρανο  ΒΥΖ  χρόνων.  Κατά  την  αυτοψία  διαπιστώθηκε  ότι  η 
αναφερόμενη από τον Γ. Παπανδρέου καθώς και οι υπόλοιπες τέσσερις 
κρήνες  που υπάρχουν στο χωριό,  έχουν ανακαινισθεί  και  επενδυθεί  με 
πέτρα,  με  αποτέλεσμα  να  μην  μπορέσουμε  να  εντοπίσουμε  το 
αρχιτεκτονικό μέλος.

α/α 221
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 381. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Πανουργιά Αχλάδες, ή Πανουργιά Αλωνάκια 
ΧΩΡΙΟ Παγκράτιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Στενόν
ΔΗΜΟΣ Κλειτορίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 640μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τοίχοι από αργολιθοδομή, κεραμική ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 9.11.2005 
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Δ. Κόλλιας 

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 272.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για μεγάλη έκταση, η οποία είναι επικλινής με θέα προς την 
κοιλάδα του ποταμού Τράγου. Βρίσκεται στις Ν/ΝΔ υπώρειες του βουνού 
Προφήτης  Ηλίας  (ύψους 1.168μ.), το οποίο αποτελεί και το όριο των 
νομών  Αχαΐας  και  Αρκαδίας. Ο  χώρος  ενδείκνυται  για  εγκατάσταση. 
Υπάρχουν  τοίχοι  από  αργολιθοδομή,  οι  οποίοι  επέχουν  θέση 
αναλημμάτων.  Κατά  την  αυτοψία  περισυνελέγη  κεραμική,  αρκετά 
εφθαρμένη, των ΡΩΜ χρόνων (εικ. 381).
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IV. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ *

(Θέσεις 222–273)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

222. Βιλιβίνα Λεχούριον Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
223. Αλυσσό Λεχούριον Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
224. Σπήλαιο Δροβολοβού Καμενιάνοι Δροβολοβόν Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
225. Κουβούκλια Καμενιάνοι Δροβολοβόν Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
226. Στα Βορράλωνα Δεσινόν Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
227. Κτήμα Ιωάννη 

Βερροίου
Καμενιάνοι Δροβολοβόν Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

228. (-) Καμενιάνοι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
229. Αλώνι του 

Ξενοχρήστου
Καμενιάνοι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

230. Ναός Αγίου 
Αθανασίου

Καμενιάνοι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

231. Παναγιά Καμενιάνοι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
232. Κτήμα Καραπιπέρη Λιβάρτζιον Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
233. Μεγάλη Βρύση, ή 

Νερομάνα
Καμενιάνοι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

234. (Επί της Επαρχιακής 
οδού Τριποτάμων – 
Σοπωτού – 
Καλαβρύτων)

Λιβάρτζιον Λιβαρτζινόν Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

235. Παλιόκαστρο, ή 
Κάστρο του Αγριδίου

Αγρίδιον Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

236. Παλιορούμελη,  ή 
Παλιοχώρι

Αγρίδιον Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

237. Τάρταρης, ή Κάστρο 
του Σοπωτού

Αροανία 
(παλ. τοπων. 

Σοπωτό)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

238. (-) Αροανία 
(παλ. τοπων. 

Σοπωτό)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

239. Άγιοι Ανάργυροι Αλέσταινα Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
240. Άγιοι Θεόδωροι Αλέσταινα Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
241. Ελουκός Τριπόταμα Κάτω 

Τριπόταμα
Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

242. (Εντός του οικισμού) Τριπόταμα Άνω Ψωφίς Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
243. Πόρτες,  ή Γαλαρία Τριπόταμα Κάτω 

Τριπόταμα
Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

244. Βρύσες του 
Καλόγερου

Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

*. Στην περιοχή Αροανίας συμπεριλαμβάνονται και τέσσερις (4) θέσεις, οι αρ. 256, 265, 267 και 268, οι οποίες σήμερα  
ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Λάμπειας Νομού Ηλείας
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

245. Βασιλική Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

246. Κρεμμυδόγιαννη Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

247. Σφακιερό Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

248. Παλιόκαστρο, ή 
Κοκκινιά,  ή 
Πρασινίτσα

Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

249. Μαγαζιά Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

250. Λόφος 
Μπαρμπανίτσα

Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

251. Άγιος Ιωάννης Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

252. Μονή Τριποτάμων, ή 
Κοιμήσεως Θεοτόκου

Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

253. (Μέσα στο χωριό) Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

254. Βρύση του Κατριβά Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

255. Αγραπιδιά Ελένης Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

256. (Μέσα στον οικισμό) Ορεινή 
(παλ. τοπων. 
Μοστενίτσα)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

257. Ελληνικό Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

258. Σχολικό Συγκρότημα Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

259. Παλιομάγγανο Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

260. Εβραίικη Λάκκα Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

261. Παλιομονάστηρο, ή 
Μοναστήρια

Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

262. Χάνι Μπάμπουρα Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

263. Κάτω από τη γέφυρα Τριπόταμα Κάτω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

264. Λόφος Αγίου 
Βασιλείου

Σειραί 
(παλ. τοπων. 

Βερσίτσι)

Άγιος 
Βασίλειος

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

265. Κατεβάτες Ορεινή 
(παλ. τοπων. 
Μοστενίτσα)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

266. Παλαιβός Αλέσταινα Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
267. Δεντρούλια Ορεινή 

(παλ. τοπων. 
Μοστενίτσα)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

268. Παλιοφυτειές Ορεινή 
(παλ. τοπων. 
Μοστενίτσα)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

269. Λόφος Αγίου 
Γεωργίου

Σειραί 
(παλ. τοπων. 

Βερσίτσι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

270. Πηγή του 
Φλαμπουριάρη

Σειραί 
(παλ. τοπων. 

Βερσίτσι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

271. Πλάτανος του 
Παυσανία,  ή 
Κεφαλόβρυσο

Τριπόταμα Άνω 
Τριπόταμα

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

272. Λόφος Βίτσι Σειραί 
(παλ. τοπων. 

Βερσίτσι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

273. Κεραμιδιά Δεχούνι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

263

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



α/α 222
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Βιλιβίνα
ΧΩΡΙΟ Λεχούριον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικοδομικά λείψανα και τάφοι ΡΩΜ (;) εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 3.3.1999
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 224, 244–245.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Ν του χωριού και στη δεξιά/ανατολική πλευρά του δρόμου 
που οδηγεί σε αυτό. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι υπάρχουν κατάλοιπα 
κατοικιών και  τάφων,  που χρονολογούνται  στη ΡΩΜ εποχή. Κατά την 
αυτοψία εντοπίστηκε χονδροειδής κεραμική, αδιάγνωστη. 

α/α 223
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Αλυσσό
ΧΩΡΙΟ Λεχούριον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 700μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λείψανα κατοικιών και τάφων ΡΩΜ (;) εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 4.3.1999
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 224.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στα  Ν  του  χωριού  και  στην  αριστερή/δυτική  πλευρά  του 
δρόμου που οδηγεί σε αυτό. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι και στη θέση 
αυτή  υπάρχουν κατάλοιπα οικιών  και  τάφων,  που χρονολογούνται  στη 
ΡΩΜ εποχή. Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν οικιστικά κατάλοιπα, 
παρά μόνον θραύσματα κεραμίδων στέγης.

α/α 224
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Σπήλαιο Δροβολοβού
ΧΩΡΙΟ Καμενιάνοι 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Δροβολοβόν
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.100μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πήλινο ειδώλιο ΚΛ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 18.12.1998
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού), Α. Μουτζάλη, Λ. Σταυροπούλου

ΠΗΓΕΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 214. Παπαδόπουλος 1969, 45–60. Παπαδόπουλος 1970, 109–111.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σπήλαιο του Δροβολοβού βρίσκεται Α του ομώνυμου οικισμού, στα 

χαμηλά πρανή των  ΝΔ υπωρειών του  βουνού  Μακριά  Ράχη  (ύψους 
1.246μ.). Στο σπήλαιο υπήρχε ναός αφιερωμένος στη Ζωοδόχο Πηγή, ο 
οποίος σήμερα είναι ερειπωμένος και είναι γνωστό και ως  Βράχος  της 
Παναγιάς.  Εν  μέρει  σωζόταν  τοιχογραφία.  Πρόσφατα  το  εκκλησάκι 
ανακαινίσθηκε.  Από εδώ προέρχεται  γυναικείο  ειδώλιο  (προτομή),  που 
φέρει πέπλο και έχει τη δεξιά χείρα στο στήθος, και χρονολογείται στο 
τέλος του 5ου αι. π.Χ.–αρχές 4ου αι. π.Χ. [πρβλ. Corinth XII 31, πίν. 7, αρ. 
103]. Το ειδώλιο μοιάζει με ανάλογο προερχόμενο από την Ψωφίδα (αρ. 
253, αρ. 6 ΕΠΙΜΕΤΡΟΥ) και αποτελεί ένδειξη για την παρουσία ιερού. 
Βρέθηκε  το  1969  (18  Απριλίου)  «στο  άντρον  της  σπηλιάς»,  όπως 
αναφέρει ο ιερομόναχος Ν. Π. Παπαδόπουλος και το χρονολογεί στον 5ο 

αι. π.Χ.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Στα Α του σπηλαίου και σε μικρή απόσταση, 200μ. περίπου επάνω στο δρόμο 
που  οδηγεί  από  το  Δροβολοβό  στο  χωριό  Δεσινό,  βρίσκονται  τα  ερείπια 
ναϋδρίου,  διαστάσεων  6.50μ.  x 6.60μ.  και  πάχους  τοίχων  0.90μ.,  που  ήταν 
αφιερωμένο  στον  Άγιο  Παντελεήμονα.  Σήμερα  στο  χώρο  του  ερειπωμένου 
ναϋδρίου υπάρχουν αιωνόβια δένδρα και πυκνή βλάστηση. Κοντά στη ρίζα ενός 
μεγάλου πρίνου βρίσκεται τμήμα ραβδωτού κίονα, διαμ. 0.50μ. και σωζ. ύψους 
1.15μ.

α/α 225
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Κουβούκλια
ΧΩΡΙΟ Καμενιάνοι

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Δροβολοβόν
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 940μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νομίσματα ΥΒΥΖ χρόνων και Ενετικά

ΑΥΤΟΨΙΑ 18.12.1998
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού), Α. Μουτζάλη, Λ. Σταυροπούλου

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπαδόπουλος 1969, 49 και 52–53.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  Ν/ΝΑ  του  οικισμού  Δροβολοβός  και  στη 
δεξιά/ανατολική πλευρά του δρόμου που οδηγεί σε αυτόν. Όπως αναφέρει 
ο ιερέας Ν. Π. Παπαδόπουλος, το 1878 ο Αντώνιος Παπαδόπουλος από το 
Δεσινό  Καλαβρύτων,  μαθητής  τότε  του  Δημοτικού  Σχολείου 
Δροβολοβού, βρήκε στη θέση σύνολο χάλκινων και αργυρών νομισμάτων. 
Το 1969 μερικά από αυτά τα νομίσματα ταυτίστηκαν από τη Διευθύντρια 
του  Νομισματικού  Μουσείου,  Μ.  Οικονομίδου-Καραμεσίνη.  Μεταξύ 
αυτών υπήρχαν νομίσματα ΥΒΥΖ χρόνων αυτοκράτορος Μανουήλ 1143–
1180  [για  τις  εκδόσεις  του  αυτοκράτορος  Μανουήλ  Κομνηνού,  πρβλ. 
Γαλάνη et al. 2000, 180–194] και Ενετικά εποχής Φραγκίσκου Δάνδολου 
1329–1339  και  Α.  Βενιέρη  1382–1400  [πρβλ.  Paolucci,  27,  37].  Από 
έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ δεν προκύπτουν στοιχεία για το που 
βρίσκονται σήμερα τα νομίσματα. 
Η αυτοψία απέβη άκαρπος, γιατί δεν εντοπίστηκαν οικοδομικά κατάλοιπα 
ούτε κεραμική.
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α/α 226
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Στα Βορράλωνα
ΧΩΡΙΟ Δεσινόν

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.090μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι ΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 22.5.1997
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού), Ν. Χουλιάρας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπαδόπουλος 1970, 114, υποσ.10.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  Β/ΒΔ  του  χωριού.  Στο  παρελθόν  είχαν  εντοπισθεί 
τάφοι, σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων. Το 1969 βρέθηκε χάλκινο 
νόμισμα  εποχής  Ρωμανού  Γ΄  (1028–1034).  Σε  όλο  το  χώρο  υπάρχουν 
άβαφες κεραμίδες.

α/α 227
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 382–384. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Κτήμα Ιωάννη Βερροίου
ΧΩΡΙΟ Καμενιάνοι

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Δροβολοβόν
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 840μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κιβωτιόσχημος τάφος ΠΒΥΖ χρόνων, αδιάγνωστα θραύσματα κεραμίδων 

στέγης
ΑΥΤΟΨΙΑ 16.11.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται Ν του οικισμού Δροβολοβός και στη δεξιά/ανατολική 

πλευρά του δρόμου που οδηγεί  σε  αυτόν.  Κατά τη  διάρκεια  εργασιών 
διαμόρφωσης  στον  αγρό  του  Ιω.  Βερροίου,  για  λογαριασμό  της  τότε 
Κοινότητας  Καμενιάνων,  ο  μηχανικός  εκσκαφέας  παρέσυρε  και 
κατέστρεψε  κιβωτιόσχημο  τάφο,  του  οποίου  τα  τοιχώματα  ήταν  από 
λίθινες  πλάκες.  Τα ευρήματα του τάφου παρεδόθησαν στη ΣΤ΄ ΕΠΚΑ 
από  τον  Πρόεδρο  της  Κοινότητας  Α.  Σταθόπουλο  στις  10.11.1985. 
Πρόκειται  για οινοχόη και  ζεύγος ενωτίων.  Η οινοχόη (αρ. κατ.  12827 
ΠΜΠ) είναι από πηλό ερυθροκίτρινο και συμπληρωμένη στο τμήμα του 
χείλους  και  του  λαιμού  (εικ.  382).  Έχει  σώμα σχεδόν σφαιρικό,  λαβή 
κάθετη  ταινιωτή  και  βάση  δισκοειδή.  Στον  ώμο  φέρει  τέσσερις  αδρές 
περιμετρικές αυλακώσεις. Πρόκειται για τύπο διαχρονικό, που συναντάται 
με μικρές παραλλαγές από τον 4ο αι. μ.Χ. έως και τον 13ο αι. μ.Χ. [για τον 
τύπο πρβλ. Κατάλογο,  WvB 2004, αρ. 892]. Τα ενώτια (αρ. κατ.  5092 
ΜΜΠ)  χρονολογούνται  στον  4ο αι.  μ.Χ.–6ο αι.  μ.Χ.  [πρβλ.  Baldini-
Lipollis, 88, 1.α.5] (εικ. 383).
Κατά την αυτοψία βρέθηκαν μικρού μεγέθους θραύσματα κεραμίδων σε 
όλη  την  έκταση  του  αγρού,  τα  οποία  είναι  αποτέλεσμα  της  συνεχούς 
καλλιέργειάς του (εικ. 384).
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α/α 228
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Καμενιάνοι

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νόμισμα ΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 18.12.1998
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού), Α. Μουτζάλη, Λ. Σταυροπούλου

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπαδόπουλος 1970, 114, υποσ. 10.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στον  αύλειο  χώρο  της  οικίας  του  Θ.  Κυρ.  Κυριακόπουλου  βρέθηκε 
χάλκινο «ανώνυμο» βυζαντινό νόμισμα (1034–1041 μ.Χ.), όπως αναφέρει 
ο ιερομόναχος Ν. Π. Παπαδόπουλος. Στην πραγματοποιηθείσα αυτοψία 
δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα.

α/α 229
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 385. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Αλώνι του Ξενοχρήστου
ΧΩΡΙΟ Καμενιάνοι

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 900μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αρχιτεκτονικά μέλη ΥΑΡΧ, ή ΚΛ

ΑΥΤΟΨΙΑ 19.10.1983 Μ. Πετρόπουλος. 18.12.1998 Α. Μουτζάλη, Α. Κουμούση και 
Γ. Αλεξοπούλου. 8.8.2003 Γ. Α. Πίκουλας. Συνεχείς αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού), Α. Μουτζάλη, Λ. Σταυροπούλου
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπαδόπουλος 1969, 58–59. Παπαδόπουλος 1970, 108.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται αμέσως Ν της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου. Στο 

νεώτερο αλώνι υπάρχουν δύο τμήματα δωρικών κιόνων (εικ. 385) και ένα 
κιονόκρανο. Ο ένας σπόνδυλος έχει ύψος 0.70μ. και διάμετρο 0.42μ. και ο 
άλλος 0.90μ. και 0.44μ. αντίστοιχα. Οι κάτοικοι του χωριού θυμούνται τα 
αρχιτεκτονικά μέλη, που ασφαλώς θα πρέπει να προέρχονται από κάποιο 
δημόσιο  κτήριο,  στα  θεμέλια  του  οποίου  πιθανόν  έχει  ανεγερθεί  η 
εκκλησία  του Αγίου Κωνσταντίνου,  αφού στους  τοίχους  της  υπάρχουν 
αρχαίες λιθόπλινθοι εντοιχισμένες, με λειασμένη την επιφάνειά τους. Λίγο 
δυτικότερα της εκκλησίας, στο μονοπάτι που οδηγεί στο χωριό, βρίσκεται 
κατά χώραν κιονόκρανο δωρικού ρυθμού.

α/α 230
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Ναός Αγίου Αθανασίου
ΧΩΡΙΟ Καμενιάνοι

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
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ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 840μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ημικίονας ΒΥΖ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 18.12.1998

ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού), Α. Μουτζάλη, Λ. Σταυροπούλου
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπαδόπουλος 1970, 112.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εντός  του  ναού  βρίσκεται  ημικίονας  ΒΥΖ  χρόνων,  ο  οποίος  σήμερα 

χρησιμοποιείται ως μανουάλι.

α/α 231
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Παναγιά
ΧΩΡΙΟ Καμενιάνοι

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 720μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι ΠΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 25.2.2000
ΟΔΗΓΟΣ Α. Ντέβας, Ι. Χρυσικός, Π. Μανέτας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπαδόπουλος 1969, 56. Αλεξοπούλου 2000 (υπό έκδοση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στην  είσοδο  του  χωριού  και  στην  αριστερή/δυτική 
πλευρά του δρόμου που οδηγεί σε αυτό. Στον αύλειο χώρο και στα Δ του 
ναϋδρίου  που  ορίζεται  με  χείμαρρο,  μετά  από  έντονες  βροχοπτώσεις, 
αποκαλύφθηκαν  δύο  κιβωτιόσχημοι  τάφοι.  Τα  τοιχώματα  των  τάφων 
αποτελούνταν  από  ακατέργαστες  ασβεστολιθικές  πλάκες,  είχαν 
προσανατολισμό Α–Δ και ήταν ακτέριστοι. Ίσως ανάγονται στους ΠΒΥΖ 
χρόνους.

α/α 232
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Κτήμα Καραπιπέρη
ΧΩΡΙΟ Λιβάρτζιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.160μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Σπήλαιο, όστρακα Ν εποχής, τάφοι ΑΡΧ χρόνων και νομίσματα ΒΥΖ 

εποχής
ΑΥΤΟΨΙΑ 19.10.1983 Μ. Πετρόπουλος

ΟΔΗΓΟΣ
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λέλος, 85. Ζάχος 1998, 53–58.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από  έλεγχο  του  αρχείου  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  και  από  αναφορά  του  Μ. 

Πετρόπουλου  (αρ.  πρ.  5804/20.10.1983),  προκύπτει  ότι  στο  κτήμα 
ιδιοκτησίας  Γ.  Καραπιπέρη  διαπιστώθηκε  η  ύπαρξη  σπηλαίου  μήκους 
700μ.,  το  οποίο  είναι  κατάκοσμο  με  σταλακτίτες  και  σταλαγμίτες.  Το 
σπήλαιο επισκέφθηκε ο Κ. Λ. Ζάχος, ο οποίος θεωρεί ότι η θέση του δεν 
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είναι  ευνοϊκή  για  ετήσια  εγκατάσταση,  είτε  λόγω  στενότητας  των 
εσωτερικών  χώρων  του,  είτε  λόγω  της  θέσης  της  εισόδου  του. 
Περισυνέλεξε όστρακα, που χρονολογούνται στους Ν χρόνους.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Στα ΝΑ του  χωριού Λεχούρι  και  στα Β της  συμβολής των  Λιβαρτζινού και 
Λεχουρίτικου  χειμάρρων υψώνεται  ο  λόφος  Κάστρο,  ο  οποίος  κατά  τον  Α. 
Λέλο  «ἀπετέλει  τὴν  ἀκρόπολιν  τοῦ  Λειβαδίου  ἡ  ὁποία  ἦτο  θαυμασία  θέσις 
ἐπιτηρήσεως τῶν κοιλάδων Λειβαρτζίου, Λεχουρίου καὶ Ἑλουκοῦ». Μεταξύ άλλων 
αναφέρει  ότι  στη  κορυφή  του  λόφου  βρίσκονται  ερείπια  τοίχου  φράγκικου 
κτηρίου  και  στα  Δ  του  Κάστρου  υπήρχε  ο  συνοικισμός  Κατάκρη.  Στην 
τελευταία  θέση  κάνει  μνεία  για  τάφους  ΑΡΧ  χρόνων  και  πλησιόχωρα  του 
ναϋδρίου της Αγίας Τριάδος για χριστιανικούς τάφους και για νομίσματα ΒΥΖ 
περιόδου.  Στα  Α  του  λόφου  βρίσκεται  η  θέση  Πηλαλήστρα,  στην  οποία 
τοποθετεί «ἀρχαῖον Γυμναστήριον» και επί Τουρκοκρατίας «Ἱπποδρόμειον». 
Όμως,  κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν τα κατάλοιπα που αναφέρει  ο  Α. 
Λέλος παρά μόνον λίγα κομμάτια κεραμίδων αρκετά φθαρμένων.

α/α 233
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Μεγάλη Βρύση, ή Νερομάνα
ΧΩΡΙΟ Καμενιάνοι

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 680μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική αδιάγνωστη

ΑΥΤΟΨΙΑ 22.5.1997
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού), Ν. Χουλιάρας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 215. Λέλος, 82. Παπαδόπουλος 1969, 60.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στην αριστερή/δυτική πλευρά του δρόμου που οδηγεί 
στο  χωριό  Καμενιάνοι,  αμέσως  μετά  τη  διασταύρωσή  του  με  τον 
επαρχιακό  δρόμο  προς  Αροανία  (παλ.  τοπων.  Σοπωτό),  και  στις  ΝΑ 
υπώρειες  του  βουνού  Προφήτης  Ηλίας (ύψους  1.192μ.),  το  οποίο 
αποτελεί τη ΝΑ παραφυάδα του όρους  Κάκαβος (ύψους 1.556μ.). Εδώ 
υπάρχει ομώνυμη πηγή με αέναη ροή, γύρω από την οποία εντοπίζεται 
διάσπαρτη κεραμική αδιάγνωστη. Πολύ κοντά στην πηγή υπάρχουν και 
λίθοι  που  έχουν  λειασμένη  την  επιφάνειά  τους.  Από  την  πηγή  αυτή 
πιθανότατα να υδροδοτούνταν κάποια κοντινή εγκατάσταση, η οποία θα 
ανήκε στην πόλη της Ψωφίδας. 
Οι γηραιότεροι του χωριού Καμενιάνοι με πληροφόρησαν ότι «γύρω από 
την πηγή βρίσκονταν κατά καιρούς τάφοι με οστά». Την πληροφορία αυτή 
μεταφέρει  και  ο  ιερομόναχος  Ν.  Π.  Παπαδόπουλος,  ο  οποίος  μάλιστα 
θεωρεί ότι οι τάφοι ήταν «σχηματισμένοι από πλάκες και τα ερείπια κοντά 
στην πηγή είναι έργο των Φράγκων».

α/α 234
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 386–387. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ (Επί  της  Επαρχιακής  οδού  Τριποτάμων  –  Σοπωτού  – 
Καλαβρύτων)
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ΧΩΡΙΟ Λιβάρτζιον
ΟΙΚΙΣΜΟΣ Λιβαρτζινόν

ΔΗΜΟΣ Αροανίας
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.020μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κατάλοιπα κτηρίων, ευρήματα ΠΡ (;) εποχής, τάφοι ΑΡΧ (;) χρόνων, 
λίθινο πιθάρι

ΑΥΤΟΨΙΑ 19.10.1983 Μ. Πετρόπουλος. 18.12.1998
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού), Α. Μουτζάλη, Λ. Σταυροπούλου

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λέλος, 81–82.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην αυλή της οικίας του Δ. Γκολφινόπουλου, που βρίσκεται επάνω στον 
Επαρχιακό  δρόμο  Τριποτάμων  –  Αροανίας  –  Καλαβρύτων,  υπάρχει 
μεγάλο,  κυλινδρικό  λίθινο  δοχείο  (ιγδίο;).  Έχει  ύψος  0.75μ.  και  διάμ. 
0.85μ.  Είναι  από  ασβεστόλιθο  και  στο  άνω μέρος  προς  το  εσωτερικό 
σχηματίζει  χείλος  πλάτους  0.06μ.  (εικ.  386).  Εσωτερικά  είναι  κωνικό 
προς τον πυθμένα, έχει βάθος 0.65μ. και την επιφάνειά του λειασμένη. Η 
εξωτερική επιφάνεια είναι δουλεμένη με χοντρό βελόνι (εικ. 387). Στην 
αναφορά του ο Μ. Πετρόπουλος (αρ. πρ. 5806/20.10.1983) αναφέρει ότι 
το «δοχείο» είχε βρεθεί στο χωράφι του Ι. Παρασκευόπουλου και το 1968 
το παρέλαβε ο Δ. Γκολφινόπουλος. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Στην  αριστερή  πλευρά  της  Επαρχιακής  οδού  Τριποτάμων  –  Σοπωτού  – 
Καλαβρύτων και στα Β/ΒΑ της οικίας Δ. Γκολφινόπουλου υψώνεται ο λόφος 
Λουκουβίτσα (ύψους 831μ.), στους πρόποδες του οποίου ο Α. Λέλος αναφέρει 
ότι  υπάρχουν  θεμέλια  οικιών,  που  είναι  κτισμένες  από  μεγάλους  λίθους  και 
χωρίς συνδετικό υλικό. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι είναι «χωρίς ασβέστη και 
με κομμάτια κεράμων». Επί των ημερών του είχαν βρεθεί «ἀμφίστομος πέλεκυς 
0.20μ. καὶ μάχαιρα μήκους 0.20μ., πλάτους 0.03μ., ὀλίγον κυρτὴ καὶ φέρουσα κατὰ τὸ 
ἓν  ἄκρον  ὀπήν.  Ἀμφότερα  ὀρειχάλκινα». Επιπλέον  κάνει  μνεία  ότι  κατά  την 
καλλιέργεια των αγρών σε όλη την κοιλάδα της Σέλιτσας είχαν βρεθεί «πολλοὶ 
τάφοι ἀρχαϊκοί, λίθινοι, μετὰ πηλίνων ἀγγείων καὶ ὀστῶν … μεγάλοι πίθοι,  
200–400 ὀκάδων καὶ πλῆθος τριμμάτων κεράμων».
Στα  Δ  του  λόφου  και  στη  θέση  Καμινίσο  αναφέρει  ότι  είχαν  βρεθεί 
ασβεστολιθικά ιγδία (γουδιά) και θραύσματα κεράμων και κατά τη διάνοιξη της 
Επαρχιακής οδού Τριποτάμων – Σοπωτού αποκαλύφθηκε  «τάφος λελαξευμένος 
ἐντός βράχου».

α/α 235
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Παλιόκαστρο, ή Κάστρο του Αγριδίου
ΧΩΡΙΟ Αγρίδιον 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.040μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πύργος, θεμέλια οικοδομημάτων ΥΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 109. ΑΖ, 62–63.  Bon 1969, 402–403. Μπάλλας, 138–143.  Kourelis, 
238–239.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα Δ του χωριού υψώνεται κωνοειδής λόφος, στην κορυφή του οποίου 
υπάρχει  πύργος  διαστάσεων  5.25  x 5.50μ.  των  μεσαιωνικών 
χρόνων, κατά τον Γ.  Παπανδρέου. Οι κάτοικοι  ονομάζουν το 
λόφο  Κάστρο.  Το πλάτωμα,  στο οποίο βρίσκεται  ο πύργος, 
είναι διαστάσεων περίπου 15 x 10μ. και είναι περιτειχισμένο με 
ξερολιθιά  με  πέτρες  πλατιές,  ασυνήθιστα  καλής  κατασκευής. 
Στη βόρεια πλευρά υπάρχουν ψηλοί και απότομοι βράχοι. Το 
πάχος της οχύρωσης είναι 1.50μ. περίπου. Στο εσωτερικό του 
οχυρωμένου πλατώματος υπάρχουν και ίχνη δεξαμενής. Μνεία 
της δεξαμενής γίνεται και από τον Α.  Bon. Ο Α. Ι. Μπάλλας 
είναι της άποψης ότι η ευρισκόμενη στις ΒΔ υπώρειες εκκλησία 
της  Αναλήψεως  είναι  θεμελιωμένη  επάνω  σε  κτίσμα,  που 
πρέπει  να  είχε  σχέση  με  το  κάστρο.  Δεν  κατέστη  δυνατή  η 
αυτοψία. 

α/α 236
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Παλιορούμελη,  ή Παλιοχώρι
ΧΩΡΙΟ Αγρίδιον 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.120μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Στελέχη πηλίνων σωλήνων ΜΤΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 109. Μπάλλας, 138–147. Kourelis, 239–240.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα Δ του χωριού υψώνεται  μικρό  βουνό,  που οι  κάτοικοι  ονομάζουν 
Παλιορούμελη.  Πλησίον της Παλιορούμελης και στην πλαγιά 
ήταν κτισμένο το Παλιοχώρι,  πριν μετακινηθεί  στη σημερινή 
του  θέση.  Στα  ΝΔ  υψώνεται  το  βουνό  Άγιος  Αθανάσιος 
(1.336μ.), στο οποίο δεν υπάρχουν ίχνη οχύρωσης. Μνεία της 
θέσης γίνεται και από το Γ. Παπανδρέου, την οποίαν αναφέρει 
ως «Κάστρο τῆς ἐν Ἀγριδίῳ Παλαιορούμελης». 

Ο Α. Ι. Μπάλλας που πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο αναφέρει ότι η 
συγκεκριμένη θέση δεν προσφέρεται για οχύρωση και επιπλέον 
δεν μπορεί να έχουμε τρία κάστρα σε πολύ μικρή απόσταση το 
ένα  από  το  άλλο,  δηλαδή  το  Παλιόκαστρο,  ή  Κάστρο  του 
Αγριδίου (αρ. 235, χάρτης 9), την Παλ(α)ιορούμελη και τον 
Τάρταρη,  ή  Κάστρο  του  Σοπωτού  ( αρ. 237, χάρτης 8). 
Πιθανόν  ο  Γ.  Παπανδρέου  να  μην  έλεγξε επαρκώς  τις 
πληροφορίες του και, όπως άλλωστε ο ίδιος παραδέχεται, δεν 
επισκέφθηκε την περιοχή. 

Η  αυτοψία  δεν  κατέστη  δυνατή.  Οι  κάτοικοι  του  χωριού  μας 
πληροφόρησαν ότι παλαιότερα είχαν βρεθεί στελέχη σωλήνων, 
που  μετέφεραν  νερό  στο  Παλιοχώρι  από  την  πηγή  που 
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βρίσκεται στο βουνό Προφήτης Ηλίας.  

α/α 237
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 388. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Τάρταρης, ή Κάστρο του Σοπωτού
ΧΩΡΙΟ Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.425μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οχύρωση ΥΒΥΖ χρόνων 

ΑΥΤΟΨΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake,  II 255.  Welcker,  Ι  294–295.  ΙΚ,  210.  ΑΖ,  54.  ΚΕ,  210. 

Σφηκόπουλος, 194.  Bon 1969, 403, πιν. 87, 2. Μπάλλας, 143–145, 147. 
Kourelis, 249–250.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Leake είναι ο πρώτος που κάνει μνεία για το κάστρο. Αργότερα, ο Γ. 
Παπανδρέου αναφέρει ότι στην ψηλότερη κορυφή του Τάρταρη (ύψους 
1.426μ.) υπάρχει κάστρο των ΥΒΥΖ χρόνων. Οι πλαγιές του βουνού είναι 
απότομες και δυσπρόσιτες και κατά τον Α. Ι.  Μπάλλα οι ανωτέρω δεν 
πρέπει  να  επισκέφθηκαν  το  βουνό  και  το  συγχέουν  με  τα  ερείπια  της 
θέσης  Παλιόκαστρο, ή  Κάστρο  του  Αγριδίου  (αρ.  235,  χάρτης  9). 
Πράγματι, ο Τάρταρης είναι δυσπρόσιτος από τα Β, τα Α και τα Δ. Από τα 
Ν  όμως,  όπως  με  πληροφόρησε  ο  Ι.  Χαραλαμπόπουλος,  κάτοικος 
Κλείτορα,  είναι  δυνατή  η  πρόσβαση,  αφού  στην  κορυφή  παλαιότερα 
ανέβαιναν οι κάτοικοι του χωριού με υποζύγια (εικ. 388). Υπάρχει ένα 
πλάτωμα  διαστάσεων  150  x 30μ.  περίπου,  το  οποίο  ήταν  οχυρωμένο. 
Σήμερα οι τοίχοι της οχύρωσης είναι γκρεμισμένοι και σώζονται στο ύψος 
των θεμελίων τους. Εκτός από την οχύρωση, στα Δ υπάρχει το εκκλησάκι 
του  Αγίου  Παντελεήμονα,  το  οποίο  διατηρούν  οι  Σοπωτινοί,  και  στα 
Β/ΒΑ το  εκκλησάκι  της  Αναλήψεως,  που  είναι  όμως  γκρεμισμένο  και 
ανήκει στο χωριό Κλείτορα. Δεν κατέστη δυνατή η αυτοψία.
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α/α 238
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 389. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 908μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ευρήματα ΥΑΡΧ και ΚΛ (;) χρόνων, κεραμική ΒΥΖ και ΥΒΥΖ περιόδου

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Α. Κουμούση, Α. Μουτζάλη

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 252–253.  ΚΕ, 205–214. Rolley 1963, 472. Rolley 1986, 142, 

144. Λεξικό 2001, 84, 502.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και συγκεκριμένα από αναφορά 

του Εφόρου Ν. Ζαφειροπούλου (αρ. πρ. 670/24.10.1946), προκύπτει ότι 
από το Σοπωτό προέρχονται:

1. Αρυβαλλοειδής μελαμβαφής λήκυθος.
2. Μικκύλη υδρία. 
3. Δύο χάλκινες  λαβές  υδρίας.  Η μία λαβή είναι οριζόντια μήκους 0.20μ.  (εικ. 

389) και καταλήγει σε ανθέμια (αρ. κατ. 70/1949 ΜΜΠ). Ανάλογη οριζόντια 
λαβή υδρίας προέρχεται από το χωριό Κρέστενα (Λεξικό 2001, 234, 1949) του 
Νομού Ηλείας [πρβλ.  Rolley 1963, 467–468] και από το χωριό Νεράιδα (παλ. 
τοπων. Καλολε(ν)τζή) [Λεξικό 2001, 341, 2983] επίσης του Νομού Ηλείας, της 
οποίας  τα  δύο  άκρα  απολήγουν  σε  ανθέμια  μετά  κεφαλής  νύσσας  [πρβλ. 
Γιαλούρης  1965α,  210,  πίν.  235β],  που  χρονολογούνται  στα  ΑΡΧ  χρόνια. 
Ανάλογες οριζόντιες λαβές με ελικοειδείς απολήξεις φέρει και χάλκινη υδρία 
από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, που βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αθηνών που περιείχε καύση και χρονολογείται περ. 540–530 π.Χ. [πρβλ. Rolley 
1986,  142,  αρ.  123],  καθώς  επίσης  και  χάλκινη  υδρία  από  την  Ποσειδωνία 
(Paestum) της Μεγάλης Ελλάδος και χρονολογείται στα 530–520 π.Χ. [πρβλ. 
Rolley 1986,  144,  αρ.  127].  Η  άλλη  λαβή  είναι  κάθετη  (αρ.  κατ.  71/1949 
ΜΜΠ), μήκους 0.22μ.,  στο άνω μέρος φέρει εκατέρωθεν κεφαλές  κριού και 
καταλήγει  σε  λεοντοκεφαλή  (εικ.  389).  Προτομές  κριών  κοσμούν  και  την 
κάθετη  χάλκινη  λαβή  που  προέρχεται  από  το  χωριό  Νεράιδα  (παλ.  τοπων. 
Καλολε(ν)τζή) του Νομού Ηλείας, των ΑΡΧ χρόνων επίσης [πρβλ. Γιαλούρης 
1965α,  210,  πίν.  235α].  Οι  κεφαλές  των  κριών  στο  άνω  μέρος  και  η 
λεοντοκεφαλή  στο  κάτω  μέρος  αυτής  παρουσιάζουν  τεχνοτροπικά  στοιχεία 
όμοια  με  της  κάθετης  λαβής  της  χάλκινης  υδρίας  από  την  Ποσειδωνία 
(Paestum), η οποία χρονολογείται στα 530–520 π.Χ. [πρβλ.  Rolley 1986, 144, 
αρ. 127], καθώς και με τη λαβή του χωριού Νεράιδα Νομού Ηλείας. Επίσης, η 
απόδοση των κεφαλών των κριών της λαβής, τεχνοτροπικά, μπορεί να συγκριθεί 
με  τη  χάλκινη  κεφαλή  του  πολιορκητικού  κριού,  που  προέρχεται  από  την 
Ολυμπία  και  χρονολογείται  στο  δεύτερο  τέταρτο  του  5ου αι.  π.Χ.  και  είναι 
σικελικού εργαστηρίου [πρβλ.  Rolley 1986, 244, αρ. 273]. Κεφαλές κριών και 
λεοντοκεφαλές  κοσμούν  λαβές  τηγανόσχημων  σκευών  (paterae)  και 
σταμνοειδείς κάδους από άργυρο και χαλκό, που προέρχονται από τους τάφους 
του Δερβενίου και  ανήκουν σε εργαστήριο της Πέλλας,  τα οποία όμως είναι 
προχωρημένης τεχνοτροπίας  [πρβλ.  Θέμελης – Τουράτσογλου 1997,  πίν.  76, 
79]. Κεφαλές κριών κοσμούν και κράνη [για το θέμα πρβλ. Κορρές 1970, 66–
96, πίν. 3–8].

Επιπλέον, από την ίδια αναφορά του Ν. Ζαφειροπούλου προκύπτει ότι τα 
παραπάνω  ευρήματα  φυλάσσονταν  στο  Δημοτικό  σχολείο  και  ότι  «…
παλαιότερον  ὑπῆρχον  καὶ  ἄλλα  ἀγγεῖα,  ἀλλὰ  φαίνεται  ὅτι 
ἐξηφανίσθησαν κατὰ ἐπιδρομὴ τῶν Γερμανῶν εἰς τὸ χωρίον, πάντως 
ἡ ἀπώλεια μόνον κατὰ τὴν ἐκεῖ διαμονήν μου διεπιστώθη. Κατόπιν 
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τούτου διὰ λόγους  ἀσφαλείας,  ἀλλά και  διότι  εἶναι  χρήσιμοι  εἰς  τὸ 
Μουσεῖον,  αἱ  χαλκαῖ  λαβαὶ  πρέπει  νὰ μεταφερθοῦν  εἰς  Πάτρας». 
Επισημαίνει  την  ύπαρξη  σημαντικών  χειρογράφων  αρχαίων 
συγγραμμάτων  στη  βιβλιοθήκη  του  σχολείου  και  σε  έγγραφο  της 
Κοινότητας  (αρ.  πρ.  256/2.10.1934)  αναφέρεται  ότι  βρέθηκε  θησαυρός 
σαράντα ή πενήντα νομισμάτων Νεωτέρων χρόνων (Ελλάδος κοπής 1833, 
Γαλλίας  κοπής  1813,  Γερμανίας  κοπής  1818,  Βολιβίας  κοπής  1841, 
Μεξικού κοπής 1834 και Βενετίας κοπής 1794).
Κατά τις εκσκαφές που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα οικόπεδα εντός του 
χωριού, έρχονται στο φως κατά καιρούς κομμάτια κεραμίδων της ΒΥΖ 
και ΥΒΥΖ περιόδου, όπως με ενημέρωσε η συνάδελφος Α. Μουτζάλη.

α/α 239
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Άγιοι Ανάργυροι
ΧΩΡΙΟ Αλέσταινα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.040μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι ΠΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 29.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Π. Μπέκιος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση  βρίσκεται  στα  Β  του  χωριού  και  πολύ  κοντά  σε  αυτό.  Ο  Π. 
Μπέκιος μου ανέφερε ότι προ 15ετίας είχαν βρεθεί «πέντε μνήματα» με 
πέτρες και προσανατολισμό Α–Δ, τα οποία περιείχαν μόνον οστά. 

α/α 240
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Άγιοι Θεόδωροι
ΧΩΡΙΟ Αλέσταινα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 840μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αδιάγνωστη κεραμική

ΑΥΤΟΨΙΑ 29.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Π. Μπέκιος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στην ανατολική/βόρεια όχθη του χειμάρρου  Τάρταρη, στους 
ΝΔ πρόποδες του βουνού  Προφήτης  Ηλίας  (ύψους 1.304μ.),  που οι 
κάτοικοι ονομάζουν Γούβες . Ο οδηγός μας Π. Μπέκιος με πληροφόρησε 
ότι  παλαιά,  όταν  οι  κάτοικοι  όργωναν  τα  χωράφια,  αποκαλύπτονταν 
«κεραμίδια».  Κατά  την  αυτοψία  εντοπίστηκαν  κομμάτια  κεραμίδων, 
αρκετά θρυμματισμένα, σε άξονα 150μ. x 200μ. Πιθανόν να πρόκειται για 
οικιστική εγκατάσταση.
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α/α 241
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 390. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Ελουκός
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 720μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: ανατολικό νεκροταφείο ΚΛ, ή ΕΛΛ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπανδρέου 1920, 144. Αλεξοπούλου 1999, 280.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α του χωριού και ίσως οφείλει το όνομά της στον 
ποταμό  Αροάνιο,  τον  οποίο  οι  κάτοικοι  ονομάζουν  Ελουκό.  Ο  Γ. 
Παπανδρέου αναφέρει ότι στα Α της θέσης  Πόρτες,  ή  Γαλαρία  (αρ. 
243, χάρτης 9) είχαν βρεθεί ίχνη τάφων και κεράμων.
Το 1999 πραγματοποιήθηκε μικρής κλίμακας επιφανειακή έρευνα στα Α 
της  αρχαίας  πόλης  και  εκτός  των  τειχών,  στην  επιμήκη  κοιλάδα  της 
Σέλιτσας (εικ. 390), κατά μήκος του Λιβαρτζινού, ή Αροάνιου ποταμού, 
όπου  εντοπίστηκαν  μεγάλα  κομμάτια  κεραμίδων  λακωνικού  τύπου,  τα 
οποία κατά καιρούς έρχονται στην επιφάνεια μετά από καλλιέργεια των 
παρόχθιων  ιδιοκτησιών.  Τα  κομμάτια  των  κεραμίδων  πιθανόν  να 
προέρχονται  από  κεραμοσκεπείς  τάφους  και  στην  περιοχή  πρέπει  να 
βρισκόταν το ανατολικό νεκροταφείο της πόλης.

α/α 242
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ (Εντός του οικισμού)
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Άνω Ψωφίς 
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 720μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Θεμέλια κτηρίων, αδιάγνωστη κεραμική

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε  όλο  το  χώρο  του  οικισμού  εντοπίζονται  θεμέλια  κτηρίων  και 
θραύσματα  κεραμίδων  στέγης  λακωνικού  τύπου,  τα  οποία  μόνον  η 
ανασκαφική έρευνα μπορεί να πιστοποιήσει.

α/α 243
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 391. Σχ. 60. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Πόρτες,  ή Γαλαρία
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
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ΔΗΜΟΣ Αροανίας
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 600μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: τείχος 
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 62. Παπανδρέου 1920, 130, 141. Λέλος, 63. Αλεξοπούλου 1999–2001, 
166, 170. Αλεξοπούλου 2005β, 288. Πετρόπουλος 2005α, 366.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α του σύγχρονου οικισμού και ο Γ. Παπανδρέου 
τοποθετεί  εδώ  την  ανατολική  πύλη  της  πόλεως,  που  οδηγούσε  στον 
Κλείτορα, τους Λουσούς και την Κύναιθα [σχ. 60 (5)]. Στο σημείο αυτό 
το  τείχος  έχει  καταστραφεί  από  τη  διέλευση  του  Επαρχιακού  δρόμου 
Τριποτάμων – Σοπωτού – Καλαβρύτων (εικ. 391).
Κατά την αποψίλωση του χώρου, σε απόσταση 160μ. από τον Επαρχιακό 
δρόμο και προς τα Ν, στη θέση Σφακιερό, εντοπίστηκε η ΝΑ πύλη (αρ. 
247,  χάρτης  9).  Μία  ακόμη πύλη πρέπει  να  βρίσκεται  στα  Α/ΒΑ της 
ακρόπολης, όπου το έδαφος είναι κατάλληλο για την πρόσβαση στο χώρο 
της ακρόπολης.
Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι εδώ θα πρέπει να υπήρχε πύλη, αφού τὸ 
ἔδαφος  εἶναι  ὁμαλὸν  καὶ  ἐπίκαιρον  πρὸς  πύλην.  Επίσης,  στο 
τοπογραφικό  διάγραμμα  της  πόλης  που  παραθέτει  ο  Α.  Λέλος, 
εμφαίνονται τρεις πύλες στην Α πλευρά του τείχους της οχύρωσης, εκ των 
οποίων η μία τοποθετείται στη θέση Πόρτες, εκεί που σήμερα διέρχεται ο 
Επαρχιακός δρόμος Τριποτάμων – Σοπωτού – Καλαβρύτων. Επομένως, ο 
πληθυντικός του τοπωνυμίου Πόρτες συνηγορεί για ύπαρξη περισσοτέρων 
της μίας πύλης.

α/α 244
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Βρύσες του Καλόγερου
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 600μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: extra muros

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 67. Παπανδρέου 1920, 143.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για δύο μεγάλες πηγές, γνωστές ως «Βρύσες του Καλόγερου», 
που  βρίσκονται  εκατέρωθεν  των  όχθεων  του  σημερινού  ποταμού 
Ερυμάνθου,  από  τις  οποίες  αρδεύονται  οι  αγροί.  Βρίσκονται  σε 
χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με την πόλη. Σε όλο το χώρο υπάρχουν 
διάσπαρτα κεραμίδια στέγης λακωνικού τύπου. 

α/α 245
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 392–396. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Βασιλική
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ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα
ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα

ΔΗΜΟΣ Αροανίας
ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων

ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 680μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: extra muros, κτήρια ΚΛ, ΕΛΛ χρόνων 
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 66. Παπανδρέου 1920, 143.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην ιδιοκτησία Ι. Νικολακόπουλου, που βρίσκεται στην αριστερή/δυτική 

πλευρά της Επαρχιακής οδού, η οποία διέρχεται του αρχαιολογικού χώρου 
και οδηγεί στον Αστρά και την Πλατανίτσα, απέναντι από την ιδιοκτησία 
Κρεμμυδόγιαννη, υπάρχουν ορατά αρχιτεκτονικά μέλη καθώς και θεμέλια 
κτηρίων  [εικ.  392–395,  σχ.  60  (16α)].  Στην  όμορη  ιδιοκτησία  Κ. 
Νικολακόπουλου  και  λίγο  νοτιότερα,  είναι  ορατά  θεμέλια  κτηρίου  και 
οικοδομικό υλικό [σχ. 60 (16β), εικ. 396].

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Στα Β της θέσης Βασιλική και στο μικρό οικισμό Καλύβια του Αστρά συμβάλλει 
στο Νουσαιΐτικο Ποτάμι ο χείμαρρος Στένωμα, ο οποίος αποτελεί τον κύριο ρου 
του  ποταμού.  Πηγάζει  από το  όρος  Ερύμανθος  και  οι  πηγές  του  βρίσκονται 
μεταξύ  των  κορυφών  Λεπίδα (ύψους  1.896μ.)  στα  Α  και  Ψηλή  Τούρλα 
(ύψους 1.891μ.) στα Δ.
Εκατέρωθεν του χειμάρρου δημιουργούνται πλατιά άνδηρα, πλούσια σε χλόη και 
κατάλληλα για τη βοσκή των κοπαδιών και για μικρές καλλιέργειες. Το έδαφος 
παρουσιάζει  μία  ιδιομορφία·  στα  ψηλότερα  άνδηρα  είναι  πετρώδες  χωρίς 
εδαφικό κάλυμα, ιδιαίτερα σττις ασβεστολιθικές περιοχές, όπου φαίνεται ότι η 
αποψίλωση, ή η υπερβολική βοσκή συνέβαλαν στην απογύμνωση του εδάφους. 
Στα  χαμηλότερα  άνδηρα  και  κατά  αραιά  διαστήματα  το  έδαφος  είναι  ευθρό 
κυρίως  κατά  μήκος  της  στενής  κοιλάδας  που  σχηματίζεται  εκατέρωθεν  του 
ορμητικού  χειμάρρου,  Στένωμα,  το  οποίο  είναι  γόνιμο.  Ο  χώρος  είναι 
κατάλληλος για εγκατάσταση οικισμού της Ν εποχής και ίσως είναι σκόπιμο να 
διενεργηθούν δοκιμαστικές τομές. 

α/α 246
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 397–399. Σχ. 61–62. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Κρεμμυδόγιαννη
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 620μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: τείχος

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λέλος, 63. Πετρόπουλος 2005α, 365–366.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην  ιδιοκτησία  Κρεμμυδόγιαννη,  που  βρίσκεται  στα  Β  της  Ψωφίδας, 
διέρχεται το βόρειο σκέλος του τείχους και μάλιστα το δυτικό τμήμα του. 
Σε αυτή την πλευρά υπάρχει και ο ημικυκλικός πύργος, ο οποίος είναι ο 
μοναδικός σε όλη την περίμετρό της οχύρωσης [σχ.  60  (2),  61–62].  Η 
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επιλογή του σχήματός του και της θέσης κατασκευής του στο σημείο αυτό 
της περιμέτρου της οχύρωσης, πιθανόν, να οφείλεται στο γεγονός ότι έχει 
εποπτεία  του  ευρύτερου  χώρου.  Είναι  πολύ  πιθανόν  στα  Δ  της 
Επαρχιακής οδού, που διέρχεται του αρχαιολογικού χώρου, και στα Δ της 
οικίας  Κρεμμυδόγιαννη  να  υπήρχε  πύλη,  αφού  είναι  το  μοναδικό 
κατάλληλο  σημείο  για  την  τοποθέτησή  της.  Δυτικότερα  και  σε  μικρή 
απόσταση  είναι  ο  ποταμός  Ερύμανθος.  Επιπλέον,  από  εδώ  πρέπει  να 
διερχόταν  αρχαία  διάνοιξη,  η  οποία  διαμέσου  του  σημερινού  χωριού 
Αστρά και του  Κάστρου  της  Οχιάς/Οριάς  οδηγούσε στον άνω ρου 
του ποταμού Πηνειού και διασταυρωνόταν στην Αγία Τριάδα με εκείνον 
που ξεκινούσε από την Ψωφίδα και από εδώ έφθανε στην Κοίλη  Ήλιδα 
και την Αχαΐα. 
Κατά τον καθαρισμό και την αποψίλωση (εικ. 397–398) περισυνελέγησαν 
κομμάτια  κεραμίδων  λακωνικού  τύπου.  Πιθανότατα  η  ανωδομή  του 
τείχους ήταν από ωμές πλίθρες, καθώς και το καταστέγασμα. Μεταξύ των 
κεραμίδων  βρέθηκαν  δύο  θραύσματα  που  φέρουν  το  γράμμα  Δ  [βλ. 
κατάλογο επιγραφών κατά θέση εύρεσης] (εικ. 399).
Το 1997, κατά τη διάρκεια εργασιών βελτίωσης της Επαρχιακής οδού, 
στη  δεξιά/ανατολική  πλευρά  βρέθηκαν  πήλινα  στηρίγματα  κεραμικού 
κλιβάνου, τον οποίον ο μηχανικός εκσκαφέας κατέστρεψε ολοσχερώς.

α/α 247
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 400–405. Σχ. 63. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Σφακιερό
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 580μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: τείχος, Α πύλη

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Α. Δελλής

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 67. Λέλος, 66.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Ν της θέσης Πόρτες, ή Γαλαρία (αρ. 243, χάρτης 9), πολύ 
κοντά στη δεξιά/βόρεια όχθη του Λιβαρτζινού, ή Αροάνιου ποταμού.
Το  2001,  στο  πλαίσιο  του  έργου  «Ανάδειξη–Ανάπλαση  του 
αρχαιολογικού  χώρου  Ψωφίδας,  Πρόγραμμα  ΕΠΤΑ»,  καθαρίστηκε  και 
αποψιλώθηκε η ανατολική πλευρά του τείχους (εικ. 400–403). Στη ΝΑ 
πλευρά εντοπίστηκε το θεμέλιο πύλης, η οποία βρίσκεται προς την κοίτη 
του  Λιβαρτζινού,  ή  Αροάνιου  ποταμού  και  στα  Ν  προστατεύεται  από 
πύργο  ἀριστερά  τῷ  εἰσερχομένῳ (εικ.  404).  Είναι  προσανατολισμένη 
στην κατεύθυνση προσπέλασης της πόλης με άξονα Α–Δ και σχετίζεται 
με το ανατολικό νεκροταφείο της. Στην πύλη αυτή, νοτιοανατολική (ΝΑ), 
θεωρούμε  ότι  κατέληγε  ο  δρόμος  που  ξεκινούσε  από  τις  Καφυές  και 
έφθανε στην Ψωφίδα [σχ. 60 (6), 63]. Εξωτερικά της ανατολικής πλευράς 
του  πύργου  εντοπίστηκε  σπόνδυλος  αρράβδωτου  κίονα  και  τμήμα 
επιτύμβιας  (;)  στήλης,  που  δεν  έσωζε επιγραφή,  καθώς  και  διάσπαρτο 
οικοδομικό υλικό (εικ. 405). 
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α/α 248
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 391, 406–409. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Παλιόκαστρο, ή Κοκκινιά,  ή Πρασινίτσα
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 745μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς:  ακρόπολη,  όστρακο  ΜΕ  Εποχής,  όστρακα  ΚΛ,  ΕΛΛ,  ΡΩΜ 

χρόνων, ναΐσκος ΒΥΖ εποχής, πύργοι ΥΒΥΖ χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 5.10.1998, 7.10.2003

ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Χ. Τεμπέλης), Α. Μουτζάλη, Α. Δελλής
ΠΗΓΕΣ Πολ. IV 70, 10. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Pouqueville  1820, 332–335.  Pouqueville 1826–1827, 444–449.  Leake, II 
246.  ΙΚ, 60, 62–63, 106–107.  ΑΖ, 20.  ΚΕ, 35, 230. Παπανδρέου 1920, 
138. Παπαχατζής 1980, 271–272, υποσ. 4. Αλεξοπούλου 1999–2001, 169, 
173–174. Πετρόπουλος 2005α, 367. Μουτζάλη 2004, 159–167, πίν. 49–
52. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ακρόπολη είναι  πυριτικός λόφος, ύψους 80μ. περίπου από την κάτω 
πόλη,  που  υψώνεται  σε  σχήμα  κώνου  και  από  παντού  έχει  απότομες 
πλαγιές.  Στα  Β  της  ακρόπολης  αυχένας  χωρίζει  αυτήν  από  τις  νότιες 
υπώρειες του βουνού Τούρλα (ύψους 1.123μ.), το οποίο είναι προέκταση 
του Ερυμάνθου.  Ο Πολύβιος (IV 70, 10) χαρακτηριστικά αναφέρει:  …
βουνὸς  ἐρυμνὸς  ἐπίκειται  τετειχισμένος,  ἄκρας  εὐφυοῦς  καὶ 
πραγματικῆς λαμβάνων τάξιν. Είναι εντελώς γυμνός και πετρώδης, με 
κατεστραμμένα  τα  ίχνη  του  τείχους  σε  μερικά  σημεία,  εξαιτίας  των 
μεταγενέστερων  εγκαταστάσεων  και  της  συνεχούς  χρήσης  του 
πλατώματος της κορυφής ως βοσκότοπου και των τειχών ως πρόχειρων 
λατομείων. Η αρχαία οχύρωση περιέκλειε την ακρόπολη ακολουθώντας 
το φρύδι του λόφου. Στη Β, τη ΝΑ και στη Δ πλευρά σώζεται μόνο το 
θεμέλιο. Στη ΝΑ πλευρά είναι ορατές και οι μεταγενέστερες προσθήκες. 
Η ακρόπολη έχει περίμετρο 201μ. και εμβαδόν 1.955μ². [σχ. 60 (1), εικ. 
391, 406]. Ο Γ. Παπανδρέου στα Β/ΒΑ της ακρόπολης πιθανολογεί την 
ύπαρξη πύλης, ή πυλίδος. Στο σημείο αυτό υπήρχε πύλη, διότι το έδαφος 
είναι  κατάλληλο για την πρόσβαση στην ακρόπολη. Η δυνατότητα της 
οπτικής  επαφής  που  παρέχει  το  πλάτωμα  της  ακρόπολης  σε  μεγάλη 
ακτίνα,  όπως για παράδειγμα με τον Τάρταρη, ή Κάστρο του Σοπωτού 
(αρ. 237, χάρτης 8) στα Α και την κοιλάδα της Σέλιτσας, με τον Άγιο 
Αθανάσιο, ή Αβρότι (αρ. 288, χάρτης 9) της Πάου, με τον κάτω ρου του 
Ερυμάνθου  και  του  οροπεδίου  της  Φολόης,  του  προσδίδει  διαχρονική 
σημασία.
Η  ακρόπολη  της  Ψωφίδας,  λόγω  της  στρατηγικής  της  θέσεως, 
ξαναχρησιμοποιήθηκε και στην ΥΒΥΖ περίοδο από τους Φράγκους και 
τους  Έλληνες  του  Δεσποτάτου  του  Μορέως.  Την  ύπαρξη  των 
μεσαιωνικών κτηρίων στην κορυφή του λόφου έχουν επισημάνει και οι 
περιηγητές  Pouqueville και  Leake. Τα ερείπια της μεσαιωνικής εποχής, 
κατά την Α. Μουτζάλη, έχουν θεμελιωθεί επάνω σε κτίσματα αμυντικού 
χαρακτήρα της αρχαίας Ψωφίδας [σχ. 60 (1)].
Το  1998,  κατά  τις  εργασίες  καθαρισμού  και  μερικής  αποψίλωσης  στο 
πλάτωμα της ακρόπολης σε συνεργασία με την 6η ΕΒΑ, περισυνελέγησαν 
αρκετά όστρακα των ΚΛ, ΕΛΛ και  λίγα των ΡΩΜ χρόνων.  Επιπλέον, 
βρέθηκαν αρκετά  μελαμβαφή του 4ου αι.  π.Χ.  Μεταξύ άλλων όστρακο 
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ταινιωτής λαβής μινυακού κανθάρου (;) της ΜΕ εποχής. Κατά τη διάρκεια 
των  εργασιών  αποκαλύφθηκαν  δύο  πύργοι,  μία  υδατοδεξαμενή  και 
ναΰδριο. Στην τομή που διενήργησε η 6η ΕΒΑ στο μονόχωρο ναΐσκο, ο 
οποίος αποκαλύφθηκε μετά την αποψίλωση και τον καθαρισμό του χώρου 
(εικ. 406), βρέθηκαν τρία θραύσματα σίμης κορινθιακού τύπου με γραπτή 
διακόσμηση  (εικ.  407),  ακροκέραμο  που  προέρχονται  από  τον 
κεραμοπλαστικό διάκοσμο ιερού του άστεως και βάση πιθοειδούς αγγείου 
(εικ. 408). 
Στη Β/ΒΔ πλευρά της ακρόπολης, υψώνεται πύργος, διαστάσεων 5.40μ. x 
5.85μ.,  το θεμέλιο  του οποίου είναι  αρχαίο.  Το πάχος  των τοίχων του 
πύργου είναι 1.35μ., σώζεται σε ύψος 2.50μ. και έχει προσανατολισμό Β–
Ν (εικ. 409). Λίγο ανατολικότερα του πύργου και προς τα ΒΑ σώζεται 
άλλος,  ίδιας  κάτοψης  και  προσανατολισμού  με  τον  προηγούμενο. 
Διατηρείται η μία του πλευρά, μήκους 5.15μ., ύψους 2.70μ. και πάχους 
1.05μ.  Αμφότεροι  είναι  κτισμένοι  με  αρχαίο  οικοδομικό  υλικό  και  ως 
συνδετικό  υλικό  έχουν  ισχυρό  ασβεστοκονίαμα.  Και  οι  δύο  πύργοι 
χρησιμοποιούνταν  για  τον  έλεγχο  των δρόμων που διήρχοντο από την 
Ψωφίδα.
Στη ΝΔ πλευρά της ακρόπολης υπάρχει δεξαμενή τετράγωνης κάτοψης, 
το  εσωτερικό  της  οποίας  είναι  επιχρισμένο  με  υδραυλικό  κονίαμα, 
πιθανόν για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων (εικ. 406).

α/α 249
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 391, 410–421. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Μαγαζιά
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 670μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: κτήρια, θέατρο, αγορά (ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ)

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Pouqueville 1820, 332–335. Leake, ΙΙ 243. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α της Μονής Τριποτάμων, ή Κοιμήσεως Θεοτόκου 
(αρ.  252,  χάρτης  9)  και  εκτείνεται  εκατέρωθεν  της  Επαρχιακής  οδού 
Τριποτάμων – Σοπωτού – Καλαβρύτων. Αποτελεί την προς Δ προέκταση 
της θέσης Πόρτες,  ή  Γαλαρία  (αρ. 243, χάρτης 9, εικ. 391). Ο χώρος 
είναι  πεδινός  και  εδώ θα  πρέπει  να  τοποθετηθεί  η  αγορά.  Στο  δυτικό 
τμήμα της  πόλης,  συμπεριλαμβανομένων και  των δυτικών κλιτύων της 
ακρόπολης,  θα  πρέπει  να  ήταν  περιορισμένο  το  άστυ.  Μέσα  στον 
οχυρωματικό περίβολο τοποθετείται και η θέση του θεάτρου της πόλης, το 
οποίο ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.
Ο Παυσανίας δεν αναφέρει την ύπαρξη θεάτρου. Ο  W.  M.  Leake όμως 
αναφέρει ρητά την ύπαρξή του και το τοποθετεί στο μέσον των νοτίων 
υπωρειών της ακρόπολης, έναντι του Αροάνιου, ή Λιβαρτζινού ποταμού 
«It seems to have been small;  there remains above ground a part of the 
circumference of four or five rows of seats;».  Έναντι  του Αροάνιου,  ή 
Λιβαρτζινού  ποταμού  βρίσκονται  οι  νότιες  υπώρειες  του  λόφου  της 
ακρόπολης,  οι  οποίες  είναι  βραχώδεις  και  καταλήγουν  ομαλά  προς  τα 
κάτω [σχ. 60 (11)]. Μνεία του θεάτρου γίνεται και από τον Pouqueville.
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Το  1998  στη  θέση  αυτή  καθαρίστηκε  μεγάλος  τοίχος  μήκους  19μ.,  ο 
οποίος έχει  ελαφρώς καμπύλο το δυτικό άκρο του. Στην ιδιοκτησία Ν. 
Γιαννόπουλου  και  Μ.  Γιαννόπουλου,  στα  Ν  της  Επαρχιακής  οδού 
Τριποτάμων – Σοπωτού – Καλαβρύτων, υπάρχουν διάφορα αρχιτεκτονικά 
μέλη:  ένας  αρράβδωτος  κίονας,  ύψους  3μ.  (εικ.  410),  δύο  τμήματα 
κιόνων, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται στη ΒΔ γωνία της αποθήκης του 
Ν.  Γιαννόπουλου  και  ο  άλλος  στη ΝΔ γωνία  (εικ.  411),  κατώφλι  που 
σώζει  αναβαθμό και  στρόφιγγες,  (εικ.  412),  λίθοι  λειασμένοι  μεγάλων 
διαστάσεων καθώς και αποτμήματα ραβδωτών και αρράβδωτων κιόνων 
(εικ.  413–416).  Στο  δυτικό  όριο  της  ιδιοκτησίας  του  είναι  εμφανής 
μεγάλος  τοίχος,  με  προσανατολισμό Β–Ν, μήκους 15μ.,  του οποίου το 
βόρειο πέρας  συνεχίζει  κάτω από το οδόστρωμα της  Επαρχιακής οδού 
Τριποτάμων  –  Σοπωτού  –  Καλαβρύτων.  Σε  όλο  το  χώρο  υπάρχει 
διάσπαρτο οικοδομικό υλικό. 
Στα Α της οικίας Ν. Χουλιάρα βρίσκεται η ιδιοκτησία κληρονόμων Στεφ. 
Τακτικού, στην οποία είναι ορατό μεγάλο κατώφλι θυρώματος, που σώζει 
αναβαθμό και μία στρόφιγγα. Πρόσφατα, ο ιερέας Ν. Τακτικός, ένας εκ 
των  κληρονόμων  Τακτικού,  μου  ανέφερε  ότι  «στο  χωράφι  αυτό,  όταν 
ήταν μικρός, έπαιζε με τα άλλα παιδιά στο πλακόστρωτο δάπεδο μέσα σε 
ένα κτήριο μεγάλο». Πράγματι σήμερα στο μέσον του χωραφιού υπάρχει 
μικρό  ανάχωμα  και  διακρίνονται  τρεις  μεγάλες  λιθόπλινθοι  με 
προσανατολισμό  Α–Δ.  Στην  ίδια  ιδιοκτησία,  παραπλεύρως  της 
δεξιάς/δυτικής-βορειοδυτικής  όχθης  του  ποταμού  Λιβαρτζινού,  ή 
Αροάνιου εντοπίστηκαν τρεις  λίθινες  βάσεις, εκ των οποίων η μία δεν 
είναι στη θέση της (εικ. 417–418). Πιθανότατα να ήταν βάσεις κιόνων. 
Πιστεύουμε ότι  στη θέση αυτή και  κατά μήκος του ποταμού,  αφού το 
έδαφος είναι ομαλό, πρέπει να ήταν η αγορά της πόλης. Ανατολικότερα 
της παραπάνω ιδιοκτησίας εντοπίστηκαν αρράβδωτος κίονας, βάση κίονα 
και κατώφλι κατά χώραν, που ανήκουν σε κτήριο μεγάλων διαστάσεων 
(εικ.  419–421).  Η  παρουσία  των  καταλοίπων  και  ο  επίπεδος  χώρος 
ευνοούν την άποψη όχι μόνο για τη χωροθέτηση της αγοράς εδώ, αλλά 
και της ύπαρξης οδού, προσανατολισμένου με την πύλη (αρ. 247, χάρτης 
9), η οποία βρίσκεται αμέσως προς τα ανατολικά και σε απόσταση 80μ. 
περίπου.

α/α 250
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 422–424. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Λόφος Μπαρμπανίτσα
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: τοίχοι, λιθόπλινθοι ΚΛ, ή ΕΛΛ χρόνων 

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ Κ. Τακτικού, Λ. Σταυροπούλου

ΠΗΓΕΣ Πολ. IV 70, 5–6.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 66–67. Παπανδρέου 1920, 142. Παπαχατζής 1980, 270–271, υποσ. 4. 

Πετρόπουλος 2005α, 370.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο λόφος υψώνεται  στα Ν/ΝΑ της  αρχαίας  πόλης,  στη νότια όχθη του 

Αροάνιου,  ή  Λιβαρτζινού  ποταμού  (εικ.  422).  Η  βόρεια  και  η  δυτική 
πλαγιά του λόφου είναι κατάφυτες από δρυς και πρίνους. Στον αυχένα της 
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ανατολικής πλευράς του λόφου, ο οποίος αποτελεί προέκταση του βουνού 
Φλαμπουριά  Ράχη  (ύψους  748μ.),  είναι  κτισμένο  το  εξωκλήσι  του 
Αγίου  Κωνσταντίνου,  στα  Δ του  οποίου  βαθειές  αρόσεις  έφεραν  στην 
επιφάνεια  κατεργασμένες  λιθοπλίνθους  (εικ.  423)  και  χονδροειδή 
κεραμική.  Επιπλέον,  στα  Δ  του  εξωκλησιού  εντοπίστηκε  τοίχος  με 
προσανατολισμό Α–Δ (εικ. 424).
Ο  Ν.  Δ.  Παπαχατζής  υποθέτει  ότι  ο  Φίλιππος  Ε΄  της  Μακεδονίας 
στρατοπέδευσε στο λόφο αυτόν,  απ’  όπου μπορούσε να εποπτεύει  την 
πόλη,  σύμφωνα  με  τη  μαρτυρία  του  Πολυβίου  (IV 70,  5–6) 
[…]κατεστρατοπέδευε περὶ τοὺς ἀπέναντι τῆς πόλεως ὑπερκειμένους 
βουνούς, ἀφ᾽ ῶν κατοπτεύειν τήν τε πόλιν ὄλην ἀσφαλῶς καὶ τοὺς 
πέριξ αὐτῆς τόπους.

α/α 251
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 425–431. Σχ. 64–65. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Ιωάννης
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: κτήρια, όστρακα ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΖ,  19.  Κορύλλος,  138.  Παπανδρέου  1920,  135,  138.  Λέλος,  16. 

Πετρόπουλος 2005α, 367.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για τη ΝΔ πλευρά της ακρόπολης,  η οποία απολήγει  ομαλά 

στον Επαρχιακό δρόμο Τριποτάμων – Αστρά.
Το 2001, στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη-Ανάπλαση του αρχαιολογικού 
χώρου Ψωφίδας, Πρόγραμμα ΕΠΤΑ», πραγματοποιήθηκε αποψίλωση και 
καθαρισμός του χώρου για τον εντοπισμό του θεάτρου. Οι Γ. Παπανδρέου 
και  Α.  Λέλος,  λόγω  της  ιδιομορφίας  που  έχει  το  έδαφος  σε  αυτό  το 
σημείο, τοποθετούν, λανθασμένα, το θέατρο (εικ. 425–426). Επίσης, στο 
μικρό τοπογραφικό διάγραμμα που παραθέτει ο πρώτος σε άρθρο του στα 
ΠΑΕ σημειώνει τη θέση ως θέση του θεάτρου [σχ. 60 (14), 64].
Διενεργήθηκε  δοκιμαστική  τομή,  πλάτους  1.20μ.  και  μήκους  50μ.,  με 
διεύθυνση Δ–Α, στο μέσον του κοιλώματος της ράχης. Το έδαφος εδώ 
είναι  αρκετά  επικλινές,  αφού  πρόκειται  για  τις  Δ/ΝΔ  υπώρειες  της 
ακρόπολης. Η τομή έφερε στο φως κατάλοιπα αναλημματικών τοίχων και 
κτηρίων.  Οι αναλημματικοί  τοίχοι  ήταν απαραίτητοι  για τη δημιουργία 
των ανδήρων. Στα δημιουργούμενα επτά πλατώματα είναι ορατά θεμέλια 
οικιών.  Μάλιστα, ο προς τα Δ αναλημματικός  τοίχος  σώζεται  σε ύψος 
τεσσάρων δόμων (εικ. 426). Επίσης, στη θέση αυτή και ανατολικότερα 
υπάρχουν θεμέλια οικιών, τα οποία από τον Γ. Παπανδρέου θεωρήθηκαν 
«φράγκικα». Στη θέση αυτή παρατηρούμε ότι ο πολεοδομικός ιστός της 
πόλης  δεν  πρέπει  να  ακολουθούσε  τη  διάταξη  που  γνωρίζουμε,  αλλά 
πρέπει  να  καθοριζόταν,  λόγω  της  διαμόρφωσης  του  εδάφους,  από 
αναλημματικούς τοίχους, ίσως και κλίμακες.
Περισυνελέγη  καλής  ποιότητας  κεραμική  των  ΚΛ,  ΕΛΛ  και  ΡΩΜ 
χρόνων:  θραύσμα  χείλους  ελληνιστικού  κανθάρου  του  τύπου  Δυτικής 
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Κλιτύος  (West Slope),  που  χρονολογείται  στα  225–220  π.Χ.  [πρβλ. 
Athenian Agora,  XXIX,  274,  πίν.  31,  αρ.  307],  θραύσμα  πήλινου 
γυναικείου (;) ειδωλίου,  όστρακο ελαφρώς υπόκοιλης, ολόβαφης βάσης 
προχοειδούς αγγείου, χρονολογούμενο στο 300 π.Χ. [πρβλ.  Corinth,  VII 
ΙΙΙ,  142,  αρ.  746,  πίν.  34],  όστρακο  δακτυλιόσχημης  βάσης  ολόβαφου 
σκύφου αττικού τύπου (σχ. 65, εικ. 427), που χρονολογείται στα 300–275 
π.Χ. [πρβλ. ως προς τον τύπο της βάσης Athenian Agora, XXIX, 258, πίν. 
14,  αρ.  152–153, εικ.  12],  συνανήκοντα όστρακα χείλους  ελληνιστικού 
πινακίου, χρονολογούμενου στα 110 π.Χ. [πρβλ. Athenian Agora, XXIX, 
πίν. 62, εικ. 50], όστρακα λεκανίδων, που χρονολογούνται στα 150–110 
π.Χ. [πρβλ.  Athenian Agora,  XXIX, 349, πίν. 80, αρ. 1105, εικ. 53, 68], 
αρκετές αγνύθες, πηνία και στηρίγματα κλιβάνων (εικ. 428). Πλεoνάζουν 
τα  όστρακα  του  5ου και  4ου αι.  π.Χ.  Επίσης  περισυνελέγησαν  αρκετά 
κομμάτια  κεραμίδων στέγης,  μεταξύ των οποίων ένα  με  ευδιάκριτο  το 
γράμμα  Δ,  ακροκέραμο  (εικ.  429)  και  τμήματα  αποθηκευτικών  πίθων 
(εικ. 430). Το κάτω μέρος του μετώπου του ακροκεράμου, από τη βάση 
μέχρι  το  εσωτερικό  ανθέμιο,  μπορεί  να  συγκριθεί  με  ανάλογο,  που 
προέρχεται  από το  ναό της  Ημερασίας  Αρτέμιδος  των  Λουσών [πρβλ. 
Schauer 2007α, 73, 80,  εικ. 7].  Μεταξύ των οστράκων βρέθηκε μεγάλο 
θραύσμα βάσης καλάθου, στο οποίο επάνω από τη βάση υπάρχει ταινία 
καστανομέλανη  και  εκ  διαμέτρου  αντίθετα  δύο  στάχυα  εγχάρακτα. 
Εσωτερικά είναι ολόβαφη [για το σχήμα του αγγείου πρβλ.  Corinth,  XV 
ΙΙΙ,  339,  αρ.  2065–2068,  πίν  73,  κάλαθοι]  και  τμήμα χείλους  ανοιχτού 
αγγείου, το οποίο σώζει εξωτερικά ίχνη μαύρου γανώματος (εικ. 431).

α/α 252
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 391, 432–437. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Μονή Τριποτάμων, ή Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 600μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: δημόσιο κτήριο ΑΡΧ, ή ΚΛ χρόνων. Κατάλοιπα ΠΒΥΖ και ΒΥΖ 

(;) εποχής
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές επισκέψεις

ΟΔΗΓΟΣ (Κ.  Τακτικού,  Α.  Γουλιάμη,  Χ.  Τεμπέλης),  Μ.  Πετρόπουλος,  Μ. 
Πετριτάκη, Α. Μουτζάλη, Α. Κουμούση

ΠΗΓΕΣ Παυσ. VIII 24, 6.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  63–65, 122.  ΑΖ, 21.  Παπανδρέου 1920, 139–140,  230. Λέλος,  15. 

Παπαχατζής  1980,  278.  Jost 1985,  59–60.  Καρδαρά,  112–115. 
Αλεξοπούλου  1999–2001,  172–173.  Πετρόπουλος  2005α,  363–376. 
Πίκουλας 2000–2003, 333–344. Μουτζάλη 2004, 166. Σαλαβούρα 2007, 
τόμ. Α΄, 210, 213.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Μονή της  Κοιμήσεως  Θεοτόκου  βρίσκεται  εντός  του οχυρωματικού 
περιβόλου  (εικ.  391,  432)  και  στα  Ν/ΝΔ της  ακρόπολης  της  αρχαίας 
πόλης. Κτίστηκε το 1826 από τον επονομαζόμενο Παπουλάκο. Εσωτερικά 
του περιβόλου υπήρχαν και κελιά, τα οποία σήμερα δεν υφίστανται. Το 
1836 διαλύθηκε και έκτοτε λειτουργεί ως ο ενοριακός ναός του χωριού. 
Η Μονή και ο περίβολος είναι κτισμένα από αρχαίο οικοδομικό υλικό και 
σήμερα  είναι  ορατοί  στις  γωνίες  του  οι  κυβόλιθοι,  προερχόμενοι  από 
αρχαία  οικοδομήματα.  Στον  αύλειο  χώρο  της  Μονής  και  εντός  του 
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περιβόλου  της,  υπάρχουν  διάσπαρτοι  σπόνδυλοι  κιόνων,  ραβδωτοί  και 
αρράβδωτοι  (εικ.  433).  Δύο  σπόνδυλοι  αρράβδωτων  κιόνων  έχουν 
διάμετρο 1μ. και σώζονται σε ύψος 0.90μ. (εικ. 434–435). Στο εσωτερικό 
της εκκλησίας υπάρχουν κίονες που υποβαστάζουν τη στέγη και η Αγία 
Τράπεζα στηρίζεται επίσης σε τμήμα αρχαίου κίονα [σχ. 60 (12), 64]. Η 
παρουσία  των  αρχιτεκτονικών  μελών  συνηγορεί  στην  ύπαρξη  κτηρίου 
δημοσίου χαρακτήρα, το οποίο πιθανόν να ανήκει στους ΑΡΧ, ή στους 
ΚΛ χρόνους.
Το  1998,  στο  πλαίσιο  του  έργου  «Ανάδειξη–Ανάπλαση  του 
αρχαιολογικού χώρου Ψωφίδας, Πρόγραμμα ΕΠΤΑ» σε συνεργασία με 
την 6η ΕΒΑ, πραγματοποιήθηκε ερευνητική τομή, πλάτους 1μ., εξωτερικά 
του ενοριακού ναού, βόρεια και νότια αντίστοιχα. Σε μικρό βάθος από την 
επιφάνεια  του  εδάφους  (0.25μ.)  αποκαλύφθηκαν  δάπεδο  από  πήλινες 
πλάκες, διαστάσεων 0.30 x 0.30, (ή 0.33μ.), όστρακα της ΥΡΩΜ περιόδου 
και  όστρακα  του  τύπου  «wheel–ridged».  Το  δάπεδο,  σύμφωνα  με  την 
άποψη της συναδέλφου Α. Μουτζάλη πρέπει να ανήκει σε δημόσιο κτήριο 
της ΠΒΥΖ εποχής. Ανάμεσα στα ευρήματα το πιο σημαντικό είναι δωρικό 
κιονόκρανο  (εικ.  436)  και  απότμημα  πήλινου  ημικίονα  με  ραβδώσεις, 
σωζ. ύψους 0.34μ., μέγ. πλάτους 0.20μ., πάχους 0.10μ., (εικ. 437). Οι Γ. 
Παπανδρέου και Μ. Πετρόπουλος υποθέτουν ότι εδώ πρέπει να βρισκόταν 
ο ναός της Ερυκίνης Αφροδίτης. Επίσης και Α. Λέλος τοποθετεί εδώ το 
ναό  της  Αφροδίτης  και  πλησιόχωρα  της  Μονής  προς  τα  Β  ναό 
αφιερωμένο στον Δία. 
Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ήλθαν στο φως από τη Χρ. Καρδαρά στη 
θέση  Άγιος  Πέτρος της  Κοντοβάζαινας  που βρίσκεται  στα όρια των 
Νομών  Αρκαδίας  –  Αχαΐας  –  Ηλείας  στα  σύνορα  με  την  Επαρχία 
Καλαβρύτων, ταυτίστηκαν και αποδόθηκαν από την ανασκαφέα στο ιερό 
της  Ερυκίνης  Αφροδίτης.  Η  άποψη  της  Χρ.  Καρδαρά  αντικρούστηκε 
τελευταία  από  τον  Γ.  Α.  Πίκουλα,  ο  οποίος  ταυτίζει  τα  κατάλοιπα 
περισσότερο με Αρτεμίσιον παρά με Αφροδίσιον. Επιπλέον, θεωρεί ότι το 
ιερό στον αυχένα του Αγίου Πέτρου ανήκε πιθανότατα στη Θελπουσία 
και, όπως εύστοχα έχει παρατηρήσει, με τον αγγλικό όρο πιθανόν να μην 
ανήκε πουθενά —no man’s land—, ή να ανήκε και στις  δύο περιοχές. 
Σύμφωνα  με  την  μαρτυρία  του  Παυσανία,  το  ιερό  της  Ερυκίνης 
Αφροδίτης  βρισκόταν  ἐν  τῇ  πόλει.  Επίσης  η  M.  Jost προτείνει  την 
Άρτεμη, ή τη Δήμητρα ως λατρευόμενη θεότητα στον Άγιο Πέτρο. 

α/α 253
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 391, 398, 406, 438–462. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ (Μέσα στο χωριό)
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 590μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ Θουκ. ΙΙ 66. Πολ. IV 70-71. Απολλ. ΙΙ 5, 4. Plin. NH, ΧΙΙ 127. Στράβ. VIII 
2.3–3.1 = C 336. Θεόφρ. Ἱστορ. IX 15, 6. Διοσκ. ΙΙΙ 48. Παυσ. VIII 24. Στεφ. 
Βυζ., s.v. Ψωφίς, 704–705.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Pouqueville  1820,  197,  326,  331.  Pouqueville  1826–1827,  447–450. 
Leake,  ΙΙ 62, 239–251.  Boblaye, 158. Curtius,  Ι 387–390. Welcker, I 290–
293. Vischer, 475–478. Bursian, ΙΙ 260–264. Philippson, 286. ΙΚ, 56–69, 80–
85, 126–128, 154–155.  ΑΖ, 14–28. Frazer,  IV 282–283.  Κορύλλος,  137–
138. ΚΕ, 31, 139, 230. Head, 453. Παπανδρέου 1920, 130–146. Martin, 81–
147.  Courbin 1956, 430.  Meyer 1959, 1421–1428. Rolley 1963, 472–473. 
Roscher  1902–1909²,  3200,  s.v.  Psophis.  Λέλος,  9–66.  Dittenberger  – 
Purgold, 417–418.  Ορλάνδος 1967–1968, 31–32. Bon 1969, 401–402, 662. 
Michaud  1970,  973.  Πέτσας,  186.  Michaud  1972,  597.  Kraay,  96,  99. 
Baladié, 3, 82, 104, 118–119, 126, 213, 298, 317–319. Χωρέμης 1980, 3–18, 
εικ. 1–10.  Παπαχατζής 1980, 270, υποσ. 1, 272–275. Χατζή 1980, 49–50. 
Πίκουλας 1981–1982, 269–281. Jost 1985, 53–60, 394, 507, 513–514, 554. 
Πετρόπουλος 1985, 63–64. Μουτζάλη 1993α, 165.  Papapostolou 1993, 95 
αρ. 23. Μπάλλας, 131–138. Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 58, πίν. 61. Jost 
1999, 198, 199.  Pikoulas 1999α, 255, 302, 305. Αλεξοπούλου 1999–2001, 
161–174. Λεξικό 2001, 457, 4110.  Kourelis, 372–375. Αλεξοπούλου 2004 
(υπό έκδοση).  Μουτζάλη 2004,  159–168,  πίν.  49–52.  Nielsen 2004,  529. 
Πετρόπουλος,  2004α  (υπό  έκδοση).  Αλεξοπούλου  2005β,  285–305. 
Πετρόπουλος 2005α, 363–376. Roy 2006, 129–130.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η αρχαία Ψωφίς είναι παραποτάμια πόλη, που ανήκει στο ΒΔ τμήμα της 
Αρκαδίας, στη χώρα των Αζάνων. Βρίσκεται στη συμβολή τριών ποταμών, 
του  Νουσαιίτικου  (Ερυμάνθου)  ποταμού  Δ,  του  Λιβαρτζινού-Αροάνιου 
Α/ΒΑ,  τον  οποίον  ο  Πολύβιος  ονομάζει  Ερύμανθο,  και  του  Σειραϊκού 
ποταμού  ΝΑ.  Σε  αυτή  τη  συμβολή-συνάντηση των  ποταμών ιδρύθηκε  η 
αρχαία  πόλη.  Το  κωνοειδές  ύψωμα  της  Κοκκινιάς,  ή  του  σημερινού 
Παλιόκαστρου [αρ. 248, χάρτης 9, σχ. 60 (1)] αποτέλεσε την ακρόπολη της 
αρχαίας  πόλης.  Η  γεωγραφική  της  θέση,  η  φυσική  της  οχύρωση  και  η 
εποπτεία  που  προσφέρει  η  θέση  της  πόλης  στην  ευρύτερη  περιοχή 
διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για την τύχη της στα γεγονότα που έλαβαν 
χώρα στη διάρκεια του Συμμαχικού πολέμου (εικ. 391, σχ. 60, 64).
Το αρχικό όνομα της πόλης ήταν Ερύμανθος, πιθανώς από τη λέξη έρυμα, η 
οποία σημαίνει οχύρωμα και το προελληνικό πρόσφυμα –νθος. Κατά τον 
Πολύβιο  η  Ψωφίδα  ἔστι  μὲν  ὁμολογούμενον  καὶ  παλαιὸν  Ἀρκάδων 
κτίσμα  τῆς  Ἀζανίδος. Μνεία  της  πόλης  επίσης  γίνεται  από  τον 
Απολλόδωρο, το Στράβωνα και τον Παυσανία.
Εκτενής  αναφορά  της  πόλης  γίνεται  στις  μελέτες  του  Γ.  Παπανδρέου,  ο 
οποίος  περιγράφει  με  λεπτομέρεια  τα  ορατά  λείψανά  της.  Μετά  το  Γ. 
Παπανδρέου στην πόλη της Ψωφίδας έλαβε χώρα μία ανασκαφή, σωστικού 
χαρακτήρα, από το Ν. Κυπαρίσση, χωρίς όμως να σώζονται σήμερα στοιχεία 
αυτής της ανασκαφής.
Το  1998,  σε  συνεργασία  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  και  της  6ης  ΕΒΑ, 
πραγματοποιήθηκαν επείγουσες εργασίες στο χώρο της αρχαίας πόλης με τη 
συνεργασία της τότε Κοινότητας και του Προέδρου της Κ. Νικολακόπουλου 
και των Πολιτιστικών Συλλόγων «Ερυκίνη Αφροδίτη» και «Αρχαία Ψωφίς». 
Έτσι, στον προγραμματισμό της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και με πρωτοβουλία του τότε 
Προϊσταμένου  της,  Λ.  Κολώνα,  προβήκαμε  σε  καθαρισμό  τμήματος  της 
βόρειας πλευράς της οχύρωσης και στη συστηματική αποτύπωση όλων των 
ορατών οικοδομικών λειψάνων της αρχαίας πόλης (σχ. 60).
Το  2001,  με  πρωτοβουλία  του  τότε  Προϊσταμένου  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  Μ. 
Πετρόπουλου,  ξεκίνησε  το  έργο  «Έρευνα  και  Ανάδειξη  της  αρχαίας 
Ψωφίδας»,  μέσα από το  Πρόγραμμα ΕΠΤΑ (Ειδικό  Πρόγραμμα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης),  το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια  Δυτικής 
Ελλάδος. Στην προσπάθεια αυτή η ΣΤ΄ ΕΠΚΑ είχε τη συμπαράσταση του 
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Δήμου Αροανίας  και  προσωπικά του Δημάρχου Λ.  Βασιλόπουλου.  Το 
πρόγραμμα είχε τέσσερις στόχους: 

1. Τον  επιφανειακό  καθαρισμό  του  τείχους,  ώστε  να  διευκρινισθούν 
σαφέστερα τα όρια της αρχαίας πόλης και να αποτυπωθεί η περίμετρός του.

2. Τον  καθαρισμό  των  σημαντικότερων  ορατών  δημοσίων  κτηρίων,  χωρίς 
ανασκαφή. 

3. Δοκιμαστικές τομές στο χώρο, όπου ο Γ. Παπανδρέου, ακολουθώντας τους 
παλαιότερους περιηγητές, είχε τοποθετήσει το αρχαίο θέατρο.

4. Προσπάθεια εντοπισμού και ταύτισης των ιερών της πόλης και ιδιαίτερα 
του ιερού της Αφροδίτης Ερυκίνης.

Το 2003, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, συνεχίστηκαν οι εργασίες 
στο  χώρο  της  αρχαίας  Ψωφίδας  με  την  αμέριστη  συμπαράσταση  του 
Δημάρχου Αροανίας Ι. Φιλιππόπουλου. Οι εργασίες ήταν οι εξής: 

1. Συνέχιση διαμορφώσεων–διερευνητικές τομές στη θέση  Άγιος  Ιωάννης 
[αρ. 251, σχ. 60 (14)] για τον εντοπισμό του θεάτρου.

2. Στη θέση Ελληνικό [αρ. 257, σχ. 60 (13)]. 
3. Αποψίλωση και καθαρισμός του τείχους στη θέση  Αγραπιδιά  Ελένης 

[αρ. 255, σχ. 60 (3)].
4. Αποψίλωση και καθαρισμός του τείχους κοντά στην κοίτη του ποταμού 

Αροάνιου.
5. Αποτυπώσεις των ορατών λειψάνων. 
6. Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου. 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών, ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικά, 
γιατί  έφεραν  στο  φως  σημαντικότατα  τμήματα της  οχύρωσης  της  πόλης, 
οικιών και άλλων καταλοίπων.
Η  αρχαία  Ψωφίδα  ήταν  οχυρή  πόλη.  Στα  Β/ΒΑ  της  πόλης  υψώνεται 
πυριτικός λόφος, επωνομαζόμενος Κοκκινιά, ή Παλιόκαστρο, ή Πρασινίτσα 
[αρ. 248, χάρτης 9, σχ. 60  (1)],  ύψους 80μ. περίπου από την κάτω πόλη 
(εικ. 391, 406).  Η κορυφή του λόφου τειχίστηκε και ολόκληρος ο λόφος 
αποτέλεσε την ακρόπολη.
Σύγχρονα  με  το  τείχος  της  ακρόπολης  είναι  και  τα  τείχη  της  πόλεως,  η 
περίμετρος  των  οποίων  έχει  μήκος  3.108μ.  Μεγάλα τμήματα των  τειχών 
σώζονται σε ικανό ύψος.  Ο Πολύβιος (ΙV 70, 6 και 10) μας πληροφορεί 
Συνθεωρῶν δὲ τὴν ὀχυρότητα τῆς Ψωφίδος ὁ βασιλεὺς ἠπορεῖτο τὶ χρὴ 
ποιεῑν.  […]  Ἔχει  δὲ  καὶ  τείχη  διαφέροντα  τῷ  μεγέθει  καὶ  ταῖς 
κατασκευαῖς, του οποίου η άποψη για την ύπαρξη διαφορετικών φάσεων 
στην κατασκευή του τείχους επαληθεύεται και από τις εργασίες καθαρισμού 
που  έγιναν  στο  χώρο.  Το  τείχος  είναι  ορατό  κυρίως  μέσα  στο  χωριό 
Τριπόταμα,  δίπλα  στα  σπίτια  και  μέσα  σε  ιδιοκτησίες.  Ακολουθεί  τις 
φυσικές εξάρσεις του εδάφους και το πλάτος του κυμαίνεται από 2.20μ. έως 
3μ.  Το  εξωτερικό  μέτωπό  του  ενισχύεται  από  αμυντικούς  πύργους 
τετράγωνης  κάτοψης  και  ένας  μόνον  στη  βορειοδυτική  πλευρά  είναι 
ημικυκλικός.  Σε  μερικά  σημεία  είναι  κτισμένο  κατά  το  ψευδοϊσόδομο 
σύστημα δόμησης και όχι κατά το ισόδομο, που αναφέρει ο Γ. Παπανδρέου, 
ενώ  σε  άλλα  σημεία  έχει  μεικτό  σύστημα,  ανάμεσα  δηλαδή  στο 
ψευδοϊσόδομο, ή ακανόνιστο τραπεζιόσχημο παρεμβάλλεται το πολυγωνικό.
Στη  Β  πλευρά  του  τείχους  διακρίνονται  δύο  μεγάλα  τμήματα,  σχεδόν 
ευθύγραμμα, τα οποία συγκλίνουν μεταξύ τους και απολήγουν στην περιοχή 
της ακρόπολης, που βρίσκεται στο μέσον περίπου της πλευράς αυτής. Είναι 
το εντυπωσιακότερο σωζόμενο τμήμα του τείχους  με τους περισσότερους 
πύργους στο ανατολικό τμήμα της Β πλευράς και οι έντονες υψομετρικές 
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διαφορές του εδάφους συντελούν στην επιβλητικότητά του (εικ. 398). Στο 
τμήμα αυτό οι αμυντικοί πύργοι έχουν πυκνή διάταξη. Η ανατολική πλευρά 
ακολουθεί τεθλασμένη πορεία (σχ. 60). Η νότια πλευρά βαίνει παράλληλα 
με τον Λιβαρτζινό, ή Αροάνιο ποταμό και δεν σώζεται σε όλο το μήκος της. 
Εδώ ο χώρος είναι πεδινός. Στην απέναντι πλευρά του ποταμού υψώνεται ο 
λόφος  Μπαρμπανίτσα.  Η  ΝΔ πλευρά  του  τείχους  ακολουθεί  επίσης  μία 
τεθλασμένη  πορεία.  Διακρίνονται  δύο  πύργοι,  από  τους  οποίους  ο  ένας 
βρίσκεται πολύ κοντά στην κοίτη του ποταμού Ερυμάνθου, που διαρρέει τη 
μικρή στενή κοιλάδα, η οποία αναπτύσσεται κατά μήκος της πλευράς αυτής. 
Στο μέσον περίπου της δυτικής πλευράς το τείχος έχει υποστεί επισκευή, η 
οποία πιθανόν να έγινε σε αυτό το σημείο μετά την πολιορκία της πόλης από 
το Φίλιππο Ε΄ της Μακεδονίας (εικ. 438–439). 
Μετά από επισταμένη επιφανειακή έρευνα,  που ξεκίνησε το 1999 και τις 
εργασίες  αποψίλωσης,  που πραγματοποιήθηκαν το  2003 στο πλαίσιο  του 
προγράμματος ΕΠΤΑ, αποκαλύφθηκαν τρεις άγνωστες έως σήμερα πύλες. Η 
μία  στην Α/ΝΑ πλευρά του τείχους,  πλάτους  3μ.,  κοντά  στην κοίτη  του 
ποταμού Αροάνιου, ή Λιβαρτζινού ποταμού στη θέση Σφακιερό [αρ.  247, 
χάρτης 9, σχ. 60 (6)]. Η δεύτερη εντοπίστηκε στη θέση Παλιομονάστηρο, ή 
Μοναστήρια [αρ. 261, χάρτης 9, σχ. 60  (8)] δυτικά του κτηρίου στη θέση 
Ελληνικό [αρ. 257, χάρτης 9, σχ. 60 (13)], η οποία θα πρέπει να είναι η ΝΔ 
και  από  εδώ  ξεκινούσε  ο  δρόμος  που  οδηγούσε  στη  Θέλπουσα,  καθώς 
επίσης  στις  Σειρές,  την  Πάο  και  τις  παραλαδώνιες  κώμες.  Η  τρίτη 
εντοπίστηκε κοντά στην κοίτη του σημερινού ποταμού Ερυμάνθου, η οποία 
θα πρέπει να είναι η δυτική [αρ. 254, χάρτης 9, σχ. 60 (4α)] και από εδώ ο 
δρόμος  οδηγούσε  στην  Ηλεία.  Πολύ  κοντά  στην  τελευταία  πύλη  και  σε 
απόσταση  μόλις  115μ.  προς  τα  δυτικά  της,  σώζεται,  στην 
αριστερή/ανατολική όχθη του ποταμού,  το θεμέλιο  αρχαίας  γέφυρας (αρ. 
254, χάρτης 9).
Ο  Μ.  Πετρόπουλος  θεωρεί  την  πύλη,  που  ανέσκαψε  το  1926  ο  Ν. 
Κυπαρίσσης απέναντι από τη γέφυρα του ποταμού Ερυμάνθου, ως δυτική 
πύλη βασιζόμενος στην αναφορά του δευτέρου. Όμως, δεν προσδιορίζεται 
επακριβώς η θέση της γέφυρας του ποταμού, δηλαδή εάν πρόκειται για τη 
γέφυρα που βρίσκεται στα βόρεια του τούρκικου γεφυριού, πλησιόχωρα της 
οποίας  σώζεται  το  θεμέλιο  της  αρχαίας  γέφυρας  που  προαναφέραμε,  ή 
πρόκειται για τη νεώτερη γέφυρα, που βρίσκεται στη συμβολή των τριών 
ποταμών,  Ερυμάνθου,  Λιβαρτζινού,  ή  Αροάνιου  (αρχ.  Ερυμάνθου)  και 
Σειραϊκού.  Πιθανότατα η  ανασκαφή του Ν.  Κυπαρίσση να  αφορούσε σε 
αρχαία γέφυρα στο σημείο ένωσης των τριών ποταμών, ή να ανέσκαψε τη 
ΝΔ  πύλη,  που  εντοπίστηκε  στη  θέση  Παλιομονάστηρο,  ή  Μοναστήρια. 
Σήμερα,  κάτω από τη σύγχρονη γέφυρα,  εκεί  που ενώνονται  τα  ποτάμια 
υπάρχουν ορθογώνιοι λιθόπλινθοι με δουλεμένη την επιφάνειά τους. Επίσης 
εκεί που σήμερα είναι ο σύγχρονος οικισμός των Κάτω Τριποτάμων (αρ. 
262, χάρτης 9) εκτός του ότι δεν είναι τίποτε ορατό, στο πίσω μέρος των 
οικιών και σε όλο το μήκος της δυτικής πλευράς του τείχους  υψώνονται 
βράχοι, γεγονός που δεν συνηγορεί στην ύπαρξη πύλης. 
Στο  εσωτερικό  του  οχυρωματικού  περιβόλου  διακρίνονται  κατόψεις 
δημοσίων  οικοδομημάτων  και  κατοικιών.  Η  πυκνότερη  διάταξη  των 
αρχαίων λειψάνων βρίσκεται κατά μήκος της Επαρχιακής οδού Τριποτάμων 
–  Σοπωτού  –  Καλαβρύτων  και  συγκεκριμένα  από  το  σημερινό  Σχολικό 
συγκρότημα  του  χωριού  έως  τη  Μονή  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου 
Τριποτάμων  (αρ.  252,  χάρτης  9).  Στη  θέση  του  μοναστηριού  αυτού 
πιθανολογείται η ύπαρξη του ναού της Ερυκίνης Αφροδίτης. Επίσης στα Α 
της  Μονής  και  εκατέρωθεν  της  παραπάνω  οδού  είναι  ορατά  θεμέλια 
κτηρίων.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Από  το  χωριό  Κάτω  Τριπόταμα  προέρχονται  τα  παρακάτω  ευρήματα,  όπως 
προκύπτει από έλεγχο των βιβλίων καταγραφής:

1. Αρυβαλλόσχημη λήκυθος (αρ. κατ. 583 ΠΜΠ), της οποίας λείπει η λαβή 
και το στόμιο (εικ. 440). Ο ώμος κοσμείται δι’ εκτύπου κυματίου και η 
επιφάνεια  της  κοιλιάς  από  δύο  σειρές  υποτυπωδών  ανθεμίων  μέσα  σε 
λογχόσχημα  πλαίσια.  Η  βάση  διαμορφώνεται  από  δύο  πλαστικούς 
δακτυλίους  (ο  κάτω  με  μεγαλύτερη  διάμετρο),  που  χωρίζονται  από 
περιφέρεια  μικρού  ύψους  σε  σχήμα  τροχίλου.  Η  επιφάνεια  είναι 
μελαμβαφής και εξίτηλη. Η βάση διακοσμείται από ομόκεντρους κύκλους 
με τονισμένο το κέντρο. Σωζόμενο ύψος 0.10μ. Σύμφωνα με τη Γ. Χατζή η 
αρυβαλλοειδής λήκυθος χρονολογείται στο τέλος του 5ου αι. π.Χ. μέχρι και 
το α΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. [πρβλ. Χατζή 1980, 54].

2. Άωτος  μελαμβαφής  λύχνος  (αρ.  κατ.  587  ΠΜΠ,  εικ.  441),  που 
χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ.–αρχές 3ου αι. π.Χ. [πρβλ.  Corinth 
IV II, 51–52, τύπος Broneer XI, πίν. 4]. Σωζόμενο μήκος 0.08μ.

3. Τρίλοβος οινοχόη (αρ. κατ. 584 ΠΜΠ, εικ. 442). Κοσμείται από μία σειρά 
στον  ώμο  και  από  δύο  σειρές  στην  επιφάνεια  της  κοιλιάς  φυλλοειδούς 
σχεδίου. Έχει ύψος 0.085μ. Ως προς τον τύπο χρονολογείται στα μέσα του 
6ου αι. π.Χ. [πρβλ. ως προς τον τύπο Athenian Agora,  XXIII 200, πίν. 72, 
αρ. 767 επίσης, για το σχήμα του αγγείου πρβλ. Corinth XV III, πίν 65, αρ. 
1648, 1651–1652 και]. 

4. Μικκύλο αγγείο (αρ. κατ. 585 ΠΜΠ) σε σχήμα υδρίας (εικ. 443). Ελλιπές 
στο στόμιο (υδρία;). Σώζονται οι δύο οριζόντιες λαβές και η απόφυση μίας 
τρίτης ταινιωτής που κατέληγε στο στόμιο. Στο ύψος των λαβών κοσμείται 
με  πρόχειρο  φυλλοειδές  κόσμημα.  Η  βαφή  ως  επί  το  πλείστον  είναι 
εξίτηλη.  Είναι  συγκολλημένο  και  λείπουν  ο  λαιμός  και  οι  λαβές. 
Χρονολογείται στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. [ως προς τον τύπο πρβλ. Athenian 
Agora, VIII 35, πίν. 3, αρ. 39 και ως προς τη διακόσμηση Corinth XV III, 
πίν. 50, αρ. 1211]. Ο τύπος αυτός εμφανίζεται και στα ΥΕ χρόνια.

5. Οκτώ μικκύλα αγγεία (αρ. κατ. 586 α–η ΠΜΠ), εκ των οποίων το ένα είναι 
σπασμένο (εικ. 444). Από αυτά ένα είναι κυάθιο [πρβλ. Corinth XV III πίν. 
71, αρ. 1948, 1952], πέντε είναι δίωτες κοτυλίσκες,  που χρονολογούνται 
στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. [πρβλ. Athenian Agora, VIII 50, πίν. 9, αρ. 159 
και  Corinth,  XV III πίν.  67,  αρ.  1717–1720],  ένας  κρατηρίσκος  [πρβλ. 
Corinth,  XV III πίν. 68, αρ. 1760] και ένας κρατηρίσκος των ΓΕ Χρόνων 
[πρβλ. Corinth, XV III πίν. 69, αρ. 1813].

6. Πήλινο ειδώλιο-προτομή γυναικείας μορφής (αρ. κατ. 571 ΠΜΠ), ακέραιο. 
Ύψος  0.16μ.(εικ.  445).  Η  πίσω  πλευρά  είναι  κούφια  (backless).  Φέρει 
πώλο και στο ανώτερο τμήμα του σώζεται οπή ανάρτησης. Ο πώλος είναι 
ευρύς και χαμηλός και έχει μεγάλα μάτια. Είναι ευκρινής η γραμμή των 
φρυδιών και το στόμα αποδίδεται  με χωρισμένα τα χείλη. Η κόμη είναι  
χωρισμένη  στο  κέντρο  σε  δύο  απαλές  μάζες,  διαγράφοντας  έτσι  τους 
κροτάφους. Φέρει ενώτια και πέπλο. Η μορφή έχει ανυψωμένο το αριστερό 
χέρι  επάνω από το  αριστερό στήθος  με  ενωμένους  τον αντίχειρα με  το 
δείκτη.  Αντίστοιχα,  το  δεξί  χέρι  βρίσκεται  ανυψωμένο  στο  κέντρο  του 
στήθους  με  αντίχειρα  και  δείκτη  ενωμένους.  Πίσω  από  τον  αριστερό 
βραχίονα  διακρίνεται  κάθετη  πτυχή  του  πέπλου.  Στο  ύψος  του  λαιμού 
αναδιπλώνεται το πέπλο. Χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ. [πρβλ.  Corinth, 
XVIII  IV,  42,  73–74,  αρ.  C 255–C 257,  πίν.  21].  Ανάλογο παράδειγμα 
προτομής  γυναικείας  μορφής  έχει  βρεθεί  και  στην  Ήλιδα,  που 
χρονολογείται αργότερα, στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. [πρβλ. Γιαλούρης 1962, 
126, πίν. 126–128. Γιαλούρης 1962α, 151–152].

7. Πήλινο  ειδώλιο-προτομή  γυναικείας  μορφής  (αρ.  κατ.  572  ΠΜΠ),  του 
οποίου σώζεται ή κεφαλή και τμήμα του λαιμού. Έχει ύψος 0.075μ. Είναι 
κοίλο και χωρίς πίσω τμήμα (εικ. 446). Στην κορυφή του ευρέος πώλου 
φέρει  οπή ανάρτησης.  Το πρόσωπο είναι  επίμηκες,  ελαφρώς ωοειδές  με 
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έντονη  εξωφθαλμία.  Το στόμα αποδίδεται  με  χωρισμένα  χείλη  και  η 
κόμη  είναι  χωρισμένη  στο  κέντρο  σε  δύο  απαλές  κυκλικές  μάζες, 
διαγράφοντας τους κροτάφους και σχηματίζοντας έτσι το χαμηλό τριγωνικό 
μέτωπο.  Η  χρονολόγησή  του  μπορεί  να  τοποθετηθεί  στα  μεταβατικά 
χρόνια, από τα ΑΡΧ στα ΚΛ [πρβλ.  Corinth, XVIII IV, 42, 73–74,  αρ. C 
254–C 255,  πίν.  21·επίσης,  πρβλ.  Γιαλούρης  1962,  126,  πίν.  126–128. 
Γιαλούρης  1962α,  151–152].  Ο  συγκεκριμένος  τύπος  συνδυάζει  το 
απερχόμενο αρχαϊκό  στυλ,  την  τεχνοτροπία  του  υστεροαρχαϊκού  τύπου, 
δηλαδή  της  προτομής  χωρίς  backless,  και  αυτήν  των  προτομών  του 
κλασικού τύπου.

8. Πήλινο  ειδώλιο-προτομή  γυναικείας  μορφής  (εικ.  446)  (αρ.  κατ.  575 
ΠΜΠ).  Ως  προς  τον  τύπο  βλ.  αρ.  κατ.  572  ΠΜΠ.  Ο  λαιμός  είναι 
αποκεκρουμένος, εκτός μικρού τμήματος δεξιά. Έχει ύψος 0.055μ.

9. Πήλινο  ειδώλιο-προτομή γυναικείας  πεπλοφόρου,  καθήμενης  (;)  μορφής 
(αρ.  κατ.  573 ΠΜΠ),  με στροφή της  κεφαλής προς  τα αριστερά.  Φέρει 
στεφάνη. Η κόμη είναι διατεταγμένη τοξοειδώς επάνω από το μέτωπο. Ο 
λαιμός  και  τμήμα  του  αριστερού  προσώπου  είναι  αποκεκρουμένα.  Η 
επιφάνεια είναι μελανή από την οξείδωση. Σωζόμενο ύψος 0.105μ. (εικ. 
447). Χρονολογείται στα τέλη του 6ου αι. π.Χ.–αρχές του 5ου αι. π.Χ. [πρβλ. 
Mollard-Besques 1954, 1, 4, πίν. ΙΙ, αρ. Β6, ή Β49, ή Β331].

10. Πήλινο  ειδώλιο-προτομή γυναικείας  πεπλοφόρου,  καθήμενης  (;)  μορφής 
(αρ. κατ. 574 ΠΜΠ), του οποίου σώζεται η κεφαλή. Η επιφάνειά του είναι 
εφθαρμένη. Το πρόσωπο είναι επίμηκες σε σχήμα ωοειδές και το στόμα 
αποδίδεται με χείλη χωρισμένα. Η μύτη είναι επιμήκης και προς τα κάτω 
πλαταίνει. Σωζόμενος ύψος 0.055μ. Χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο 
του 6ου αι. π.Χ. [πρβλ. Mollard-Besques 1954, 1, 4, πίν. ΙΙ, αρ. Β6, ή Β84, ή 
Β296].

11. Πήλινο ειδώλιο-προτομή γυναικείας μορφής (αρ. κατ. 576 ΠΜΠ). Σώζεται 
μόνον το πρόσωπο και έχει εφθαρμένα τα χαρακτηριστικά (εικ. 448). Ως 
προς τον τύπο βλ. αρ. κατ. 572 και 575 ΠΜΠ. Σωζόμενο ύψος 0.05μ.

12. Τμήμα  πήλινου  ειδωλίου-προτομής  γυναικείας  μορφής  (αρ.  κατ.  578 
ΠΜΠ).  Σώζεται  τμήμα  του  λαιμού  και  του  προσώπου.  Ως  προς  τα 
χαρακτηριστικά  του  προσώπου  διακρίνονται  ομοιότητες  με  το  ειδώλιο–
προτομή  αρ.  κατ.  572  ΠΜΜ.  Λείπει  ο  αριστερός  οφθαλμός  και  είναι 
παντού αποκεκρουμένη. Σωζόμενο ύψος 0.065μ. (εικ. 448). Χρονολογείται 
στους  μεταβατικούς  χρόνους,  από  τους  ΑΡΧ  στους  YΚΛ  χρόνους. 
Ανάλογα δείγματα προτομών έχουν βρεθεί και στην Ήλιδα, τα οποία όμως 
χρονολογούνται στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. [πρβλ. Γιαλούρης 1962, 126, πίν. 
126–128. Γιαλούρης 1962α, 151–152].

13. Τμήμα  πήλινου  ειδωλίου-προτομής  γυναικείας  μορφής  (αρ.  κατ.  577 
ΠΜΠ). Ως προς τον τύπο όμοιο με αρ. κατ. 574 ΠΜΠ (εικ. 449).

14. Τμήμα  πήλινου  ειδωλίου-προτομής  γυναικείας  μορφής  (αρ.  κατ.  579 
ΠΜΠ),  του οποίου σώζεται  μόνον η κεφαλή (εικ.  450).  Στερείται  πίσω 
τμήματος,  όπου φέρει  μικρά  απόφυση  με  δύο οπές  ανάρτησης.  Η κόμη 
ανυψώνεται πάνω από το μέτωπο και στη θέση των ώτων ένας ρόδακας. Το 
πρόσωπο είναι ωοειδές και τα μάτια βρίσκονται κοντά στο άνω τμήμα της 
μύτης. Το μέτωπο είναι τριγωνικό. Σωζόμενο ύψος 0.105μ. Χρονολογείται 
στα τέλη του 5ου αι. π.Χ.–αρχές του 4ου αι. π.Χ. [ως προς τον τύπο πρβλ. 
KERAMEIKOS XV 44, πίν. 26, αρ. 134].

15. Πήλινο ειδώλιο γυναικείας μορφής (αρ. κατ. 580 ΠΜΠ). Σώζεται η κεφαλή 
και ο λαιμός. Φέρει χαμηλό ευρύ πόλο και τα μαλλιά φθάνουν στο ύψος 
των ώμων (εικ. 451). Σωζόμενο ύψος 0.045μ. Χρονολογείται στα τέλη του 
6ου αι. π.Χ.–αρχές του 5ου αι. π.Χ. [πρβλ. Corinth, XII 31, εικ. 7, αρ.111].

16. Τμήμα πήλινου ειδωλίου όρθιας γυναικείας μορφής (αρ. κατ. 581 ΠΜΠ), 
του  οποίου  λείπει  η  κεφαλή  (εικ.  452).  Φέρει  χειριδωτό  χιτώνα 
σχηματίζοντα βαθύ κόλπο. Έχει τα χέρια κεκαμμένα μπροστά στο στήθος, 
το δεξί ψηλότερα του αριστερού, κρατώντας από έναν καρπό στο κάθε χέρι 
(ρόδι). Σωζόμενο ύψος 0.06μ. Χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ. [ως προς τον 
τύπο, πρβλ. Corinth, τόμ. XII, 30, πίν. 7, αρ. 94, 97]. Τα ειδώλια του τύπου 
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αυτού, που κρατάνε δύο καρπούς, ρόδι και ρόδι, ή ρόδι και λουλούδι, 
μερικοί μελετητές τα αποδίδουν στη Δήμητρα.

17. Τμήμα πήλινου ειδωλίου όρθιας γυναικείας μορφής (αρ. κατ. 582 ΠΜΠ). 
Σώζεται τμήμα του κορμού (εικ. 452). Φέρει χειριδωτό χιτώνα. Με το δεξί 
χέρι  κρατάει περιστέρι  και με το αριστερό ρόδι.  Το περιστέρι  βρίσκεται 
κάτω  από  το  ύψος  του  στήθους  και  το  ρόδι  στην  περιοχή  της  ήβης. 
Σωζόμενο ύψος 0.055μ. Χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ. [πρβλ. Corinth, XII 
30,  πίν.  7,  αρ.  96,  100].  Ο  τύπος,  σύμφωνα  με  μερικούς  μελετητές, 
αποδίδεται στην Αφροδίτη.

18. Από  τυχαία  διανοιχθέντα  τάφο  προέρχεται  πήλινη  αγνύθα  (αρ.  κατ. 
2255/1975 ΠΜΠ).

19. Από την Ψωφίδα προέρχεται ενεπίγραφη στήλη, η οποία παραδόθηκε από 
το  φύλακα  Αρχαιοτήτων  K.  Αλεξανδρόπουλο  και  ήταν  εντοιχισμένη  σε 
σπίτι. Φέρει αετωματική επίστεψη από τρία ανθεμωτά ακρωτήρια, σώζεται 
κατά 2/3 (αρ. κατ. 2236 ΛΜΠ). Χρονολογείται στο 2ο–3ο αι. μ.Χ. [πρβλ. 
Papapostolou 1993, 95, αρ. 23].

Τα αντικείμενα με αρ. κατ. 571–587 παρεδόθησαν από τον Θ. Τακτικό, όπως 
προκύπτει από το με αρ. πρ. 183/12.7.1957 έγγραφο της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ.
Επίσης,  τα  παρακάτω  ευρήματα  προέρχονται  από  το  χωριό  Κάτω 
Τριπόταμα, που περισυνελέγησαν κατά καιρούς από μαθητές του σχολείου 
και  έχουν  καταχωρισθεί  στο  αρχείο  ως  «Αρχαιολογική  Συλλογή 
Τριποτάμων».  Για  λόγους  καλύτερης  προστασίας  μεταφέρθηκαν  στις 
αποθήκες του Μουσείου Πατρών. 

1. Κανθαροειδές  δίωτο  κύπελλο,  ολόβαφο  (acrocup),  λείπει  τμήμα  του 
χείλους, καθώς και η μία λαβή. Χρονολογείται το 475 π.Χ. [πρβλ. Athenian 
Agora, ΧΙΙ 266, πίν. 20, αρ. 442].

2. Πήλινος  λύχνος,  του  οποίου  λείπει  τμήμα  του  μυκτήρα.  Ο  ώμος  του 
διακοσμείται  με  κληματίδα  και  ο  δίσκος  με  ακτίνες.  Στη  βάση  φέρει 
εγχάρακτα γράμματα. Χρονολογείται στα τέλη του 2ου αι. μ.Χ.–αρχές 3ου αι. 
μ.Χ. [πρβλ. Πετρόπουλος 1999, 157, πίν. 21, αρ. Β9.  Corinth,  IV ΙΙ 189, 
πίν. 11, αρ. 570 και Athenian Agora, VII 94, πίν. 8, αρ. 274].

3. Όστρακο που ανήκει σε μυκτήρα λύχνου. Ο τύπος συναντάται από τον 1ο 

αι. μ.Χ. έως τα μέσα του 2ου αι. μ.Χ.
4. Λήκυθος ηλειακού τύπου,  ολόβαφη. Σώζεται  το σώμα του αγγείου (εικ. 

453). Χρονολογείται στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. έως το α΄ τέταρτο του 4ου αι. 
π.Χ. [πρβλ. Χατζή 1980, 54–55, ως προς τον τύπο και  Sinn 1978, 45–82, 
πίν. 21–26]. Σύμφωνα με τον U. Sinn ανήκει στον τύπο ΙΙ.

5. Όστρακο που ανήκει σε φακοειδή ασκό. Σώζονται δύο κάθετες ταινιωτές 
λαβές, καθώς και το στόμιο. Χρονολογείται 250 π.Χ. έως 200 π.Χ. [πρβλ. 
Athenian Agora, XXIX 358, πίν. 89, αρ. 1203, εικ. 74].

6. Θραύσμα μυκτήρα λύχνου ΚΛ χρόνων με μελανό γάνωμα.
7. Πέντε  μικκύλα  αγγεία,  αποτυχημένης  όπτησης,  που  ανήκουν  σε 

τριφυλλόσχημες οινοχόες.
8. Οκτώ  αγνύθες,  εκ  των  οποίων  τέσσερις  είναι  πυραμιδόσχημες,  τρεις 

κωνικές και μία τριγωνική, και έξι πηνία.
9. Δύο πήλινα  ομοιώματα  βελανιδιών,  ροδόχρου  χρώματος  πηλού,  εκ  των 

οποίων το ένα σώζει μαύρο γάνωμα (εικ. 454). Πήλινα ομοιώματα καρπών 
μυρτιάς και βελανιδιάς έχουν βρεθεί σε τάφο στο Προδρόμι Θεσπρωτίας 
[πρβλ. Χωρέμης 1980, 3–18, εικ. 1–10] και σε τάφο του Δερβενίου [πρβλ. 
Θέμελης – Τουράτσογλου 1997, 58, πίν. 61].

10. Πήλινος  λύχνος,  του  οποίου  λείπει  η  κάθετη  λαβή  (εικ.  455). 
Χρονολογείται β΄ μισό 1ου αι. π.Χ.–1ο αι. μ.Χ. [πρβλ. Παπακωνσταντίνου, 
338–340, πίν. 168, β].

11. Πήλινος λύχνος, του οποίου λείπει η κάθετη λαβή και τμήμα του μυκτήρα 
(εικ.  455).  Χρονολογείται  στα μέσα του 4ου αι.  μ.Χ.  [ως προς  τον τύπο 
πρβλ. Athenian Agora VII 123, πίν. 18, αρ. 830].
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12. Άωτο σκυφίδιο (εικ. 456), που χρονολογείται στο γ΄ και δ΄ τέταρτο του 
4ου αι. π.Χ. [πρβλ. Ανδρέου, 560, πίν. 269β].

13. Όστρακο που ανήκει σε οριζόντια λαβή σκύφου, κυκλικής διατομής, και 
χρονολογείται  στο  τελευταίο  τέταρτο του  4ου αι.  π.Χ.  [Τρακοσοπούλου-
Σαλακίδου, 176, πίν. 50α].

14. Θραύσμα κάθετης ταινιωτής λαβής ΕΛΛ χρόνων κανθάρου.
15. Θραύσμα ληκύθου ηλειακού τύπου, που χρονολογείται στο τέλος του 4ου 

αι. π.Χ. [Θέμελης 2004, 419, πίν 187ζ].
16. Θραύσμα οριζόντιας λαβής, κυκλικής διατομής, που ανήκει σε σκύφο των 

ΕΛΛ χρόνων.
17. Θραύσμα λαβής λύχνου των ΕΛΛ χρόνων.
18. Πήλινο  αγγείο (λάγυνος;),  πιθανόν ΕΛΛ χρόνων.  Σώζεται  το  σώμα του 

αγγείου και η γένεση των δύο κυλινδρικών λαβών, καθώς και τμήμα του 
λαιμού.

19. Είκοσι τρία μικκύλα αγγεία των ΓΕ, ΑΡΧ και ΕΛΛ χρόνων (εικ. 457).
20. Πρόχους πηλού ερυθροκίτρινου με σώμα σχεδόν σφαιρικό, λαβή κάθετη 

ταινιωτή, που φύεται κάτω από το χείλος και βάση δισκοειδή. Στην κοιλιά 
φέρει  τρεις  αδρές  περιμετρικές  αυλακώσεις.  Πρόκειται  για  τύπο 
διαχρονικό, που συναντάται με μικρές παραλλαγές από τον 4ο αι. μ.Χ. έως 
και το 13ο αι. μ.Χ. [για τον τύπο πρβλ. Κατάλογο WvB, αρ. 892].

21. Θραύσμα  πήλινου  ειδωλίου,  πιθανώς  γυναικείας  μορφής,  αρκετά 
φθαρμένου, του οποίου σώζεται μικρό τμήμα του προσώπου.

22. Πήλινο ειδώλιο, πιθανώς γυναικείας μορφής, σώζεται εν μέρει το σώμα.
23. Κεφαλή  πήλινου  γυναικείου  ειδωλίου,  με  χαμηλό  ευρύ  πώλο, 

συγκολλημένη από πολλά κομμάτια. Δεν σώζονται τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου.

24. Θραύσμα  κεφαλής  πήλινου  ειδωλίου,  του  οποίου  δεν  σώζονται  τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου. Είναι κακής διατήρησης.

25. Θραύσμα  πήλινου  ειδωλίου,  αρκετά  φθαρμένου,  σώζεται  μόνον  μικρό 
τμήμα του κορμού.

26. Θραύσματα κεφαλών τριών εφθαρμένων πηλίνων ειδωλίων,  των οποίων 
δεν σώζονται χαρακτηριστικά των προσώπων.

27. Θραύσμα πήλινου ειδωλίου, καθήμενης μορφής, του οποίου σώζεται μικρό 
τμήμα του κορμού και του λαιμού.

28. Θραύσμα πήλινου  ειδωλίου,  γυναικείας  μορφής.  Σώζεται  η  κεφαλή  που 
φέρει πώλο, με οπή ανάρτησης στην κορυφή του. Τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου είναι αδρά και χρονολογείται στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. [πρβλ. 
Corinth, XII 31, πίν. 7, αρ. 113].

29. Τμήμα  πήλινου  ειδωλίου  ανδρικής  μορφής,  σώζεται  μόνον  μέρος  του 
προσώπου. Τα μάτια έχουν αποδοθεί με λεπτομέρειες. Χρονολογείται στα 
ΕΛΛ (;) χρόνια [ως προς τον τύπο πρβλ. KERAMEIKOS, XV 159, πίν. 88, 
αρ. 500].

30. Τμήμα πήλινου ειδωλίου ανδρικής μορφής. Σώζεται μόνον μικρό μέρος του 
προσώπου.  Χρονολογείται  στους  ΚΛ  χρόνους  (4ος;)  [ως  προς  τον  τύπο 
πρβλ. Corinth, XVIII IV, 64, 105, πίν. 18, αρ. C 205].

31. Θραύσμα κεφαλής πήλινου ειδωλίου γυναικείας μορφής. Έχει εφθαρμένα 
τα χαρακτηριστικά του προσώπου και χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. [ως 
προς τον τύπο πρβλ. Corinth, XVIII IV 55, 57, πίν. 14, αρ. C 138, C 139].

32. Θραύσμα κεφαλής πήλινου ειδωλίου, γυναικείας μορφής, αρκετά φθαρμένο 
[ως προς τον τύπο πρβλ.  Corinth, XVIII IV 55, 57,  πίν. 14,  αρ. C 138,  C 
139].

33. Θραύσμα  πήλινου  ειδωλίου,  ανδρικής  μορφής.  Σώζεται  μόνο  το  δεξιό 
μέρος του προσώπου και χρονολογείται στα  ΕΛΛ(;) χρόνια [ως προς τον 
τύπο πρβλ. KERAMEIKOS, XV 159, πίν. 88, αρ. 500].

34.  Εκατόν τέσσερα χάλκινα νομίσματα ελληνικών πόλεων, τα οποία δεν είναι 
συντηρημένα. 

35. Aργυρό νόμισμα ελληνικής πόλης, ασυντήρητο.
36. Τριάντα πέντε νομίσματα YBYZ χρόνων, ασυντήρητα.
37. Δύο ανάγλυφες  κεφαλές,  διακοσμητικές  αγγείων (εικ.  458).  Η μία είναι 
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ολόβαφη που απεικονίζει πιθανότατα το Σειληνό και η άλλη σώζει ίχνη 
μελανού γανώματος. Χρονολογούνται στον 3ο αι. π.Χ. [πρβλ. Αγγελή, 554, 
πίν. 267 και Athenian Agora, XXIX πίν. 45, λαβές αγγείων αρ. 445–446].

38. Δύο δισκοειδείς ολόβαφες βάσεις, ελαφρώς υπόκοιλες.
39. Ολόβαφο  όστρακο  με  κάθετες  παράλληλες  αυλακώσεις,  το  οποίο 

πιθανότατα ανήκει σε λήκυθο. Χρονολογείται στα τέλη του 5ου αι. π.Χ.–
μέσα 4ου αι. π.Χ. [πρβλ. Μητσοπούλου-Leon 1994α, 166, πίν. 104, αρ. 41].

40. Θραύσμα ΡΩΜ χρόνων χυτριδίου, που σώζει τμήμα του χείλους και την 
κάθετη ταινιωτή λαβή. 

41. Πώμα ελληνιστικού αγγείου (;).
42. Θραύσμα πήλινου ελληνιστικού πώματος, που χρονολογείται το 146 π.Χ. 

[πρβλ. Corinth, VII ΙΙΙ, 130, αρ. 695, πίν. 31].
43. Όστρακο που ανήκει σε δακτυλιόσχημη βάση αγγείου.
44. Θραύσμα βάσης κύλικας, που χρονολογείται στο α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. 

[πρβλ. Corinth, VII ΙΙΙ, 74, αρ. 376, πίν. 14].
45. Δύο βάσεις υψίποδων κανθάρων (;).
46. Θραύσμα ληκύθου,  σώζεται  τμήμα του ώμου του αγγείου και  η κάθετη 

ταινιωτή λαβή που καταλήγει στη βάση του λαιμού. Χρονολογείται στην 
ΚΛ εποχή [πρβλ. Athenian Agora, XII πίν. 38].

47.  Τέσσερις υψίποδες βάσεις κυλίκων, εκ των οποίων οι δύο είναι ολόβαφες 
και  οι  άλλες  δύο  σώζουν  ίχνη  μελανού  γανώματος.  Ως  προς  τον  τύπο 
χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ.–3ο αι. π.Χ. 

48. Ενσφράγιστο όστρακο.  
49. Τμήμα κυκλικού  πλακιδίου.  Η κάτω επιφάνεια είναι  επίπεδη και  η  άνω 

φέρει ανάγλυφη διακόσμηση, πιθανώς σφραγίδα.
50. Δύο ανθεμωτά ακρωτήρια. Στο κάτω μέρος φέρουν άκανθα από την οποία 

βγαίνουν δύο βλαστοί με αυλάκωση και απολήγουν σε έλικες. Επάνω από 
τους έλικες και στο κατακόρυφο κεντρικό φύλλο έξι φύλλα παρουσιάζουν 
κλίση προς το κέντρο και η κορυφή του καθενός ενώνεται, καθώς κλίνει 
προς τα μέσα, με τη ράχη του προηγούμενου. Τα φύλλα φέρουν στο μέσο 
νεύρωση (εικ. 459).

51. Τμήμα πήλινης σίμης. Στο επάνω μέρος φέρει εναλλασσόμενα άνθη λωτών 
και ανθεμίων και στο κάτω μέρος διακοσμείται με κισσόφυλλα (εικ. 460).

52. Λίθινος  πέλεκυς  από  πρασινομέλανο  λίθο  της  Ν/ΠΕ  εποχής  [πρβλ. 
Athenian Agora, XIII 49, πίν. 15, αρ. 222]  (εικ. 461).

53. Μολύβδινα ομοιώματα καρπών (;) ροδιάς (εικ. 462). Ομοιώματα καρπών 
έχουν βρεθεί  και  στην Ελεύθερνα της Κρήτης,  τα οποία κατά τον Π. Γ. 
Θέμελη, φαίνεται ότι χρησιμοποιούνταν ως «αθύρματα και ταυτόχρονα ως 
αναθήματα σε ιερά» [πρβλ. Θέμελης 2002, 42].

54. Χάλκινη στεφάνη αγγείου, διαμ. 0.20μ.
55. Τμήμα τουρκικής πίπας, που φέρει κάθετες εγχάρακτες γραμμές. 
56. Αγνύθα πυραμιδόσχημη, ακέραιη. Έχει ύψος 0.08μ. και διάμ. βάσης 0.04μ. 

x 0.045μ.
57. Τρεις αγνύθες πυραμιδόσχημες, ύψους 0.08μ., 0.062μ., 0.0.5μ. αντίστοιχα.
58. Κωνικού σχήματος αγνύθα, ύψους 0.09μ., διάμ. βάσης 0.06μ.
59. Τρεις εφηλίδες.
60. Δύο  περόνες,  εκ  των  οποίων  η  μία  έχει  αμφικωνική  κεφαλή  (μήκους 

0.026μ.) και η άλλη δακτυλιοειδή (μήκους 0.051μ.).
61. Κομμάτια κεράτων μεγάλου θηλαστικού.

α/α 254
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 463–468. Σχ. 66–68. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Βρύση του Κατριβά
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
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ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 540μ.

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: τείχος, Δ πύλη, θεμέλιο αρχαίας γέφυρας
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ Παυσ. VIII 24, 12.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 67. Παπανδρέου 1920, 134, 144. Λέλος, 16, 46, 63. Παπαχατζής 1980, 
274, υποσ. 6. Αλεξοπούλου 1999, 280. Αλεξοπούλου 2003 (υπό έκδοση). 
Αλεξοπούλου 2005β, 288. Πετρόπουλος 2005α, 365.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση είναι γνωστή ως Βρύση του Κατριβά, από την ομώνυμη πηγή. 
Βρίσκεται στην αριστερή/ανατολική–βορειοανατολική όχθη του ποταμού 
Ερυμάνθου,  σε χαμηλό επίπεδο και  εξωτερικά  των τειχών  της  δυτικής 
πλευράς.  Ο  Γ.  Παπανδρέου  στην  περιγραφή  της  δυτικής  πλευράς  των 
τειχών  αναφέρει  ότι  εξωτερικά  του  τείχους  υπήρχε  «αυλάκι»,  από  το 
οποίο διοχετευόταν το νερό για άρδευση.
Το  1999,  μετά  από  επισταμένη  επιφανειακή  έρευνα  που 
πραγματοποιήθηκε  στο  χώρο,  εντοπίστηκε  η  δυτική  πύλη  πολύ  κοντά 
στην κοίτη  του  ποταμού Ερυμάνθου,  άγνωστη έως  σήμερα (εικ.  463). 
Από  εδώ  ξεκινούσε  ο  δρόμος,  ο  οποίος  διαμέσου  του  δυτικού 
νεκροταφείου  της  πόλης  οδηγούσε  στην  Ολυμπία  και  την  Ήλιδα. 
Πρόκειται  για  την  Ηλειακή  πύλη.  Το  2001,  στο  πλαίσιο  του  έργου 
«Έρευνα  και  Ανάδειξη  της  αρχαίας  Ψωφίδας»,  καθαρίστηκε  και 
αποψιλώθηκε σε όλο το μήκος της η δυτική πλευρά του τείχους [εικ. 464–
465,  σχ.  60  (4α), 66].  Πολύ  κοντά  στη  δυτική  πύλη  βρίσκονται  κατά 
χώραν δύο κίονες και εν μέρει ορατοί δύο τοίχοι και τμήμα κατωφλίου, 
που σώζει αναβαθμό (εικ. 466, σχ. 67).
Δυτικά της πύλης και σε απόσταση 115μ. περίπου από αυτήν βρίσκεται το 
θεμέλιο  της  αρχαίας  γέφυρας  ύψους  τεσσάρων  δόμων,  από  την  οποία 
διερχόταν η αμαξιτή  οδός προς  την Ηλεία [σχ.  60  (4γ), 68, εικ.  467). 
Μνεία  του  αριστερού  βάθρου  της  γέφυρας  στο  Νουσαΐτικο  Ποτάμι,  ή 
Ωλένιο γίνεται και από τους Γ. Παπανδρέου και Α. Λέλο.
Κατά τον καθαρισμό του τείχους της δυτικής πλευράς, λίγα μέτρα βόρεια 
της πύλης βρέθηκε χάλκινο ομοίωμα φιδιού (αρ. κατ. 5085 ΜΜΠ), του 
οποίου λείπει μικρό τμήμα της ουράς (εικ. 468). Ο Α. Λέλος στα Ν της 
πύλης τοποθετεί την αγορά της πόλης και το μνημείο του Αλκμαίωνος.

α/α 255
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 469–471. Σχ. 69–70. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Αγραπιδιά Ελένης
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 540μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: τείχος, δύο πύργοι

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Α. Δελλής

ΠΗΓΕΣ Πολ. IV 71, 11.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, ΙΙ 243. ΙΚ, 63. Παπανδρέου 1920, 138. Λέλος, 49. Πετρόπουλος 

2005α, 367.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται 150μ.–200μ. βόρεια του ναϋδρίου του Αγίου Ιωάννη 

[αρ. 251, χάρτης 9, σχ. 60 (3), εικ. 425). Καταλαμβάνει το επίπεδο μέρος 
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της ράχης, που κατέρχεται από την ακρόπολη με κατεύθυνση προς τα Δ 
(εικ. 469). Η ομαλή απόληξη της ράχης προς τα Δ έχει καταστραφεί από 
τη διάνοιξη στη δεκαετία του ’60 του Επαρχιακού δρόμου, που διέρχεται 
του  αρχαιολογικού  χώρου  και  οδηγεί  προς  Αστρά,  Πλατανίτσα  και 
Αγράμπελα.  Πρέπει  να  τονισθεί  ότι  από  τον  αρχαιολογικό  χώρο  της 
Ψωφίδας διέρχονται δύο Επαρχιακοί δρόμοι: ο ένας με κατεύθυνση Δ–Α 
που οδηγεί προς Σοπωτό – Καλάβρυτα τέμνοντας στα δύο το σύγχρονο 
οικισμό και τον αρχαιολογικό χώρο, και ο άλλος που οδηγεί προς Αστρά 
και  Αγράμπελα  με  κατεύθυνση  Ν–Β.  Μάλιστα,  μεγάλο  κομμάτι  της 
βόρειας πλευράς της ράχης στη δεκαετία του ’60 αφαιρέθηκε και το υλικό 
χρησιμοποιήθηκε για την επίστρωση του δρόμου.
Το τείχος εκφύεται από τη Δ/ΝΔ πλευρά της ακρόπολης με κατεύθυνση 
Α/ΒΑ–Δ/ΝΔ (εικ. 470). Δεν γνωρίζουμε, προς το παρόν, εάν πρόκειται 
για το αρχαιότερο Β/ΒΔ σκέλος της οχύρωσης [σχ. 60 (3), 69–70) και εάν 
πράγματι σε μεταγενέστερο χρόνο κρίθηκε απαραίτητο να προστατευθεί 
με  την  τριγωνικής  κάτοψης  προσθήκη  του  τείχους  στη  θέση 
Κρεμμυδόγιαννη (αρ. 246, χάρτης 9), κατά 500μ. βορειότερα.
Κοντά  στην  ακρόπολη  σώζεται  σε  ύψος  δέκα  δόμων  και  έχει  πλάτος 
2.20μ. Λίγα μέτρα δυτικότερα του ορατού τμήματος εντοπίζεται ισχυρό 
ανάλημμα,  που σώζεται  σε ύψος τριών δόμων,  και  στη συνέχεια  πύλη 
(εικ. 471), η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί με την αναφερόμενη από τον 
Πολύβιο  ὑψηλή πύλη.  Έχει πλάτος 4μ. και  ἀριστερά τῷ εἰσερχομένῳ 
διαμορφώνεται ελλιπής χώρος, ο οποίος πρέπει να θεωρηθεί ως πύργος, 
δεδομένης της απαραίτητης προστασίας που θα έπρεπε να είχε η πύλη και 
εξαιτίας της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ της καθόδου του σκέλους των 
τειχών στη θέση αυτή και των απαρχών της ακρόπολης. Σε γειτνίαση με 
την πύλη, δυτικά και εσωτερικά αυτής, το πάχος του τείχους υπερβαίνει 
τα 3μ. (3.90μ.) σε μήκος 11μ. Στη συνέχεια, κατερχόμενο προς τα Δ, έχει 
πλάτος  1.20μ.  (εικ.  469)  και  σε  απόσταση  3.40μ.  από  το  σημείο  του 
τείχους που έχει πάχος 3.90μ., εντοπίζεται μία αντηρίδα στην εσωτερική 
του  πλευρά,  διαστάσεων  1.80μ.  x 1μ.  Σε  απόσταση  7μ.  εντοπίζεται 
δεύτερη,  ιδίων  διαστάσεων  με  την  πρώτη,  κατόπιν  και  τρίτη,  η  οποία 
απέχει 26.70μ. από τη δεύτερη. Μετά από απόσταση 3.10μ. βρίσκεται η 
τετάρτη,  ιδίων  και  αυτή  διαστάσεων.  Στη  συνέχεια  και  στο  υπόλοιπο 
τμήμα των 14.70μ. μέχρι την εμφάνιση του ορθογώνιου πύργου, το πάχος 
του τείχους είναι 1.20μ. και μεταξύ τετάρτης αντηρίδας και ορθογώνιου 
πύργου υπάρχει ελαφριά κλίση, δηλαδή σχηματίζει ελαφρώς καμπύλη (σε 
μήκος 54.90μ. έχουμε τέσσερις αντηρίδες και το πάχος του τείχους είναι 
1.20μ.). Στο τμήμα με τους τετράγωνους πύργους (σχ. 69–70) το πάχος 
του δεν είναι ορατό, αφού σώζεται μόνον η εξωτερική πλευρά του.
Εάν το τείχος αποτελεί τμήμα της πρώτης οχύρωσης, τότε δεν πρόκειται 
για  διατείχισμα,  αφού μετά  από τον  καθαρισμό του διακρίνονται  τρεις 
πύργοι (εικ. 471). Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι τα αρχαία κατάλοιπα 
στη θέση αυτή εἶνέ τινα θεμέλια ἰσοδομικῶν τειχῶν, ὡς ἀναλήμματα 
πρὸς ἰσοπέδωσιν τοῦ ἐδάφους χρησιμεύσαντα.
Ο Leake σημειώνει «… there was a double inclosure: the remains of the 
interior wall are seen, extending from the upper ridge to the bank of the 
Erymanthus, and nearly parallel to the outer walls».
Τα  όστρακα  που  περισυνελέγησαν  κατά  τον  καθαρισμό  και  την 
αποψίλωση του χώρου ανήκουν στις αρχές του 3ου αι. π.Χ., μεταξύ των 
οποίων και κομμάτια κεραμίδων, εκ των οποίων ένα με το γράμμα Δ [βλ. 
κατάλογο επιγραφών κατά θέση εύρεσης]. 
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α/α 256
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ (Μέσα στον οικισμό)
ΧΩΡΙΟ Ορεινή (παλ. τοπων. Μοστενίτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Δήμος Λαμπείας

ΕΠΑΡΧΙΑ Ηλείας
ΝΟΜΟΣ Ηλείας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 880μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Μεγάλων διαστάσεων λιθόπλινθοι ΚΛ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 10.2.1997
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού), Λ. Σταυροπούλου

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αραπογιάννη 1990, 111.  Touchais 1996, 1168. Αλεξοπούλου 1999, 280. 

Λεξικό 2001, 352, 3086.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το χωριό Ορεινή ανήκει στο Νομό Ηλείας και απέχει 5χλμ. δυτικότερα 

από τον αρχαιολογικό χώρο της Ψωφίδας. Μέσα στο κέντρο του οικισμού, 
κατά  τη  διάρκεια  επιφανειακής  έρευνας,  εντοπίσαμε  μεγάλες 
λιθόπλινθους, οι οποίες προέρχονται από αρχαίο κτήριο. Δεν εντοπίστηκε 
κεραμική.  Ασφαλώς  η  θέση  ανήκει  στη  χώρα  των  Ψωφιδίων. 
Αρχαιολογική  επιστασία  στο  παραπάνω  χωριό  ασκείται  από  την  Ζ΄ 
ΕΠΚΑ,  η  οποία  και  ενημερώθηκε  με  αναφορά  μου 
συνοδευόμενη  από  φωτογραφικό  υλικό.  Επίσης,  η  Ξ.  Αραπογιάννη 
αναφέρει  λιθοπλίνθους  στο  κέντρο  του  χωριού,  που  προέρχονται  από 
αρχαίο τείχος.
Ο ποταμός Ερύμανθος μπορεί να αποτελούσε το φυσικό όριο στα δυτικά, 
η  γειτνίασή  του  όμως  με  το  δυτικό  σκέλος  της  οχύρωσης  της  πόλης 
καθιστά απίθανη την εκδοχή η ευρισκόμενη στα δυτικά περιοχή του να 
ανήκε στη χώρα της Ακρώρειας, ή στην Ηλεία.

α/α 257
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 432, 472–476. Σχ. 71. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Ελληνικό
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 530μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πυριτόλιθος (Ν). Ψωφίς: μεγάλο οικοδόμημα ΕΛΛ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ.Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake,  ΙΙ  243–244.  ΙΚ,  63,  68.  Παπανδρέου  1920,  139.  Πετρόπουλος 

2005α, 368.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται εντός των τειχών της αρχαίας πόλης, παραπλεύρως της 

επαρχιακής οδού Τριποτάμων – Σοπωτού – Καλαβρύτων και στα Δ της 
οικίας Σπύρου Τακτικού (εικ. 432, 472). 
Εδώ είναι  ορατή η νότια πλευρά μεγάλου κτηρίου,  η  οποία επέχει  και 
θέση  αναλήμματος.  Ο  Γ.  Παπανδρέου  θεώρησε  την  πλευρά  αυτή  του 
κτηρίου, λανθασμένα, ως τείχος. Σώζεται σε ύψος οκτώ δόμων (εικ. 472). 
Το  2001  και  2003,  στο  πλαίσιο  του  έργου  «Ανάπλαση–Ανάδειξη  του 
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αρχαιολογικού χώρου Ψωφίδας, Πρόγραμμα ΕΠΤΑ», πραγματοποιήθηκε 
καθαρισμός  και  αποτύπωση  του  κτηρίου.  Πρόκειται  για  οικοδόμημα, 
διαστάσεων  29.70μ.  x  20.30μ.,  με  κεντρική  αυλή  (αίθριο),  στις  τρεις 
πλευρές  του  οποίου  (ανατολική,  νότια,  δυτική)  αναπτύσσονται  οκτώ 
χώροι ορθογώνιας κάτοψης και διαφορετικών διαστάσεων ο καθένας [σχ. 
60  (13),  71,  εικ.  473).  Η βόρεια πλευρά του κτηρίου αποτελείται  από 
ορθοστάτες μεγάλων διαστάσεων. Η νότια πλευρά του κτηρίου (εικ. 472) 
σώζεται σε ύψος επτά δόμων και λόγω της υψομετρικής διαφοράς επέχει 
θέση  αναλημματικού  τοίχου.  Είναι  κτισμένη  κοντά  στη  ΝΔ  πύλη  και 
επομένως στους άξονες των δρόμων που διασχίζουν την πόλη. Δηλαδή 
στα Β πρέπει να υπήρχε ο άξονας, λόγω της πύλης, με κατεύθυνση Α–Δ. 
και στα Δ της Μονής πρέπει να ήταν άλλος με κατεύθυνση Β–Ν, τμήμα 
του οποίου καταλαμβάνει η σύγχρονη Επαρχιακή οδός Ψωφίδας – Αστρά 
–  Αγραμπέλων.  Στο  χώρο  της  κεντρικής  αυλής  κατά  τον  καθαρισμό 
περισυνελέγησαν  κομμάτια  υποστρώματος  ψηφιδωτού  δαπέδου  και 
κονιάματα ερυθρού χρώματος. Η ανασκαφική έρευνα στο κτήριο αυτό θα 
επιλύσει το πρόβλημα της ταύτισής του.
Περισυνελέγησαν  αρκετά  όστρακα,  που  ανήκουν  στους  ΕΛΛ χρόνους. 
Μεταξύ αυτών και δύο αγνύθες, εκ των οποίων η μία φέρει στο άνω μέρος 
εμπίεστο  κύκλο,  και  πυρήνα  πυριτόλιθου  (εικ.  474).  Ανατολικά  του 
κτηρίου και σε απόσταση 5μ. βρίσκεται η οικία Σπ. Θ. Τακτικού, η οποία 
γειτνιάζει  και  με  τη  Μονή  Τριποτάμων  Κοιμήσεως  Θεοτόκου.  Στον 
αύλειο  χώρο  της  οικίας  βρίσκονται  περίπου  40  αρχιτεκτονικά  μέλη, 
κυρίως  σπόνδυλοι  με  ραβδώσεις  και  αρράβδωτοι,  κιονόκρανο  δωρικού 
ρυθμού,  βάσεις  κιόνων  κ.ά.  (εικ.  475–476).  Ένας  αρράβδωτος  κίονας, 
ύψους  3μ.  υποβαστάζει  το  μπαλκόνι  της  οικίας.  Πολύ  κοντά  στο 
προαναφερόμενο  κτήριο  υπάρχουν  σπόνδυλοι  κιόνων,  κιονόκρανα 
δωρικού  ρυθμού  και  διάσπαρτο  οικοδομικό  υλικό,  που,  πιθανότατα, 
ανήκουν στο ίδιο οικοδόμημα, ή σε κάποιο άλλο.

α/α 258
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 477–479. Σχ. 72. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Σχολικό Συγκρότημα
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: τμήμα μεσοπυργίου διαστήματος τείχους

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  161.  Λέλος,  15,  66.  Αλεξοπούλου  1999,  266–267.  Πετρόπουλος 

2005α, 367.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται εντός των τειχών της αρχαίας πόλης, στη ΝΔ πλευρά, 

αριστερά της Επαρχιακής οδού Τριποτάμων – Σοπωτού – Καλαβρύτων 
και  σε  μικρή  απόσταση,  προς  Δ  της  θέσης  Παλιομονάστηρο,  ή 
Μοναστήρια, (αρ. 261, χάρτης 9, εικ. 477). 
Το 1999, κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για ανέγερση τοιχίου 
αντιστήριξης στην ιδιοκτησία Ι. Γεωργουλόπουλου, αποκαλύφθηκε τμήμα 
του  τείχους  της  πόλης.  Πρόκειται  για  επίμηκες  οικόπεδο  με  μεγάλη 
υψομετρική  διαφορά  μεταξύ  των  δύο  μακρών  πλευρών  του,  η  οποία 
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φθάνει τα 6.50μ. Το ψηλότερο σημείο βρίσκεται στη Β πλευρά του και το 
χαμηλότερο  στη  Ν,  η  οποία  εφάπτεται  και  είναι  παράλληλη  της 
επαρχιακής οδού Τριποτάμων – Σοπωτού – Καλαβρύτων (εικ.  477).  Η 
σωστική ανασκαφή διενεργήθηκε στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και 
στη  βόρεια  πλευρά  του.  Ερευνήθηκε  τμήμα  της  Ν/ΝΔ  πλευράς  του 
τείχους, μήκους 9.50μ. και μέγ. πλάτους 1.70μ. Πρόκειται για μεσοπύργιο 
διάστημα, διεύθυνσης Α–Δ και αποκαλύφθηκε σε βάθος 0.25μ. από την 
επιφάνεια του εδάφους [σχ. 60  (9α), 72).  Ήλθε στο φως το εσωτερικό 
μέτωπο  του  τείχους,  ενώ  το  εξωτερικό  δεν  εντοπίστηκε,  αφού  είχε 
καταρρεύσει  από  παλαιά.  Λίθοι  διαφόρων  μεγεθών,  λατύπη  και  χώμα 
αποτελούσαν το γέμισμά του.  Οι λιθόπλινθοι  του εσωτερικού μετώπου 
δεν είχαν αυστηρή εφαρμογή των αρμών τους. Ήταν τοποθετημένοι παρά 
μήκος (δρομικοί) και φορμηδόν (διάτονοι) και εδράζονταν σε υποτυπώδες 
λιθολόγημα στο μαλακό έδαφος. Σε τομή που πραγματοποιήθηκε στα Β 
του εσωτερικού μετώπου, ήλθε στο φως αγωγός πλάτους 0.40μ., μήκους 
2.10μ.  και  διεύθυνσης  Β–Ν,  ο  οποίος  έτεμνε  κάθετα  το  τείχος  και 
χρησίμευε  για την απορροή των ομβρίων υδάτων [σχ.  60  (9α), 72).  Η 
τομή δεν έδωσε αρχαίες επιχώσεις, αφού έχουν απομακρυνθεί λόγω της 
καλλιέργειας.  Ακόμη  και  σήμερα  ο  χώρος  καλλιεργείται  από  τον 
ιδιοκτήτη.
Περισυνελέγησαν όστρακα καλής ποιότητας δακτυλιόσχημων βάσεων και 
χειλέων χυτροειδών αγγείων ΡΩΜ εποχής, θραύσματα πινακίων του 4ου 

αι.  π.Χ.,  ακέραιο  μικρό  κανθαροειδές  αγγείο  (miniature vessel)  [πρβλ. 
Athenian Agora, XII 336, πίν. 46, αρ. 1433], το οποίο χρονολογείται στα 
350–325 π.Χ. (εικ. 478),  όστρακα ΕΛΛ χρόνων, αδιάγνωστα, θραύσμα 
ταινιωτής λαβής κανθάρου, χρονολογούμενο στο β΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. 
[για ανάλογες λαβές πρβλ. Athenian Agora, XXIX 274, πίν. 31, αρ. 305α–
309], θραύσμα βαθιάς λεκανίδας,  που χρονολογείται  στα 250–225 π.Χ. 
[Athenian Agora,  XXIX 348, πίν. 79,  αρ. 1092].  Επίσης, περισυνελέγη 
βάση κανθαρόσχημου αγγείου, η οποία χρονολογείται στα τέλη του 4ου–
αρχές 3ου αι. π.Χ., και λαβή ΡΩΜ χρόνων (εικ. 478).
Η προς δυσμάς πορεία του τείχους [σχ. 60 (9β)] συνεχίζεται και διέρχεται 
από  τις  παρυφές  του  αύλειου  χώρου  του  Δημοτικού  Σχολείου  των 
Τριποτάμων  και  αποτελεί  το  προς  Β  όριο  της  ιδιοκτησίας  Γ. 
Γεωργουλόπουλου. Το τμήμα που διέρχεται από εδώ έχει έντονη κλίση 
προς τα Ν. Λίγο ψηλότερα από αυτό, έχει κτιστεί στον αύλειο χώρο του 
Δημοτικού  Σχολείου  το  Νηπιαγωγείο  του  χωριού,  η  θεμελίωση  του 
οποίου εδράζεται επάνω σε τμήμα του τείχους (εικ. 477). Μάλιστα για 
την  προστασία  του  έχει  εκδοθεί  η  αρ. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ06/18894/877/8.5.1990  Υπουργική  Απόφαση 
απομάκρυνσης του Νηπιαγωγείου. Στη συνέχεια συναντάμε το τείχος σε 
μονοπάτι, που βρίσκεται στα Δ των Σχολικών Συγκροτημάτων και στα Α 
της οικίας Φ. Γεωργουλόπουλου (εικ. 479). Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει 
ότι επάνω από το Χάνι του Μπάμπουρα, δηλαδή στο χώρο του Σχολικού 
Συγκροτήματος «ἀρχιτεκτονικά μέλη καὶ σηκὸν ναοῦ περιβαλλομένου 
ὑπὸ περιστυλίου ἐκ 14  κιόνων», τα ίδια στοιχεία που αναφέρει  και  ο 
Pouqueville.
Η περιοχή αυτή αποτελεί περίβλεπτη θέση από το μεγαλύτερο τμήμα της 
πόλεως στο εσωτερικό των τειχών της. Βρίσκεται μάλιστα σε ψηλότερο 
επίπεδο  απ’  ό,τι  η  σύγχρονη  Μονή  Κοιμήσεως  Θεοτόκου  (αρ. 252, 
χάρτης  9).  Εξαιτίας  και  των  ευρημάτων  της  σωστικής  ανασκαφής, 
μικκύλα αγγεία και θραύσματα ειδωλίων, θα μπορούσε να αναζητηθεί εδώ 
το  ιερό  της  Ερυκίνης  Αφροδίτης,  ή  ο  ναός  του  Ερυμάνθου.  Οι  Γ. 
Παπανδρέου και Α. Λέλος τοποθετούν το ναό του Ερυμάνθου κοντά στη 
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ΝΔ πλευρά του τείχους της πόλης, που αντιστοιχεί στη θέση αυτή.

α/α 259
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 480–481. Σχ. 73. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Παλιομάγγανο
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 540μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς:  τείχος,  τετράγωνος  πύργος,  κρήνη,  κεραμική  ΚΛ,  ΕΛΛ,  ΡΩΜ 

χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες

ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Α. Μουτζάλη
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake,  II 244.  ΙΚ, 66.  ΑΖ, 25. ΚΕ, 231.  Παπανδρέου 1920, 142. Λέλος, 
64. Meyer 1959, 1421–1428. Πετρόπουλος 2005α, 368.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα Ν/ΝΑ της θέσης Ελληνικό (αρ. 257, χάρτης 9) και της 
οικίας Σπ. Τακτικού, στη δεξιά/βόρεια όχθη του Αροάνιου, ή Λιβαρτζινού 
ποταμού.  Κατά  τον  καθαρισμό  και  αποψίλωση  του  χώρου  το  1998, 
αποκαλύφθηκε τμήμα του τείχους [σχ. 60 (7), 73) και πύργος τετράγωνης 
κάτοψης  (εικ.  480).  Λίγο  νοτιότερα  του  πύργου  και  σε  απόσταση  5μ. 
περίπου από αυτόν υπάρχει πηγή, γνωστή ως Παλιομάγγανο, γύρω από 
την οποία βρίσκεται διάσπαρτο αρχαίο υλικό. Μεταξύ πύργου και πηγής 
διέρχεται δρόμος πλάτους 2μ., ο οποίος πρέπει να ήταν σε χρήση από την 
Τουρκοκρατία έως και  τις αρχές του 20ού αι.  Κατά τον καθαρισμό του 
τείχους  περισυνελέγησαν  όστρακα  των  ΚΛ  χρόνων,  όστρακα  που 
ανήκουν σε ταινιωτές λαβές και χυτροειδή αγγεία των ΡΩΜ χρόνων (εικ. 
481). 
Ο  E.  Meyer αναφέρει  και  αυτός την πηγή Παλιομάγγανο,  τα νερά της 
οποίας συμβάλλουν στον ποταμό Ερύμανθο, και σημειώνει ότι τα θεμέλια 
κτηρίου που βρίσκονται εδώ πρέπει να ανήκουν σε ιερό του ποταμού. 
Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι στη θέση αυτή, επί των ημερών του, ο 
Αροάνιος  ποταμός  ἀνέσκαψε  πλάκας,  ἔδαφος  κεραμόστρωτον  μετ᾽ 
ἐπιμήκων ἐξοχῶν, ὡς ἐν τῇ Παλαίστρᾳ τῆς Ὀλυμπίας, κιονόκρανον 
ἀνεστραμμένον καὶ ἄλλα ἀρχαῖα δεικνύοντα οἰκοδόμημα παρόχθιον 
καὶ  μεταγενέστερον  εἰς  κτίσιν  τοῦ ὁποίου  ἐχρησιμοποιήθη ἀρχαῖον 
ὑλικόν. Η πηγή Παλιομάγγανο μπορεί να ταυτιστεί με την αρχαία πηγή 
Ἀλφεσίβοια.  Ο  Α.  Λέλος  αναφέρει  χαρακτηριστικά  ότι  «παρὰ  τὴν 
πηγὴν καὶ ἐντὸς τῆς κοίτης τοῦ ποταμοῦ θεμέλια λουτρῶν ἢ τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ποσειδῶνος».

α/α 260
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Εβραίικη Λάκκα
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
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ΥΨΟΜΕΤΡΟ 580μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: δυτικό νεκροταφείο, κεραμική ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 66, 68. Παπανδρέου 1920, 144.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στη δεξιά/δυτική όχθη του σημερινού ποταμού Ερυμάνθου. Ο 
Γ.  Παπανδρέου  αναφέρει  ότι  εδώ  είχαν  βρεθεί  «ἱκανὰ  ἐντάφια 
εὑρήματα» επί των ημερών του. 
Το  1997,  στο  πλαίσιο  επανακήρυξης  και  αναοριοθέτησης  του 
αρχαιολογικού  χώρου,  σε μικρή απόσταση από την οικία  Θ.  Τακτικού 
εντοπίστηκαν μεγάλα κομμάτια  πίθων και  υπόλοιπο κλιβάνου,  γεγονός 
που  στοιχειοθετεί  την  άποψη  ότι,  κατά  την  Ελληνιστική  περίοδο,  ή 
πιθανόν αργότερα, η πόλη επεκτάθηκε σε βάρος του νεκροταφείου της. Η 
αυτοψία  πραγματοποιήθηκε  μαζί  με  τη  συνάδελφο  Ο.  Βικάτου  (Ζ΄ 
ΕΠΚΑ), αφού ο χώρος ανήκει διοικητικά στο Νομό Ηλείας και ο ποταμός 
είναι το όριο των δύο Νομών. 

α/α 261
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 482–489. Σχ. 74–76. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Παλιομονάστηρο, ή Μοναστήρια
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 580μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: τμήμα μεσοπυργίου διαστήματος, ΝΔ πύλη 

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  63–64.  Αλεξοπούλου  1999–2001,  171–172.  Πετρόπουλος  2005α, 

368–369.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στη θέση αυτή διέρχεται  τμήμα της  αρχαίας  οχύρωσης με  πύργο (εικ. 

482). Βρίσκεται εντός των τειχών της αρχαίας πόλης, στη ΝΔ πλευρά του 
τείχους  και  αριστερά/δυτικά  της  Επαρχιακής  οδού  Τριποτάμων  – 
Σοπωτού – Καλαβρύτων [σχ. 60 (8α), 74).
Στο τμήμα αυτό το 1998, στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη–Ανάπλαση 
του  αρχαιολογικού  χώρου  Ψωφίδας»,  πραγματοποιήθηκαν  δύο  τομές, 
εξωτερικά του τείχους, οι οποίες απέδωσαν όστρακα ΕΛΛ χρόνων. Στο 
σημείο  αυτό  το  τείχος  εδράζεται  στο  φυσικό  βράχο,  ο  οποίος 
διαμορφώνεται  ανάλογα,  προκειμένου  να  τοποθετηθούν  οι  λίθοι  (εικ. 
483).  Εγκάρσια  τομή  στην  επιφάνειά  του  αποκάλυψε  το  πάχος  των 
παρειών και το μεταξύ τους γέμισμα από λατύπη και χώμα. Διαπιστώθηκε 
επιπλέον η ύπαρξη εγκαρσίων ζευγμάτων στην κατασκευή του τείχους 
(εικ. 484, σχ. 74–75). Στο εσωτερικό μέτωπο του τείχους η τομή δεν μας 
έδωσε  αρχαίες  επιχώσεις,  οι  οποίες  πιθανώς  εξαφανίστηκαν  από  τη 
συνεχή καλλιέργεια του εδάφους. 
Από την τομή αυτή στα κινητά ευρήματα συμπεριλαμβάνονται:

1. Μάσκα κωμικού ηθοποιού (εικ. 485) με οπές ανάρτησης [ως προς τον τύπο 
πρβλ. Délos XXVII 215–216, αρ. Β47, πίν. 32]. 

2. Αποτμήματα ειδωλίων. 
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3. Το κάτω μέρος ατρακτόσχημου μυροδοχείου (εικ. 486), το οποίο χρονολογείται 
από το 2ο έως τον 1ο αι. π.Χ. [πρβλ. Παπαποστόλου 1977, 335]. Από την ίδια 
τομή  προέρχονται  και  πολλά  όστρακα  ΡΩΜ χρόνων,  τα  οποία  ανήκουν  σε 
χυτροειδή αγγεία.

4. Δύο χάλκινα εισιτήρια [tesserae] (εικ. 487) θεάτρου Ήλιδος [πρβλ. Γιαλούρης 
1960α, 173. Γιαλούρης 1963, 139. Γιαλούρης 1964, 139. Γιαλούρης 1965, 101. 
Γιαλούρης  1966,  134.  Γιαλούρης  1967,  21.  Γιαλούρης  1970,  145.  Ο  Ν. 
Γιαλούρης τα ονομάζει «χαλκές  ψήφους» (Γιαλούρης 1964, 139) και «χαλκά 
δισκάρια»  (Γιαλούρης 1960α,  173).  Αποκαλούνται  όμως  και  «εισιτήρια» 
θεάτρου. Παρόμοια έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές της Ελλλάδας, τα οποία 
φέρουν στον οπισθότυπο, αντί τύπου, ένα κεφαλαίο γράμμα της αλφαβήτου. Για 
τα  χαλκά  εξ  Αθηνών  ο  Ι.  Σβορώνος  δέχεται  την  άποψη  ότι  τα  γράμματα 
παραπέμπουν  στις  θέσεις  των  θεατών  στο  Λυκούργειο  θέατρο  και  στην 
Κλεισθένειο Εκκλησία [πρβλ.  Svoronos 1898, 37–120  και IG V2, 323].  Είναι 
γνωστά και πήλινα, διαφόρων σχημάτων, με επιγραφές ονομάτων και ανάλογα 
γράμματα από το θέατρο (Εκκλησία)  της  Μαντίνειας  [πρβλ.  Svoronos 1900, 
197–235]. Οι H. Baitinger και B. Eder τα ονομάζουν «tesserae di voto» [πρβλ. 
H.  Baitinger –  B.  Eder,  95–109 και  πρόκειται  για  προσφορές  του Ηλειακού 
κράτους  που επιβεβαιώνουν την  πολιτική  επιρροή της  Ήλιδος  στη γειτονική 
Αρκαδία. Επίσης βλ. Roy 2006, 129–130].

5. Δύο αγνύθες  τριγωνικής  διατομής με οπές  ανάρτησης,  εκ των οποίων η  μία 
φέρει δυσανάγνωστη επιγραφή (εικ. 488).

6. Πηνία. 
7. Πολλά όστρακα ΕΛΛ και ΡΩΜ χρόνων τα οποία ανήκουν σε χυτροειδή αγγεία.

Στη θέση αυτή, κατά τον καθαρισμό και την αποψίλωση του χώρου το 
2003, εντοπίστηκε πύλη πλάτους 2.90μ.  [εικ.  489,  σχ.  60  (8β), 76).  Η 
πύλη ανήκει  στο νότιο  σκέλος  του τείχους,  το οποίο στο σημείο  αυτό 
απολήγει  σε  πύργο,  τετράγωνης  κάτοψης,  ορατών  (εσωτ.)  διαστάσεων 
6.80μ. x 6μ. Ενδείξεις για την ύπαρξη προτειχίσματος βρίσκονται δυτικά 
του πύργου και της πύλης. Από την απόσταση μεταξύ προτειχίσματος και 
τείχους  προκύπτει  διάστημα  2.90μ.,  όσο  και  το  πλάτος  του  αρχαίου 
δρόμου.  Ο  δρόμος  από  την  πύλη  αυτή  οδηγούσε  στην  Πάο  και  τη 
Θέλπουσα. Το τμήμα του τείχους στα Ν του πύργου έχει πλάτος 3.30μ. Σε 
όλο το χώρο υπάρχει διάσπαρτη κεραμική ΕΛΛ και ΡΩΜ χρόνων.

α/α 262
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 490. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Χάνι Μπάμπουρα 
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 480μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: Κτήριο (;), αρχιτεκτονικά μέλη

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπανδρέου 1920, 142.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στο κέντρο του χωριού Τριπόταμα και σε άμεση επαφή 
με το Σχολικό Συγκρότημα (αρ. 258, χάρτης 9). Πρόκειται για το κτήριο 
ανάμεσα  στις  οικίες  Μ.  Βλάχου  και  Φ.  Γεωργουλόπουλου,  το  οποίο 
μεταπολεμικά  χρησίμευε  ως  Χάνι  [σχ.  60  (15)].  Ο  Γ.  Παπανδρέου 
αναφέρει ότι στον αύλειο χώρο του χανιού καθώς και στους τοίχους του 
βρίσκονταν  σπόνδυλοι  κιόνων.  Σήμερα  δεν  είναι  ορατό  κανένα 
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αρχιτεκτονικό  μέλος,  παρά  μόνον  έναντι  της  οικίας  του  Φ. 
Γεωργουλόπουλου.  Εδώ  υπάρχουν  τέσσερις  σπόνδυλοι  αρράβδωτων 
κιόνων, διαστάσεων διαμ. 0.30μ. και ύψους 0.60μ., διαμ. 0.26μ. και ύψους 
0.75μ.,  διαμ. 0.70μ. και ύψους 0.30μ. και ο τελευταίος σπόνδυλος έχει 
ύψος  0.60μ.  αντίστοιχα.  Σε  αυτόν  τοποθετήθηκε  δωρικό  κιονόκρανο 
διαστ.  0.70μ.  x 0.70μ.  Τα  παραπάνω  αρχιτεκτονικά  μέλη  προέρχονται 
πιθανότατα από κτήρια διαφορετικών περιόδων (εικ. 490). 

α/α 263
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Κάτω από τη γέφυρα
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κάτω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 480μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: γέφυρα (;) ΚΛ (;), ή ΕΛΛ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ Πολ. IV 71, 4.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 247–248. ΙΚ, 67. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για το μικρό χώρο που βρίσκεται μεταξύ των δύο σύγχρονων 
γεφυρών,  στο  σημείο  που  συμβάλλουν  τα  ποτάμια  Ερύμανθος  και 
Λιβαρτζινός,  ή  Αροάνιος.  Υπάρχει  εδώ οικοδομικό  υλικό  και  οι  λίθοι 
έχουν λειασμένη την επιφάνειά τους [σχ. 60 (10)].
Ο ιστορικός Πολύβιος στην περιγραφή της πόλης ονομάζει Ερύμανθο τον 
ανατολικά ευρισκόμενο ποταμό:  Παρὰ δὲ τὴν ἀπ᾽ ἠοῦς πλευρὰν ἔχει 
τὸν Ἐρύμανθον μέγαν καὶ λάβρον ποταμόν… Μετὰ δὲ ταῦτα διαβὰς 
τὴν  κατὰ  τὸν  Ἐρυμάνθου  γέφυραν... Επομένως,  ο  ονομαζόμενος 
σήμερα Λιβαρτζινός,  ή  Αροάνιος ποταμός ταυτίζεται  με τον Ερύμανθο 
του  Πολυβίου.  Στο  σημείο  συμβολής  των  ποταμών  πρέπει  να  υπήρχε 
γέφυρα, όπως πιστεύει και ο Γ. Παπανδρέου, αναφέροντας ἐντεῦθεν καὶ 
ἐκεῖθεν, ὁπότε καὶ ἑτέρα γέφυρα ἐπὶ τοῦ Ἀροανίου….

α/α 264
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 491–494. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Λόφος Αγίου Βασιλείου
ΧΩΡΙΟ Σειραί (παλ. τοπων. Βερσίτσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Άγιος Βασίλειος
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων 
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 940μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικιστική εγκατάσταση. Κεραμική Ν, ΠΡ, ΚΛ (;) εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 17.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΖ, 28. ΚΕ, 227. Λεξικό 2001, 417, 3720.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για λόφο, που δεσπόζει στην κοιλάδα του Σειραϊκού ποταμού 
και  βρίσκεται  δίπλα  στον  αμαξιτό  δρόμο  Πατρών  –  Τριποτάμων  – 
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Τριπόλεως (111).  Οι  πλαγιές  του είναι  απότομες  και  μόνο στη βόρεια 
πλευρά  υπάρχει  επίπεδος  χώρος,  απ’  όπου  είναι  εφικτή  η  πρόσβαση. 
Σήμερα το ύψωμα αυτό είναι γυμνό σε όλες του τις πλευρές (εικ. 491). 
Στην ανατολική πλαγιά του λόφου δημιουργούνται δύο επάλληλα άνδηρα, 
στα οποία διακρίνονται  τοίχοι:  ένας  στη κορυφή  του και  ο  άλλος  στο 
κατώτερο άνδηρο. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι ο λόφος πήρε το όνομα 
από  το  ομώνυμο  εξωκλήσι.  Όπως  διαπιστώθηκε  κατά  την  αυτοψία,  οι 
τοίχοι που σήμερα σώζονται, ανήκουν σε αρχαία οικοδομήματα, πιθανόν 
των  ΚΛ  χρόνων,  και  έχουν  πλάτος  0.40μ.–0.45μ.  Από  το  λόφο  είναι 
ορατή η κοιλάδα Τριποτάμων – Παγκραταίικων Καλυβίων, τόσο προς τα 
Δ όσο και προς τα Α (εικ. 492).
Στα Ν και στα Δ ο λόφος σώζει ελάχιστη επίχωση. Στην κορυφή και στη 
δυτική  πλαγιά  του περισυνελέγησαν λίγα  όστρακα άβαφα καστανά,  με 
πολλά  εγκλείσματα  στον  πηλό,  πιθανόν  ανήκοντα  στους  Ν  χρόνους, 
καθώς και στην εποχή του Χαλκού (εικ. 493–494).

α/α 265
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Κατεβάτες
ΧΩΡΙΟ Ορεινή (παλ. τοπων. Μοστενίτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Λαμπείας

ΕΠΑΡΧΙΑ Ηλείας
ΝΟΜΟΣ Ηλείας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 640μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι 

ΑΥΤΟΨΙΑ 10.2.1997
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού), Λ. Σταυροπούλου

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στην αριστερή/βόρεια πλευρά της Επαρχιακής οδού Πατρών – 
Τριποτάμων – Τριπόλεως και  στη διασταύρωση που οδηγεί  στο χωριό 
Ορεινή. Κατά πληροφορίες των κατοίκων στη δεκαετία του ’20, που έγινε 
η  διάνοιξη  του  παραπάνω  Επαρχιακού  δρόμου,  είχαν  βρεθεί  «μεγάλα 
κομμάτια κεραμίδων».

α/α 266
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Παλαιβός
ΧΩΡΙΟ Αλέσταινα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 740μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι ΠΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 29.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Π. Μπέκιος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 227.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  αυτή  βρίσκεται  στην  αριστερή/νότια  όχθη  του  χειμάρρου 
Τάρταρη, στις βόρειες/βορειοδυτικές κλιτύες του βουνού Νεραϊδοβούνι 
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(ύψους 1.223μ.). Συγκεκριμένα βρίσκεται στα δυτικά της συμβολής του 
χειμάρρου που κατέρχεται από το βουνό  Κερασιά  (ύψους 1.289μ.) και 
του χειμάρρου Τάρταρη. Ο οδηγός μας Π. Μπέκιος με πληροφόρησε ότι 
και στη θέση αυτή παλαιά, κατά το όργωμα των αγρών, αποκαλύπτονταν 
τάφοι,  που  είχαν  στα  τοιχώματα  πλάκες,  προσανατολισμό  Α–Δ  και 
περιείχαν μόνον οστά. Πιθανόν η θέση να ανήκει σε νεκροταφείο.

α/α 267
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Δεντρούλια
ΧΩΡΙΟ Ορεινή (παλ. τοπων. Μοστενίτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Λαμπείας

ΕΠΑΡΧΙΑ Ηλείας
ΝΟΜΟΣ Ηλείας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 620μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι

ΑΥΤΟΨΙΑ 10.2.1997
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού), Λ. Σταυροπούλου

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται ΝΔ της θέσης Κατεβάτες (αρ. 265, χάρτης 9) και πολύ κοντά 
σε αυτήν. Κατά πληροφορίες των κατοίκων,  στη δεκαετία του ’20 που 
έγινε η διάνοιξη του δρόμου, είχαν βρεθεί «μεγάλα κομμάτια κεραμίδων». 
Πιθανόν πρόκειται για κεραμίδες τάφων, που προέρχονται από το δυτικό 
νεκροταφείο της Ψωφίδας. 

α/α 268
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 495. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Παλιοφυτειές
ΧΩΡΙΟ Ορεινή (παλ. τοπων. Μοστενίτσα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Λαμπείας 

ΕΠΑΡΧΙΑ Ηλείας 
ΝΟΜΟΣ Ηλείας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 580μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ψωφίς: δυτικό νεκροταφείο. Κεραμική ΚΛ, ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Χ. Τεμπέλης), Ολυμπία Βικάτου (Ζ΄ ΕΠΚΑ)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 65, 68. Παπανδρέου 1920, 141, 144. Λέλος, 17. Αραπογιάννη 1990, 

111. Touchais 1996, 1168. Αλεξοπούλου 1999, 280. Αλεξοπούλου 1999–
2001, 170. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για εκτεταμένης έκτασης θέση, η οποία βρίσκεται εκτός των 
τειχών και σήμερα επί ηλειακού εδάφους, προς τα Ν/ΝΔ των Τριποτάμων. 
Μέρος  της  έκτασης  ανήκει  στην  εδαφική  περιφέρεια  Ορεινής.  Ο  Γ. 
Παπανδρέου τοποθετεί στη θέση αυτή το νεκροταφείο της αρχαίας πόλης 
και  αναφέρει  ότι  στην  καλύβα  του  Γ.  Παπασημακόπουλου  βρισκόταν 
σπόνδυλος κίονος, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει. Οι γηραιότεροι κάτοικοι 
του χωριού πολλές φορές μου ανέφεραν ότι εδώ είχαν βρεθεί τάφοι, που 
περιείχαν  «μικρά  μποτάκια,  λυχναράκια,  νομίσματα».  Επίσης,  μου 
ανέφεραν  ότι  κατά  τη  διάνοιξη  της  σημερινής  οδού  Πατρών  – 
Τριποτάμων  –  Τριπόλεως  (111)  είχαν  βρεθεί  «οστά  μέσα  σε  μεγάλες 

303

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



θήκες  από πέτρες».  Μετά  από έλεγχο  των  αποθηκών της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ, 
βρέθηκε θραύσμα βάσης σκύφου,  που προέρχεται  από τη διάνοιξη της 
παραπάνω οδού  (εικ. 495)  και χρονολογείται στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι. 
π.Χ. [για τον τύπο του αγγείου πρβλ. Corinth, XIII 287, πίν. 75, αρ. 474-1 
και 290, πίν. 78, αρ. 487-3].
Πρόκειται για το δυτικό νεκροταφείο της πόλης, το οποίο βρισκόταν στο 
δρόμο προς την Ήλιδα, μετά τη συμβολή των ποταμών, όπου το έδαφος 
είναι  ομαλότερο.  Στη  θέση  αυτή  και  συγκεκριμένα  αμέσως  μετά  τη 
διάβαση  του  σημερινού  ποταμού  Ερυμάνθου,  εντοπίστηκαν  ίχνη 
κεραμικού  κλιβάνου  και  αποθηκευτικών  πίθων.  Στην  οικία  του  Ιω. 
Πολυζωγόπουλου, που βρίσκεται παραπλεύρως της Επαρχιακής οδού 111, 
εντοπίστηκαν λείψανα ΡΩΜ χρόνων και κατάλοιπα κεραμοσκεπών τάφων 
της ίδιας εποχής.
Η Ξ. Αραπογιάννη αναφέρει ότι στη θέση αυτή, επί του δημόσιου δρόμου 
Πατρών – Τριποτάμων – Τριπόλεως (111), τμήμα Δίβρης – Τριποτάμων, 
βρέθηκαν  «μεγάλοι  ορθογώνιοι  λιθόπλινθοι  από  αρχαίο  τείχος, 
προκειμένου  να  χρησιμοποιηθούν  ως  διακοσμητικοί  ηρώου  της 
κοινότητας Ορεινής Ηλείας». 

α/α 269
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 496–497. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Λόφος Αγίου Γεωργίου
ΧΩΡΙΟ Σειραί (παλ. τοπων. Βερσίτσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 920μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αρχιτεκτονικό μέλος ΡΩΜ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 17.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΖ, 28. Λεξικό 2001, 417, 3720.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για κωνοειδές βραχώδες ύψωμα,  που βρίσκεται  στα ΝΑ του 
Λόφου Αγίου Βασιλείου  (αρ. 264, χάρτης 9, εικ. 496). Δεσπόζει και 
αυτός  μέσα  στην  ποτάμια  κοιλάδα  και  το  όνομά  του  οφείλεται  στο 
ομώνυμο  εξωκλήσι.  Βρίσκεται  δίπλα  στον  επαρχιακό  δρόμο  προς 
Τρίπολη. Όλες  οι πλευρές  του λόφου είναι  σήμερα διαβρωμένες  και  η 
βλάστηση δεν επέτρεψε  επισταμένη αυτοψία.  Η πρόσβαση στο ύψωμα 
γίνεται από τη ΒΑ πλευρά. Στην κορυφή του υπάρχει το εκκλησάκι του 
Αγίου  Γεωργίου,  στην  είσοδο  του  οποίου  σώζεται  τμήμα  αρράβδωτου 
κίονα (εικ. 497). 

α/α 270
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Πηγή του Φλαμπουριάρη
ΧΩΡΙΟ Σειραί (παλ. τοπων. Βερσίτσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 760μ.
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ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο
ΑΥΤΟΨΙΑ 8.7.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Λεξικό 2001, 417, 3720.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται Ν/ΝΑ της προηγούμενης θέσης (αρ. 269, χάρτης 9) και 

στα  Α  της  συμβολής  του  χειμάρρου  Τάρταρη  με  τον  Σειραϊκό,  ή 
Βερτσιώτικο ποταμό. Ο Γ. Παπανδρέου επισημαίνει ότι στη θέση αυτή 
είχουν ερευνηθεί τάφοι, οι οποίοι είχαν προσανατολισμό Β–Ν. 

α/α 271
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Πλάτανος του Παυσανία,  ή Κεφαλόβρυσο
ΧΩΡΙΟ Τριπόταμα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Άνω Τριπόταμα
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 760μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αδιάγνωστη κεραμική, νομίσματα ΥΚΛ, ΕΛΛ και ΥΒΥΖ περιόδου

ΑΥΤΟΨΙΑ 10.2.1997
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού), Λ. Σταυροπούλου

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες του βουνού Λιθαρόστρουγκα  (ύψους 
1.163μ.),  που  οι  κάτοικοι  ονομάζουν  Τζούγκα  Βράχα και  αποτελεί 
Α/ΒΑ πρόβουνο των Αφροδισίων ορέων. Οι γηραιότεροι του χωριού μου 
ανέφεραν  ότι  θυμούνται  τη  θέση  «ως  Πλάτανος  του  Παυσανία».  Δεν 
υπάρχουν  οικιστικά  κατάλοιπα,  όμως  ο  χώρος  παρουσιάζει  άφθονη 
χονδροειδή και λεπτή κεραμική, η οποία είναι αδιάγνωστη. Ανήκει στα 
όρια της αρχαίας πόλης της Ψωφίδας.
Από  έλεγχο  του  αρχείου  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  προκύπτει  ότι  στις  2.9.1967 
παρεδόθησαν από το Τμήμα Πειστηρίων του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων 
τριάντα  σολδίνια  (αρ.  κατ.  526–561  ΜΜΠ),  που  βρέθηκαν  στη  θέση 
Κεφαλόβρυσο  Ψωφίδας,  εκ  των  οποίων  τρία  είναι  εποχής  Andrea 
Dandolo (1343–1354), ένα εποχής  Giovanni Gradenigo (1355–1356), έξι 
Giovanni Dolfin (1356–1361),  επτά  Lorenzo Celsi (1361–1365),  δύο 
Marco Corner (1365–1368), δέκα τρία Andrea Contarini (1368–1382) και 
τέσσερα τελείως εφθαρμένα. Σχετικά με τις προαναφερόμενες κοπές βλ. 
Paolucci.
Το  ίδιο  έτος  παρεδόθησαν  από  την  ίδια  Αρχή  τριάντα  πέντε  ακόμη 
νομίσματα (αρ. κατ. 562–596 ΜΜΠ), τα οποία προέρχονται και αυτά από 
κατάσχεση, χωρίς ένδειξη προέλευσης, τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των προηγουμένων και να πρόκειται για 
θησαυρό. Πρόκειται  για ένα χάλκινο νόμισμα Σικυώνος φθαρμένο,  που 
χρονολογείται  250–146  π.Χ.,  ένα  τεσσαρακοντανούμμιο  Ιουστίνου  Α΄, 
πέντε ανώνυμες βυζαντινές φόλλεις, δέκα έξι σολδίνια εποχής Franzesco 
Dandolo (1329–1339),  έξι  εποχής  Giovanni Dolfin (1356–1361),  δύο 
εποχής Lorenzo Celsi (1361–1365), ένα εποχής Andrea Contarini (1368–
1382) και τρία ανώνυμα Ενετικά, 17ου αι. μ.Χ.
Επίσης, από έλεγχο του αρχείου της Εφορείας προκύπτει ότι από την ίδια 
θέση προέρχονται επτά χάλκινα αρχαία νομίσματα, τα οποία παρέδωσε 
στην Εφορεία ο Κ. Αρβανίτης, κάτοικος Αστρά Ηλείας, σύμφωνα με το 
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αρ. πρ. 1874/15.11.1975 έγγραφο. Πρόκειται για κοπές Λαρίσσης, χρον. 
400–344 π.Χ. [πρβλ. Rogers, 93, αρ. 269 κ.ε] , Φιλίππου Β΄ Μακεδονίας 
[πρβλ. SNG, Cop., 581 κ.ε], Σικυώνος χρον. περ. 345/325 [πρβλ. Warren 
1983, 34, πίν. 6], Ήλιδος, κακής διατήρησης, χρον. 271–191 π.Χ. [πρβλ. 
BMC,  Pel.,  74,  αρ.  143,  πίν.  15,  αρ.  14],  ανώνυμη  βυζαντινή  φόλλις, 
κακής  διατήρησης  και  ένα  νόμισμα  κοπής  Νεωτέρων  χρόνων,  τελείως 
φθαρμένο.

α/α 272
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 498. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Λόφος Βίτσι
ΧΩΡΙΟ Σειραί (παλ. τοπων. Βερσίτσι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Αροανίας

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 760μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 17.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Π. Μπέκιος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΖ, 28. ΚΕ, 227.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο  λόφος  υψώνεται  στα  Α/ΝΑ  του  Λόφου  Αγίου  Γεωργίου  (αρ.  269, 
χάρτης 9), σχεδόν απέναντι από αυτόν και στην αριστερή/βόρεια πλευρά 
της Επαρχιακής οδού Πατρών – Τριποτάμων – Τριπόλεως (εικ. 498). Στις 
δυτικές ομαλές υπώρειες του λόφου, ο οποίος αποτελεί  προέκταση του 
βουνού  Τρανό  Ίσωμα (ύψους 761μ.),  ο Γ.  Παπανδρέου αναφέρει  ότι 
υπήρχαν  τάφοι  με  προσανατολισμό  Β–Ν.  Ο  Π.  Μπέκιος,  κάτοικος 
Αλέσταινας,  με  ενημέρωσε  ότι  μέχρι  πριν  από  20  χρόνια,  όταν  ο 
χείμαρρος Τάρταρης πλημμύριζε,  αποκαλύπτονταν τάφοι κιβωτιόσχημοι 
με τον προσανατολισμό που αναφέρει ο Γ. Παπανδρέου. Μάλιστα, μου 
ανέφερε ότι θυμόταν και έναν τάφο, ο οποίος ήταν κτισμένος με πέτρες, 
μία μεγάλη πλάκα ήταν η κάλυψή του και περιείχε «χάλκινα τσουκαλάκια 
και  πολύτιμες  χάντρες».  Στο  ύψωμα  του  λόφου  βρέθηκε  χονδροειδής 
κεραμεική, αδιάγνωστη και όστρακο ταινιωτής λαβής των ΡΩΜ χρόνων. 
Ο  λόφος  ελέγχει  την  κοιλάδα  του  Σειραϊκού  ποταμού  και  έχει  άμεση 
επαφή με τους προς Δ/ΒΔ κείμενους Λόφο του Αγίου Γεωργίου (αρ. 269, 
χάρτης 9) και Λόφο του Αγίου Βασιλείου (αρ. 264, χάρτης 9). Η θέση 
ενδείκνυται για εγκατάσταση. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Στα Β του λόφου ρέει ο χείμαρρος Τάρταρης, ο οποίος πήρε το όνομά του από το 
ομώνυμο βουνό, που βρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια του χωριού Αροανία 
(παλ. τοπων. Σοπωτό). Είναι ορμητικός και συμβάλλει στο Σειραϊκό ποταμό. Η 
αρχή του βρίσκεται στα Β/ΒΑ του λόφου Βίτσι, στα όρια Αροανίας (παλ. τοπων. 
Σοπωτό), Άνω Χόβολης και Αλέσταινας. Στη δεξιά/βόρεια όχθη του χειμάρρου 
βρίσκονται  τα  όρη  Προφήτης  Ηλίας  και  Κερασιά,  των  οποίων  η  δυτική 
απόληξη  είναι  ο  λόφος  του  Αγίου  Βασιλείου.  Στην  αριστερή/νότια  όχθη  του 
βρίσκονται  τα  βουνά  Νεραϊδόβουνο,  Γούβες,  Καλύβια ,  Άγιος 
Αθανάσιος,  ή Αβρότι  Πάου  (αρ. 288, χάρτης 9) και ο λόφος Βίτσι αποτελεί 
τη  ΒΔ  απόληξή  τους.  Εκατέρωθεν  του  χειμάρρου  απλώνεται  η  κοιλάδα  της 
Αλέσταινας. Τα βουνά που υψώνονται αριστερά και δεξιά του χειμάρρου είναι 
ιδανικά  για  την  κτηνοτροφία,  με  αρκετές  εκτάσεις  και  δεν  έχουν  πρόβλημα 
υδροδότησης. Επιπλέον, η μακρόστενη κοιλάδα, που σχηματίζεται κατά μήκος 
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του,  χαρακτηρίζεται  από ερυθρογή και  είναι  κατάλληλη για εγκατάσταση ΠΡ 
περιόδου. Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήσαμε κατά μήκος της κοιλάδας, 
δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα, ούτε κεραμική.

α/α 273
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 499–500. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Κεραμιδιά
ΧΩΡΙΟ Δεχούνι

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 940μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικισμός 

ΑΥΤΟΨΙΑ 24.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ Χ. Τεμπέλης

ΠΗΓΕΣ Παυσ. VIII 23, 9 και 24, 3. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 229–230. ΑΖ, 28–29. ΚΕ, 227. Παπαχατζής 1980, 270, υποσ. 3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στην κοιλάδα του Σειραϊκού, ή Βερτσιώτικου ποταμού 
και εκατέρωθεν της Επαρχιακής οδού Πατρών – Τριποτάμων – Τριπόλεως 
(111),  στα  προς  Ν/ΝΑ  πρόβουνα  των  Αφροδισίων ορέων.  Μετά  από 
έλεγχο  του  αρχείου  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  και  από  αναφορά  του  Εφόρου 
Αρχαιοτήτων Ν. Ζαφειροπούλου (αρ. πρ. 670/24.10.1946), προκύπτει ότι 
στη  θέση  αυτή  έχουν  βρεθεί  τάφοι  και  όστρακα,  τα  οποία  πιθανώς 
σχετίζονται με την κώμη Σείραι, γιατί συμφωνεί και η απόσταση των 30 
σταδίων από τη Ψωφίδα. Ο Ν. Παπαχατζής τοποθετεί την αρχαία κώμη 
στα Β του σημερινού χωριού Δεχούνι. Καθώς στα Β του χωριού βρίσκεται 
η  θέση  Κεραμιδιά,  επιβεβαιώνεται  η  άποψη  των  ανωτέρω,  αφού 
συμφωνεί  τόσο  η  απόσταση  μεταξύ  Ψωφίδας  και  Σειρών  όσο  και  το 
τοπογραφικό της στίγμα.
Κατά  την  αυτοψία  στη  δεξιά/βόρεια  όχθη  του  ποταμού  Σειραϊκού 
εντοπίστηκαν  τμήματα  τοίχων  και,  επιπλέον,  στην  περιοχή  υπάρχει 
άφθονη κεραμική, η οποία είναι αδιάγνωστη. Πιθανόν να οφείλεται και 
στη  συνεχή  καλλιέργεια  των  ευρισκομένων  στη  θέση  αμπελώνων  και 
χωραφιών (εικ. 499–500).
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V. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΪΩΝ

(Θέσεις 274–325)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

274. Στα Λάζια Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

275. (-) Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

276. Χάνι, ή Χάνι του Πίττα Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

277. Λόφος Αγίου Αθανασίου Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

278. Μητρόπολη Πεύκον 
(παλ. τοπων. 
Τσαρούχλι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

279. Τρούπα Αμυγδαλέα 
(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

280. Πηγή Αγίου Ανδρέα Πεύκον 
(παλ. τοπων. 
Τσαρούχλι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

281. Κοτσοβούνι Κάτω Χόβολη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
282. Βορός Αμυγδαλέα 

(παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

283. Άγιος Γεώργιος, ή 
Κάστρα

Πεύκον 
(παλ. τοπων. 
Τσαρούχλι)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

284. Τρούπα Κάτω Χόβολη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
285. Κεραμιδωτή Κάτω Χόβολη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
286. Τρίφτα Πάος 

(παλ. τοπων. Σκούπι)
Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

287. Μπούρμπουλας Πάος 
(παλ. τοπων. Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

288. Άγιος Αθανάσιος, ή 
Αβρότι

Πάος 
(παλ. τοπων. Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

289. Δυτικές υπώρειες 
Προφήτη Ηλία, ή 
Δεξαμενή

Πάος
 (παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

290. Παλιόκαστρο Βαρδάλας Βεσίνιον Βεσιναίικα 
Καλύβια

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

291. Διάσελο Πάος 
(παλ. τοπων. Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

292. Κάστρο, ή Φαβοβούνι Κάτω Χόβολη Φύλλο ΔΑΦΝΗ
293. Παλιόκαστρο της 

Τσιούγκας
Πάος 

(παλ. τοπων. Σκούπι)
Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

294. Χείμαρρος Αυτίτσαινας Πάος 
(παλ. τοπων. Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

295. Άρτυμα Πάος 
(παλ. τοπων. Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

296. (-) Νέα Πάος Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
297. (Χώρος Αθλητικού 

Κέντρου)
Νέα Πάος Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

298. Άγιος Γεώργιος Νέα Πάος Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
299. Σκουπίτσι,  ή Σκουπίτσα Πάος 

(παλ. τοπων. Σκούπι)
Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

300. Μαρμαράλωνο Πάος 
(παλ. τοπων. Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

301. Άγιος Ανδρέας Πάος 
(παλ. τοπων. Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

302. Κιούπια Σκοτάνη 
(παλ. τοπων. 

Κόκοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

303. Χάνι του Καλαθά Πάος 
(παλ. τοπων. Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

304. Κουκούλες Πάος 
(παλ. τοπων. Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

305. (Λόφοι νότια της 
ακρόπολης)

Πάος
 (παλ. τοπων. 

Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

306. Χάνι Ζουλούμη,  ή 
Στέρνα Ζουλούμη

Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

307. Παλιοκατούνα Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

308. Σκοτεινή Σκοτάνη 
(παλ. τοπων. 

Κόκοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

309. Φραγκοκκλήσι Σκοτάνη 
(παλ. τοπων. 

Κόκοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

310. Συνοικισμός Μπάφι Πάος 
(παλ. τοπων. Σκούπι)

Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ

311. Μεγάλο Δένδρο Δεχούνι Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
312. Ποταμιά Νάσια Φύλλο ΔΑΦΝΗ
313. Τσάρκος Δάφνη 

(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

314. Τρανή Βρύση Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

315. Αλίστρες Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

316. Δεμέστιχα,  ή Καλύβια Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

317. Μετόχια Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

318. Χώτσα, ή Καστέλλι Νάσια Φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ
319. Γλανιτσά Δάφνη 

(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

320. Σμίξη, ή Φωταίικα Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

321. Άγιος Αθανάσιος Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

322. Βασιλίκου Λάκκα, ή 
Δυτικό Κάστρο Δάφνης

Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

323. Παλιόκαστρο Δρυμώνα, 
ή Ανατολικό Κάστρο 
Δάφνης

Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

324. Γούπατα Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ

325. Χαλίκι Δάφνη 
(παλ. τοπων. 
Στρέζοβα)

Φύλλο ΔΑΦΝΗ
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α/α 274
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Στα Λάζια 
ΧΩΡΙΟ Αμυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαμαλούκα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 850μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο ΓΕ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 7.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίκουλας 1999, 153, υποσ. 43. ΑΡΚΑΔΙΑ, 433.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στα Ν του αυχένα  Μαμαλουκαίικο  Διάσελο  του χωριού 
Αμυγδαλιά (παλ. τοπων. Μαμαλούκα), το οποίο σχηματίζεται στο σημείο 
σύγκλισης του βουνού Κουκούγελας  (ύψους 931μ.) ανατολικά και του 
βουνού Γυμνάκος (ύψους 1.155μ.) δυτικά. Ο Γ. Α. Πίκουλας αναφέρει 
ότι στη θέση αυτή ο βοσκός Ν. Γ. Καραμπούλης είχε βρει κιβωτιόσχημο 
τάφο,  που  περιείχε  «δύο  σκελετούς,  ένα  κουπάκι  και  δύο  χάλκινα 
αδράχτια», πιθανώς περόνες της ΓΕ εποχής. 
Κατά  την  αυτοψία  περισυνελέγησαν  κομμάτια  άβαφων  κεραμίδων  και 
κομμάτια πίθων, πιθανώς ταφικών. 

α/α 275
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Αμυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαμαλούκα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 680μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Δύο νομισματικοί θησαυροί 

ΑΥΤΟΨΙΑ 7.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 107. Varoucha-Christodoulopoulou, 426. Λεξικό 2001, 71, 389. 

Αλεξοπούλου 2005β, 290.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από το χωριό Αμυγδαλέα προέρχονται δύο νομισματικοί θησαυροί, που 

φυλάσσονται στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών: 

1. Το  πρώτο  σύνολο  αποτελείται  από  5  ασημένια  νομίσματα  (1  τριώβολο 
Βοιωτίας, 2 τριώβολα Αχαϊκής Συμπολιτείας, 1 οβολός Κλείτορος και 1 οβολός 
Άργους), 

2. Το  δεύτερο  σύνολο  αποτελείται  από  9  χάλκινα  νομίσματα  (1  Θυρρείου 
Ακαρνανίας,  1  Κορίνθου,  2  Αίγειρας,  1  Φλιούντος,  2  Σικυώνος  και  2 
Αρκαδίας).

α/α 276
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Χάνι,  ή Χάνι του Πίττα
ΧΩΡΙΟ Αμυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαμαλούκα)
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 760μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Νεκροταφείο ΓΕ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.2.2003, 27.3.2007
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Χ. Μαρινόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίκουλας 1999, 152–153. Λεξικό 2001, 71, 389. ΑΡΚΑΔΙΑ, 432–433.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α του χωριού και στην αριστερή/νότια πλευρά του 
δρόμου  που  οδηγεί  στο  χωριό  Πεύκο  (παλ.  τοπων.  Τσαρούχλι).  Ο  Ν. 
Ζαφειρόπουλος αναφέρει  ότι  «εἰς τὴν ἀπέναντι  κλιτὺν καὶ παρὰ τὴν 
θέσιν  Χάνι  κατὰ  πληροφορίες  τῶν  κατοίκων  ἔχουν  εὑρεθῆ  κατὰ 
καιροὺς περὶ τοὺς δέκα ἀρχαίους τάφους» (αρ. πρ. 604/28.6.1946).
Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήσαμε,  στα δυτικά της ιδιοκτησίας 
όπου  το  Χάνι  του  Πίττα,  υπάρχουν  όστρακα  χονδροειδούς  κεραμικής, 
εντελώς εφθαρμένης, πιθανόν κεραμίδων στέγης και κομμάτια πίθων. Στα 
δημιουργούμενα αναλήμματα, που είναι από αργολιθοδομή, υπάρχουν και 
λίθοι  με  λειασμένη  την  επιφάνειά  τους.  Κάτοικοι  του  χωριού  μου 
ανέφεραν  ότι  «στο  πάνω  μέρος  του  αγναντιού»,  δηλαδή  λίγο  προτού 
βγούμε  στον  αυχένα  (Μαμαλουκαίικο  Διάσελο),  150μ.  ΝΑ  του 
χανιού, είχαν βρεθεί «μεγάλα κιούπια που είχαν ανθρώπινους σκελετούς». 
Επίσης και ο Γ. Α. Πίκουλας νότια του αυχένα εντόπισε άβαφες κεραμίδες 
και στο Χάνι ο βοσκός Ν. Γ. Καραμπούλης του υπέδειξε μαρμάρινο ιγδίο.

α/α 277
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 501–506. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Λόφος Αγίου Αθανασίου
ΧΩΡΙΟ Αμυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαμαλούκα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.050μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κλείτωρ: ιερό Κορίας Αθηνάς. Οχύρωση ΥΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 30.4.2002
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Π. Κωνσταντόπουλος

ΠΗΓΕΣ Παυσ. VIII 21, 4.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake,  II 107,  260.  Boblaye,  156.  Curtius,  I  377.  Bursian,  ΙΙ 264. 

Κορύλλος,  145. ΙΚ,  45.  ΑΖ,  50.  ΚΕ,  35,  204,  278.  Παπανδρέου 1920, 
111–112.  Χριστόπουλος,  219.  Λάμπρου,  123.  Παπαχατζής  1980,  257, 
υποσ. 5. Jost 1985, 44. Μπάλλας, 99–104. Πίκουλας 1999, 145, 149–152, 
πίν. 29–30.  Touchais et al. 2000, 848.  Τερζής, 121–128. Κourelis, 244–
245. ΑΡΚΑΔΙΑ, 425, 429–432. Αλεξοπούλου 2005β, 290. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο λόφος του Αγίου Αθανασίου υψώνεται στα ΝΔ του Κλείτορος και στις 
δυτικές υπώρειές του είναι κτισμένο το χωριό Αμυγδαλιά (παλ. τοπων. 
Μαμαλούκα).  Ο  λόφος  του  Αγίου  Αθανασίου  (εικ.  501)  αποτελεί  το 
βόρειο πρόβουνο του βουνού Προφήτης Ηλίας (ύψους 1.041μ.), από το 
οποίο  χωρίζεται  με  αυχένα.  Από  το  λόφο  ελέγχεται  η  κοιλάδα  του 
Λάδωνος, ενώ στα ΒΑ έχει άμεση οπτική επαφή με την πόλη του αρχαίου 
Κλείτορος (εικ. 502–503). Ανατολικά και δυτικά του λόφου ανοίγονται τα 
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δύο περάσματα, τα οποία ξεκινούσαν από τον Κλείτορα και οδηγούσαν 
προς την κοιλάδα του Λάδωνος,  την Πάο και την Ψωφίδα, καθώς στη 
Σκοτάνη  και  την  Αμυγδαλιά.  Από  εδώ  είναι  ορατό  το  ΝΔ πέρας  του 
υψιπέδου των Λουσών, ο αυχένας του Πριολίθου, διαμέσου του οποίου 
διερχόταν  η  αρχαία  διάνοιξη  που  οδηγούσε  στην  κοιλάδα  του 
Ερασίνου/Βουραϊκού ποταμού και στη συνέχεια στην αρχαία Κύναιθα και 
την  Αχαΐα.  Στα  Α/ΒΑ  είναι  ορατό  το  Διάσελο  του  Αγιο-Λιά  της 
Λυκουρίας (αρ. 201, χάρτης 8), διαμέσου του οποίου διερχόταν ο δρόμος 
από Φενεό προς Κλείτορα, και η κοιλάδα του Λάδωνος. Στα Β η κοιλάδα 
του Αροάνιου, ή Κατσάνα ποταμού, καθώς και η κοιλάδα του Τράγου. 
Επίσης, στα Δ είναι ορατός ο Τάρταρης, ή Κάστρο του Σοπωτού (αρ. 237, 
χάρτης 8), η θέση  Άγιος  Γεώργιος,  ή  Κάστρα (αρ. 283, χάρτης 8) 
και στα ΝΔ το Δυτικό Κάστρο Δάφνης  (αρ. 322, χάρτης 8). Η άνοδος 
στο λόφο επιτυγχανόταν από τα ανατολικά.
Στην κορυφή  μικρό  βραχώδες  έξαρμα  διαιρεί  το  πλάτωμά  της  σε  δύο 
τμήματα.  Στο  έξαρμα  σώζονται  κατάλοιπα  ΒΥΖ  εποχής  και  μάλιστα 
ορθογώνιας  βίγλας.  Το  ΒΑ  πλάτωμα  του  λόφου  αποτελείται  από  δύο 
άνδηρα,  τα  οποία  έχουν  υψομετρική  διαφορά  4–5μ.  Στο  ψηλότερο 
πλάτωμα σώζεται θεμέλιο μεγάλου οικοδομήματος, με προσανατολισμό 
ΒΑ/ΝΔ  (εικ.  504),  τμήμα  του  οποίου  καταλαμβάνουν  τα  ερείπια  του 
εξωκλησιού  του  Αγίου  Αθανασίου.  Στο  χαμηλότερο  άνδηρο  υπάρχει 
γωνία αναλήμματος (εικ. 505). Η πιθανή πρόσβαση στο λόφο πρέπει να 
γινόταν από τα ΒΑ. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα του Αγίου Αθανασίου 
είναι γνωστά στη βιβλιογραφία και έχει προταθεί η ταύτισή του με το ιερό 
της Κορίας Αθηνάς, μνεία του οποίου γίνεται από τον Παυσανία (VIII 21, 
4).
Ο W. M. Leake αναφέρει ότι, εάν η απόσταση των 30 σταδίων που δίδει ο 
Παυσανίας για το ιερό της Κορίας Αθηνάς είναι σωστή, τότε αυτό πρέπει 
να  τοποθετηθεί  ή  στο  λόφο  του  Αγίου  Αθανασίου  Αμυγδαλιάς  (παλ. 
τοπων. Μαμαλούκα), ή στο βουνό Τζηπάτι, που σήμερα οι κάτοικοι το 
ονομάζουν Σηπάτι και βρίσκεται στα Β της πόλης του Κλείτορος, στην 
εδαφική περιφέρεια της Άνω Κλειτορίας (παλ. τοπων. Καρνέσι), ενώ οι E. 
Curtius και C. Bursian τοποθετούν το ιερό της Κορίας Αθηνάς στα Β της 
πόλης του Κλείτορος.
Ο  Γ.  Παπανδρέου  στο  βιβλίο  του  ΚΕ,  278  απλά  μνημονεύει  ότι  εδώ 
«κεῖνται ἐρείπια ἀρχαίας μονῆς». Στα άλλα δύο βιβλία του (ΙΚ, 45 και 
ΑΖ, 112) αναφέρει ότι εάν  «τὰ προάστεια τοῦ Κλείτορος ἐξετείνοντο 
πρὸς Ν, δὲν ἀποκλείεται ἡ πιθανότης, ὅτι καὶ ὁ τῶν Διοσκούρων καὶ ὁ 
τῆς Κορίας Ἀθηνᾶς ναὸς ἔκειντο πρὸς Ν. τοῦ Κλείτορος» (ΙΚ, 45. ΑΖ, 
112). Την άποψη αυτή του Γ. Παπανδρέου αποδέχονται οι Ν. Παπαχατζής 
και Ι. Λάμπρου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι εδώ πρέπει να αναζητηθεί ο 
ναός της Κορίας Αθηνάς. Η M. Jost δεν παίρνει θέση.
Ο Γ. Α. Πίκουλας πραγματοποίησε στις 17.7.1999 αυτοψία στο λόφο του 
Αγίου Αθανασίου και εντόπισε δωρικό κιονόκρανο και θραύσμα πήλινης 
γραπτής σίμης,  που προέρχεται από τον κεραμοπλαστικό διάκοσμο του 
ναού  και  χρονολογικά  τοποθετείται  στο  μεταβατικό  στάδιο  του  α΄ 
τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. Η επάνω επιφάνεια του θραύσματος της σίμης 
είναι  επίπεδη,  η  μπροστινή  καμπυλόκυρτη  και  η  πίσω  επιφάνειά  της 
κοίλη. Φέρει  επίχρισμα υπόλευκου χρώματος και  σώζει μαύρο γάνωμα 
στην επάνω και στην πίσω επιφάνεια.  Στην μπροστινή επιφάνεια φέρει 
φυτική διακόσμηση με επίθετο χρώμα (εικ.  506).  Πρόκειται  για τμήμα 
σίμης  που  συνδυάζει  στοιχεία  ΥΑΡΧ  και  ΚΛ  εποχής.  Επιπλέον,  το 
εύρημα  αποτελεί  στοιχείο  αδιάψευστο  για  την  ύπαρξη  ναού.  Ο  Γ.  Α. 
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Πίκουλας  πιστεύει  ότι  «την  κορυφή  του  υψώματος  κατείχε  ιερόν 
καθίδρυμα» και η απόσταση των 30 σταδίων από τον Κλείτορα αρμόζει. 
Σύμφωνα με το μελετητή, ο λόφος του Αγίου Αθανασίου όχι μόνον ανήκε 
στο  περιφερειακό  δίκτυο  άμυνας  του  Κλείτορος,  αλλά  αποτελούσε  το 
«κλειδί» της άμυνας. Πιστεύει ότι το ιερό της θεάς επιτελούσε και χρέη 
οχυρού, αφού, κατά την άποψή του, είναι σύνηθες φαινόμενο η άμυνα να 
καθιερώνεται  με  την  ανάλογη  υπόσταση  της  θεότητας.  Σημειώνει  ότι 
ανάλογο αμυντικό ρόλο έχει και ο Ακροκόρινθος,  ο οποίος, όπως και ο 
λόφος  του  Αγίου  Αθανασίου,  «υποκαθιστά  επαρκώς»  ακρόπολη  και 
σύστημα φρυκτωρίων στην περιφέρεια της Κορίνθου.
Στην ΥΒΥΖ εποχή το ανώτερο πλάτωμα (η κορυφή) του λόφου τειχίζεται. 
Στην  κορυφή  του  βουνού  δεσπόζει  ο  πύργος  διαστάσεων  6μ.  x 10μ. 
πλησιόχωρα του οποίου και στα ΒΑ βρίσκεται δεξαμενή, διαστάσεων 2 x 
6μ. Σε μερικά σημεία το ύψος του πύργου είναι 1.50μ. και το πάχος των 
τοίχων  του  1μ.  Στο  Β  βρίσκεται  μία  άλλη  δεξαμενή.  Τον  πύργο 
προστάτευε  τείχος  πλάτους  1μ.,  το  οποίο  ήταν  κατασκευασμένο  από 
πέτρες  κατεργασμένες  που  είχαν  ως  συνδετικό  υλικό  κεραμίδια  και 
ασβεστοκονίαμα. Η περίμετρος της οχύρωσης είναι περίπου 80μ. και το 
πλάτος της 15μ. Ο Α. Μπάλλας αναφέρει ότι η πύλη πρέπει να βρισκόταν 
στο ΒΔ άκρο, όπου και τα ερείπια του εξωκλησιού του Αγίου Αθανασίου.
Από  το  αρχείο  της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  και  μάλιστα  από  αναφορά  (αρ.  πρ. 
604/28.6.1946) του Εφόρου Αρχαιοτήτων Ν. Ζαφειροπούλου, προκύπτει 
ότι είχε επισκεφθεί το λόφο και μάλιστα είχε σταματήσει τις εργασίες του 
εξωκλησιού, ενώ επιπλέον είχε ζητήσει από το Δήμο  Παΐων ως βοήθεια 
δέκα ημερομίσθια, προκειμένου να διενεργήσει ανασκαφή, η οποία όμως 
δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Κατά τη διαμονή του στο χωριό Αμυγδαλιά 
συνέλεξε από τους κατοίκους τα παρακάτω ευρήματα:

1. Τεμάχια κεράμων από τεφρό πηλό.
2. Τεμάχιο σκύφου ερυθρού πηλού.
3. Το κάτω μέρος κυλινδρικού αγγείου [κάλαθος (;)], που σώζει δύο οπές. 
4. Πήλινο ειδώλιο γυναικείας θεότητας, καθήμενης επί θρόνου του κοινού τύπου. 

Φέρει πώλο και το δεξί χέρι έρχεται μπροστά στο στήθος, κρατώντας περιστερά.

Αναφέρει, επίσης, ότι οι κάτοικοι τον πληροφόρησαν πως από το λόφο 
του  Αγίου  Αθανασίου  προέρχεται  και  χάλκινο  ειδώλιο  κριού  και 
τοποθετεί και αυτός εδώ το ιερό της Κορίας Αθηνάς.
Κατά  την  αυτοψία  του  2002,  στο  λόφο  εντοπίστηκαν  και 
περισυνελέγησαν: 

1. Όστρακο  κωνικής  βάσης  αγγείου,  πιθανώς  κρατήρα,  με  ψηλό  πόδι,  την 
εξωτερική επιφάνεια του οποίου περιτρέχουν επάλληλες ταινίες. Ο τύπος αυτός 
απαντά σε όλη τη διάρκεια της ΓΕ εποχής [πρβλ. Athenian Agora VIII 32, πίν.2, 
αρ. 20 και 42, πίν. 5, αρ. 92–93. Corinth XIII, 25, πίν. 7, αρ. 17-3)]. 

2. Όστρακο  βάσης  κυπέλλου  με  μελανές  οριζόντιες  ταινίες,  το  οποίο 
χρονολογείται στον ύστερο 8ο αι. π.Χ.–αρχές 7ου αι. π.Χ. [για τον τύπο πρβλ. 
Athenian Agora VIII 54, πίν. 10, αρ. 192]. 

3. Όστρακο χειροποίητο ταινιωτής λαβής.
4. Τμήμα πήλινης μορφής (ειδωλίου) αρκετά εφθαρμένης, πιθανώς γυναικείας, της 

οποίας σώζεται το άνω τμήμα του κορμού. Φορεί μανδύα, το χέρι λυγίζει και 
έρχεται μπροστά στο στήθος.

5. Τμήμα δωρικού κιονοκράνου και μεγάλη λιθόπλινθος.

α/α 278
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)
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ΘΕΣΗ Μητρόπολη
ΧΩΡΙΟ Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 760μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κομμάτια πίθων ΓΕ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 108. ΚΕ, 204. Λεξικό 2001, 381, 3363.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α του χωριού Πεύκο και στα ΝΑ της θέσης Χάνι, ή 
Χάνι του Πίττα (αρ. 276, χάρτης 8). Στον υπερκείμενο λόφο υπάρχουν 
διάσπαρτες  λιθόπλινθοι  με  δουλεμένη  την  επιφάνειά  τους,  κομμάτια 
κεραμίδων, πίθων πιθανόν των ΓΕ χρόνων και καλής ποιότητας κεραμική 
ΕΛΛ χρόνων.  Ο Γ.  Παπανδρέου  μνημονεύει  ότι  στη  θέση  αυτή  είχαν 
βρεθεί σιδερένιες «ράβδοι» (οβελοί), δίκην δοράτων. 

α/α 279
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Τρούπα
ΧΩΡΙΟ Αμυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαμαλούκα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 860μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Θησαυρός νομισμάτων

ΑΥΤΟΨΙΑ 7.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 278–280. Πίκουλας 1999, 144. Λεξικό 2001, 71, 389

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στις Ν υπώρειες του Λόφου Αγίου Αθανασίου (αρ. 277, 
χάρτης 8), στη δεξιά/βόρεια πλευρά του Επαρχιακού δρόμου Κλειτορίας 
– Λευκασίου – Φιλίων – Αμυγδαλιάς. Εδώ ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι 
επί  των  ημερών  του  είχαν  βρεθεί  ίχνη  «ἁμαξοτροχιᾶς» και  επί 
Τουρκοκρατίας ο Τσορωτάμπεης, ή Τσερνοτάμπεης στο Πεύκο είχε βρει 
«ἀμύθητο  θησαυρό  ποικίλων  νομισμάτων». Κατά  την  αυτοψία  δεν 
μπορέσαμε  να  εντοπίσουμε  την  αναφερόμενη  από  τον  Γ.  Παπανδρέου 
«ἁμαξοτροχιά», όπως άλλωστε και ο Γ. Α. Πίκουλας, σε αυτοψία που 
πραγματοποίησε το 1993 στην περιοχή.

α/α 280
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 507–508. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Πηγή Αγίου Ανδρέα 
ΧΩΡΙΟ Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
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ΥΨΟΜΕΤΡΟ 540μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική, χάλκινο ειδώλιο (λαβή κατόπτρου) ΚΛ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Rolley 1986, 98–99. Λεξικό 2001, 381, 3363.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Ν της εισόδου του χωριού και οφείλει το όνομά της 
στην ομώνυμη πηγή  (εικ.  507).  Από εδώ προέρχεται  λαβή κατόπτρου, 
ύψους 0.085μ. (εικ.  508),  σε μορφή κόρης που κρατάει  περιστέρι,  την 
οποία  βρήκε  και  παρέδωσε  στην  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ  ο  γηγενής  Ανδρέας  Α. 
Τερζής (αρ. 472 απόδειξης παραλαβής αρχαίου ευρήματος, αρ. κατ. 5095 
ΜΜΠ). Η πτηνοκρατούσα κόρη φέρει ευρύ και χαμηλό πώλο. Η γραμμή 
των φρυδιών είναι ευκρινής και το στόμα αποδίδεται ελαφρώς. Η μορφή 
φέρει  πέπλο με πολλές πτυχώσεις  στο κάτω μέρος, έχει  ανυψωμένο το 
δεξί  χέρι  και  κρατάει  πτηνό,  χωρίς  όμως να διακρίνεται  ο  καρπός του 
χεριού.  Με  το  αριστερό  χέρι  κρατάει  τον  πέπλο.  Στο  άνω  μέρος  της 
κεφαλής υπάρχει στέλεχος, το οποίο φέρει οπή για τη σύνδεσή του με το 
δίσκο του κατόπτρου.  Χρονολογείται  στους  ΚΛ χρόνους,  σύμφωνα με 
ανάλογο αγαλματίδιο, που αποτελεί το κάτω μέρος χάλκινου κατόπτρου 
και χρονολογείται στο 460 περ. π.Χ. [πρβλ. Rolley 1986, 99, εικ. 68]. 
Ανάλογη λαβή πεπλοφόρου κόρης φέρει και το κάτοπτρο του Μουσείου 
Αγρινίου  που  προέρχεται  από  τη  νεκρόπολη  του  Λιθοβουνίου 
Μακρυνείας  (Ζαφειροπούλου,  172),  στο  οποίο  ο  W.  Woodhouse 
(Woodhouse, 258–260) τοποθετεί την πόλη Ἄκραι της Αιτωλίας.
Στις  25.8.1999,  κατά  τη  διάρκεια  εκσκαφικών  εργασιών  για  ανέγερση 
οικοδομής  ιδιοκτησίας  Ανθούλη-Χριστοπούλου,  που  βρίσκεται  λίγο 
ανατολικότερα της πηγής, εντός του οικισμού περισυνελέγησαν όστρακα 
χειλέων  πιθοειδών  αγγείων.  Οικιστικά  κατάλοιπα  δεν  βρέθηκαν  και  ο 
χαρακτήρας της θέσεως παραμένει αδιάγνωστος.
Γύρω  από  την  πηγή  υπάρχει  έντονη  παρουσία  κεραμίδων  λακωνικού 
τύπου καθώς  και  όστρακα,  τα οποία είναι  φθαρμένα.  Η παρουσία  των 
κεραμιδιών συνεχίζει και νοτιότερα, εκατέρωθεν του δρόμου που οδηγεί 
μέχρι  τη  διασταύρωσή  του  με  τον  Επαρχιακό  δρόμο  Πατρών  – 
Τριποτάμων – Τριπόλεως (111) και συγκεκριμένα μέχρι την οικία του Α. 
Μακαρίτη.

α/α 281
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 509. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κοτσοβούνι 
ΧΩΡΙΟ Κάτω Χόβολη 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων 

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 780μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

ΑΥΤΟΨΙΑ 7.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Α. Μακαρίτης, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 109. ΚΕ, 152, 154. Πάτσης, 34–35, 44–45.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για  κωνοειδή  λόφο,  που  βρίσκεται  στα  Α  του  χωριού  και 
αποτελεί  τη ΝΔ απόληξη του όρους  Γυμνάκος (ύψους 1.155μ.).  Στην 
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κορυφή,  όπως  αναφέρει  ο  Γ.  Παπανδρέου,  υπάρχουν  αρχαιότητες,  τις 
οποίες  δεν  επισκέφθηκε  (εικ.  509).  Στη  θέση  αυτή  τοποθετεί  την 
παραλαδώνια  κώμη  Λυκούντες.  Κατά  την  αυτοψία  δεν  εντοπίστηκαν 
αρχαιότητες.  Στα  Β  του  λόφου  Κοτσοβούνι  βρίσκεται  η  πηγή 
Αρκουδόβρυση και στα Ν η πηγή Καμαρόβρυση.
Ο γηγενής Κ. Πάτσης τοποθετεί στο Κοτσοβούνι και στο πέρασμα Βία 
τον  οικισμό  των Λυκούντων.  Στις  ΒΔ υπώρειες  του  λόφου θεωρεί  ότι 
βρίσκεται  το  νεκροταφείο  της  παραλαδώνιας  κώμης  και  αναφέρει  ότι 
κατά τη διάρκεια εργασιών άροσης αποκαλύπτονταν «λιθόκτιστοι τάφοι». 
Σε έναν τάφο μάλιστα είχε βρεθεί και «μία στάμνα». 

α/α 282
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 510–515. Σχ. 77–78. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Βορός
ΧΩΡΙΟ Αμυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαμαλούκα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 580μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οχυρό ΕΛΛ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.2.2003, 27.3.2007
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Χ. Μαρινόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ,  204.  Πίκουλας  1999,  145,  152–153,  πίν.  31–33.  Pikoulas 1999α,  302. 

Λεξικό 2001, 71, 389. ΑΡΚΑΔΙΑ, 425, 432–433.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για βραχώδες έξαρμα, το οποίο βρίσκεται στη μικρή κοιλάδα, που 

σχηματίζεται  Ν/ΝΑ του  βουνού  Γυμνάκος  (ύψους  1.155μ.),  ανάμεσα  στα 
χωριά  Πεύκο  (παλ.  τοπων.  Τσαρούχλι)  και  Αμυγδαλιά  (παλ.  τοπων. 
Μαμαλούκα). Ανήκει στην εδαφική περιφέρεια του χωριού Αμυγδαλιά (παλ. 
τοπων. Μαμαλούκα) και στην ιδιοκτησία Αθ. Ηλία Μαλεβίτη (εικ. 510). Το 
ύψωμα το οποίο ήταν άγνωστο στη βιβλιογραφία, εκτός μίας σύντομης μνείας 
που  εδίδετο  από  τον  Γ.  Παπανδρέου,  εντοπίστηκε  το  1999  από  τον  Γ.  Α. 
Πίκουλα.  Ο  τελευταίος  χαρακτηριστικά  αναφέρει:  «Κάτωθι  τοῦ  ρηθέντος 
χανίου … ὑψοῦται  ὁ λοφίσκος Βορρός (χρησιμεύων νῦν ὡς βορρός,  δηλ. 
περίφραγμα  διὰ  βόας)  περιβαλλόμενος  διὰ  λίθων  μεγάλων  καὶ 
κανονικωτάτων ἀρχαίας ἐποχῆς». 
Από  έλεγχο  του  αρχείου  της  ΣT΄  ΕΠΚΑ  και  από  αναφορά  του  Εφόρου 
Αρχαιοτήτων  Ν.  Ζαφειροπούλου  (αρ.  πρ.  604/28.6.1946)  προκύπτει  ότι: 
«Μεταξὺ τῆς κορυφῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καὶ τῶν πρὸς Β. ὑψωμάτων, 
ἅτινα πλησιάζουν καὶ ἀποχωρίζουν τῆς πεδιάδος τοῦ Κλείτορος καὶ τῆς 
Πάου ἐπὶ τοῦ χαμηλοῦ λόφου κατὰ τὸ μέσον τῆς διόδου ὑπάρχουν λείψανα 
πύργου ἐκ μεγάλων λίθων». Προφανώς εννοείται η θέση Βορός.
Το ύψωμα είναι  φύσει  οχυρό.  Η πρόσβαση γίνεται  από τη Β πλευρά,  στην 
οποία καταλήγει το μονοπάτι, που λίγα μέτρα βορειότερα διέρχεται μπροστά 
από το Χάνι,  ή  Χάνι  του Πίττα (αρ.  276,  χάρτης 8).  Τείχος  περιτρέχει  τις 
παρυφές του πλατώματος, το οποίο είναι πολύ ισχυρό, ιδίως στη Β πλευρά. Ο 
Γ. Α. Πίκουλας αναφέρει ότι η ισχυρή πλευρά του τείχους στην πλευρά αυτή 
(βόρεια) οφείλεται στο γεγονός ότι το οχυρό βρίσκεται λίγα μέτρα χαμηλότερα 
από τον αυχένα (σχ. 77). Στις υπόλοιπες πλευρές Ν, Α και Δ το τείχος σώζεται 
σε ύψος 1–2 δόμων (εικ. 511), ενώ στη Β/ΒΑ σε 4 δόμους (εικ. 512). Στη ΒΑ 
πλευρά του ο βράχος έχει λαξευθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί το 
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θεμέλιο  του  τείχους  (εικ.  513–514).  Στην  πλευρά  αυτή  (ΒΑ)  είναι 
εντυπωσιακό,  με  τοιχοδομία  κατά  το  ακανόνιστο  τραπεζιόσχημο  σύστημα 
δόμησης. Κατά το μελετητή, το τείχος του υψώματος χρονολογείται, σύμφωνα 
με τη τοιχοδομία του, στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. Πλήθος λιθοπλίνθων 
της ανωδομής του οχυρού κατέπεσαν από το ύψωμα και κατέληξαν στις όχθες 
του παραρρέοντος προς ανατολάς χεμάρρου. Είναι πολύ πιθανόν, εξαιτίας της 
διαφοράς των συστημάτων δόμησης που παρατηρούνται ακόμη και στην ίδια 
πλευρά του οχυρού, να έγινε σε δύο διαφορετικές φάσεις, ή να έχει υποστεί 
μετασκευές. Πράγματι, παρά την πυκνή βλάστηση, κατά την αποτύπωση του 
οχυρού, διαπιστώθηκε η ύπαρξη διπλού τείχους στη βόρεια πλευρά του, απ’ 
όπου ήταν και περισσότερο ευάλωτο. Επίσης, σε μεγάλο τμήμα της δυτικής 
πλευράς  διαπιστώθηκε  διπλή  τοιχοδομία  με  ενδιάμεσο  κενό  0.60μ.  Η 
διαμόρφωση  της  οχύρωσης  προ  της  εισόδου  στα  δεξιά  υπηρετεί  και  τις 
λειτουργίες πύργου για την προστασία της πύλης. Η πύλη έχει πλάτος 2.60μ. 
Στο εσωτερικό του οχυρού, αμέσως αριστερά της εισόδου, υπάρχει τοίχος 2μ. 
μήκους και πλάτους 0.70μ. Εντός της οχύρωσης και στα Α, εντοπίστηκαν δύο 
ακόμη τοίχοι παράλληλοι μεταξύ τους, οι οποίοι απέχουν 3.40μ. Ο προς τα Β 
έχει μήκος 2.60μ. και πλάτος 0.60μ. και ο προς τα Ν, έχει μήκος 3μ. και πλάτος 
0.60μ. (σχ. 78).
Το οχυρό ελέγχει τη διάβαση που ξεκινούσε από τον Κλείτορα και οδηγούσε 
στην  Πάο  και  την  Ψωφίδα,  διερχόμενη  στα  ΒΑ  του  οχυρού  από   το 
Μαμαλουκαίικο Διάσελο (εικ. 515).

α/α 283
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 516–520. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Γεώργιος,  ή Κάστρα
ΧΩΡΙΟ Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 960μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμική ΠΕ, ΓΕ (;), ΕΛΛ και ΥΒΥΖ χρόνων, οχυρό ΥΒΥΖ εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 27.10.2003
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Α. Δελλής, Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  107–108.  ΑΖ,  55–56.  Κορύλλος,  145.  ΚΕ,  35,  203–204. 

Σφηκόπουλος,  193.  Μπάλλας,  105–111.  Αλεξοπούλου  1999,  280. 
Kourelis, 353–354.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα ΝΔ του χωριού Πεύκο υψώνεται  κωνοειδής λόφος,  ο οποίος είναι 
απότομος  σε  όλες  τις  πλευρές  του  (εικ.  516).  Στην  κορυφή  του 
σχηματίζεται  στενόμακρο  πλάτωμα,  το  οποίο  είναι  οχυρωμένο.  Η 
οχύρωση εκτείνεται  από ΝΔ προς  ΒΑ. Η περίμετρος  των τειχών  είναι 
περίπου 130μ. και περικλείει έκταση 400μ². Η οχύρωση έχει πλάτος 1μ. 
και σώζεται στο ύψος σχεδόν της θεμελίωσης. Πύργος εντοπίζεται στη ΒΔ 
πλευρά  και  ένας  άλλος  στη  Ν/ΝΑ.  Το  Κάστρο  είναι  κτισμένο  από 
ακανόνιστες πλατιές πέτρες χωρίς συνδετικό υλικό (εικ. 517). Σποραδικά 
υπάρχουν και πωρόλιθοι. Η πρόσβαση στο Κάστρο γίνεται από τα ΒΑ, 
όπου και εδώ πρέπει να υπήρχε πύργος. Εντός της οχυρωμένης έκτασης 
σώζονται τα θεμέλια κτηρίων (εικ. 518). Στη Δ πλευρά του λόφου, εκτός 
των  τειχών,  σχηματίζονται  κλιμακωτά  άνδηρα,  στα  οποία  υπάρχουν 
θεμέλια  κτηρίων,  που  είναι  και  αυτά  κτισμένα,  όπως  και  η  οχύρωση, 
χωρίς  συνδετικό  υλικό,  γεγονός  που συνηγορεί  στην άποψη ότι  ο  εδώ 
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φεουδάρχης ήταν ισχυρός.  Η πρόσβαση γίνεται  από τα Α,  όπου και  η 
πύλη,  όπως  αναφέρει  ο  Γ.  Παπανδρέου.  Εκτός  των  τειχών  στα  ΒΑ, 
υπάρχει πηγή από την οποία υδρευόταν η εγκατάσταση. Ο Γ. Παπανδρέου 
αναφέρει και «θολωτὴ δεξαμενή».
Εντός του περιβόλου και προς τα νότια, ο Α. Ι. Μπάλλας εντόπισε τον 
κεντρικό πύργο (donjon), διαστάσεων 5μ. x 8μ. Από τον κεντρικό πύργο 
είναι ορατό το Φαβοβούνι (αρ.  292, χάρτης 8) στα Δ, στα ΒΔ ο Άγιος 
Αθανάσιος, ή Αβρότι (αρ. 288, χάρτης 9) και στα ΝΔ το Κάστρο Χώτσα, 
ή Καστέλλι (αρ. 318, χάρτης 9) στην περιοχή του χωριού Νάσια.
Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν αρχαία κατάλοιπα. Στις ΝΔ υπώρειες 
του λόφου Ξυλοβόλι , ο οποίος είναι η προς δυσμάς απόληξη του λόφου 
Αγίου  Γεωργίου  και  στις  βόρειες  απολήξεις  του  βουνού  Προφήτης 
Ηλίας (ύψους 1.041μ.), δημιουργείται αυχένας που ονομάζεται Βία  (εικ. 
519), από τον οποίο διέρχεται ο δρόμος που ξεκινούσε από τον Κλείτορα 
και  οδηγούσε  στην  αρχαία  Πάο  (Παῖον)  και  την  Ψωφίδα.  Κατά  την 
κάθοδό μας, στις Δ/ΝΔ υπώρειες του λόφου Ξυλοβόλι , εντοπίσαμε δύο 
πίθους  κατά  χώραν,  των  οποίων  ήταν  ορατά  εν  μέρει  τα  πλευρικά 
τοιχώματα. Περισυνελέγησαν κομμάτια πίθων (εικ. 520), πιθανώς των ΓΕ 
χρόνων, τμήματα κεραμίδων και λίγα όστρακα. Ανάμεσά τους ένα ανήκει 
σε επίπεδη βάση αγγείου (εικ. 520) και χρονολογείται στους ΠΕ χρόνους 
[πρβλ. Τζαβέλλα-Evjen, πίν. 52–53], θραύσματα λαβών των ΕΛΛ χρόνων 
και όστρακο με εσωτερική εφυάλωση της ΥΒΥΖ περιόδου.
Στα Δ, στην ομαλή απόληξη του λόφου Ξυλοβόλι, βρίσκεται αγροτικός 
δρόμος,  στο  οδόστρωμα  του  οποίου,  καθώς  και  στις  ιδιοκτησίες  που 
βρίσκονται στην αριστερή/δυτική πλευρά του υπάρχει έντονη παρουσία 
κεραμικής, που είναι αδιάγνωστη, εξαιτίας της διαρκούς καλλιέργειας και 
της  αναμόχλευσης  των  χωμάτων,  με  αποτέλεσμα  τα  όστρακα  να 
θρυμματίζονται.  Ο  αγροτικός  δρόμος  πρέπει  να  αποτελεί  τμήμα  της 
αρχαίας οδού, που οδηγούσε διαμέσου του περάσματος Βία, στην Πάο και 
την Ψωφίδα (εικ. 519). 

α/α 284
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 521. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Τρούπα
ΧΩΡΙΟ Κάτω Χόβολη 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων 

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 650μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι ΠΒΥΖ (;) χρόνων, αδιάγνωστη κεραμική

ΑΥΤΟΨΙΑ 7.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Α. Μακαρίτης, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα ΝΑ του χωριού και στην αριστερή/ανατολική όχθη 
του  Χοβολίτικου χειμάρρου.  Κατά  την  αυτοψία  εντοπίστηκαν 
κιβωτιόσχημοι τάφοι με προσανατολισμό Α–Δ και κεραμική, ως επί το 
πλείστον  χονδροειδής,  η  οποία  είναι  αδιάγνωστη.  Στη  θέση  αυτή 
εντοπίστηκε τμήμα πιθανόν αρχαίας διάνοιξης, ορατού πλάτους 1.80μ., η 
οποία έφθανε εδώ διαμέσου του αυχένα της Βίας, που βρίσκεται στο όριο 
των δύο χωριών, Πεύκου (παλ. τοπων. Τσαρούχλι)  και Κάτω Χόβολης 
(εικ. 521).
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α/α 285
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 522–523. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κεραμιδωτή 
ΧΩΡΙΟ Κάτω Χόβολη 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων 

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 630μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κομμάτια πίθων ΠΓΕ (;), ΓΕ (;) εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 7.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Α. Μακαρίτης, Ν. Κόλλιας

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Ν της προηγούμενης (αρ. 284, χάρτης 8) και στην 
αριστερή/ανατολική  όχθη του  Χοβολίτικου  χειμάρρου  (εικ.  522).  Σε 
όλη την κοιλάδα υπάρχει  διάσπαρτη κεραμική,  αδιάγνωστη, καθώς και 
κομμάτια πίθων. Κατά την αυτοψία περισυνελέγησαν κομμάτια πιθοειδών 
αγγείων (εικ. 523), δύο θραύσματα ταινιωτών λαβών, εκ των οποίων η 
μία συναντάται τόσο στους ΠΓΕ όσο και στους μεταγενέστερους χρόνους, 
καθώς και πολλά κεραμίδια στέγης λακωνικού τύπου.

α/α 286
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 524. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Τρίφτα
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.153μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος: κτήριο ΥΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  108.  ΑΖ,  59.  Κυριακόπουλος  1983–1984,  30.  Μπάλλας,  156. 

Kourelis, 250.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το βουνό της Τρίφτας σήμερα ονομάζεται και  Προφήτης  Ηλίας  από 

τους κατοίκους του Σκουπίου (Νέα Πάος)˙ πρόκειται για το βουνό, που 
βρίσκεται  στα  Β του λόφου Σκουπίτσι,  όπου η  ακρόπολη της  αρχαίας 
Πάου, από τον οποίο χωρίζεται με διάσελο (εικ. 524).
Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι υπάρχουν «ἀτελῆ ἴχνη οἰκοδομήματος». 
Επίσης, ο Κ. Θ. Κυριακόπουλος σημειώνει ότι  «…ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ 
ὄρους τῆς Τρίφτας ἀνωτέρω καὶ πρὸς Ἀ. τοῦ ναΐσκου τοῦ Προφ. Ἠλιοῦ 
ἐφαίνοντο  πρὸ  ἐτῶν  ἀτελῆ  ἴχνη  οἰκοδομήματος…»  της  εποχής  της 
Φραγκοκρατίας. Ο Α. Ι. Μπάλλας επισημαίνει ότι οι πληροφορίες του Γ. 
Παπανδρέου  «…ἦταν  ἀρνητικὲς  γιὰ  τὴν  ὕπαρξη  ὁποιουδήποτε 
κτίσματος  ἐπὶ  τῆς κορυφῆς…». Ο Κ. Kourelis παραθέτει  τη θέση ως 
Τρίφτα  της  Αροανίας  και υπογραμμίζει ότι ο Γ. Παπανδρέου πιθανόν 
να  έσφαλε.  Δεν  είναι  όμως  δυνατόν  ο  Γ.  Παπανδρέου  να  απέδωσε 
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λανθασμένα τη θέση, αφού ήταν γνώστης της περιοχής και καταγόταν από 
το Σκούπι. Δεν κατέστη δυνατή η αυτοψία στην παραπάνω θέση.

α/α 287
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 525. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Μπούρμπουλας
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 820μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος: θεμέλιο κτηρίου

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Κ. Ασημακόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπανδρέου 1925, 98. Κυριακόπουλος 1984, 129–130.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στην αριστερή/δυτική πλευρά του δρόμου, που οδηγεί 
από  τη  Νέα  Πάο  στο  παλαιό  χωριό  Σκούπι, και  συγκεκριμένα  στη 
συμβολή των χειμάρρων Σκουπίτσι και  Αχνίτικου  Λαγκαδιού.  Εδώ 
υπάρχει  η  ομώνυμη  αέναη  πηγή  καθώς  και  τα  εξωκλήσια  της  Αγίας 
Τριάδος  και  του Αγίου  Ιωάννου  του  Θεολόγου.  Για  το  εξωκλήσι  του 
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου οι Γ. Παπανδρέου και Κ. Κυριακόπουλος 
αναφέρουν ότι είναι κτισμένο επάνω σε θεμέλιο αρχαίου ναού (εικ. 525).
Κατά την αυτοψία παρατηρήθηκε ότι στα Δ του εξωκλησιού υπάρχουν 
αρκετές  πέτρες  με  δουλεμένη  την  επιφάνεια,  οι  οποίες  έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή αναλημμάτων.

α/α 288
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 526–527. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Αθανάσιος, ή Αβρότι 
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1.108μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κατάλοιπα αρχαίου οχυρού ΚΛ (;), ΕΛΛ (;) περιόδου και οχυρό ΥΒΥΖ 

χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 25.8.2003: Γ. Α. Πίκουλας 

ΟΔΗΓΟΣ Ε. Σαλαβούρα, Ε. Ελευθερίου, Γ. Τερζής
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 103–105. ΑΖ, 63–64. Παπανδρέου 1925, 98, 100. Σφηκόπουλος, 190–
191.  Παπαθανασίου  1970,  71–72.  Κυριακόπουλος  1983–1984,  28–30, 
140,  υποσ.  168.  Κυριακόπουλος  1984,  40–41.  Μουτζάλη  1993,  165. 
Μουτζάλη 1994, 261. Μπάλλας, 113–120. Kourelis, 341–343.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το βουνό  Άγιος  Αθανάσιος  υψώνεται  στα  ΝΔ του  παλαιού  χωριού 
Σκούπι (εικ. 526). Στην κορυφή του ομώνυμου βουνού υπάρχει κάστρο 
της  ΥΒΥΖ  περιόδου  και  κτήρια,  των  οποίων  διακρίνεται  μόνο  η 
θεμελίωση.  Εδώ είχε  την  έδρα του  ένας  από  τους  12  φεουδάρχες  της 
βαρωνίας των Καλαβρύτων. Κατά τον Κ. Κυριακόπουλο, ο φεουδάρχης 
ονομαζόταν Ανάφεστος που ζούσε εδώ με τη γυναίκα του Μαρία και την 
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κόρη του Ελισάβετ.
Είναι ορατή η περίμετρος της οχύρωσης του κάστρου και οι πύργοι που το 
προστάτευαν.  Οι  Β,  Α  και  ΝΑ  πλευρές  του  είναι  απόκρημνες  και  η 
οχύρωση διατηρείται καλύτερα στη Δ πλευρά. Η εξωτερική πύλη πρέπει 
να ήταν στην Α πλευρά, όπου το εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής. Την 
πύλη  προστάτευε  πύργος,  ο  οποίος  όπως  και  η  οχύρωση  είναι 
κατασκευασμένος από πέτρες χωρίς συνδετικό υλικό. Επίσης, στο μέσον 
της Δ πλευράς και στο Ν πέρας αυτής είναι ορατά τα θεμέλια δύο άλλων 
πύργων. 
Εκτός από το κυρίως κάστρο πρέπει να υπήρχε και εξωτερική οχύρωση, 
στην  οποία  θα  εντάσσονταν  και  οι  οικίες  που  αναφέρουν  οι  Γ. 
Παπανδρέου και Α. Ι. Μπάλλας, που σήμερα έχουν καταρρεύσει. Μέσα 
στο  κάστρο  ο  Γ.  Παπανδρέου  κάνει  μνεία  για  δύο  πηγές,  την 
Κωστάραινα, ή Καστάραινα και Νεράκι, από τις οποίες υδρευόταν ο 
οικισμός του Κάστρου. Επιπλέον, αναφέρει και δεξαμενή στο ΒΑ τμήμα 
του πλατώματος, που έσωζε κονίαμα στο εσωτερικό της.
Το  Κάστρο  Αβρότι,  του  οποίου  το  όνομα,  κατά  τον  Γ.  Παπανδρέου, 
προέρχεται  από  τη  λέξη  άβροτος που  σημαίνει  αθάνατος,  έχει  οπτική 
επαφή στα ΒΑ με τον Τάρταρη, ή Κάστρο του Σοπωτού (αρ. 238, χάρτης 
8) στα Ν με το Κάστρο Χώτσα, ή Καστέλλι (αρ. 318, χάρτης 9), με το 
Αφροδίσιον όρος και  την επιμήκη κοιλάδα Τριποτάμων – Παγκρατίου, 
στα  Α  με  τη  Χόβολη  (αρ.  292,  χάρτης  8)  και  το  Παλιόκαστρο  της 
Βαρδάλας (αρ. 290, χάρτης 9), στα Δ με την ακρόπολη της Ψωφίδας (αρ. 
248, χάρτης 9) και τον Ερύμανθο, στα ΝΑ με την ακρόπολη της Πάου 
(αρ. 299, χάρτης 9) και το δυτικό κάστρο της Δάφνης (αρ. 322, χάρτης 
8) και στα Ν με τον αυχένα του Αγίου Πέτρου της Κοντοβάζαινας.
Ο Α. Ι. Μπάλλας θεωρεί ότι το κάστρο και ο οικισμός μετά το τέλος της 
Φραγκοκρατίας  εγκαταλείφθηκαν,  αφού  αργότερα  οι  Βυζαντινοί 
Δεσπότες  και  οι  Τούρκοι  δεν  είχαν  λόγους  να  διατηρούν  σε  μία  τόσο 
δύσβατη και απροσπέλαστη περιοχή, όπως αυτή, στρατιωτικές δυνάμεις.
Στην  πραγματοποιηθείσα  το  2003  (8.8.2003)  από  τον  Γ.  Α.  Πίκουλα 
αυτοψία, εντοπίστηκε τεχνητή δίοδος, που οδηγεί στο κεντρικό πλάτωμα. 
Κατά  μήκος  της  Α  πλευράς  της  οχύρωσης  εντόπισε  αρμακάδες  και 
τοίχους μονόχωρων οικιών, των οποίων το ύψος κυμαίνεται από 1.50μ.–
2μ. Στην ίδια πλευρά και εν μέρει στη ΝΑ βρήκε στιβαρό ανάλημμα, το 
οποίο  «κρατάει»  το  πλάτωμα.  Κατά  τον  ερευνητή,  τα  νεώτερα  τείχη 
εδράζονται πιθανότατα σε αρχαίο θεμέλιο, αφού σε μερικά σημεία είναι 
ορατά  τα  δύο  μέτωπά  του.  Μάλλον  πρόκειται  για  αρχαίο  φρυκτώριο 
τριγωνικής  κάτοψης.  Περισυνέλεξε  λίγα  όστρακα,  αδιάγνωστα,  μεταξύ 
των οποίων ένα εφυαλωμένης κεραμικής (εικ. 527). 
Για τα ερειπωμένα σήμερα τρία εξωκλήσια που βρίσκονται  μέσα στον 
οχυρωμένο χώρο, του Αγίου Παντελεήμονα, της Θεοτόκου και της Αγίας 
Παρασκευής, ο Γ. Παπανδρέου θεωρεί ότι το πρώτο είναι σύγχρονο της 
οχύρωσης, ενώ τα άλλα δύο κτίστηκαν επάνω σε αρχαία ερείπια.

α/α 289
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Δυτικές υπώρειες Προφήτη Ηλία, ή Δεξαμενή
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
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ΥΨΟΜΕΤΡΟ 680μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος: διάσπαρτη κεραμική ΚΛ, ΕΛΛ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Ασημακόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπανδρέου 1925, 98–100. Κυριακόπουλος 1984, 133–134, 137.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στις δυτικές υπώρειες του βουνού Προφήτης  Ηλίας, 
ή Τρίφτα, στα ΒΔ της ακρόπολης. Στα χαμηλά πρανή των ΝΔ υπωρειών 
του βουνού υπάρχει άφθονη κεραμική ΚΛ και ΕΛΛ χρόνων, στο σημείο 
που σήμερα λέγεται Δεξαμενή.  Το τοπωνύμιο καλύπτει μεγάλη εδαφική 
περιφέρεια, σχεδόν όλη τη δυτική πλευρά του βουνού και σε μήκος 1.5 
χλμ.  περίπου.  Στα  Δ  του  βουνού  Προφήτης  Ηλίας,  ή  Τρίφτα  ρέει  ο 
χείμαρρος Σκουπίτσι, στον οποίο συμβάλλει και το Αχνίτικο  Λαγκάδι . 
Στην πλευρά αυτή βρίσκονται κτισμένα και τρία εξωκλήσια, του Τιμίου 
Σταυρού,  της  Αγίας  Μαρίνας  και  των  Αγίων  Ταξιαρχών.  Ο  Γ. 
Παπανδρέου ονομάζει το εξωκλήσι του Τιμίου Σταυρού και Σταυροπήγιο. 
Αναφέρει  ότι  στη νότια πλευρά του υπάρχουν πώρινες λιθόπλινθοι  και 
είναι κτισμένο επάνω σε θεμέλιο αρχαίου ναού. Κατά την αυτοψία δεν 
εντοπίστηκαν αρχαίοι λιθόπλινθοι, γιατί οι τοίχοι του είναι σοβατισμένοι. 
Κοντά στην είσοδο του εξωκλησιού εντοπίσαμε μία μεγάλη τετράγωνη 
πλάκα με  λειασμένη  την επιφάνεια.  Βορειότερα από εδώ βρίσκεται  το 
εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, για το οποίο αναφέρει ότι και αυτό είναι 
θεμελιωμένο επάνω σε αρχαίο ναό. Δεν εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά μέλη 
ούτε κεραμική. Σε απόσταση 700μ. βόρεια της Αγίας Μαρίνας υπάρχει το 
εξωκλήσι  των  Αγίων  Ταξιαρχών.  Οι  Γ.  Παπανδρέου  και  Κ. 
Κυριακόπουλος  πιστεύουν  ότι  και  αυτό  βρίσκεται  επάνω  σε  θεμέλιο 
αρχαίου  ναού.  Κατά  την  αυτοψία  δεν  εντοπίστηκαν  αρχαία  κατάλοιπα 
ούτε κεραμική.

α/α 290
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 528–529. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Παλιόκαστρο Βαρδάλας
ΧΩΡΙΟ Βεσίνιον

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Βεσιναίικα Καλύβια
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 900μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικοδομικό υλικό ΥΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 1.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μπάλλας, 157. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα ΒΑ της ακρόπολης της Πάου (αρ. 299, χάρτης 9) 
και  είναι  η  ψηλότερη κορυφή  του βουνού  Βαρδάλα (εικ.  528).  Στην 
κορυφή υπάρχουν ίχνη κτηρίων, ή κτηρίου των ΥΒΥΖ χρόνων (εικ. 529). 
Από τον έλεγχο της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η πρώτη αναφορά από 
τον Γ. Παπανδρέου για την ύπαρξη «μεσαιωνικού» κτηρίου στην κορυφή 
του  λόφου  Τσιούγκα  είναι  λανθασμένη  ως  προς  το  τοπωνύμιο,  με 
αποτέλεσμα το λάθος να επαναληφθεί από τους Κ. Κυριακόπουλο και K. 
Kourelis.
Από  την  επιφανειακή  έρευνα  που  πραγματοποιήσαμε  στην  ευρύτερη 
περιοχή στο λόφο Τσιούγκα (αρ. 293, χάρτης 9) και το βουνό Βαρδάλα 
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διαπιστώθηκε  ότι  ο  Γ.  Παπανδρέου  έδωσε  λανθασμένα  την  ονομασία 
Παλιόκαστρο  της  Τσιούγκας  για  το  συγκεκριμένο  λόφο,  στον  οποίον 
αναφέρεται στα βιβλία του Ἀζανιάς και  Ἱστορία τοῦ Σκουπίου καὶ τῆς 
Πάου, ενώ η μεσαιωνική εγκατάσταση βρίσκεται στη θέση Παλιόκαστρο 
του βουνού Βαρδάλα, σε απόσταση 800μ. ΒΑ του λόφου της Τσιούγκας.
Ο Α. Ι. Μπάλλας αναφέρει ότι, σύμφωνα με την απόσταση που δίδει ο Γ. 
Παπανδρέου  για  το  Παλιόκαστρο,  η  θέση  αρμόζει  «στο  βουνό  με  το 
όνομα Βαρδάλα, στην ψηλότερη κορυφή του οποίου βρισκόταν το κάστρο 
της Χόβολης».

α/α 291
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 524. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Διάσελο
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 680μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος: κατάλοιπα υδραγωγείου ΚΛ (;), ΕΛΛ (;)

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 49. ΑΖ, 61. ΚΕ, 196–200. Παπανδρέου 1920, 122. Παπανδρέου 1925, 

106.  Παπαθανασίου  1970,  66.  Κυριακόπουλος  1983–1984,  19. 
Κυριακόπουλος 1984, 19. Kourelis, 343.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  Β  και  στο  δημιουργούμενο  αυχένα  ανάμεσα  στο  λόφο 
Σκουπίτσι και το βουνό Τρίφτα, ή Προφήτης Ηλίας (εικ. 524). Από τον 
αυχένα αυτόν,  στον οποίον υπάρχει και η ομώνυμη πηγή, ήταν βατή η 
πρόσβαση στην ακρόπολη της Πάου. Εδώ έχουν βρεθεί στελέχη πήλινων 
σωλήνων,  οι  οποίοι  με  προσανατολισμό  Α–Δ  αρχικά  και  μετά  Β–Ν 
τροφοδοτούσαν με νερό τη δεξαμενή, που βρισκόταν εντός των τειχών 
στη ΝΔ πλευρά της ακρόπολης. Η δεξαμενή απέχει από την πηγή περίπου 
250μ. Στο τοπογραφικό σκαρίφημα που παραθέτει  ο Γ. Παπανδρέου, ο 
αγωγός ύδρευσης ακολουθεί την κατεύθυνση του τείχους και βρίσκεται 
εξωτερικά του. Οι γηραιότεροι κάτοικοι του χωριού με πληροφόρησαν ότι 
αυτοί  «οι  σωλήνες»  βρισκόντουσαν  συνέχεια  από τους  Σκουπιώτες,  οι 
οποίοι «τους έσπαζαν και τους τοποθετούσαν σε φούρνους που είχαν στις 
αυλές των σπιτιών τους». Ο Γ. Ασημακόπουλος, κάτοικος Σκουπίου, με 
πληροφόρησε ότι τα στελέχη των πηλίνων σωλήνων είχαν διαφορετικό 
μήκος,  που  κυμαινόταν  από  0.50μ.  έως  0.80μ.  και  διάμετρο  στομίου 
0.15μ. Σήμερα μόνον θρυμματισμένα κομμάτια  του αγωγού βρίσκονται 
κατά χώραν.

α/α 292
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 530. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κάστρο, ή Φαβοβούνι
ΧΩΡΙΟ Κάτω Χόβολη 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων 

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
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ΥΨΟΜΕΤΡΟ 863μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κτίσμα ΥΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 29.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 109. ΚΕ, 35, 152, 217. Σφηκόπουλος, 193. Μπάλλας, 111–113, 157. 

Kourelis, 258–259.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο λόφος Κάστρο βρίσκεται Ν/ΝΔ του χωριού Κάτω Χόβολη (εικ. 530). 

Η κορυφή του είναι επιμήκης και εκτείνεται από ΒΑ προς ΝΔ. Η δυτική 
πλευρά του λόφου είναι απότομη, ενώ η Β, η Α και η Ν είναι ομαλές. Η 
νότια  πλευρά  απολήγει  στην  Επαρχιακή  οδό  Πατρών –  Τριποτάμων  – 
Τριπόλεως  (111).  Στο  διάσελο  πριν  από  την  κορυφή  υπάρχει  κυκλικό 
κτήριο, διαμ. 7μ. περίπου. Ο Α. Μπάλλας αναφέρει ότι μοιάζει με βίγλα, 
για την οποία όμως δεν δίδει χρονολογία κατασκευής και χρήση. Κατά 
την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν θεμέλια οχύρωσης.
Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι ο λόφος Κάστρο υψώνεται στα ΒΑ του 
βουνού  Κοτσοβούνι (αρ.  281,  χάρτης  8) και  Α  της  Χόβολης  και  ο 
Σφηκόπουλος ότι βρίσκεται στα Δ του Αγίου Γεωργίου, ή Κάστρα (αρ. 
283,  χάρτης  8)  του  Πεύκου  (παλ.  τοπων.  Τσαρούχλι)  και  στα  Α  της 
Χόβολης. Ο Γ. Παπανδρέου χαρακτηριστικά αναφέρει (ΙΚ, 109) ότι  «… 
πρὸς Ἀ. τῆς Χόβολης ὑψοῦται Κάστρον, λίαν ὀξεῖα καὶ κωνικὴ κορυφὴ 
ὑπερβάλλουσα  τὰς  λοιπὰς  ἐγγύς,  ἐν  τῇ  ὁποίᾳ  εἶναι  πολλὰ  ἴχνη 
οἰκημάτων, ὡς συνήθως, καὶ φραγκικὸν φρούριον…», ερείπια τα οποία 
όμως δεν επισκέφθηκε. Και οι δύο τοποθετούν το λόφο Κάστρο στα Α της 
Χόβολης. Στα Α της Χόβολης δεν βρίσκεται άλλος λόφος, παρά μόνον 
εκείνος του Αγίου Γεωργίου, ή Κάστρα (αρ. 283, χάρτης 8).

α/α 293
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 531. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Παλιόκαστρο της Τσιούγκας
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 720μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

ΑΥΤΟΨΙΑ 1.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 108. ΑΖ, 66. Παπανδρέου 1925, 118. Κυριακόπουλος 1983–1984, 30. 

Μουτζάλη 1994, 261. Kourelis, 414.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο  λόφος  της  Τσιούγκας  βρίσκεται  στις  Δ/ΝΔ  απολήξεις  του  βουνού 

Βαρδάλα και στα Β συνορεύει με το Διάσελο  του  Λύκου  (εικ. 531). 
Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι στην κορυφή του λόφου υπάρχει θεμέλιο 
οχυρού,  κυκλικής  κάτοψης,  πιθανώς  της  Φραγκοκρατίας  «… 
καταφανέστερα  ἴχνη  κτιρίου  ἔχον…  ἐξ  ἐκείνων  τῶν  φραγκικῶν 
κατασκευασμάτων».
Κατά  την  αυτοψία  που  πραγματοποιήσαμε,  δεν  εντοπίσαμε  κατάλοιπα 
εγκατάστασης. Πρόκειται για λόφο πετρώδη, καλυμμένο με ασφάκες και 
δύσβατο, εξαιτίας των απότομων βράχων, ο οποίος αποτελεί την προς τα 
ΝΔ  προέκταση  του  βουνού  Βαρδάλα.  Κατάλοιπα  ΥΒΥΖ  οχύρωσης 
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εντοπίσαμε στο βουνό Βαρδάλα (αρ. 290, χάρτης 9). 

α/α 294
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 532. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Χείμαρρος Αυτίτσαινας
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 780μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος: ανατολικό νεκροταφείο ΑΡΧ (;), αρχιτεκτονικά μέλη ΚΛ, ή ΕΛΛ 

χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 24.11.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Κ. Ασημακόπουλος
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 54. Παπανδρέου 1920, 128. Παπαθανασίου 1970, 67. Κυριακόπουλος 
1984, 26, υποσ. 37.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο χείμαρρος ρέει στα Α της λόφου της ακρόπολης της Πάου και στα Δ 
του λόφου Τσιούγκα,  στον οποίον  παροχεύονται  τα όμβρια  ύδατα των 
παρακείμενων  λόφων  (εικ.  532).  Ο  χείμαρρος  συμβάλλει  στον 
Ξεροπόταμο, ή Πάϊο ποταμό. Ο Γ. Παπανδρέου μνημονεύει ότι εδώ είχαν 
βρεθεί  «ἀγγεῖα  ἐπιτάφια», χάλκινα,  πήλινα  και  πίθοι.  Μάλιστα, 
περιγράφει ότι ένα αγγείο περιείχε «ὀστᾶ ἡμικαμένα μετὰ τέφρας». Στη 
θέση αυτή τοποθετεί το νεκροταφείο της αρχαίας πόλης Πάου και ο Κ. 
Κυριακόπουλος.  Ο  χείμαρρος  της  Αυτίτσαινας  διασχίζεται  από  τον 
Επαρχιακό δρόμο Πατρών – Τριποτάμων – Τριπόλεως (111). Εκατέρωθεν 
του δρόμου και προς τα Α, κατά καιρούς έχουν έλθει στο φως «σκελετοί», 
όπως με ενημέρωσαν οι κάτοικοι. Στις όχθες του χειμάρρου σήμερα είναι 
ορατά κομμάτια πίθων.
Στη  δεξιά/νότια  πλευρά  του  δρόμου  βρίσκονται  κατά  χώραν 
αρχιτεκτονικά  μέλη  και  οικοδομικό  υλικό,  προερχόμενα  πιθανόν  από 
κτήρια της ΚΛ, ή ΕΛΛ εποχής.

α/α 295
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Άρτυμα
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 640μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος: πόλη. Κεραμική ΚΛ (;), ΕΛΛ (;), ΡΩΜ (;)

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 53. Κυριακόπουλος 1984, 22–23.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στις ΒΔ υπώρειες του λόφου της ακρόπολης της Πάου. Ο Γ. 
Παπανδρέου αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια άροσης των αγρών, επί της 
εποχής  του,  είχαν βρεθεί  πολλά νομίσματα και  όστρακα.  Επίσης,  ο  Κ. 
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Κυριακόπουλος αναφέρει ότι τα νομίσματα που βρισκόντουσαν εδώ ήταν 
των  ΡΩΜ χρόνων  και  από  το  γεγονός  αυτό  συμπεραίνει  ότι  ο  χώρος 
κατοικούνταν  την περίοδο αυτή.  Σήμερα υπάρχει  πληθώρα κεραμιδιών 
στέγης λακωνικού τύπου και λεπτή κεραμική, εφθαρμένη. 

α/α 296
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 533. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ
ΧΩΡΙΟ Νέα Πάος

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 640μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ευρήματα ΚΛ, ΒΥΖ και ΥΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1970, 11. Μουτζάλη 2004, 167, υποσ. 29.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Νέα Πάος βρίσκεται στα Δ του λόφου Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα και στα 
Ν του παλαιού χωριού Σκούπι (εικ. 533). Από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ 
ΕΠΚΑ  και  από  αναφορά  του  Εφόρου  Ν.  Ζαφειροπούλου  (αρ.  πρ. 
670/24.10.1946), προκύπτει ότι  «…Κατὰ τὸ θέρος τοῦ τρέχοντος ἔτους 
ἀνευρέθησαν  μερικὰ  μελανόμορφα,  τὰ  ὁποῖα  παρελήφθησαν  ὑπὸ 
παραθεριστοῦ ἐξ Ἀθηνῶν, τοῦ ὁποίου δὲν ἐξακρίβωσα τὸ ὄνομα. Διά 
τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 669/23.10.1946 ἐζήτησα παρὰ τοῦ ἐκεῖ δημοδιδασκάλου 
νὰ λάβῃ σχετικὴν μέριμναν». 
Από το χωριό Πάος προέρχονται: 

1. Πήλινη αγνύθα.
2. Δύο χάλκινα νομίσματα, τεσσαρακοντανούμμια, εποχής Φωκά (607–608 μ.Χ.), 

το ένα κοπής Κυζίκου και το άλλο αγνώστου νομισματοκοπείου. 
3. Αργυρό σολδίνιο του Andrea Dandolo.
4. Έξι δηνάρια (τορνέσια) ενετικά και φράγκικα. 

α/α 297
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ (Χώρος Αθλητικού Κέντρου)
ΧΩΡΙΟ Νέα Πάος

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 620μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος: υδαταγωγός ΥΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 14.7.1997
ΟΔΗΓΟΣ Ιω. Χρυσικός

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στα  Δ  της  εκκλησίας  του  χωριού.  Κατά  τη  διάρκεια  των 
εργασιών  διαμόρφωσης  του  γηπέδου  και  κατά  μήκος  της  ανατολικής 
πλευράς του, αποκαλύφθηκε αγωγός κατεύθυνσης Β–Ν. Ήταν κτισμένος 
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από μικρές κυρίως πέτρες και συνδετικό υλικό ισχυρό ασβεστοκονίαμα. 
Αποκαλύφθηκε σε βάθος 0.50μ. από την επιφάνεια του εδάφους και από 
τον τρόπο κατασκευής του χρονολογείται στους ΥΡΩΜ χρόνους (αρ. 1 
ΔΜΤΕ/Νέα Πάος, Γ. Αλεξοπούλου).

α/α 298
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Γεώργιος
ΧΩΡΙΟ Νέα Πάος

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 620μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Αδιάγνωστη κεραμική

ΑΥΤΟΨΙΑ 17.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Ασημακόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται  για  μικρό βραχώδες  έξαρμα,  το  οποίο  βρίσκεται  στα  Δ του 
χωριού και στην αριστερή/βόρεια πλευρά της Επαρχιακής οδού Πατρών – 
Τριποτάμων  –  Τριπόλεως  (111),  στην  κορυφή  του  οποίου  υπάρχει  το 
ομώνυμο ναΰδριο. Έχει ύψος περίπου 15μ. και δεσπόζει στην άκρη της 
κοιλάδας. Οι πλαγιές του είναι απότομες. Στην Α πλευρά του, από την 
οποία γίνεται και η πρόσβαση, περισυνελέγη αδιάγνωστη κεραμική και 
μεταξύ αυτών μικρό τμήμα χείλους, έξω νεύοντος αγγείου.

α/α 299
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 534–542. Σχ. 79–82. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Σκουπίτσι,  ή Σκουπίτσα
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 720μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Αντωνόπουλος

ΠΗΓΕΣ Ηροδ. VI 127. Παυσ. VIII 23, 9.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Gell, 123. Pouqueville 1820, IV 330. Pouqueville 1826–1827, V 445, 518. 

Leake, II 249. Boblaye, 157. Curtius, Ι 137, 380. Bursian, ΙΙ 263. ΙΚ, 48–
56.  ΑΖ,  54–67.  Philippson,  284,  291.  Κορύλλος,  145.  ΚΕ,  196–200. 
Παπανδρέου 1920, 121–129. Παπανδρέου 1925, 106–111. Meyer, 60, 78, 
82–83, 85.  Meyer 1942, 2398–2400. Ορλάνδος 1958 [1959–1960], 217–
219. Παπαθανασίου 1970, 65–70. Παπαχατζής 1980, 269, 270, υποσ. 2. 
Πίκουλας  1981–1982,  269–281.  Κυριακόπουλος  1983–1984,  18–27. 
Κυριακόπουλος  1984,  18–22.  Jost 1985,  25,  42,  43,  45,  54,  519. 
Πετρόπουλος 1985, 67. Μπάλλας, 157–160. Σάμψων 1997, 262–273. Jost 
1999,  195.  Λεξικό  2001,  364,  3204.  Kourelis,  341–343.  Ζάχος–
Ντούζουγλη  2003.  Nielsen 2004,  525–526.  Πετρόπουλος  2004α  (υπό 
έκδοση).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο λόφο Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα, ο οποίος βρίσκεται στα Α του χωριού, 
έχει  εντοπιστεί  η  ακρόπολη  της  αρχαίας  πόλης  (εικ.  534,  σχ.  79). 
Πρόκειται  για  μικρό  λόφο,  ο  οποίος  στα  Β  χωρίζεται  από  το  βουνό 
Τρίφτα,  ή  Προφήτης  Ηλίας  με διάσελο [βλ. αρ. 291, χάρτης 9] (εικ. 
524).
Ο κωνικός λόφος με τις απότομες πλαγιές του, ιδίως στα Ν/ΝΑ και το 
επίπεδο πλάτωμα της κορυφής του αποτέλεσε το κατ’ εξοχήν στρατηγικό 
σημείο για τον έλεγχο της περιοχής και μάλιστα του δρόμου Καφυών – 
Πάου – Ψωφίδας. Εποπτεύει όλο τον κάμπο του Σκουπίου, προς Α την 
επιμήκη λεκάνη Πάου – Παγκρατίου (εικ. 532), προς Δ τη κοιλάδα του 
Σειραϊκού ποταμού, στα Ν την οροσειρά των Αφροδισίων ορέων και στα 
Β  τα  υψώματα  που  αποτελούν  τις  τελευταίες  διακλαδώσεις  του 
Ερυμανθίου Τάρταρη.
Ο λόφος είναι επικλινής με υψομετρική διαφορά της τάξεως των 70μ. από 
την κοιλάδα. Το τείχος που περικλείει το λόφο σώζεται κατά διαστήματα, 
με  μεγάλα  κενά,  γεγονός  που  καθιστά  εξαιρετικά  δύσκολη  την 
εξακρίβωση  της  ακριβούς  πορείας  του  (σχ.  80).  Ωστόσο,  με  σχετική 
ασφάλεια μπορούμε να ανιχνεύσουμε την πορεία του βόρειου σκέλους, 
καθότι  εκεί  διατηρούνται  ακόμη  ορατοί  πύργοι.  Το 
ανατολικό/βορειοανατολικό  σκέλος  φαίνεται  να ακολουθεί  τις  εξάρσεις 
του λόφου. Σημαντικό τμήμα του σώζεται σε ύψος 2.50μ., το οποίο είναι 
κατασκευασμένο  από  ντόπιο  ασβεστόλιθο  (τιτανόλιθο)  κατά  το 
ψευδοϊσόδομο σύστημα δόμησης (εικ. 535). Σε αυτό το τμήμα το πλάτος 
του είναι  3μ.,  ενώ η Β/ΒΔ πλευρά έχει  μήκος 2.50μ.  (εικ.  536).  Στην 
ανατολική πλευρά του βόρειου σκέλους μετρήθηκε το μικρότερο πλάτος 
του τείχους, το οποίο είναι 1.50μ. Σ’ αυτό το σημείο μάλιστα το τείχος 
κατασκευάσθηκε από αργούς μεγάλους λίθους, ενδεικτικό των επισκευών 
και  των  μετασκευών  που  υπέστη  η  οχύρωση  κατά  τη  διάρκεια  των 
αιώνων.  Σε  λίγα  σημεία  μπορεί  να  ανιχνευθεί  η  πορεία  του  νότιου 
σκέλους, το οποίο παρουσιάζει ανοικτή καμπύλη. Μπορούμε ωστόσο να 
υπολογίσουμε την περίμετρο των τειχών περίπου στα 600μ.  Μία πύλη 
διακρίνεται  στη ΒΑ γωνία,  όπου καταλήγει  και το σύγχρονο μονοπάτι. 
Άλλωστε είναι και το πιο βατό σημείο. Με ιδιαίτερη επιφύλαξη μπορούμε 
να υποθέσουμε ότι μία ακόμη πύλη πρέπει να ήταν στη ΝΔ γωνία, όπου ο 
βράχος  έχει  λειανθεί  κατάλληλα  για  την  εξυπηρέτηση  της  πρόσβασης. 
Σύμφωνα με τη  M.  Jost, ο οχυρωμένος λόφος Σκουπίτσι κατατάσσεται 
στην  κατηγορία  «villes acropoles»,  στην  οποία  ανήκουν  «πόλεις  πολύ 
μικρές, καθώς και οικισμοί που είναι ως προς τη δομή τους διαφορετικοί 
από τις πόλεις».
Το πλάτωμα της κορυφής σχηματίζει τρία άνδηρα, που χωρίζονται μεταξύ 
τους  με  αναλήμματα.  Στο  νότιο  είναι  εμφανή  επίσης  θεμέλια  μεγάλου 
οικοδομήματος, προφανώς δημοσίου χαρακτήρα. Πολύ κοντά σε αυτό το 
οικοδόμημα και προς τα ΒΑ υπάρχουν τα θεμέλια άλλου, που σώζονται 
σε ύψος περίπου 0.50μ.
Στην κορυφή  του  πλατώματος  και  στα  νότια  υπάρχει  θεμέλιο  κτηρίου 
διαστάσεων 10.30μ. x 6.60μ. (εικ. 537), το οποίο κατά το Γ. Παπανδρέου 
«…προσφυᾶ  εἰς  ναὸν  θέσιν  δεικνύοντα…». Επίσης,  εντός  του 
οχυρωματικού περιβόλου υπάρχουν τοίχοι, που ανήκουν σε οικοδομήματα 
αλλά και σε αναλήμματα (εικ. 538). Ένα κτήριο που εντοπίσαμε στη ΝΔ 
γωνία  της  οχύρωσης  αναφέρεται  από το  Γ.  Παπανδρέου  ως  δεξαμενή. 
Πρόκειται για κτήριο διαστάσεων 11.10μ.  x 8.60μ., με προσανατολισμό 
Β/ΒΑ–Ν/ΝΔ. Το δυτικό πέρας της Β/ΒΑ πλευράς εφάπτεται σε λειασμένο 
βράχο  (εικ.  539).  Στο  μέσον  της  Ν/ΝΔ πλευράς  εντοπίζεται  άνοιγμα, 
πλάτους 1.50μ., το οποίο έχει σχέση με την είσοδο του κτηρίου (εικ. 540, 
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σχ.  81).  Το  κτήριο  είναι  κτισμένο  κατά το  ακανόνιστο τραπεζιόσχημο 
σύστημα  δόμησης  (σχ.  82),  χρονολογούμενο  πιθανόν  στον  4ο αι.  π.Χ. 
[πρβλ. Ορλάνδος 1958 [1959–1960], 217–219]. Σε όλο το λόφο υπάρχουν 
όστρακα και θραύσματα κεραμίδων στέγης. 
Όλος ο εντός του περιβόλου χώρος καλλιεργούνταν μέχρι πρόσφατα με 
σιτάρι, με αποτέλεσμα τα κτήρια μόλις να διακρίνονται. Είναι κατάφυτος 
από αμυγδαλιές, άγριες και ήμερες, πρίνους και ασφάκες. 
Σε  μερικά  σημεία  του  τείχους,  όπως  επισημάνθηκε,  είναι  ορατές  οι 
μετασκευές, οι οποίες έχουν συνδετικό υλικό το ασβεστοκονίαμα. Κατά 
τους Α. Ι.  Μπάλλα και  K.  Kourelis,  η ακρόπολη της Πάου, ως εκ της 
θέσεώς της, απέκτησε και οχύρωση των ΥΒΥΖ χρόνων (εικ. 541).
Η πόλη πρέπει να ήκμασε στα ΑΡΧ χρόνια και ο Ηρόδοτος την αναφέρει 
ως  πατρίδα  ενός  από  τους  μνηστήρες  της  Αγαρίστης,  της  κόρης  του 
τυράννου της Σικυώνος Κλεισθένη, του Λαφάνη, γιού του Ευφορίωνα, για 
τον  οποίο  υπήρχε  παράδοση  ότι  στο  σπίτι  του  είχε  φιλοξενήσει  τους 
Διοσκούρους. Ο Παυσανίας, διερχόμενος από εδώ, τη βρήκε ερειπωμένη 
και εξαρτημένη από τον Κλείτορα.
Από τη θέση αυτή προέρχεται  τριπτήρας και  αξίνη [αρ. κατ.  4667 και 
4668 ΜΜΠ] των Ν χρόνων [πρβλ.  Σάμψων 1997, 262–273],  τα οποία 
περισυνέλεξε ο Μ. Πετρόπουλος (εικ. 542). Για τη λίθινη αξίνη [πρβλ. 
Ζάχος – Ντούζουγλη 2003, 28].

α/α 300
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Μαρμαράλωνο
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 600μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος: πόλη

ΑΥΤΟΨΙΑ 10.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Κ. Ασημακόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κυριακόπουλος 1984, 24–25, υποσ. 35.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται στα ΝΑ της ακρόπολης της Πάου και στη δεξιά/νότια πλευρά 
της Επαρχιακής οδού Πατρών–Τριποτάμων–Τριπόλεως (111).  Σε μικρή 
απόσταση από την Επαρχιακή οδό και στα δεξιά της, υπάρχουν θεμέλια 
μεγάλου  οικοδομήματος,  πιθανώς  δημοσίου.  Σήμερα  είναι  ορατή  η 
μεγάλη βόρεια πλευρά. Επίσης,  στο ίδιο σημείο υπάρχει  μανδρότοιχος, 
στον  οποίον  είναι  εντοιχισμένο  αρχαίο  οικοδομικό  υλικό.  Ο  Κ.  Θ. 
Κυριακόπουλος  αναφέρει  ότι  το  1982  στη  θέση  είχαν  έλθει  στο  φως 
«θεμέλια ἀρχαίου  οἰκοδομήματος,  δημόσιου  πιθανότατα,  μὲ  βάσεις 
κιόνων. Οἱ βάσεις τῶν κιόνων ἦταν γρανιτένιες, εἶχαν διάμετρο 0.58μ., 
ὕψος 0.40μ. καὶ πάχος 0.04μ.».

α/α 301
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 543. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Ανδρέας
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 600μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος: δυτικό νεκροταφείο 

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 121.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται Δ της ακρόπολης και Ν του χωριού, παραπλεύρως της 
Επαρχιακής  οδού  Πατρών–Τριποτάμων–Τριπόλεως  (111)  και  στη 
δεξιά/νότια πλευρά της (εικ. 543).  Οφείλει το όνομά της στο ομώνυμο 
εξωκλήσι.  Οι  γηραιότεροι  του  χωριού  με  πληροφόρησαν ότι  κατά  την 
άροση  των  αγρών  έρχονταν  στο  φως  «οστά,  πήλινα  αντικείμενα 
(κιουπάκια)  και  νομίσματα».  Κατά  την  αυτοψία  γύρω από  το  ναϋδριο 
εντοπίστηκαν όστρακα εντελώς θρυμματισμένα, εξαιτίας της άροσης των 
αγρών.
Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι στη θέση του ναϋδρίου του Αγίου Ανδρέα 
υπήρχε Μονή.

α/α 302
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 544–545. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Κιούπια
ΧΩΡΙΟ Σκοτάνη (παλ. τοπων. Κόκοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 420μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Όστρακα ΠΕ εποχής, ταφικοί πίθοι και όστρακα ΓΕ χρόνων 

ΑΥΤΟΨΙΑ 4.7.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη), Δ. Κόλλιας, Ν. Κόλλιας, Α. Μακαρίτης

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χριστόπουλος, 218. Λεξικό 2001, 425, 3800.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατά τη διάνοιξη του δρόμου που οδηγεί από την Επαρχιακή οδό Πατρών 
–  Τριποτάμων  –  Τριπόλεως  (111)  στη  Σκοτάνη,  βρέθηκαν  και 
καταστράφηκαν ταφικοί πίθοι. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από έγγραφο 
του Εφόρου Αρχαιοτήτων Ε.  Μαστροκώστα προς  το ΥΠΕΠΘ (αρ. πρ. 
988/30.12.1967  έγγραφο):  «Δὲν  ἔχω  ἰδίαν  ἀντίληψιν  περὶ  τῶν 
προξενηθεισῶν ἐκ τῶν χωρικῶν λαθρανασκαφῶν. Τὸ νεκροταφεῖον, 
ὡς ἡ θέσις δηλοῖ, γεωμετρικὸν ἢ ἀρχαϊκόν, παρουσιάζει ἐνδιαφέρον 
διὰ τὸ ἀνῆκον εἰς τὴν Ἀχαΐαν σήμερον τμῆμα τῆς ἀρχαίας Ἀρκαδίας».
Στη  θέση  υπάρχουν  ακόμη  και  σήμερα  ορατά  τα  πλευρικά  τοιχώματα 
πίθων  (εικ.  544)  και  συγκεκριμένα  στη  δεξιά/ανατολική  πλευρά  του 
δρόμου που οδηγεί  στα  Καλύβια  της  Σκοτάνης.  Το χειμώνα  του 2005 
στην  αριστερή/δυτική  πλευρά του  ιδίου δρόμου,  μηχάνημα του  Δήμου 
Παΐων μετέφερε  χώμα από την παρακείμενη  ιδιοκτησία  για επίστρωση 
κάποιου  χωματόδρομου.  Περισυνελέγησαν  οκτώ  όστρακα  ΠΕ  χρόνων, 
τέσσερα  των  ΓΕ  δύο  όστρακα  λαβών  κυκλικής  διατομής  και  μερικά 
αδιάγνωστα (εικ. 545).
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α/α 303
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 546–548. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Χάνι του Καλαθά
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 600μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος: πόλη ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  54.  Παπανδρέου  1920,  127.  Παπανδρέου  1925,  100,  113. 

Μαστροκώστας 1964,  64.  Παπαθανασίου 1970,  65–76.  Κυριακόπουλος 
1983–1984, 23–24. Κυριακόπουλος 1984, 23. Λεξικό 2001, 364, 3204.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στα  Ν  της  ακρόπολης,  εκτός  των  τειχών  και  στην 
αριστερή/βόρεια όχθη του Ξεροπόταμου, ή Πάϊου ποταμού. Στη λίθινη 
κλίμακα  της  οικίας  του  Γ.  Νικολακόπουλου,  η  οποία  βρίσκεται 
πλησιόχωρα της ομώνυμης πηγής, υπάρχει εντοιχισμένη και επιχρισμένη 
ενεπίγραφη στήλη από λευκό ασβεστόλιθο,  η οποία φέρει επίκρανο και 
έμβολο, όπως προκύπτει από αναφορά του Εφόρου Ευθ. Μαστροκώστα 
προς  το  Υπουργείο  Προεδρίας  της  Κυβερνήσεως  –  Υπηρεσία 
Αρχαιοτήτων  και  Αναστηλώσεως  (αρ.  πρ.  18/09.01.1963).  Σήμερα  δεν 
είναι  ορατά,  γιατί  ο  ιδιοκτήτης  προέβη  σε  εργασίες  ανακαίνισής  της, 
χωρίς προηγουμένως να έχει την απαιτούμενη άδεια της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ. Σε 
όλη  την  έκταση  υπάρχουν  αποτμήματα  αρράβδωτων  κιόνων  και 
διάσπαρτοι κυβόλιθοι (εικ. 546–547). Μάλιστα σε δύο μάνδρες της οικίας 
έχει τοποθετηθεί αρχαίο οικοδομικό υλικό. Επίσης, υπάρχουν θραύσματα 
κεραμίδων  στέγης  λακωνικού  τύπου.  Ο  Ευθ.  Μαστροκώστας  στην 
παραπάνω αναφορά του επισημαίνει την ανάγκη διενέργειας ανασκαφής 
σε κτήριο που βρίσκεται στην ακρόπολη της πόλης και στη θέση αυτή, 
αφού εδώ είχε βρεθεί πήλινο, δωρικό κιονόκρανο, συμφυές με τον κορμό 
του κίονα. Η ύπαρξη των παραπάνω αρχαίων επισημαίνεται και από το Μ. 
Πετρόπουλο, όπως προκύπτει  από το αρ. πρ.  5780/19.10.1983 έγγραφο 
της  ΣΤ΄  ΕΠΚΑ.  Τόσο  κατά  το  Γ.  Παπανδρέου  όσο  και  κατά  τον  Μ. 
Πετρόπουλο στη θέση αυτή πρέπει να αναζητηθεί η κάτω πόλη της Πάου, 
γιατί βρίσκεται πολύ κοντά στην ακρόπολη. 
Κοντά στην ομώνυμη πηγή (εικ.  548),  που βρίσκεται  πλησιόχωρα της 
οικίας  του  Γ.  Νικολακόπουλου,  υπήρχε  και  το  εξωκλήσι  της  Αγίας 
Αναστασίας,  που  σήμερα  δεν  σώζεται  και  όπως  αναφέρει  ο  Γ. 
Παπανδρέου  «δὲν γνωρίζουμε, ἐὰν οἱ τοίχοι καὶ τὸ οἰκοδομικὸ ὑλικὸ 
προήρχοντο  ἀπὸ  δημόσιο  κτήριο». Το  ίδιο  υποστηρίζει  και  ο  Α. 
Παπαθανασίου,  ο  οποίος  θεωρεί  ότι  εδώ  ίσως  βρισκόταν  ο  ναός  των 
Διοσκούρων. 

α/α 304
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Κουκούλες
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων
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ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 600μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος: πόλη ΕΛΛ (;)

ΑΥΤΟΨΙΑ Συχνές αυτοψίες
ΟΔΗΓΟΣ (Κ. Τακτικού, Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 53–54. Παπανδρέου 1920, 54, 127. Κυριακόπουλος 1984, 23.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται  στα Ν/ΝΔ της ακρόπολης και οφείλει  το όνομά της 
στην  ομώνυμη  πηγή.  Κατά  τον  Γ.  Παπανδρέου,  εδώ  θα  πρέπει  να 
εκτεινόταν η πόλη. Σημειώνει ότι επί της εποχής του είχαν βρεθεί πολλά 
όστρακα και νομίσματα. 
Στους  διάφορους  αναβαθμούς  των  αγρών  «δέματα,  ή  πεζούλες», 
βρίσκεται εντοιχισμένο οικοδομικό υλικό με δουλεμένη την επιφάνεια, το 
οποίο  οι  ιδιοκτήτες  χρησιμοποίησαν  για  την  κατασκευή  τους.  Στο 
ερειπωμένο  Χάνι  του  Αναγνωστάκη  Σταυρόπουλου  υπάρχει  διάσπαρτο 
οικοδομικό  υλικό  και  στον  αγρό  του  Λάμπη  Σταυρόπουλου  βρίσκεται 
κατά  χώραν  τοίχος,  πιθανόν  των  ΕΛΛ χρόνων,  που  σώζεται  σε  ύψος 
1.50μ. περίπου. Λόγω της κλίσης του εδάφους ο τοίχος αυτός μπορεί να 
είναι  και  αναλημματικός.  Στα  Δ  της  θέσης  αυτής  βρίσκεται  το 
μικροτοπωνύμιο Λουτρό,  όπου ο Γ. Παπανδρέου είχε εντοπίσει μεγάλο 
οικοδόμημα διαστάσεων 18μ. x 12μ., το οποίο υπέθεσε ότι χρησίμευε ως 
«λουτρώνας» των κατοίκων,  συσχετίζοντάς  το με  το όνομα της θέσης. 
Σήμερα δεν είναι ορατά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, παρά μόνον κεραμική, 
η οποία είναι αδιάγνωστη εξαιτίας της καλλιέργειας του εδάφους.

α/α 305
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ (Λόφοι νότια της ακρόπολης)
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 827μ. και 600μ. αντίστοιχα
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος: θεμέλια κτηρίων

ΑΥΤΟΨΙΑ 24.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Κ. Ασημακόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπανδρέου 1920, 129. Παπαθανασίου 1970, 67. Κυριακόπουλος 1984, 

26, υποσ. 37.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα  Ν  της  ακρόπολης  της  Πάου,  και  σε  μικρή  απόσταση  Ν  του 

Ξεροπόταμου, ή Πάϊου ποταμού και στη δεξιά/νότια όχθη του, υψώνονται 
δύο λόφοι, οι οποίοι είναι κατάφυτοι από πρίνους και δρυς. Στις υπώρειές 
τους παλαιότερα καλλιεργούνταν αμπέλια. Οι Γ. Παπανδρέου και Κ. Θ. 
Κυριακόπουλος αναφέρουν ορατά θεμέλια κτηρίων και στους δύο λόφους 
και ότι είχε βρεθεί, κατά τη φύτευση αμπέλου, απότμημα ραβδωτού κίονα, 
μήκους 1.11μ. 
Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν οικιστικά κατάλοιπα, ούτε κεραμική. 
Πιθανόν η συνεχής καλλιέργεια του χώρου να κατέστρεψε τα θεμέλια των 
κτηρίων.

α/α 306
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 549. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)
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ΘΕΣΗ Χάνι Ζουλούμη, ή Στέρνα Ζουλούμη
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κεραμίδια στέγης

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Ι. Δουφεξής

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 152, 154.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στα Β του χωριού,  κοντά στον Επαρχιακό δρόμο Πατρών – 
Τριποτάμων – Τριπόλεως (111) και στη διασταύρωση του δρόμου που 
οδηγεί  στη  Χόβολη.  Στα  Β  της  θέσης  αυτής  υπάρχει  η  πηγή 
Κακκάσοβα. Τόσο η θέση όσο και η πηγή βρίσκονται στα όρια Δάφνης 
και  Χόβολης.  Κατά  την  αυτοψία  εντοπίστηκαν  κεραμίδια  στέγης 
λακωνικού τύπου. Ο Γ. Παπανδρέου τοποθετεί στη θέση αυτή και στις 
νότιες/νοτιοδυτικές υπώρειες του λόφου Ασφακορράχη (ύψους 685μ.), 
που υψώνεται στα Β, την παραλαδώνια κώμη Σκοτάνη (εικ. 549).
Η  αυτοψία  στα  Ν  κράσπεδα  του  λόφου  Ασφακορράχη  δεν  απέδωσε 
ευρήματα, λόγω της πυκνής βλάστησης. 

α/α 307
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 550–552. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Παλιοκατούνα
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 520μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικιστική εγκατάσταση ΕΛΛ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Χ.Τεμπέλης), Ι. Δουφεξής

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 106. ΚΕ, 154, 194.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Β/ΒΑ του χωριού, στη δεξιά/νοτιοδυτική όχθη του 
Ξεροπόταμου,  ή Πάϊου ποταμού.  Πρόκειται  για κοιλάδα που χωρίζεται 
από τους λόφους των Πετραίων, ή Δρυμώνα. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει 
ότι  εδώ  υπήρχε  αρχαίος  οικισμός.  Επί  της  εποχής  του  βρίσκονταν 
«κεράμεια συντρίμματα καὶ νομίσματα ἐνίοτε». Ο οικισμός υδρεύετο 
από το ποτάμι και από την πηγή Παλιοκκλήσι . Η θέση αυτή είναι μία 
από  τις  τρεις  που  θεωρεί  ως  υποψήφιες  για  την  παραλαδώνια  κώμη 
Αργεάθες. 
Κατά  την  αυτοψία,  στην  ιδιοκτησία  κληρονόμων  Γ.  Κορετζή,  που 
βρίσκεται  στη  δεξιά/νοτιοδυτική  όχθη  του  Ξεροπόταμου,  ή  Πάϊου 
ποταμού εντοπίστηκε πληθώρα οστράκων των πρώιμων χρόνων της ΕΛΛ 
περιόδου  και  κομμάτια  κεραμίδων.  Δεν  εντοπίστηκαν  οικοδομικά 
κατάλοιπα (εικ. 550–551).
Στα  Β/ΒΔ  της  θέσης  σε  απόσταση  300μ.  περίπου,  κάτω  από  τον 
Επαρχιακό δρόμο Πατρών – Τριποτάμων – Τριπόλεως (111), κοντά στο 
φαράγγι του Τράφου εντοπίστηκε πέρασμα (εικ. 552), το οποίο, πιθανόν, 
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αποτελεί τμήμα αρχαίας διάνοιξης.

α/α 308
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Σκοτεινή
ΧΩΡΙΟ Σκοτάνη (παλ. τοπων. Κόκοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 450μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Λιθόπλινθοι και κεραμίδια 

ΑΥΤΟΨΙΑ 1.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χριστόπουλος, 217–219.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Ν του χωριού, στην αριστερή/βόρεια πλευρά της 
Επαρχιακής οδού Πατρών – Τριποτάμων – Τριπόλεως (111).
Κατά  την  αυτοψία  εντοπίστηκαν  λαξευμένοι  λίθοι  και  κομμάτια 
κεραμίδων  λακωνικού  τύπου.  Ο  Σπ.  Χριστόπουλος  τοποθετεί  εδώ την 
παραλαδώνια κώμη Σκοτάνη. 

α/α 309
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Φραγκοκκλήσι
ΧΩΡΙΟ Σκοτάνη (παλ. τοπων. Κόκοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 528μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τοίχοι και κεραμική ΡΩΜ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 1.12.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ Παυσ. VIII 23, 7.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 276–277. ΚΕ, 277–279. Παπαχατζής 1980, 270, υποσ. 1. Πίκουλας 

1999, 137–154. Λεξικό 2001, 425, 3800. ΑΡΚΑΔΙΑ, 417–434.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  Ν  του  χωριού,  εκατέρωθεν  της  Επαρχιακής  οδού 

Πατρών – Τριποτάμων – Τριπόλεως (111). Ο Ν. Ζαφειρόπουλος είχε βρει 
θεμέλια τοίχων από οπτόπλινθους και όστρακα των ΡΩΜ χρόνων, όπως 
προκύπτει  από  την  αρ.  πρ.  670/24.10.1946  αναφορά  του.  Με  μεγάλη 
πιθανότητα  τοποθετεί  εδώ  την  παραλαδώνια  κώμη  Σκοτάνη,  η  οποία 
βρισκόταν επάνω στο δρόμο Καφυών – Ψωφίδας. 
Κατά  την  αυτοψία,  δεν  εντοπίστηκαν  οι  τοίχοι  που  αναφέρει  ο  Ν. 
Ζαφειρόπουλος.  Πρόκειται  για  έκταση  150μ.  x 200μ.  περίπου  που 
εκτείνεται εκατέρωθεν της Επαρχιακής οδού. Σε όλο το χώρο υπάρχουν 
άφθονα θραύσματα κεραμίδων, σε μερικά εκ των οποίων φαίνεται ερυθρό 
γάνωμα, δεν λείπουν οι άβαφες, ενώ εντύπωση προκαλούν οι λιθοσωροί 
στις άκρες των χέρσων αγρών, που αναμφίβολα προέρχονται από τοίχους 
κτηρίων,  οι  οποίοι  καταστράφηκαν  από  την  άροση  του  περασμένου 
αιώνα.  Στη  θέση αυτή  αναμφίβολα  υπήρχε  σημαντική  εγκατάσταση,  η 
οποία  θα  πρέπει  να  έχει  σχέση  με  την  παραλαδώνια  κώμη  Σκοτάνη, 
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ευρισκόμενη στον οδικό άξονα Καφυών – Ψωφίδας.

α/α 310
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 553. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Συνοικισμός Μπάφι
ΧΩΡΙΟ Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 800μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Πάος: οικισμός και νεκροταφείο ΠΒΥΖ και ΥΒΥΖ εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 17.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Κ. Ασημακόπουλος

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΖ,  62.  Παπανδρέου  1925,  115–116.  Παπαθανασίου  1970,  70–71. 

Κυριακόπουλος 1983–1984, 27, 40. Μουτζάλη 1994, 261. Kourelis, 344.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  βρίσκεται  στις  βόρειες  υπώρειες  του  Αφροδισίου  όρους  και 

συγκεκριμένα  του  προβούνου  Βεσιναίικου  Προφήτη  Ηλιού  (ύψους 
1.355μ.),  στα  ΝΔ  της  αρχαίας  πόλης,  όπου  σώζονται  κατάλοιπα 
μεσαιωνικού οικισμού (εικ. 553). Το τοπωνύμιο καλύπτει μεγάλη εδαφική 
περιφέρεια,  στην οποία υπάγονται και άλλες θέσεις. Οι Γ. Παπανδρέου 
και  Κ.  Θ.  Κυριακόπουλος  την  αναφέρουν  «ὡς  συνοικισμό»,  και 
υποστηρίζουν ότι εδώ υπήρχε οικιστική εγκατάσταση των μεσαιωνικών 
χρόνων, που εξαιτίας του ανθυγιεινού κλίματος μεταφέρθηκε στο παλαιό 
Σκούπι.  Άλλωστε,  όλη  η  έκταση  είναι  σκιερή,  αφού  ο  ήλιος  κατά  τη 
διάρκεια του χειμώνα κρύβεται από το Αφροδίσιον όρος. 
Στη θέση Άγιος  Δημήτριος  (ύψους 700μ.), που πήρε το όνομα από την 
ομώνυμη  εκκλησία,  υπάρχουν  τάφοι  κιβωτιόσχημοι,  συλημένοι,  με 
προσανατολισμό  Α–Δ.  Μεγάλες  ασβεστολιθικές  πλάκες  κάθετα 
τοποθετημένες αποτελούν τα τοιχώματα των τάφων. Επίσης υπάρχει και 
ομώνυμο  ναΰδριο,  κτισμένο  επάνω  στα  θεμέλια  παλαιότερου. 
Εντοπίστηκε  διάσπαρτο οικοδομικό  υλικό,  ενώ δεν  βρέθηκε  κεραμική. 
Πλησιόχωρα βρίσκεται και ομώνυμη πηγή. 
Πολύ κοντά στη θέση Άγιος Δημήτριος και λίγο ψηλότερα, βρίσκεται η 
θέση  Ξυλογαϊδάρα (ύψους 966μ.),  στην οποία υπάρχουν ίχνη επίσης 
μεσαιωνικής  εγκατάστασης και  τα σωζόμενα ερείπια των σπιτιών είναι 
ομοιόμορφα. Ο Γ. Παπανδρέου ονομάζει τα σπίτια αυτά «Γυφτόσπιτα». Η 
Α. Μουτζάλη χρονολογεί  τον οικισμό αυτόν στην Οθωμανική περίοδο. 
Ερείπια  της  ίδιας  περιόδου  βρίσκονται  και  στις  θέσεις  Πεζούλες, 
Γάβρο, Κορομηλιά, Λαμπίρι, στις οποίες κατά την άροση των αγρών 
έρχονται στο φως οικοδομικό υλικό και τάφοι.

α/α 311
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Μεγάλο Δένδρο
ΧΩΡΙΟ Δεχούνι

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 660μ. 
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ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κατάλοιπα οικισμού ΥΒΥΖ (;) χρόνων
ΑΥΤΟΨΙΑ 24.11.2005

ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης)
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα ΝΔ της Πάου και αριστερά του δρόμου, που οδηγεί 

στην Κοντοβάζαινα και τον Άγιο Πέτρο. Πρόκειται για απάνεμη πλαγιά 
που  βρίσκεται  στη  δυτική  απόληξη  των  βουνών  Ξυλογαϊδάρα  (ύψους 
966μ.)  στα  Β  και  του  βουνού  Κούρνος  (ύψους  1.127μ.)  στα  Ν, 
προβούνων  του  Αφροδίσιου  όρους.  Διαρρέεται  από  μικρό  χείμαρρο,  ο 
οποίος  δέχεται  τα  όμβρια  ύδατα  των  βουνών  και  συμβάλλει  στο 
Σειραϊκό ποταμό. Είναι ορατά θεμέλια κτηρίων, τα οποία ανήκουν σε 
οικίες μικρών διαστάσεων. Οικοδομικό υλικό δεν υπάρχει στους μικρούς 
αναβαθμούς, ενώ κομμάτια κεραμίδων και όστρακα αρκετά διαβρωμένα 
είναι  διάσπαρτα  σε  όλο  το  χώρο.  Πιθανόν  να  πρόκειται  για  κάποιο 
οικισμό των ΥΒΥΖ χρόνων. 

α/α 312
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 554. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Ποταμιά
ΧΩΡΙΟ Νάσια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 620μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Διαβρωμένη χονδροειδής κεραμική

ΑΥΤΟΨΙΑ 9.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα ΒΑ του χωριού, στο δρόμο που οδηγεί σε αυτό και 
στη δεξιά/νότια όχθη του Ξεροπόταμου, ή Πάϊου ποταμού. Εδώ βρέθηκε 
αδιάγνωστη χονδροειδής κεραμική κατά συστάδες (εικ. 554).

α/α 313
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Τσάρκος
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 420μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικιστική εγκατάσταση ΡΩΜ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Ι. Δουφεξής

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 71. ΚΕ, 150.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα ΒΑ του λόφου της Γλανιτσάς και σε απόσταση 400μ. περίπου από το 
ρου του Ξεροπόταμου, ή Πάϊου ποταμού, βρίσκεται στενόχωρη κοιλάδα, 
στην οποία απολήγει μικρός λόφος. Αποτελεί προέκταση του τοπωνυμίου 
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Γλανιτσά.  Η θέση είναι στα όρια της Δάφνης και της Σκοτάνης. Στην 
κοιλάδα  αυτή,  καθώς  και  στην  κοίτη  του  ποταμού  υπάρχει  αφθονία 
οστράκων χονδροειδούς κεραμεικής, αδιάγνωστης και μεγάλα κομμάτια 
οπτοπλίνθων. 
Ο  Γ.  Παπανδρέου  αναφέρει  ότι  εδώ,  επί  της  εποχής  του,  είχε  βρεθεί 
βάθρο, τετράγωνης διατομής, που ήταν προσκολλημένο σε κίονα ραβδωτό 
«καὶ  ἐξ  ὀπτῆς  γῆς  κατεσκευασμένων  ἀμφοτέρων». Η  κοιλάδα  του 
Τσάρκου είναι μία από τις τρεις πιθανές θέσεις για ταύτιση με την κώμη 
των Αργεαθών. 

α/α 314
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 555–557. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Τρανή Βρύση
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 420μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οικιστική εγκατάσταση ΜΤΒΥΖ (;) εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Ι. Δουφεξής

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 70. ΚΕ, 150.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται ΝΑ της προηγούμενης θέσης (αρ. 313, χάρτης 8). Σε 
απόσταση 60–80μ. περίπου από τη συμβολή των ποταμών Λάδωνος και 
Ξεροπόταμου, ή Πάϊου βρίσκεται και η ομώνυμη πηγή με αέναη ροή (εικ. 
555).
Πρόκειται για χώρο επίπεδο και περίκλειστο από πανύψηλα δένδρα. Στα 
ΒΔ της πηγής και σε απόσταση 50μ. από αυτήν, εντοπίστηκε έξαρμα γης, 
το οποίο βρίσκεται κατά 6–8μ. ψηλότερα από το χώρο της πηγής. Σε όλο 
το  πλάτωμα  υπάρχουν  πέτρες,  με  δουλεμένη  ως  επί  το  πλείστον  την 
επιφάνειά τους,  χωρίς όμως να είναι  οργανικά δεμένες  μεταξύ τους.  Ο 
πρόσφατα  διανοιγμένος  δρόμος  κατέστρεψε  το  χώρο.  Στο  οδόστρωμα 
εντοπίστηκαν μεγάλα κομμάτια κεραμίδων και κομμάτια πίθων (εικ. 556).
Για τη διέλευση του Ξεροπόταμου, ή Πάϊου ποταμού έχει κατασκευασθεί 
σύγχρονο γεφύρι,  στο θεμέλιο  του οποίου σώζεται  εν μέρει  εκείνο της 
παλαιότερης γέφυρας (εικ. 557), πιθανόν των ΜΤΒΥΖ χρόνων. 

α/α 315
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Αλίστρες
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων 

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 630μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Ειδώλιο (;), τάφος

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Ι. Δουφεξής

ΠΗΓΕΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στα  Β  του  χωριού,  στη  λοφοσειρά  Πετραίοι ,  στα  Δ  του 

βουνού  Προφήτης  Ηλίας , ή  Αγιολιάς  (ύψους 808μ.).  Ο γηγενής Ι. 
Δουφεξής μου ανέφερε ότι κοντά στη στάνη του Παναγιώτη Μπάτη είχε 
βρεθεί τάφος (;)  και μικρό «κουκλάκι»,  πιθανόν ειδώλιο.  Ο λόφος έχει 
οπτική επαφή στα Δ/ΒΔ με το Κάστρο, ή Φαβοβούνι (αρ. 292, χάρτης 8), 
στα  Β  με  τη  θέση  Κάστρα,  ή  Άγιος  Γεώργιος  του  Πεύκου  (αρ. 283, 
χάρτης 8) και τον Τάρταρη, ή Κάστρο του Σοπωτού (αρ. 237, χάρτης 8). 
Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν αρχαία κατάλοιπα, ούτε κεραμική. Η 
ύπαρξη ενός πλατώματος, αρκετών στρεμμάτων, νερού και οι μαρτυρίες 
γεωργών και κτηνοτρόφων ότι στην περιοχή έχουν βρεθεί, κατά καιρούς, 
«κεραμίδια» δεικνύουν ότι ο χώρος φιλοξένησε κάποιον οικισμό. Παρόλο 
που η περιοχή καλλιεργείται, ενδείξεις κεραμικής δεν υπάρχουν, έστω και 
αδιάγνωστης. Στο πλάτωμα υπάρχουν μανδρότοιχοι και λίγες καλύβες.

α/α 316
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Δεμέστιχα,  ή Καλύβια
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 640μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 6.7.2006

ΑΥΤΟΨΙΑ Τάφοι ΠΒΥΖ (;), κατάλοιπα ΥΒΥΖ εποχής
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Ι. Δουφεξής

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 194. Kourelis, 261.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στις  Α  υπώρειες  του  βουνού  Προφήτης  Ηλίας,  ή  Αγιολιάς 
(ύψους 808μ.), στα ΒΑ της Δάφνης. Πρόκειται για μικρό οροπέδιο. Εδώ 
βρίσκονται κατάλοιπα οικιών, τα οποία κατά τον Γ. Παπανδρέου μοιάζουν 
με εκείνα του κάστρου της Δάφνης. Στα Β αναφέρει ότι υπάρχει χαράδρα 
όπου είναι η πηγή  Λεύκα,  και στα Ν σε μία άλλη (χαράδρα) υπάρχει 
αρχαία τεχνητή κρήνη, που λέγεται Θάνιτσα, και κοντά σε αυτή η κρήνη 
Ἀκρανιά.  Κατά την  αυτοψία  δεν  εντοπίστηκαν  οικοδομικά  κατάλοιπα, 
ούτε κεραμική. Ο Ι. Δουφεξής με ενημέρωσε ότι εδώ παλαιά είχαν βρεθεί 
τάφοι «σαν κουτιά, χωρίς σκέπασμα».

α/α 317
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 558–560. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Μετόχια
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 460μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Θεμέλια κτηρίων

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Ι. Δουφεξής

ΠΗΓΕΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατεβαίνοντας το λόφο Γλανιτσά σε απόσταση 200μ. περίπου από αυτόν 

συναντούμε στα Β/ΒΑ τον Ξεροπόταμο, ή Πάϊο, ή χείμαρρο της Πάου 
εκατέρωθεν του οποίου βρίσκεται η παρούσα θέση.  Μέσα στην κοίτη του 
ποταμού  εντοπίστηκαν  κτηριακά  κατάλοιπα  (εικ.  558)  και  στη 
δεξιά/νοτιοανατολική όχθη του υπάρχουν πολλά όστρακα. Σε απόσταση 
10μ. από την κοίτη του ποταμού και προς τα Δ σώζονται θεμέλια τοίχων 
(εικ. 559–560), άφθονο οικοδομικό υλικό και θραύσματα κεραμίδων. Ο 
γηγενής Ι. Δουφεξής μου ανέφερε ότι κατά τη διάνοιξη του δρόμου είχε 
βρεθεί  τάφος  «και  πλήθος  σπασμένων  σταμνιών  και  κεραμικών». 
Μάλιστα με πληροφόρησε ότι παραπλεύρως του δρόμου μέχρι πρότινος 
ήταν ορατοί δύο «κυλινδρικοί κίονες», οι οποίοι τώρα έχουν χαθεί.

α/α 318
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 561. Χάρτης 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ)

ΘΕΣΗ Χώτσα, ή Καστέλλι 
ΧΩΡΙΟ Νάσια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 833μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οχύρωση, θεμέλια οικοδομημάτων ΥΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 10.11.2005
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης)

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ,  108.  ΚΕ,  35,  202.  Σφηκόπουλος,  192–193.  Μπάλλας,  120–122. 

Kourelis, 257. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση  βρίσκεται  Β/ΒΔ του  χωριού  Νάσια.  Στο  λόφο  Καστέλλι,  που 

αποτελεί πρόβουνο του βουνού  Μεγάλη  Ράχη, σώζεται οχύρωση των 
ΥΒΥΖ χρόνων (εικ. 561) από αργολιθοδομή. Η κωνοειδής κορυφή του 
λόφου έχει δύο πλατώματα, εκ των οποίων το ένα, το μεγαλύτερο, έχει 
πλάτος 5μ. και μήκος 15μ. Στα Β του πλατώματος ο βράχος χωρίζει το 
μεγαλύτερο  πλάτωμα  από το  μικρότερο,  που  έχει  μήκος  10μ.  Ο Α.  Ι. 
Μπάλλας,  στο  ανώτερο  πλάτωμα  και  στο  σημείο  που  βρίσκεται  το 
τριγωνομετρικό  της  ΓΥΣ,  θεωρεί  πιθανή  την  ύπαρξη  πύργου.  Δεν 
εντόπισε κατάλοιπα δεξαμενής ή κτηρίων. Κοντά στον οχυρωμένο λόφο 
υπάρχει και η πηγή Λειψοτά.  
   Τόσο η οχύρωση, όσο και τα θεμέλια των οικοδομημάτων μαρτυρούν 
πρόχειρη και εσπευσμένη κατασκευή. Το κάστρο έχει οπτική επαφή στα 
Β/ΒΑ με το λόφο του Αγίου Αθανασίου (αρ. 277, χάρτης 8) Αμυγδαλιάς 
(παλ. τοπων. Μαμαλούκα), με το λόφο Αγίου Γεωργίου, ή Κάστρα (αρ. 
283, χάρτης 8) του Πεύκου (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) και στα Ν/ΝΑ με το 
Δυτικό Κάστρο της Δάφνης (αρ. 322, χάρτης 8). Κατά την αυτοψία δεν 
εντοπίστηκε κεραμική.

α/α 319
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 562–563. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Γλανιτσά
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων
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ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Θεμέλια κτηρίων (;), θραύσματα πίθων και κεραμίδων

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Ι. Δουφεξής

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 271. ΑΖ, 37. ΙΚ, 69–70. ΚΕ, 149–150, 154.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα Α/ΒΑ της Δάφνης και στη δεξιά/δυτική όχθη του Ξεροπόταμου, ή 
Πάϊου ποταμού,  κοντά  στη  συμβολή  του  με  το  Λάδωνα,  υψώνεται  ο 
λόφος Γλανιτσά, του οποίου η προς Α προέκταση είναι η θέση  Μούζι 
Πλάτανος ,  όπου  η  εγκατάσταση  (κατασκήνωση)  του  RAFTING. 
Βρίσκεται στα Α/ΒΑ του βουνού Κοτρώνη, από το οποίο χωρίζεται με 
διάσελο, και απέναντι από το  Δρακοβούνι  (ύψους 1.075μ.).  O W.  M. 
Leake, πειγράφοντας την κοιλάδα του Λάδωνος, στην περιοχή της Δάφνης 
μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «…it flowed by Leucasium and Mesoboa, and 
through the Nasi to Oryx,  and the place called Alus.».  Ίσως,  στο 
Παλιόκαστρο της Γλανιτσάς να τοποθετεί τον Αλούντα. Ο Γ. Παπανδρέου 
αναφέρει ότι το σχηματιζόμενο οροπέδιο στην κορυφή του λόφου είναι 
τειχισμένο  και  πιθανότατα αποτελούσε ακρόπολη.  Κατά την παράδοση 
ονομαζόταν  «Φιλοξενία»,  γιατί  στα  μεσαιωνικά  χρόνια  κατοικούσε 
κάποιος  «χωροδεσπότης».  Πιστεύει  ότι  η  πόλη  που  βρισκόταν  εδώ 
εκτεινόταν  στις  ανατολικές  και  νότιες  υπώρειες  του λόφου,  κοντά  στο 
Λάδωνα. Κατά την άποψή του, ο Ξεροπόταμος, ή Πάϊος, ή χείμαρρος της 
Πάου έφθανε  έως εδώ,  αλλά λόγω προσχώσεων στράφηκε ο ρους  του 
προς τα Δ. Κατά τον ίδιο στις νότιες υπώρειες του λόφου υπήρχαν επί των 
ημερών του «ἀτελῆ ἴχνη τείχους». 
Κατά  την  αυτοψία,  δεν  διαπιστώθηκε  οχυρωματική  εγκατάσταση,  ή 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Τα τελευταία χρόνια έχουν διανοιχθεί δρόμοι, 
οι  οποίοι  πιθανόν  να  κατέστρεψαν  τα  λιγοστά  κατάλοιπα.  Πάντως,  σε 
περίπτωση που υπήρχε τείχος, θα πρέπει να καταλάμβανε μικρή έκταση, 
σύμφωνα με τη μορφολογία του εδάφους,  να είχε μικρή περίμετρο και 
διάμετρο 30μ. περίπου. Στις παρειές του διανοιχθέντος δρόμου, στην Α 
πλευρά του λόφου, εντοπίστηκαν κεραμίδες λακωνικού τύπου (εικ. 562) 
και άφθονα κομμάτια πίθων.
Από το λόφο της Γλανιτσάς είναι ορατό το Διάσελο του Αγιο-Λιά (αρ. 
201, χάρτης 8) στη Λυκούρια, όλη η οροσειρά του Χελμού και ο λόφος 
Αγίου  Αθανασίου (αρ.  277,  χάρτης  8)  Αμυγδαλιάς  (παλ.  τοπων. 
Μαμαλούκα) και η κοιλάδα του Λάδωνος (εικ. 563).

α/α 320
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Σμίξη, ή Φωταίικα
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 220μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κτηριακά λείψανα πρόχειρης κατασκευής

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Ι. Δουφεξής

ΠΗΓΕΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 154.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βρίσκεται  στα  ΝΑ της  θέσης  Μετόχια  (αρ.  317,  χάρτης  8)  και  στην 

πραγματικότητα αποτελεί συνέχειά της. Πρόκειται για το σημείο εκείνο 
που  ο  Ξεροπόταμος,  ή  Πάϊος,  ή  χείμαρρος  της  Πάου  συμβάλλει  στο 
Λάδωνα.  Ο Γ.  Παπανδρέου  τοποθετεί  στη  συμβολή  των  ποταμών την 
παραλαδώνια  κώμη  Νάσοι.  Ο  γηγενής  Ι.  Δουφεξής  μου  ανέφερε  ότι 
παλαιότερα,  κατά  τη  διάνοιξη  αγροτικού  δρόμου,  είχε  και  εδώ βρεθεί 
«παλαιός τάφος με σπασμένα πήλινα σταμνιά και κεραμικά».
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν θεμέλια κτηρίων ευτελούς κατασκευής.

α/α 321
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Άγιος Αθανάσιος
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων 

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 580μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τάφοι ΠΒΥΖ (;) εποχής

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Ι. Δουφεξής

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 192–193.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α του λεκανοπεδίου της Δάφνης, επάνω σε ύψωμα, 
στη λοφοσειρά Πετραίοι.  Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει εδώ κατάλοιπα του 
ναού του Αγίου Αθανασίου και γύρω από αυτόν τάφους,  πιθανόν,  των 
ΠΒΥΖ χρόνων. Σύμφωνα με μαρτυρία του γηγενούς Ι. Καφετζή, κατά τη 
διάνοιξη του δρόμου βρέθηκαν τρεις τάφοι, οι οποίοι ήταν με πλάκες και 
περιείχαν σκελετούς. Στον έναν υπήρχε «πήλινο δοχείο, κάτι σαν κουπάκι, 
που  χάθηκε».  Κατά  την  αυτοψία  δεν  εντοπίστηκαν  τάφοι.  Η  περιοχή, 
όπως μου ανέφερε ο Ι. Δουφεξής, ανήκει στον Σαϊτανόγιαννη.

α/α 322
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 564. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Βασιλίκου Λάκκα, ή Δυτικό Κάστρο Δάφνης
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων 

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 870μ. 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Οχύρωση και θεμέλια κτηρίων ΥΒΥΖ χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Ι. Δουφεξής

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake,  II 106. Κορύλλος,  145. ΚΕ, 192–193, 195. Μπάλλας,  125–128. 

Kourelis, 262–263. Λεξικό 2001, 130, 952. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η  θέση  ανήκει  στο  λόφο  Παλιόκαστρο,  ο  οποίος  αποτελεί  βόρεια 

παραφυάδα του βουνού Άγιοι Θεόδωροι (ύψους 1.226μ.) και βρίσκεται 
στα  Δ  της  Δάφνης  (παλ.  τοπων.  Στρέζοβα)  και  σε  απόσταση  1χλμ. 
περίπου από το χωριό,  στη δεξιά/βόρεια πλευρά του δρόμου Δάφνης – 
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Ξεροκαρύταινας.  Στη  θέση  εντοπίζεται  οχύρωση  και  θεμέλια  κτηρίων, 
πιθανώς των ΥΒΥΖ χρόνων (εικ. 564). Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε 
ότι το τμήμα της νότιας πλευράς της οχύρωσης, που είναι ορατό, είναι 
κατασκευασμένο  από  ξερολιθιά,  σώζεται  στο  ύψος  των  θεμελίων  της 
(0.30μ.)  και  οι  τοίχοι  έχουν  πλάτος  1.50μ.–2μ.  Στα  Α  του  λόφου δεν 
εντοπίζεται  το  τείχος,  καθότι  οι  βράχοι  σχηματίζουν  φυσική  οχύρωση. 
Δίπλα από το τριγωνομετρικό της ΓΥΣ εντοπίζεται τοίχος πλάτους 1.50μ., 
με κατεύθυνση Β, ο οποίος πρέπει σε κάποιο σημείο να καμπτόταν προς 
τα δυτικά και με κατεύθυνση νότια να ενωνόταν με το ορατό νότιο τμήμα.
Ο Γ.  Παπανδρέου,  ο  οποίος  διακρίνει  σε:  «Φραγκικὸ παλαιόκαστρον 
Στρεζόβης καὶ παλαιόκαστρον πρὸς δυσμὰς τῆς Στρεζόβης», αναφέρει 
ότι  το  μήκος των τειχών  έφθανε  τα 300μ.,  κάτι  που είναι  δύσκολο να 
εξακριβωθεί,  αφού  ο  λόφος  είναι  δυσπρόσιτος  λόγω  της  πυκνής 
βλάστησης. Δεν εντοπίσαμε ίχνη δεξαμενής, πιθανότατα όμως το κάστρο 
να  υδροδοτούνταν  από  τις  παρακείμενες  πηγές  Χασάν  Βρύση και 
Λαζανά  Βρύση. Ο Α. Ι. Μπάλλας δίδει το όνομα «Δάφνη, Ἀνατολικό 
Κάστρο» και «Δάφνη, Δυτικό Κάστρο». Ο W. M. Leake κάνει μνεία για 
πύργο ενός Τούρκου Αγά, που βρίσκεται στον ανατολικό λόφο.
Το κάστρο έχει οπτική επαφή στα ΒΔ με το βουνό Άγιος Αθανασίος, ή 
Αβρότι (αρ. 288, χάρτης 9),  στα Δ με το κάστρο στη θέση Χώτσα, ή 
Καστέλλι (αρ. 318, χάρτης 9),  στα Β με την ακρόπολη της Πάου (αρ. 
299, χάρτης 9), το Κάστρο, ή Φαβοβούνι της Χόβολης (αρ. 292, χάρτης 
8), το λόφο Άγιος Γεώργιος, ή Κάστρα (αρ. 283, χάρτης 8) και το Λόφο 
Αγίου Αθανασίου Αμυγδαλιάς (αρ. 277, χάρτης 8). 
Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκε κεραμική.

α/α 323
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 565. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Παλιόκαστρο Δρυμώνα, ή Ανατολικό Κάστρο Δάφνης
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 667μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

ΑΥΤΟΨΙΑ 11.11.2005. 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Α. Γουλιάμη, Χ. Τεμπέλης), Ι. Δουφεξής

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Leake, II 106. Κορύλλος, 145. ΙΚ, 107, 109. ΚΕ, 192–195. Σφηκόπουλος, 

192. Μπάλλας, 123–128. Λεξικό 2001, 130, 952. Kourelis, 261–263, 351.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στα Α της κωμόπολης της Δάφνης, μεταξύ των ποταμών Λάδωνος και 

Ξεροπόταμου, ή Πάϊου, υψώνονται αρκετοί λόφοι, οι οποίοι αποτελούν 
σύμπλεγμα  και  έχουν  διάφορα  ονόματα,  όπως  Πετραίοι,  Τσιούκα, 
Δεμέστιχα , Προφήτης Ηλίας . Στα Α/ΝΑ του βουνού Προφήτης Ηλίας 
βρίσκονται χαμηλότεροι λόφοι με κλιτύες που είναι κατάφυτες από δρυς 
και πρίνους, όπως και οι ενδιάμεσα σχηματιζόμενες μικρές κοιλάδες. Τη 
λοφοσειρά αυτή οι κάτοικοι της Δάφνης την ονομάζουν  Δρυμώνα και 
βρίσκεται  παραπλεύρως  της  δεξιάς/δυτικής  όχθης  του  Λάδωνος  (εικ. 
565).  Η  ευρύτερη  περιοχή  και  κυρίως  αυτή  που  εκτείνεται  στα  Β 
ονομάζεται Μετόχια (αρ. 317, χάρτης 8).  
Στον Δρυμώνα, που βρίσκεται στα Α της Δάφνης και σε απόσταση 4 χλμ. 
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περίπου,  υπάρχει  φυσικό  οχυρό,  το  οποίο  οι  κάτοικοι  ονομάζουν 
Παλιόκαστρο,  ύψους  667μ.,  χωρίς  όμως  να  υπάρχουν  ορατές 
αρχαιότητες σε αυτό. Από εδώ εποπτεύεται όλη η εύφορη κοιλάδα του 
Λάδωνος  μέχρι  τα  Φίλια  και  την  περιοχή  της  Πουρναριάς  στο  Νομό 
Αρκαδίας. Η βόρεια, νότια και δυτική πλευρά του λόφου είναι σχετικά 
ομαλές, ενώ η ανατολική είναι απότομη και βραχώδης. Ο Α. Ι. Μπάλλας 
στη  νότια  πλευρά  του  λόφου  και  σε  απόσταση  20μ.  από  το 
τριγωνομετρικό της ΓΥΣ εντόπισε «ίχνη τείχους από ξερολιθιά, μήκους 
20μ. και πάχους 0.80μ.». Για το συγκεκριμένο σημείο ο Γ. Παπανδρέου 
αναφέρει  ότι  υπήρχε  «πύργος»,  ο  οποίος,  όμως,  δεν  υφίσταται.  Στη  Δ 
πλευρά  του  λόφου  ο  Α.  Μπάλλας  αναφέρει  δύο  καλύβες  που  έχουν 
κατασκευαστεί από ξερολιθιά και το υλικό τους ίσως να θεωρήθηκε ότι 
προέρχεται από το Κάστρο.
Ο τελευταίος εντόπισε οικισμό στη θέση Γούπατα (ύψους 732μ.) στα Δ 
του  Δρυμώνα  και  ο  Γ.  Παπανδρέου  αναφέρει  ερείπια  οικισμού  και 
φράγκικου  φρουρίου  στον  Προφήτη  Ηλία (ύψους  807μ.),  τα  οποία 
όμως δεν υφίστανται.
Ο Δρυμώνας  έχει  οπτική  επαφή στα Β με  το  Λόφο Αγίου Αθανασίου 
Αμυγδαλιάς (αρ. 277,  χάρτης 8), στα Β/ΒΔ με τον Τάρταρη, ή Κάστρο 
του Σοπωτού (αρ. 238, χάρτης 8) και το λόφο Άγιο Γεώργιο, ή Κάστρα 
(αρ.  283,  χάρτης  8)  και  στα  Α  ελέγχει  όλη  σχεδόν  την  κοιλάδα  του 
Λάδωνος.
Παλαιότερα,  σε  αυτούς  τους  λόφους  είχαν  βρεθεί  «πέντε  τάφοι  με 
σκελετούς  και  ένα  νόμισμα  του  Δημητρίου  Πολιορκητή»,  όπως  με 
πληροφόρησαν  οι  κάτοικοι  της  περιοχής.  Ο  γηγενής  Ι.  Δουφεξής  μου 
ανέφερε ότι στη θέση  Αγριλιά,  που βρίσκεται λίγο ανατολικότερα του 
λόφου Παλιόκαστρου, στη δεξιά/δυτική όχθη του Λάδωνος, είχε βρεθεί το 
νόμισμα.  Στο Δρυμώνα τοποθετείται  το ανατολικό κάστρο της Δάφνης 
(παλ.  τοπων.  Στρέζοβα).  Κατά  την  αυτοψία  δεν  εντοπίστηκαν 
αρχαιότητες. 

α/α 324
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Γούπατα 
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 733μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Εγκατάσταση ΥΒΥΖ (;) χρόνων

ΑΥΤΟΨΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ, 194. Μπάλλας, 123, 125.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Ι.  Α.  Μπάλλας  εντόπισε  «ερείπια  παλαιοχωρίου»  στην  κορυφή  του 
βουνού  Γούπατα,  το  οποίο  αποτελεί  την  προς  Δ/ΝΔ  προέκταση  του 
Δρυμώνα.  Στα  Β  του  βουνού  Γούπατα  βρίσκεται  ο  λόφος  Προφήτης 
Ηλίας (ύψους 808μ.), στο οποίον ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει εγκατάσταση 
ΥΒΥΖ χρόνων. Όμως, ο Α. Ι. Μπάλλας που επισκέφθηκε την περιοχή δεν 
εντόπισε τις αναφερόμενες από τον Γ. Παπανδρέου.
Δεν κατέστη δυνατή η αυτοψία.
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α/α 325
ΕΙΚ./ΣΧΕΔ. Εικ. 566–567. Χάρτης 8 (φύλλο ΔΑΦΝΗ)

ΘΕΣΗ Χαλίκι
ΧΩΡΙΟ Δάφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ Παΐων

ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων
ΝΟΜΟΣ Αχαΐας

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 340μ.
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Τμήμα αγάλματος, αγγεία, νομίσματα

ΑΥΤΟΨΙΑ 6.7.2006
ΟΔΗΓΟΣ (Χ. Τεμπέλης), Ι. Μπουσιώτης, Ι. Δουφεξής

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΚ, 70–71. ΚΕ, 150.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η θέση βρίσκεται στα Α της Δάφνης και συγκεκριμένα στη δεξιά/δυτική όχθη 
του ποταμού Λάδωνος, ανατολικά των λοφοσειρών της Δάφνης και απέναντι 
από  το  Δρακοβούνι  (ύψους  1.075μ.).  Όπως  με  πληροφόρησαν  οι  Ι. 
Μπουσιώτης και  Ι.  Δουφεξής,  παλαιά σε αμμοληψία είχε  βρεθεί  «κομμάτι 
βραχίονα αγάλματος». Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα, ούτε 
κεραμική.  Η προς Β προέκταση της θέσης ονομάζεται  Νησιά,  (εικ.  566–
567), γιατί σε αυτό το σημείο ο Λάδωνας δημιουργεί μικρά υψώματα μέσα 
στην κοίτη του, δίκην νησίδων. Πολύ κοντά στη θέση αυτή υπάρχει και η 
πηγή  Καμάρι.  Κατά το Γ. Παπανδρέου, επί των ημερών του είχαν βρεθεί 
τάφοι,  που  περιείχαν  υδρίες,  αγγεία  και  νομίσματα.  Κατά  την  αυτοψία 
διαπιστώθηκε ότι ο χώρος σήμερα καταλαμβάνεται από τις εγκαταστάσεις του 
«καγιάκ». Και σε αυτή την περιοχή δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα. 
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 346 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΕΥΡΕΣΗΣ 

 

 
Ι. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

 

 

Α/Α ΑΡ. ΘΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1.  31 Μέργα Ίσωµα, ή 

Παναγιά 

Επιτύµβια στήλη  Ο α΄ στίχος 

χρονολογείται στον 

2
ο
 αι. π.Χ. 

Ο β΄ στίχος 

χρονολογείται στον 

1
ο
 αι. µ.Χ. 

Rizakis 1979, Ι 391–392 

 

Papapostolou 1993, 101–102, 

αρ. 48 

2.  31 Μέργα Ίσωµα, ή 

Παναγιά 

Επιτύµβια στήλη  2
ος

 αι. µ.Χ. Rizakis 1979, Ι 392 

 

Papapostolou 1993, 107, αρ. 69 

3.  39 Λίµνα Επιτύµβια στήλη  2
ος

 αι. π.Χ. Μαστροκώστας 1964, 64 

 

Rizakis 1979, Ι 393, αρ. 284 

 

Papapostolou 1993, 95, αρ. 21 

4.  65 Αγία Παρασκευή Επιγραφή σε τµήµα 

καλυπτήριας κεραµίδας 

τάφου 

   

5.  65 Αγία Παρασκευή Επιγραφή σε τµήµα 

καλυπτήριας κεραµίδας 

τάφου 

   

6.  67 Καστρίτσι Επιγραφή σε 

µαρµάρινη βάση 

ΜΙΚΡΑΙΒΟΣ/ΘΛΙ  [Αναφορά αρ. πρ. 

1547/14.11.1953] 

7.  89 Μονή Αγίας Λαύρας Επιτύµβια στήλη  1
ος

 αι. µ.Χ. Rizakis 1979, Ι 394, αρ. 285 

8.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Χάλκινος δίσκος   5
ος

 αι. π.Χ. Reichel – Wilhelm, 78–80, αρ. 

12, εικ. 156 

 

IG V2, 387 
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Α/Α ΑΡ. ΘΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

9.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Τέσσερα θραύσµατα 

χάλκινου ελάσµατος  

 4
ος

–3
ος

 αι. π.Χ. Reichel – Wilhelm, 81–82, αρ. 

13 

 

IG V2, 388 

10.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Χάλκινο έλασµα  3
ος

 αι. π.Χ. Reichel – Wilhelm, 65–67, αρ. 

1, εικ. 144 

 

Wilhelm 1911, 65 κ.ε., εικ. 144 

 

IG V2, 389 

11.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Χάλκινο έλασµα   3
ος

 αι. π.Χ. Reichel – Wilhelm, 67–68, αρ. 

2, εικ. 145 

 

IG V2, 390 

12.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

∆έκα θραύσµατα 

χάλκινου ελάσµατος  

  Reichel – Wilhelm, 69, αρ. 3, 

εικ. 146 

 

IG V2, 391 

13.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Χάλκινο έλασµα  3
ος

 αι. π.Χ. Reichel – Wilhelm, 69–70, αρ. 

4, εικ. 147 

 

IG V2, 392 

14.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Χάλκινο έλασµα   3
ος

 αι. π.Χ. Reichel – Wilhelm 1901, 70–

71, αρ. 5, εικ. 148 

 

IG V2, 393 

15.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Τρία θραύσµατα 

χάλκινου ελάσµατος 

 περ. 2
ος

  αι. π.Χ. Reichel – Wilhelm, 71–75, αρ. 

6, εικ. 149 a, b 

 

IG V2, 394 

16.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Έξι θραύσµατα 

χάλκινου ελάσµατος 

 3
ος 

αι. π.Χ. Reichel – Wilhelm, 75–76, αρ. 

7, εικ. 151 

 

IG V2, 395 
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Α/Α ΑΡ. ΘΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

17.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Χάλκινο έλασµα  3
ος

 αι. π.Χ. Reichel – Wilhelm, 76–77, αρ. 

8, εικ. 152 

 

IG V2, 396 

18.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Επιγραφή σε χείλος 

χάλκινου αγγείου 

  Reichel – Wilhelm, 83–84, αρ. 

17 

 

IG V2, 397 

19.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Χάλκινο έλασµα σε 

σχήµα αετώµατος  

  Reichel – Wilhelm, 84, αρ. 18 

 

Wilhelm 1911, 84, αρ. 18, εικ. 

157 

 

IG V2, 398 

20.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Επιγραφή σε χάλκινο 

ήλο 

 5
ος

 αι. π.Χ. IG V2, 399 

21.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Χάλκινο έλασµα  6
ος

–5
ος

 αι. π.Χ. IG V2, 400 

22.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Επιγραφή σε χείλος 

χάλκινου κρατήρα 

  Reichel – Wilhelm, 82–83, αρ. 

14 

 

IG V2, 401 

23.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Επιγραφή σε χάλκινη 

λαβή 

  Reichel – Wilhelm, 83, αρ. 16 

 

IG V2, 402 

24.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Επιγραφή στη ράχη 

χάλκινου αγαλµατιδίου 

Απόλλωνος  

 5
ος

 αι. π.Χ. Reichel – Wilhelm, 83, αρ. 15 

 

IG V2, 403 

Institutional R
epository - Library &

 Inform
ation C

entre - U
niversity of T

hessaly
23/05/2023 01:58:41 E

E
S

T
 - 13.56.182.168



 349 

Α/Α ΑΡ. ΘΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

25.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Επιγραφή σε ασηµένιο 

δακτυλίδι 

 5
ος

  αι. π.Χ. Karo, 415 

 

IG V2, 404 

26.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Χάλκινο έλασµα   IG V2, 405 

27.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Χάλκινο έλασµα   Reichel – Wilhelm, 84, αρ. 18a, 

εικ. 158 

 

IG V2, 406 

 

V. Mitsopoulou-Leon, 2007α, 

192 

28.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Επιτύµβια στήλη   IG V2, 407 

 

Reichel – Wilhelm, 78, αρ. 10, 

εικ. 154 

 

[Αναφορά αρ. πρ. 

1008/15.12.1947] 

29.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Επιτύµβια στήλη  2
ος

–1
ος

 αι. π.Χ. IG V2, 408 

 

[Αναφορά αρ. πρ. 

58/01.9.1912] 

30.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

Επιγραφή σε επιστύλιο  1
ος

 αι. π.Χ., ή 1
ος

 αι. 

µ.Χ. (;) 

Reichel – Wilhelm, 78, αρ. 11, 

εικ. 155 

 

IG V2, 409 

31.  106 Παναγιά,  

Κάτω Λουσοί  

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος) 

∆ύο θραύσµατα 

χάλκινων ελασµάτων 

  IG V2, 410 
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Α/Α ΑΡ. ΘΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

32.  107 Φούρνοι  

Κάτω Λουσοί 

(παλ. τοπων. Σουδενά-

Άγιος Βασίλειος 

Τµήµα επιτύµβιας 

στήλης σε µορφή 

πεσσού 

  Αδηµοσίευτη 
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ΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ-ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ 

 

 

Α/Α ΑΡ. 

ΘΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1.  150 Σερεµετάκι,  ή 

Κλεισούρα,  

Γλάστρα  

(παλ. τοπων. 

Βρόστενα) 

Επιτύµβια στήλη   Πετρόπουλος 1984, 104 

2.  154 (Μέσα στο 

χωριό),  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη ΚΟΙΝΤΕ ΧΑΙΡΕ ΡΩΜ (;)  [Έγγραφο της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ 

µε αρ. πρ. 661/14.10.1946] 

3.  154 (Μέσα στο 

χωριό),  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη ΕΛΛΠΙΕ ΠΑΝΕΥΤΥΧΕ ΡΩΜ (;)  [Έγγραφο της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ 

µε αρ. πρ. 661/14.10.1946] 

4.  154 (Μέσα στο 

χωριό),  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη ΒΩΛΕΑ ΧΑΙΡΕ ΡΩΜ (;)  [Έγγραφο της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ 

µε αρ. πρ. 661/14.10.1946] 

5.  154 (Μέσα στο 

χωριό),  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη   Wilhelm 1911, 117, αρ. 

100 

 

IG V2, 369Α 
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Α/Α ΑΡ. 

ΘΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

6.  154 (Μέσα στο 

χωριό),  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

 

Επιτύµβια στήλη  1
ος

 αι. µ.Χ. Milchhöefer 1881, 304, αρ. 

2 

 

IG V2, 374 

7.  154 (Μέσα στο 

χωριό),  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη  2
ος

 αι. µ.Χ. Wilhelm 1911, 117, αρ. 

101 

 

IG V2, 383 

8.  154 (Μέσα στο 

χωριό),  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη  1
ος

–2
ος

 αι. µ.Χ. Wilhelm 1911, 118, αρ. 

102 

 

IG V2, 384 

 

9.  154 (Μέσα στο 

χωριό),  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη  1
ος

–2
ος

 αι. µ.Χ. IG V2, 385 

10.  161 ∆ηµοτικό 

Σχολείο,  

Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Μαζαίικα) 

Επιτύµβια στήλη  1
ος

–2
ος

 αι. µ.Χ. Wilhelm 1911, 116, αρ. 98 

 

IG V2, 375 

 

ΙΚ, 44–45 

 

Παπανδρέου 1920, 111 

 

[Αναφορά αρ. πρ. 

656/2.10.1946] 

 

 

 

Institutional R
epository - Library &

 Inform
ation C

entre - U
niversity of T

hessaly
23/05/2023 01:58:41 E

E
S

T
 - 13.56.182.168



 353 

Α/Α ΑΡ. 

ΘΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

11.  165 Άγιος 

∆ηµήτριος,  ή 

(Εντός του 

χωριού),  

Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Μαζαίικα) 

Επιτύµβια στήλη  1
ος

–2
ος

 αι. µ.Χ. IG V2, 377 

12.  165 Άγιος 

∆ηµήτριος,  ή 

(Εντός του 

χωριού),  

Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Μαζαίικα) 

Επιτύµβια στήλη   Milchhöefer 1881, 304, αρ. 

3 

 

IG V2, 380 

13.  167 Κοίτη 

ποταµού 

Καρνέσιου,  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβιο 

άγαλµα 

  Παπαχατζής 1980, 256 

 

IG V2, 370 

14.  167 Κοίτη 

ποταµού 

Καρνέσιου,  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη   Αδηµοσίευτη 

15.  168 Στα Μνήµατα,  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη  Η στήλη έχει 

χρησιµοποιηθεί 

δύο φορές. Η α΄ 

επιγραφή 

χρονολογείται 

περ. στον 3
ο
 αι. 

π.Χ. και η β΄ περ. 

στον 2
ο
 αι. π.Χ. 

Rizakis 1979, Ι 395, αρ. 

286 

 

Papapostolou 1993, 91, αρ. 

4 
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Α/Α ΑΡ. 

ΘΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

16.  168 Στα Μνήµατα,  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη …../ΜΑΙΚΗΝΑ/ΕΥΠΡΑΞ…/ΧΑΙΡΕΤΕ 

 

ΝΙΚΟ ΧΑΙΡΕ 

 

…ΚΡΙ/…ΟΦΙΛΑ/∆ΙΟΓΕΝΗ/ΧΑΙΡΕΤΕ 

ΡΩΜ  [Έγγραφο της ∆ιοίκησης 

Χωροφυλακής Αχαΐας αρ. 

πρ. 63/198/20.11.1937] 

17.  168 Στα Μνήµατα,  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Προξενικό 

ψήφισµα 

  Milchhöefer 1881, 303 κ.ε. 

 

IG V2, 368 

18.  169 Ξερόκαµπος, 

ή Τρούπα,  

Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Μαζαίικα) 

Επιτύµβια στήλη  ΡΩΜ (;) IG V2, 371 

19.  175 Άγιος Πέτρος,  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη   Milchhöefer 1881, 304, αρ. 

1 

 

IG V2, 376 

20.  176 Ράχη  

(Στα 

ανατολικά του 

χωριού),  

Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Μαζαίικα) 

Επιτύµβια στήλη  ΡΩΜ Wilhelm 1911, 117, αρ. 99 

 

IG V2, 378 

21.  177 Γυναικείο 

Χάνι,  ή 

Ξυδιάς,   

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

 

 

 

Επιτύµβια στήλη ΛΕΩΝ ΧΑΙΡΕ  [Αναφορά αρ. πρ. 

670/24.10.1946] 
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Α/Α ΑΡ. 

ΘΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

22.  177 Γυναικείο 

Χάνι,  ή 

Ξυδιάς,  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη  2
ος

–1
ος

 αι. π.Χ. [Αναφορά αρ. πρ. 

4294/4.11.1981] 

 

Papapostolou 1993, 92, αρ. 

7 

23.  177 Γυναικείο 

Χάνι,  ή 

Ξυδιάς,  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιγραφή σε 

τµήµα κεραµίδας 

   

24.  177 Γυναικείο 

Χάνι,  ή 

Ξυδιάς,  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιγραφή σε 

τµήµα κεραµίδας 

   

25.  177 Γυναικείο 

Χάνι,  ή 

Ξυδιάς,   

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη [---] ΟΣΤΡΑΤΕ/ [---] ΡΕΤΑ/[---] 

ΣΤΑ/[ΧΑΙ]ΡΕΤΕ 

 Αδηµοσίευτη 

 

[Αναφορά αρ. πρ. 

988/30.12.1967] 

 

26.  182 Άγιος 

Γεώργιος,   

Κλειτορία (παλ. 

τοπων. 

Μαζαίικα) 

Επιτύµβια στήλη   Wilhelm 1911, 116, αρ. 99 

 

IG V2, 379 

27.  183 Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις,  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη ΑΣΚΛΗΠΙΑ  ΑΖ, 46 
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Α/Α ΑΡ. 

ΘΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

28.  183 Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις,  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη PACONIAE Q. F. VXSOREI  ΑΖ, 46 

 

29.  183 Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις,  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Ψήφισµα   2
ος

 αι. π.Χ. Wilhelm 1890, 289 κ.ε. 

 

IG V2, 367 

30.  183 Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις,  

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιγραφή   IG V2, 372 

31.  183 Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις, 

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιγραφή   IG V2, 373 

32.  183 Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις, 

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη   Milchhöefer 1881, 304, αρ. 

3 

 

IG V2, 380 

33.  183 Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις, 

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

 

 

 

 

Επιτύµβια στήλη   IG V2, 381 
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Α/Α ΑΡ. 

ΘΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

34.  183 Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις, 

Άνω Κλειτορία  

(παλ. τοπων. 

Καρνέσι) 

Επιτύµβια στήλη   IG V2, 382 

35.  204 Μονή Αγίου 

Αθανασίου, 

Φίλια 

Εφηβικός 

κατάλογος 

 212 µ.Χ. IG V2, 369Β 

 

Πίκουλας 1981α, 107–113, 

πίν. 1–2 

 

Πίκουλας 1985, 85–91 
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ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ 

 

 

Α/Α ΑΡ. 

ΘΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1.  246 Κρεµµυδόγιαννη, 

Κάτω Τριπόταµα 

Επιγραφή σε δύο 

θραύσµατα κεραµίδας 

   

2.  253 (Μέσα στο 

χωριό),  

Κάτω Τριπόταµα 

Επιτύµβια στήλη  2
ος

–3
ος

 αι. µ.Χ. Papapostolou 1993, 95, αρ. 

23 

 

3.  255 Αγραπιδιά 

Ελένης,  

Κάτω Τριπόταµα 

Επιγραφή σε θραύσµα 

κεραµίδας 
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IV. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΪΩΝ 

 

 

Α/Α ΑΡ. ΘΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1.  303 Χάνι του 

Καλαθά,  

Πάος  

(παλ. τοπων. 

Σκούπι) 

Επιτύµβια στήλη  β΄ µισό του 4
ου

 αι. 

π.Χ. 

[Αναφορά αρ. πρ. 

18/09.01.1963] 

 

Μαστροκώστας 1964, 64 
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VA. ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 

 

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ 

 

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 

Η Παλαιολιθική Εποχή είναι µία µεγάλης διάρκειας περίοδος, που αρχίζει µε την 

παλαιότερη εµφάνιση του ανθρώπου και συµπίπτει µε τη γεωλογική περίοδο που ονοµάζεται 

Πλειστόκαινος
208

. Οι άνθρωποι του Πλειστοκαίνου είναι οι πρώτοι δηµιουργοί της 

«επαναστατικής µεταβολής», που έδωσε το έναυσµα για την ανάπτυξη και έθεσε τις βάσεις, 

επάνω στις οποίες στηρίχθηκαν οι πολιτισµοί των ιστορικών χρόνων
209

.  

Το 1965 στoν πρώτο θάλαµο του Τρυπησίου, ή Σπηλαίου των Καστριών, ή Σπηλαίου 

των Λιµνών (αρ. 140, χάρτης 8) στην Επαρχία Καλαβρύτων βρέθηκε απολιθωµένο 

οστεολογικό υλικό ελάφου, ιπποπόταµου και αίγας, που χρονολογείται στο Μέσο Πλειστόκαινο 

(Μεσοπαγετώδης περίοδος Mindel–Riss)
210

. Οι Ι. Κ. Μελέντης και Αδ. Σάµψων πιστεύουν ότι 

το σπήλαιο είχε χρησιµοποιηθεί ως καταφύγιο των ιπποπόταµων κατά τη διάρκεια ξηράς 

περιόδου και επιπλέον «η διαµόρφωση των µεταποδίων των ζώων αυτών δείχνει ότι είχαν 

προσαρµοσθεί σε χερσαία διαβίωση»
211

.  

Ίσως στην Επαρχία Καλαβρύτων πρέπει να αναζητηθούν ίχνη του παλαιολιθικού 

ανθρώπου στα σπήλαια και τις βραχοσκεπές της περιοχής
212

, χώροι, που «προτιµούνται» από 

                                                 
208

. Θεοχάρης 1971, 32–33 και Ντάρλας 1999, 35.  
209

. Θεοχάρης 1971, 33. 
210

. Ο Ι. Κ. Μελέντης υποστηρίζει ότι η µορφή του σπηλαίου δείχνει πως πρόκειται για ένα τεκτονικό ρήγµα, το 

οποίο διευρύνθηκε από τη µηχανική και χηµική δράση των υπογείων υδάτων. Το νερό δεν φαίνεται να έχει έξοδο 

από το αρχικό στόµιο του σπηλαίου και µέσω δευτερευόντων ρωγµών διαφεύγει, τροφοδοτώντας τους ποταµούς 

Αροάνιο και Τράγο. Λόγω της παρουσίας των λιµνών, αποτελεί µοναδικό φαινόµενο στον ελλαδικό χώρο. 

Παρουσιάζει σταλακτιτικό διάκοσµο µε µεγάλη ποικιλία µορφών, σχηµατισµών και χρωµάτων, καθώς και 

σταλαγµίτες. Για το θέµα πρβλ. Μελέντης 1968, 350–363. Σάµψων 1997, 27. Σάµψων – Κατσαρού 1998, 63. Η 

είσοδος του σπηλαίου και ο πρώτος θάλαµος ήταν γνωστά στην αρχαιότητα, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 

Παυσανία (VIII 18), αφού εδώ είχαν καταφύγει οι κόρες του βασιλιά της Τίρυνθος Προίτου. Το σπήλαιο 

κατοικείται κατά τη Νεολιθική µέχρι και το τέλος της Προϊστορικής εποχής. Αργότερα, χρησιµοποιείται ως ιερό, 

αφού συνδέεται µε τον παραπάνω µύθο. Απολιθωµένα οστά ελεφάντων και άλλων µεγάλων ζώων (ρινόκερου και 

ιπποπόταµου) έχουν βρεθεί στη λεκάνη της Μεγαλοπόλεως, στους πρόποδες του Λυκαίου όρους, τα οποία 

αναφέρονται ως «πανίς τῆς Μεγαλοπόλεως» (πρβλ. Μελέντης 1971, 15–17). Τα οστά των θηλαστικών αυτών 

ήταν εµφανή από την αρχαιότητα, αφού ο Παυσανίας, όταν περιγράφει το δεύτερο ιερό του Ασκληπιού στη 

Μεγάλη Πόλη, αναφέρει ότι πολύ κοντά σε αυτόν υπάρχουν και οστά που ξεπερνούν εκείνα των ανθρώπων, τα 

οποία, σύµφωνα µε την παράδοση, ανήκουν σε έναν από τους γίγαντες που έφερε ο Οπλάδαµος ως συµµάχους της 

Ρέας (Παυσ. VIII 32, 5). 
211

. Η παρουσία µεγάλων θηλαστικών, όπως του ιπποπόταµου, προϋποθέτει θερµό και υγρό κλίµα. Κατά τον Αδ. 

Σάµψων, πιθανόν τα απολιθωµένα οστά να παρασύρθηκαν από τα νερά που βρίσκονταν στο εσωτερικό του 

σπηλαίου και να αποτέθηκαν στην έξοδό του, ή να βρέθηκαν στο σπήλαιο από τις προσχώσεις του κοντινού 

χειµάρρου Λαγκάδα (Σάµψων 1997, 27).  
212

. Στη δυτική Αχαΐα και συγκεκριµένα στο Ελαιοχώρι (παλ. τοπων. Μάσκλινα), [Λεξικό 2001, 147, 1109], είναι 

παρούσα η Ανώτερη Παλαιολιθική και µάλιστα η Ωρινιάκια λιθοτεχνία, η οποία είναι γνωστή στην Ελλάδα από τα 

λίγα ξέστρα. Η παραπάνω θέση εντοπίστηκε µετά από επιφανειακή έρευνα που πραγµατοποίησε ο Α. Ντάρλας (για 

το θέµα βλ. Ντάρλας 2006, 9–18). Επίσης, στη γειτονική Ηλεία οι θέσεις της Παλαιολιθικής εποχής που 
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τους ανθρώπους της µακράς αυτής περιόδου
213

 και δεν αποκλείεται να έφθασε έως εδώ ο 

άνθρωπος ακολουθώντας µεγάλα κοπάδια ζώων για την τροφή του. Μέχρι στιγµής δεν έχουν 

εντοπιστεί τέτοιες θέσεις περιοδικής εγκατάστασης, αλλά ούτε και αυτές που εντοπίζονται 

συχνότερα σε άλλες περιοχές φανερώνουν την επιτόπια κατεργασία του λίθου. 

 

ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 

Από την περίοδο αυτή δεν έχουµε στοιχεία ούτε εντοπίστηκαν κατά την επιφανειακή 

έρευνα
214

, αφού λείπει η συστηµατική έρευνα
215

. Άλλωστε και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο οι 

θέσεις της Μεσολιθικής περιόδου είναι ελάχιστες και τα στοιχεία δεν είναι ασφαλή, αφού 

προέρχονται από την επιφανειακή έρευνα. 

 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 

Η Νεολιθική Εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από τη στροφή προς το παραγωγικό 

στάδιο µε συνεπακόλουθη τη µόνιµη εγκατάσταση, στην Επαρχία Καλαβρύτων 

αντιπροσωπεύεται από είκοσι τρεις θέσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι γνωστές
216

. 

Πρόκειται για τις θέσεις Άγιος Κωνσταντίνος Βιλιβίνας (αρ. 1, χάρτης 6), Μετόχι (αρ. 15, 

χάρτης 7), Στάδιον, ή Νέα Σφαγεία Καλαβρύτων (αρ. 62, χάρτης 6), Αγία Παρασκευή 

Καλαβρύτων (αρ. 65, χάρτης 6), Καλάβρυτα (αρ. 71, χάρτης 6), Στρογγυλόβουνο Αγίου 

Γεωργίου (αρ. 74, χάρτης 6), Ράχη Ρουµάνη Κέρτεζης (αρ. 103, χάρτης 8), Κολώνες, ή 

Στάδιον Λουσών (αρ. 112, χάρτης 8), Ασφακοβούνι Λαγοβουνίου (αρ. 114, χάρτης 8), 

Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος (αρ. 119, χάρτης 8, ΕΠΙΜΕΤΡΟ), Κλίκιζα Κανδάλου (αρ. 124, 

χάρτης 8)
217

, Ύψωµα Μπουρή Κανδάλου (αρ. 130, χάρτης 8), Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των 

Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών (αρ. 140, χάρτης 8), Κάστρο Καστριών (αρ. 141, χάρτης 8), 

Άγιος Ιωάννης οικισµού Καλλιθέας Κλειτορίας (αρ. 151, χάρτης 8), Κάστρο Καστελλίου (αρ. 

157, χάρτης 8), Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ) (αρ. 183, χάρτης 8), Παλιοχώρι 

Φιλίων (αρ. 198, χάρτης 8), Χελωνοσπηλιά Λυκουρίας (αρ. 208, χάρτης 8), Κτήµα 

                                                                                                                                                            
εντοπίστηκαν από τον Χρ. Μαντζάνα περιλαµβάνουν µία λιθοτεχνία, την κλασική µουστέρια, της οποίας τα 

προϊόντα αποτελούν εξέλιξη της τεχνικής Λεβαλλουά (πρβλ. Μαντζάνας, 1–21). 
213

. Πρβλ. Κοτζαµποπούλου – Bailey, 15–22 και Ντάρλας 1998, 27–30. 
214

. Αντίθετα, στη λεκάνη της δυτικής Αχαΐας, σε σπήλαια που βρίσκονται στο όρος Σκόλλις  (ύψους 965µ.) και 

στα ασβεστολιθικά βουνά του Αράξου, έχουν εντοπιστεί από τον Α. Ντάρλα ορισµένες θέσεις, οι οποίες δεν 

έχουν ακόµη εξερευνηθεί και τα ευρήµατά τους περιορίζονται σε λίθινα εργαλεία. Τα ευρήµατα ανάγονται στη 

Μέση και Ανώτερη Παλαιολιθική. Στην περιοχή Μαύρη Μύτη,  που βρίσκεται στα Α του όρµου του 

Καραβοστασίου, σώζονται λείψανα «εγκατάστασης» και πρόκειται για τη µοναδική θέση της Μέσης 

Παλαιολιθικής στην Ελλάδα. 
215

. Η συστηµατική επιφανειακή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην θέση Κάντια  της Αργολίδος είχε 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι στη συγκεκριµένη περιοχή υπάρχει δραστηριότητα 

τη Μεσολιθική εποχή. Για το θέµα πρβλ. Παναγοπούλου et al., 23–36. 
216

. Πρβλ. Howell, 96–97, 118. Σάµψων 1986, 33–39. Σάµψων 1997, 352. 
217

. Η θέση βρίσκεται στο όριο µεταξύ δύο δηµοτικών διαµερισµάτων, του Λαγοβουνίου και του Κανδάλου. 
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Καραπιπέρη Λιβαρτζίου (αρ. 232, χάρτης 9), Ελληνικό Κάτω Τριποτάµων (αρ. 257, χάρτης 9), 

Λόφος Αγίου Βασιλείου Σειρών (αρ. 264, χάρτης 9), Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα Πάου (αρ. 299, 

χάρτης 9). Οι θέσεις Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών (αρ. 140, 

χάρτης 8) και Κτήµα Καραπιπέρη (232, χάρτης 9) αφορούν σε σπήλαια (πίν. 1). 

Οι θέσεις Στάδιον, ή Νέα Σφαγεία Καλαβρύτων (αρ. 62, χάρτης 6), Στρογγυλόβουνο 

Αγίου Γεωργίου Καλαβρύτων (αρ. 74, χάρτης 6), Ασφακοβούνι Λαγοβουνίου (αρ. 114, 

χάρτης 8), Κλίκιζα (αρ. 124, χάρτης 8), Χελωνοσπηλιά Λυκουρίας (αρ. 208, χάρτης 8, εικ. 

369) και Ελληνικό Κάτω Τριποτάµων (αρ. 257, χάρτης 9, εικ. 474) βρίσκονται σε χαµηλά 

υψώµατα (µαγούλες), που είναι κοντά στις όχθες των ποταµών, δεν απέχουν πολύ από αυτούς 

και δεσπόζουν στις µακρόστενες κοιλάδες. Άλλωστε, τα πεδινά τµήµατα της Επαρχίας 

Καλαβρύτων είναι οι κοιλάδες που σχηµατίζονται εκατέρωθεν ποταµών
218

, οι οποίες 

προσχώνονται συνεχώς από τους ποταµούς και έτσι το έδαφος γίνεται εύφορο. Επιπλέον, πρέπει 

να ήταν επαρκείς και για τη βοσκή των κοπαδιών για το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου. Κατά 

µήκος της κοιλάδας του Ερασίνου/Βουραϊκού ποταµού εντοπίστηκαν τέσσερις θέσεις, οι 

Στάδιον, ή Νέα Σφαγεία (αρ. 62, χάρτης 6), Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου (αρ. 74, χάρτης 

6), Ασφακοβούνι (αρ. 114, χάρτης 8) και Κλίκιζα (αρ. 124, χάρτης 8), εκ των οποίων οι δύο 

πρώτες βρίσκονται στην περιοχή των Καλαβρύτων και στη δεξιά/νότια όχθη του ποταµού και οι 

δύο άλλες στον άνω ρου του ίδιου ποταµού, στην περιοχή του Κανδάλου και του Λαγοβουνίου. 

Στην κατηγορία αυτή τοποθετείται και η θέση Χελωνοσπηλιά (αρ. 208, χάρτης 8), η οποία 

είναι βραχώδες έξαρµα, που αποτελεί προέκταση των δυτικών κλιτύων του βουνού Ράχη και 

δεσπόζει στην κοιλάδα του Αροάνιου, ή Κατσάνα ποταµού, κοντά στη συµβολή του µε τον 

Λάδωνα, καθώς και η θέση Ελληνικό (αρ. 257, χάρτης 9), που βρίσκεται πλησίον και Β της 

δεξιάς/βόρειας όχθης του Αροάνιου, ή Λιβαρτζινού (αρχ. Ερύµανθος) ποταµού. Πρόκειται για 

έξι γεωργικές «εγκαταστάσεις», που ιδρύονται στις παρυφές των αλλουβιακών αποθέσεων, 

χωρίς όµως να αποκλείεται και η κτηνοτροφική δραστηριότητα, αφού οι κοιλάδες του 

Ερασίνου/Βουραϊκού, του Αροάνιου, ή Κατσάνα, του Λάδωνα και του Λιβαρτζινού, ή 

Αροάνιου αντίστοιχα πρέπει να επαρκούσαν για τη βοσκή των κοπαδιών. 

Αντίθετα οι υπόλοιπες, πλην των θέσεων Μετόχι Λαπαναγών (αρ. 15, χάρτης 7, εικ. 

54) και Κολώνες, ή Στάδιο Λουσών (αρ. 112, χάρτης 8), βρίσκονται σε οµαλό έδαφος, 

εντοπίζονται λίγο µακριά από τις καλλιεργήσιµες γαίες, σε λοφώδη έκταση, ή στις πλαγιές 

λόφων προς τα ορεινά. ∆εν εντοπίστηκε καµία σε δυσπρόσιτη, ή φυσικά οχυρωµένη θέση. Στην 

περίπτωση αυτή παρατηρούµε ότι οι «εγκαταστάσεις» ιδρύονται στους πρόποδες και στις 

πλαγιές των βουνών. Ο Αδ. Σάµψων τους οικισµούς αυτούς, που βρίσκονται στις πλαγιές των 

βουνών και µακριά από τις πεδινές εκτάσεις, τους ονοµάζει «ηµιορεινούς» και πιστεύει ότι ένας 

                                                 
218

. Βλ. κεφ. ΙΙΓ2, Πεδινά. 
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από τους λόγους που οδήγησαν τους ανθρώπους της εποχής αυτής να εγκατασταθούν ψηλότερα 

ήταν η κτηνοτροφία
219

. 

Χώρος δράσης του νεολιθικού ανθρώπου πρέπει να υπήρξε και η κοιλάδα του 

Απανώκαµπου (αρ. 119, χάρτης 8, ΕΠΙΜΕΤΡΟ, εικ. 14, 247), η οποία θεωρείται κατάλληλη 

όχι µόνο για οικισµό της Νεολιθικής εποχής αλλά και για εγκατάσταση της Εποχής του 

Χαλκού. Απ’ όλο το χώρο της λεκάνης περισυνελέγησαν λιγοστά όστρακα, τα οποία όµως ήταν 

εντελώς φθαρµένα, µε αποτέλεσµα να µην µπορούµε να προβούµε στην ταύτισή τους
220

. Κατά 

καιρούς, στην κοιλάδα έχουν βρεθεί κοµµάτια οψιανών
221

 και το 2005 την τελευταία ηµέρα της 

ανασκαφής, στη θέση Κολώνες, ή Στάδιο (αρ. 112, χάρτης 8), που διενεργείται από το 

Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, βρέθηκε από την υπογραφοµένη στη βόρεια παρειά του 

ανασκαφικού σκάµµατος του ναού, µεγάλο τµήµα λεπίδας πυριτόλιθου, η οποία παρεδόθη 

στους ανασκαφείς Β. Μητσοπούλου-Leon και G. Ladstätter. Οι λιγοστές αυτές ενδείξεις 

υποδηλώνουν ότι οι καταβόθρες, που βρίσκονται στα ∆ του ναού της Αρτέµιδος, πρέπει να 

φράζονταν, µε αποτέλεσµα η κοιλάδα να κατακλυζόταν από νερά, όπως έχουν υποστηρίξει 

τόσο ο Αδ. Σάµψων
222

 όσο και η Ε. Σαλαβούρα
223

. Έτσι η άποψή τους φαίνεται να κερδίζει 

έδαφος
224

. 

Ο λόφος του Αγιο-Θανάση (αρ. 137, χάρτης 6, εικ. 261) στην περιοχή των 

Κλουκινοχωρίων µπορεί να θεωρηθεί πιθανή θέση της Νεολιθικής εποχής. ∆εσπόζει στην 

περιοχή και ελέγχει το πέρασµα που οδηγεί τόσο προς τη Φενεό, όσο και προς την Αιγιάλεια 

και το οποίο σχηµατίζεται από εδώ, λόγω της µορφολογίας του εδάφους. Οι καλλιεργήσιµες 

γαίες που αναπτύσσονται κατά µήκος του ποταµού Κράθιδος είναι αρδεύσιµες. Ο χώρος είναι 

κατάλληλος για την κτηνοτροφία και την υλοτοµία, στοιχεία απαραίτητα στην πρωτογενή 

οικονοµία ενός προϊστορικού οικισµού
225

.  

                                                 
219

. Σάµψων 1986, 38. Σε αυτές τις περιπτώσεις το δάσος έχει αρκετά «ξέφωτα», τα οποία ονοµάζει «λάκκες», που 

είναι πλούσια για βοσκή (πρβλ. Σάµψων 1986, 37). 
220

. Επίσης ο Αδ. Σάµψων αναφέρει ότι, κατά την επιφανειακή έρευνα που πραγµατοποίησε στην κοιλάδα του 

Απανώκαµπου, είχε βρει όστρακα φθαρµένα της ΠΡ εποχής, καθώς και οψιανό, γεγονός που συνάδει µε κάποια 

εγκατάσταση. Θέτει προβληµατισµούς για την απουσία ευρηµάτων, αφού η κοιλάδα κατά τους ΚΛ και ΕΛΛ 

χρόνους χρησιµοποιήθηκε από την πόλη των Λουσών. Στον προβληµατισµό αυτό δίνει την απάντηση ότι η 

κοιλάδα πρέπει να κατακλυζόταν από νερά και να δηµιουργούνταν λίµνη, γιατί η µεγάλη καταβόθρα που βρίσκεται 

στα ∆ του Ιερού της Αρτέµιδος στους πρόποδες του Λούσιου όρους, ή Προφήτης Ηλίας πρέπει να είχε κλείσει, µε 

αποτέλεσµα ο κάµπος να είχε κατακλυσθεί από τα νερά (πρβλ. Σάµψων 1997, 368). 
221

. Ο Αδ. Σάµψων αναφέρει ότι την πληροφορία αυτή του την έδωσε η τότε ∆ιευθύντρια του Αυστριακού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου κ. Β. Leon-Μητσοπούλου (βλ. Σάµψων 1997, 368). 
222

. Σάµψων 1997, 368. 
223

. Σαλαβούρα 2005, 39. 
224

. Στις 5.3.2009 πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στην κοιλάδα των Λουσών από δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τον ∆. Ι. Βάγια, Προϊστάµενο του ΙΓΜΕ Τρίπολης, τον καθηγητή Γεωλογίας Π. Στουρνάρη, τον 

γεωολόγο–υδρογεωολόγο Γερ. Γιόξα, τη Β. Μητσοπούλου-Leon, τον G. Ladstätter, τον Φορέα ∆ιαχείρισης 

Χελµού–Βουραϊκού και την υπογραφόµενη µε σκοπό την ένταξη της κοιλάδας και της ευρύτερης περιοχής σε 

Γεωπάρκο (European Geopark territory), κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η κοιλάδα είχε κατακλυσθεί µε νερά, 

λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, και είχε µετατραπεί σε λίµνη. Η διαπίστωση αυτή ένισχύει την άποψη που ήδη 

έχουν εκφράσει οι παραπάνω µελετητές Αδ. Σάµψων και Ε. Σαλαβούρα.  
225

. Πίκουλας 1986, 317. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 223. 
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Επίσης ο Λόφος Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα (αρ. 299, χάρτης 9) πρέπει να κατοικήθηκε 

στους Ν χρόνους, σύµφωνα µε τα λιγοστά ευρήµατα (εικ. 542). Η κοιλάδα που βρίσκεται στην 

περιοχή των Αγραµπέλων (παλ. τοπων. Πορετζού)
226

 (αρ. 245, ΕΠΙΜΕΤΡΟ, χάρτης 9) και 

σχηµατίζεται κατά µήκος του χειµάρρου Στένωµα, ο οποίος αποτελεί το δεξιό βραχίονα του 

Νουσαιΐτικου ποταµού (σηµ. Ερύµανθος)
227

, είναι χώρος κατάλληλος για εγκατάσταση της 

εποχής αυτής (εικ. 29). Η πυκνή βλάστηση εξασφαλίζει τη βοσκή των κοπαδιών και τα οµαλά 

κλιµακωτά άνδηρα, τα οποία είναι ερυθρά (red bank), ευνοούν την περιορισµένη γεωργική 

ενασχόληση, ενώ ο ποταµός και οι πλούσιες πηγές καλύπτουν τις ανάγκες σε νερό. Κατά την 

αυτοψία δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα ούτε κεραµική.  

Κατάλληλος χώρος εγκατάστασης θα µπορούσε να θεωρηθεί και η µικρή κοιλάδα της 

Αλέσταινας228
 (αρ. 272, ΕΠΙΜΕΤΡΟ, χάρτης 9), που σχηµατίζεται εκατέρωθεν του 

χειµάρρου Τάρταρη, ο οποίος είναι ορµητικός και συµβάλλει στον Σειραϊκό ποταµό. Τα βουνά 

που υψώνονται εκατέρωθεν των όχθεων είναι ιδανικά για την κτηνοτροφία και η κοιλάδα είναι 

από ερυθρογή. Και εδώ, κατά την αυτοψία, δεν εντοπίσαµε κεραµική, ούτε κατάλοιπα.  

Επίσης, η κοιλάδα της Σέλιτσας (αρ. 234 και 238, χάρτης 9, εικ. 390) που εκτείνεται 

στα Α της Ψωφίδας, κατά µήκος του Αροάνιου, ή Λιβαρτζινού ποταµού, θα µπορούσε να 

θεωρηθεί χώρος δραστηριότητας του νεολιθικού ανθρώπου. 

Οι δύο θέσεις, Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών (αρ. 140, 

χάρτης 8) και Κτήµα Καραπιπέρη (αρ. 232, χάρτης 9), αφορούν σε σπήλαια, τα οποία κατά 

τον Κ. Λ. Ζάχο ανήκουν στην κατηγορία της περιστασιακής χρήσης
229

. Ο τελευταίος θεωρεί ότι 

το σπήλαιο στο Λιβάρτζι στο κτήµα Καραπιπέρη (αρ. 232, χάρτης 9) δεν είναι ευνοϊκό για 

εγκατάσταση σε ετήσια βάση, εξαιτίας της διαµόρφωσής του
230

, ενώ το σπήλαιο των Καστριών 

(αρ. 140, χάρτης 8), ευρισκόµενο στο στόµιο εκβολής υπόγειου ποταµού, ευνοεί τη χρήση 

κατοικίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επιπλέον, ο χώρος έξω από το σπήλαιο πρέπει να 

αποτελούσε και χώρο ανάπτυξης διαφόρων δραστηριοτήτων
231

.  

Στα σπήλαια της περιστασιακής εγκατάστασης θα µπορούσε να καταταχθεί και το 

Σπήλαιο ∆ροβολοβού (αρ. 224, χάρτης 9) του οµώνυµου οικισµού, παρόλο που δεν υπάρχουν 

ενδείξεις. Βρίσκεται και αυτό σε απότοµη πλαγιά και µάλιστα στο σηµείο που συγκλίνουν τα 

βουνά Μακριά Ράχη και Καρβελού, τα οποία ανήκουν στις νότιες προεκτάσεις της ΝΑ 

διακλάδωσης Τρεις Γυναίκες του Ερυµάνθου. Μία παράµετρος για την κατοίκηση και τη χρήση 

του πρέπει να ήταν η αφθονία νερού σε αυτό. ∆εν γνωρίζουµε εάν το σπήλαιο είχε ήδη από τα 

                                                 
226

. Λεξικό 2001, 57, 259. 
227

. Λίγο έξω από το βόρειο σκέλος του τείχους της Ψωφίδας, κοντά στον οικισµό Καλύβια του Αστρά, ο ρους 

του χειµάρρου Στένωµα ενώνεται µε τον αριστερό βραχίονα που κατεβαίνει από τον Αστρά (παλ. τοπων. Νουσά), 

το λεγόµενο Νουσαιΐτικο Ποτάµι, και σχηµατίζουν τον Ερύµανθο. 
228

. Λεξικό 2001, 65, 330. 
229

 Ο Κ. Λ. Ζάχος ταξινοµεί τα σπήλαια ανάλογα µε τις δραστηριότητες σε αυτά. Για το θέµα βλ. Ζάχος 1998, 55. 
230

. Ζάχος 1998, 55. 
231

. Ζάχος 1998, 55. Σάµψων – Κατσαρού 1998, 67. Επίσης πρβλ. Στρατούλη, 135. 
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Νεολιθικά χρόνια κάποια σχέση µε τη λατρεία, όπως προκύπτει κατά τους ιστορικούς 

χρόνους
232

. 

Το Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών (αρ. 140, χάρτης 8, 

εικ. 267) είναι η µόνη θέση της Νεολιθικής Εποχής, η οποία έχει ερευνηθεί και ανασκαφικά. Το 

πρώτο τµήµα του σπηλαίου µήκους 80µ. ήταν προσιτό στον άνθρωπο. ∆οκιµαστικές τοµές στο 

σπήλαιο είχαν πραγµατοποιήσει στο παρελθόν οι Ευθ. Μαστροκώστας
233

 και Φ. Πέτσας
234

. Ο 

Αδ. Σάµψων, που διενήργησε συστηµατική ανασκαφική έρευνα, αναφέρει ότι το σπήλαιο 

χρησιµοποιήθηκε περισσότερο στη Νεολιθική παρά στην εποχή της Χαλκοκρατίας
235

. Κατά τον 

ίδιο, εντάσσεται στην κατηγορία των σπηλαίων που εξυπηρετούν µόνιµες ή περιστασιακές 

ανάγκες
236

 µέχρι το τέλος της ΝΝ. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε επί µακρόν κατά τη ΝΝ Ιβ 

και την περίοδο της µετάβασης προς τη ΝΝ ΙΙ. Στη ΝΝ Ια η ανθρώπινη παρουσία ήταν 

περιστασιακή. Επίσης, λειτούργησε και ως κατοικία
237

, ως χώρος αποθήκευσης
238

 και ως χώρος 

ταφών, ή λατρείας
239

. Ο ανασκαφέας ερεύνησε τέσσερα οικοδοµήµατα, κτισµένα από 

αργολιθοδοµή, των οποίων η ανωδοµή ήταν από καλάµια και πηλό
240

, χωρίς όµως να βρεθεί 

δάπεδο. Σπουδαίο εύρηµα θεωρείται ο κλίβανος, που ανέσκαψε στην είσοδο του σπηλαίου, ο 

οποίος δείχνει ότι αυτό λειτούργησε για κάποιο διάστηµα σε µόνιµη εγκατάσταση
241

. Το 

σπήλαιο αποτέλεσε το κέντρο µιας κοινότητας µε κτηνοτροφικό-γεωργικό χαρακτήρα µέσα και 

έξω από αυτό
242

, αφού ο λόφος στη θέση Κάστρο (αρ. 141, χάρτης 8, εικ. 272), που υψώνεται 

έναντι της εισόδου του σπηλαίου, έχει άµεση σχέση µε αυτό. Επιπλέον, ο µεγάλος χείµαρρος 

Λαγκάδα, που ρέει Α/ΝΑ του σπηλαίου και του λόφου Κάστρο (αρ. 141, χάρτης 8), και 

βρίσκεται σε µικρή απόσταση από το σπήλαιο, καθιστά και τις δύο θέσεις ιδανικό οικιστικό 

χώρο. Ο Αδ. Σάµψων σηµειώνει ότι, κατά την ανασκαφική έρευνα, περισυνέλεξε τµήµατα από 

700 περίπου πίθους, που ανάγονται στη Νεολιθική εποχή
243

. Η παρουσία των θραυσµάτων 

πίθων αποτελεί ένδειξη της αποθηκευτικής πρακτικής των ενοίκων του σπηλαίου. Άλλωστε τα 

                                                 
232

. Στο Σπήλαιο ∆ροβολοβού βρέθηκε πήλινο ειδώλιο γυναικείας µορφής, που χρονολογείται στο τέλος του 5
ου

 αι. 

π.Χ.–αρχές 4
ου

 αι. π.Χ. Βλ. κεφ. IV. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, αρ. 224. Σήµερα στεγάζει ναΰδριο αφιερωµένο στη 

Ζωοδόχο Πηγή. 
233

. Μαστροκώστας 1967α, 216 και Μαστροκώστας 1968, 138. 
234

. Το 1971 ο Φ. Πέτσας πραγµατοποίησε µικρή ανασκαφική έρευνα, τα αποτελέσµατα της οποίας δεν 

δηµοσιεύτηκαν. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Μ. Πετριτάκη, σε επιφανειακή έρευνα που διενήργησε στην 

είσοδο του σπηλαίου, περισυνέλεξε όστρακα νεολιθικής εποχής. Επίσης πρβλ. Alram-Stern, 275. 
235

. Τα αποτελέσµατα της ανασκαφής δηµοσιεύθηκαν στη µονογραφία του Αδ. Σάµψων (Σάµψων 1997). 
236

. Σάµψων 1997, 328 και Ζάχος 1998, 56.  
237

. Σάµψων 1997, 329–332. 
238

. Σάµψων 1997, 332–333. Επίσης βλ. Κυπαρίσση-Αποστολίκα, 30. 
239

. Σάµψων 1997, 333–335. 
240

. Σάµψων 1997, 332. 
241

. Τα αγγεία του σπηλαίου φαίνεται να έχουν ψηθεί σε «ανοιχτή φωτιά» (Σάµψων 1997, 332). 
242

. Σάµψων 1997, 332. 
243

. Σάµψων 1997, 333.  
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περισσότερα σπήλαια παρουσιάζουν ιδανικές συνθήκες αερισµού και υγρασίας και ως εκ 

τούτου αποτελούν άριστους χώρους για συντήρηση τροφών
244

. 

Η κεραµική του σπηλαίου και τα οστέινα εργαλεία που ήρθαν στο φως από την 

ανασκαφή υποδεικνύουν ότι η κοινότητα που χρησιµοποιούσε το σπήλαιο ήταν ανθούσα και 

µεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της είχε εντάξει και τη χρησιµοποίηση του σπηλαίου. Ένας 

πυρήνας οψιανού που βρέθηκε στην είσοδό του προϋποθέτει ότι εδώ γινόταν κατεργασία του 

υλικού αυτού για την κατασκευή λεπίδων
245

. Επίσης, ο Μ. Πετρόπουλος σε αυτοψία που 

πραγµατοποίησε στο σπήλαιο το 1983, εξωτερικά του και εντελώς επιφανειακά, βρήκε λεπίδες 

πυριτόλιθου και δύο λίθινα εργαλεία (εικ. 270, 271). Τα ευρήµατα καλύπτουν ένα µεγάλο 

χρονολογικό φάσµα χρήσης του σπηλαίου από την ΑΝ µέχρι και τα ΕΛΛ χρόνια
246

. Εντός και 

εκτός του σπηλαίου βρέθηκε και ανθρώπινο σκελετικό υλικό. Οι ταφές πρέπει να ήταν κάτω 

από το δάπεδο των οικιών. Παρόλο που οι ταφές στα σπήλαια είναι κανόνας για τους 

νεολιθικούς ανθρώπους, όπως και για τις άλλες περιόδους, δεν µπόρεσε να καταλήξει σε 

συµπεράσµατα. Ωστόσο, η χρήση του σπηλαίου ήταν για καθηµερινές οικιακές ανάγκες. 

Σύµφωνα µε τα ανασκαφικά δεδοµένα, οι άνθρωποι της ΝΝ Ι ανέβαιναν στα ορεινά και ήταν 

κυρίως κτηνοτρόφοι
247

. Οι χρήστες του σπηλαίου των Καστριών ήταν µόνιµοι κάτοικοι, που 

ασχολούνταν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία και χρησιµοποιούσαν το σπήλαιο κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού
248

. Η Ε. Σαλαβούρα θεωρεί ότι «η απουσία κοσµηµάτων, ειδωλίων 

και άλλων αντικειµένων, οφείλεται είτε στην περιοδικότητα και αυστηρή εξειδίκευση του 

χώρου στη Νεολιθική εποχή, είτε στην πενία του πληθυσµού»
249

. Όµως, λόγω των δύσκολων 

καιρικών φαινοµένων στην περιοχή, υπάρχει πιθανότητα να ήταν οµάδες µετακινούµενες από 

τα πεδινά προς τα ορεινά, ή από τη µια θέση στην άλλη. Ίσως µεγάλα κοπάδια να 

µετακινούνταν από την Ηλεία, ή την Αχαΐα προς την ενδοχώρα (Επαρχία Καλαβρύτων), πράγµα 

που συµβαίνει και σήµερα. Ο Κ. Λ. Ζάχος θεωρεί ότι κατά τη ΝΝ ο νεολιθικός άνθρωπος 

προτιµά τις ορεινές περιοχές, γιατί την περίοδο αυτή διαµορφώνεται «η µεταβατική 

κτηνοτροφία» (transhuman pastoralism)
250

, ενώ στις προηγούµενες περιόδους τα κοπάδια 

                                                 
244

. Σάµψων 1997, 333. Σάµψων – Κατσαρού 1998, 63–68. Στο σπήλαιο Θεόπετρα της Καλαµπάκας η ύπαρξη των 

αποθηκευτικών πιθαριών σε συνδυασµό µε τους καρπούς που έχουν βρεθεί (σίκαλη, µονόκοκκο και δίκοκκο 

σιτάρι, βρώµη, φακή κ.ά.) συνηγορούν στην άποψη ότι το σπήλαιο αυτό είχε «ενοίκους» σε µόνιµη βάση. Για το 

θέµα βλ. Κυπαρίσση-Αποστολίκα, 29–36 και ειδικότερα 30. 
245

. Σάµψων – Κατσαρού 1998, 67.  
246

. Τρία όστρακα µε διακόσµηση οριζόντιων δακτυλίων αντιπροσωπεύουν τη ΓE περίοδο, ενώ στους ΚΛ χρόνους 

ανήκουν όστρακα από κύλικες και σκύφους. Στη διενεργηθείσα τοµή στην είσοδο του σπηλαίου βρέθηκαν επίσης 

όστρακα των ΕΛΛ χρόνων, τα οποία ανήκουν σε ανοικτά αγγεία (Βλ. Σάµψων – Κατσαρού 1998, 66)  
247

. Κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής περιόδου οι εγκαταστάσεις ήταν µόνιµες και βασίζονταν στη µεικτή 

οικονοµία και πιο πολύ στη κτηνοτροφία (Σάµψων 1997, 343). 
248

. Σάµψων 1997, 351. Αντίθετα οι Halstead – Jones πιστεύουν ότι η θέση του οικισµού καθοριζόταν από το 

κοπάδι και όχι από τις καλλιέργειες, γιατί αυτό αποτελούσε τη σταθερή διατροφική πηγή (Halstead – Jones, 107). 
249

. Σαλαβούρα 2007, 221. 
250

. Ζάχος 1998, 56–57. Επίσης, ο T. Jacobsen κάνει µνεία για µετακινήσεις βοσκών από τα πεδινά της Αργολίδας 

στα ορεινά της Αρκαδίας και µάλιστα συνδέει την εξάπλωση της πρωτοβερνικωτής κεραµικής της ΑΝ ΙΙ µε τις 

µετακινήσεις των βοσκών αυτών (Jacobsen, 33). Ο ∆. Γραµµένος αναφέρει ότι και στην περιοχή της Μακεδονίας 
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φυλάσσονταν κοντά στους οικισµούς
251

, άποψη που δέχεται και ο Αδ. Σάµψων. Το καλοκαίρι η 

θερµοκρασία ανεβαίνει στα πεδινά και η βλάστηση επιπλέον ξηραίνεται, µε αποτέλεσµα τα ζώα 

να µη µπορούν να αντέξουν τις υψηλές θερµοκρασίες. Ακόµα και σήµερα οι βοσκοί ανεβαίνουν 

στο Χελµό µε σκοπό την αναζήτηση χλοερών βοσκοτόπων, όπου η θερµοκρασία είναι 

χαµηλότερη
252

. Κατά την επιφανειακή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο οροπέδιο του 

Χελµού, δεν εντοπίστηκαν ίχνη κάποιας εγκατάστασης
253

.  

Τα όστρακα που περισυνελέγησαν από την επιφανειακή έρευνα στη θέση Άγιος 

Κωνσταντίνος του χωριού Βιλιβίνα (αρ. 1, χάρτης 6) φέρουν πλαστική διακόσµηση 

πλαισίων και ανήκουν σε πιθοειδή ανοιχτά αγγεία (εικ. 39–40, σχ. 1). Χρονολογούνται στη ΝΝ 

ΙΙ και µοιάζουν µε ανάλογα από τη θέση Άγιος ∆ηµήτριος Λεπρέου Τριφυλίας
254

, από το 

Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών (αρ. 140, χάρτης 8)
255

, καθώς και 

από τη θέση Πάγκαλη
256

 Κάτω Βασιλικής Ναυπακτίας. Επίσης, η κεραµική του Σπηλαίου των 

Καστριών µοιάζει και µε εκείνη που προέρχεται από το Σπήλαιο Μπολιάτσω της 

Λευκάδος
257

. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι της ΝΝ εποχής της Επαρχίας Καλαβρύτων έχουν 

σχέσεις µε τη ∆υτική Στερεά, την Ακαρνανία
258

 και τη Λευκάδα, όπου η οµοιότητα της 

κεραµικής είναι εµφανέστατη. 

Η παρουσία οψιανού που εντοπίστηκε στη θέση Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου 

Καλαβρύτων (αρ. 74, χάρτης 6) από τον R. Howell
259

, στη θέση Ασφακοβούνι (αρ. 114, 

                                                                                                                                                            
την εποχή αυτή η κτηνοτροφία, βασισµένη κυρίως στα αιγοπρόβατα, ήταν κινητική, δηλαδή τα κοπάδια 

ξεχειµώνιαζαν στους κάµπους, ενώ η γεωργία βασιζόταν στην εναλλαγή καλλιέργειας στο ίδιο έδαφος (Γραµµένος, 

345). Κατά τον ίδιο, η κάθε θέση ορίζεται ως τόπος µίας αγροτικής κοινότητας µε οικιακές δραστηριότητες, ο 

οποίος χρησίµευε και ως τόπος κατασκευής εργαλείων, αποθήκευσης και υφαντικής (Γραµµένος, 292). 
251

. Ζάχος 1998, 56. 
252

. Ο Αδ. Σάµψων επισηµαίνει ότι οι νεολιθικοί άνθρωποι θα πρέπει να εκµεταλλεύθηκαν και τις αλπικές ζώνες, 

όπως αυτή του Χελµού. Όµως, οι κλιµατολογικές συνθήκες εξαφάνισαν τα ίχνη τους, αφού οι κατασκευές και τα 

αντικείµενα των ανθρώπων αυτών ήταν από φθαρτά υλικά και έτσι δεν εντόπισε ίχνη ΠΡ κατοίκησης (Σάµψων 

1997, 342, 357–359). Η Ε. Σαλαβούρα πιστεύει ότι πιθανότατα τα οροπέδια των Αροανίων ορέων (Χελµού) να 

ήταν δασωµένα και γι’ αυτό το λόγο δεν εντοπίστηκαν ίχνη ΠΡ κατοίκησης. Για το θέµα πρβλ. Σαλαβούρα 2005, 

39. 
253

. Τον Ιούνιο του 2001 πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στο οροπέδιο του Χελµού µαζί µε τους Μ. Πετρόπουλο, Αθ. 

Γουλιάµη, Χ. Τεµπέλη, Λ. Σταυροπούλου, Π. Βασσατή και ∆. Κόλλια, µε αφορµή την εγκατάσταση του σταθµού 

«ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» (Αστεροσκοπείο). Ο Μ. Πετρόπουλος µε πληροφόρησε ότι κάποιος γηγενής από τους Κάτω 

Λουσούς, του οποίου το όνοµα δεν θυµόταν, του είχε αναφέρει ότι στο Χελµό υπήρχε «ναός του Ερµή». Κατά την 

αυτοψία δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα ούτε κεραµική. Ίσως, επρόκειτο για το ναό στη θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή 

Αγίων Θεοδώρων (αρ. 76, χάρτης 6). Το 2006, κατά τη δεύτερη ανασκαφική περίοδο του ναού, ο βοσκός Σπ. 

∆ούβος, κάτοικος Λουσών, που απασχολήθηκε ως εργάτης στην ανασκαφή, µου ανέφερε ότι κοντά στη θέση 

Πουλιού τη Βρύση είχαν κατά το παρελθόν βρεθεί δύο «βέλη», στοιχείο που θα µπορούσε να επιβεβαιώσει την 

άποψη της Ε. Σαλαβούρα ότι το βουνό µπορεί να ήταν δασωµένο κάτω από την αλπική ζώνη (πρβλ. Σαλαβούρα 

2005, 39). 
254

. Ζάχος 1987, 59, 374, εικ. 27. 
255

. Πιθοειδή ανοιχτά αγγεία µε πλαστική διακόσµηση έχουν βρεθεί και στο Σπήλαιο των Καστριών (πρβλ. 

Σάµψων 1997, 216, εικ. 60. 
256

. Πρβλ. Mavridis – Sørensen, 117–139, όπου αναφέρεται η οµοιότητα µε την κεραµική του Σπηλαίου των 

Καστριών. Για τις δραστηριότητες της οµάδας της Νεολιθικής εποχής και τη χρήση του περιβάλλοντος χώρου στην 

Πάγκαλη Κάτω Βασιλικής Ναυπακτίας πρβλ. Μόσχος – Μαυρίδης 2008 (υπό έκδοση). Σχετικά µε τη Νεολιθική 

εποχή στην Πελοπόννησο, τις επιδράσεις και τα προβλήµατα πρβλ. Phelps, 363–372. 
257

. Benton 1931–1932, 113–116. Καζνέση, 13–22. 
258

. Benton 1947, 156–183. 
259

. Howell, 97. 
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χάρτης 8) και Κάστρο Καστελλίου (αρ. 157, χάρτης 8, εικ. 297) από τον Αδ. Σάµψων
260

, στη 

θέση Ράχη Ρουµάνη (αρ. 103, χάρτης 8) από τον Γ. Α. Πίκουλα
261

 και από τη Μ. Πετριτάκη
262

 

στο χώρο του αρχαίου Κλείτορος (αρ. 183, χάρτης 8), υποδεικνύει την ύπαρξη εµπορικών 

αλλαγών και άλλων επαφών µε το Αιγαίο, όπως αναφέρει ο Αδ. Σάµψων, βασιζόµενος και στην 

εύρεση λίθινου εργαλείου, µυλόλιθου
263

 από βωξίτη
264

, που είναι παρόµοιος µε αντίστοιχο που 

είχε εντοπίσει στο Γυαλί της νήσου Νισύρου
265

. ∆εν αποκλείεται όµως η προέλευσή του να 

ήταν έµµεση και εδώ να έφθασε από τα απέναντι παράλια της Στερεάς Ελλάδος, µέσω του 

Κορινθιακού κόλπου
266

.  

Όπως προκύπτει από τον πίνακα των θέσεων της ΝΕ της σελίδας 11 και των 

αντίστοιχων χαρτών της περιοχής, όλες οι θέσεις της εποχής αυτής βρίσκονται επάνω σε 

«περάσµατα» οδικών δικτύων. Έτσι, η επικοινωνία και οι µετακινήσεις των κατοίκων 

πραγµατοποιούνταν µέσω των ορεινών διαβάσεων και των κοιλάδων των ποταµών. Αυτές οι 

µετακινήσεις διαµόρφωσαν τους βασικούς άξονες επικοινωνίας, πολλοί από τους οποίους 

σήµερα είναι σε χρήση. Χαρακτηριστικό στην περιοχή των Καλαβρύτων είναι ότι, τόσο οι 

θέσεις που επισηµάνθηκαν από τους R. Howell, Κ. Λ. Ζάχο, Αδ. Σάµψων, Γ. Α. Πίκουλα και 

Μ. Πετριτάκη όσο και οι πιθανές, βρίσκονται σε χώρους πρόσφορους για επικοινωνία και 

παράλληλα εξασφάλιζαν όλα τα µέσα επιβίωσης, όπως άφθονο νερό, καλλιεργήσιµη γη και 

βοσκοτόπια. Επιπλέον, οι δύσκολες κλιµατολογικές συνθήκες και το µεγάλο υψόµετρο 

συνηγορούν στην εποχική κατοίκηση.  

Οι θέσεις της Νεολιθικής εποχής στην περιοχή µελέτης εντοπίζονται σε υψόµετρο που 

κυµαίνεται από 480µ. έως 1.160µ. και µάλιστα σε µια περιοχή όπου η καλής ποιότητας αρόσιµη 

γη είναι ελάχιστη. Παρατηρώντας την κατανοµή των θέσεων στους χάρτες 6, 8 και 9 

διαπιστώνουµε ότι απέχουν αρκετά µεταξύ τους, ενώ υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν 

περισσότερες «εγκαταστάσεις». Το γεγονός αυτό επισηµαίνεται και από την Α. Ντούζουγλη, η 

οποία αναφέρει «ότι για καµία θέση της ΝΝ δεν έχουµε στοιχεία από επιφανειακή έρευνα, όπως 

                                                 
260

. Σάµψων 1986, 35. Σάµψων 1997, 364. 
261

. Πίκουλας 1991, 268. 
262

. Πετριτάκη 1996, 87. 
263

. Το λίθινο αυτό εργαλείο βρέθηκε στη θέση Ασφακοβούνι Λαγοβουνίου (βλ. αρ. 114, χάρτης 8 οικείου 

καταλόγου). 
264

. Το πέτρωµα αφθονεί στην περιοχή των Καλαβρύτων. 
265

. Σάµψων 1997, 364. 
266

. Αρκετές λεπίδες οψιανού έχουν βρεθεί στο λόφο της Αγ ίας Τριάδος Κάτω Βασιλικής Ναυπακτίας Νοµού 

Αιτωλοακαρνανίας σε ΠΕ Ι στρώµα (πρβλ. Dietz – Moschos, 111, εικ. 63α–δ). Επίσης από τη θέση Πάγκαλη της 

Κάτω Βασιλικής, που βρίσκεται στα Ν∆ του χωριού και στα Α κράσπεδα του βουνού Βαράσοβα, την οποία 

στους ιστορικούς χρόνους κατέλαβε η οχύρωση της αιτωλικής Χαλκίδος, περισυνελέγησαν πάνω από 276 

κοµµάτια οψιανού, ο οποίος προέρχεται από το Αιγαίο και συγκεκριµένα από τη Μήλο, την Αντίπαρο και το Γυαλί 

Νισύρου. Για το θέµα πρβλ. Mavridis – Sørensen, 142–145. Ο συνάδελφος Ιω. Μόσχος µου ανέφερε ότι στην 

παραλία του Αντιρρίου, σε αυτοψία που πραγµατοποίησε στην περιοχή, κατά τη διάρκεια κατασκευής εµποτισµού 

των πεδίλων της γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου, βρήκε λεπίδες οψιανού. Επίσης η συνάδελφος Ε.-Ι. Κόλια σε διάφορες 

αυτοψίες που έχει πραγµατοποιήσει στα παράλια της Αιγιαλείας έχει εντοπίσει αρκετές φορές λεπίδες οψιανού. 

Απολεπίσµατα και λεπίδες οψιανού εντοπίστηκαν από τον Γ. Α. Πίκουλα στη θέση Άγιος  Πέτρος 

Κοντοβάζαινας στο Αφροδίσιον όρος (πρβλ. Πίκουλας 2000–2003, 341). Πολλές λεπίδες οψιανού έχουν βρεθεί και 

στη Φιγάλεια. Για το θέµα βλ. Αραπογιάννη 2001, 299–305 και ειδικότερα 304. 
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ίσης πυκνότητας ευρηµάτων και κατασκευών, για να µπορέσουµε έτσι να χαρακτηρίσουµε τις 

θέσεις «µόνιµους οικισµούς» (permanent settlements)»
267

.  

Από την άνοιξη και µετά η περιοχή είναι κατάλληλη για βοσκή και για θερινές 

καλλιέργειες. Ακόµη και σήµερα η κύρια δραστηριότητα των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία 

αιγοπροβάτων. Ολόκληρη η Επαρχία Καλαβρύτων µέχρι και το υψόµετρο των 1.370µ.
268

 και 

ακόµη ψηλότερα έχει στοιχεία της αρόσιµης µεικτής αγροκτηνοτροφίας, η οποία παρήκµασε τις 

τελευταίες δεκαετίες. Αυτό επιβεβαιώνεται όχι µόνον από τις µαρτυρίες των κατοίκων, αλλά 

και από τους αναβαθµούς και τις µικρές πέτρινες καλύβες για το σταυλισµό των ζώων. Η 

έλλειψη ανασκαµµένων οικισµών στην περιοχή δεν διευκολύνει την εξαγωγή συµπερασµάτων 

για την εξέλιξη των οικιστικών διατάξεων και της παραγωγής στη διάρκεια της Νεολιθικής 

εποχής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
267

. Ντούζουγλη, 147. Επιπλέον, αναφέρει ότι «το οικοσύστηµα είναι εκείνο που καθορίζει την ανάπτυξη µίας 

ανθρώπινης κοινωνίας και το ίδιο το οικοσύστηµα καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η 

«γεωµορφολογία», το κλίµα, η σύσταση των εδαφών (Ντούζουγλη, 148). 
268

. Στο υψόµετρο των 1.370µ., στη θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων (αρ. 76 οικείου καταλόγου), 

και στον ευρύτερο χώρο, σύµφωνα µε τη µαρτυρία των κατοίκων, όπου υπήρχε «ξέφωτο» το καλλιεργούσαν µε 

δηµητριακά, αφού η περιοχή στερείται µεγάλων πεδινών εκτάσεων. 
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ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

 

ΠΡΩΤΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ–ΜΕΣΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ–ΥΣΤΕΡΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

 

Στο δεδοµένο χώρο η Πρωτοελλαδική εποχή (ΠΕ) (πίν. 5), αντιπροσωπεύεται µε 

δέκα τέσσερις (14) θέσεις που είναι οι παρακάτω: Άγιος Κωνσταντίνος Βιλιβίνας (αρ. 1, 

χάρτης 6), Στάδιον, ή Νέα Σφαγεία Καλαβρύτων (αρ. 62, χάρτης 6), Αγία Παρασκευή 

Καλαβρύτων (αρ. 65, χάρτης 6), Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου (αρ. 74, χάρτης 6), Λόφος 

του Αγιο-Θανάση (αρ. 137, χάρτης 6), Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των Καστριών, ή Σπήλαιο των 

Λιµνών (αρ. 140, χάρτης 8), Κάστρο Καστριών (αρ. 141, χάρτης 8), Φιλοµάτι, ή Αµπέλια 

οικισµού Καλλιθέας Κλειτορίας (αρ. 153, χάρτης 8), Παλιόπυργος Τουρλάδας (αρ. 173, 

χάρτης 8), Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ) (αρ. 183, χάρτης 8), Πάνω Βίλα 

Φιλίων (αρ. 199, χάρτης 8), Χελωνοσπηλιά Λυκουρίας (αρ. 208, χάρτης 8), Άγιος Γεώργιος, ή 

Κάστρα Πεύκου (αρ. 283, χάρτης 8), Κιούπια Σκοτάνης (αρ. 302, χάρτης 8). 

Επιπλέον, υπάρχουν και µερικές που χρονολογούνται γενικώς στην Προϊστορική εποχή 

(ΠΡ), όπως: οι θέσεις Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6), 

Καραµεσιναίικα Κάτω Βλασίας (αρ. 92, χάρτης 7), Ράχη Ρουµάνη (αρ. 103, χάρτης 8), 

Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος Σιγουνίου (αρ. 119, χάρτης 8, ΕΠΙΜΕΤΡΟ), Λόφος Αγίου 

Βασιλείου Σειρών (αρ. 264, χάρτης 9). Από αυτές οι µε αρ. 1 (χάρτης 6), 137 (χάρτης 6)
269

, 

153 (χάρτης 8), 173 (χάρτης 8), 199 (χάρτης 8), 283 (χάρτης 8), 302 (χάρτης 8) και 264 

(χάρτης 9) είναι νέες που εντοπίστηκαν κατά την επιφανειακή έρευνα. 

Οι θέσεις µε αρ. 1, 62, 65, 74 (χάρτης 6), 140, 141, 183, 208 (χάρτης 8), (πίν. 5) είχαν 

κατοικηθεί στη Νεολιθική εποχή, υποδηλώνοντας προφανώς την αξιοποίηση των ίδιων 

φυσικών πόρων, όπως και στην προηγούµενη περίοδο. Για τις υπόλοιπες δεν προέκυψαν 

στοιχεία από την επιφανειακή έρευνα, που να αποδεικνύουν ότι είχαν χρησιµοποιηθεί κατά την 

προηγούµενη περίοδο
270

. Ως προς τη γεωγραφική τους κατανοµή, βρίσκονται κοντά στη 

συµβολή χειµάρρων, ή ποταµών, ή κατά µήκος των εύφορων κοιλάδων που σχηµατίζονται 

εκατέρωθέν τους και σε ψηλά πλατώµατα, όπως αυτή των Φιλίων (αρ. 199, χάρτης 8). 

Συγκεκριµένα µία (1) θέση εντοπίζεται στην περιοχή της Βιλιβίνας (αρ. 1, χάρτης 6), τέσσερις 

(4) τοποθετούνται στην κοιλάδα των Καλαβρύτων (αρ. 54, 62, 65, 74, χάρτης 6), µία (1) στον 

άνω ρου του Ερασίνου/Βουραϊκού (αρ. 103, χάρτης 8), µία στην περιοχή της Βλασίας (αρ. 92, 

χάρτης 7), µία (1) στην περιοχή της Νωνάκριδος (αρ. 137, χάρτης 6), µία στην κοιλάδα των 

                                                 
269

. Η θέση εντοπίστηκε από τον Γ. Α. Πίκουλα (Πίκουλας 1986, 313–318). 
270

. Η συνέχεια εγκατάστασης από τη µία περίοδο στην άλλη έχει απασχολήσει πολλούς αρχαιολόγους και 

υπολογίζεται µε τύπους µαθηµατικών, πρακτική που εφήρµοσε ο C. Renfrew στο χώρο του Αιγαίου για την 

περίοδο αυτή. Για το θέµα βλ. Renfrew, 244 κ.ε. 
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Λουσών (αρ. 119, χάρτης 8, ΕΠΙΜΕΤΡΟ), πέντε (5) στην περιοχή Κλειτορίας (αρ. 140, 141, 

153, 173, 183, χάρτης 8), µία (1) στο χωριό Φίλια (αρ. 199, χάρτης 8), µία (1) στον άνω ρου 

του Λάδωνα κοντά στη συµβολή του µε τον Αροάνιο, ή Κατσάνα ποταµό (αρ. 208, χάρτης 8) 

και µία (1) στην περιοχή της Σκοτάνης (αρ. 302, χάρτης 8), µία στην περιοχή των Σειρών (αρ. 

264, χάρτης 9), µία στην περιοχή του Πεύκου (αρ. 283, χάρτης 8)˙ όλες µαζί αποτυπώνουν τη 

µεγάλη διασπορά στο πεδίο.  

Παρατηρούµε ότι η «εγκατάσταση» των θέσεων στο χώρο έχει γίνει µε κάποια 

επιλογή, αφού αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις διαβίωσης και εκµετάλλευσης. Επιπλέον, όλες 

βρίσκονται σε δρόµους, ή διαβάσεις επικοινωνίας και σε σηµεία τέτοια, ώστε να 

προστατεύονται από τους εξωτερικούς κινδύνους. 

Η εγκατάσταση στο Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών (αρ. 

140, χάρτης 8) κατά τη διάρκεια της ΠΕ Ι και ΠΕ ΙΙ περιόδου αντιπροσωπεύεται από λίγα 

ευρήµατα. Κατά την ανασκαφική έρευνα του σπηλαίου, τα περισσότερα όστρακα που ήλθαν 

στο φως ανήκουν στην ΠΕ ΙΙ
271

, στην οποία χρονολογούνται οι περισσότερες θέσεις στον 

αιγαιακό χώρο
272

. Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα Αδ. Σάµψων, η διαβίωση στο σπήλαιο κατά την 

ΠΕ περίοδο πιθανόν να ήταν εποχική, όπως εποχικές θα µπορούσαν να είναι και οι υπαίθριες 

θέσεις. Το Σπήλαιο των Καστριών ανήκει στην κατηγορία χρήσης σπηλαίων όχι µόνον ως 

κατοικιών αλλά και ως χώρων αποθήκευσης, ταφής, πιθανόν και λατρείας
273

. 

Η Μ. ∆όγκα-Τόλη επισηµαίνει ότι «η επιλογή ενός προϊστορικού χώρου δεν είναι 

τυχαία και εποµένως η υπόθεση για µια τυχαία χωροταξική διευθέτηση δεν ευσταθεί, αλλά 

πρόκειται για συνάρτηση παραµέτρων, όπως εξασφάλιση διατροφής, άµυνας και επικοινωνίας 

µε άλλους οικισµούς, ή συστήµατα οικισµών»
274

.  

Η απουσία συστηµατικών ανασκαφών σε ΠΕ θέσεις της περιοχής και τα περιορισµένα 

στοιχεία που προέκυψαν από τις ανασκαφές στο Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των Καστριών, ή 

Σπήλαιο των Λιµνών (αρ. 140, χάρτης 8) δεν επιτρέπουν προς το παρόν τον ακριβή 

προσδιορισµό αυτών των εγκαταστάσεων στην ορεινή περιοχή των Καλαβρύτων. Η 

χρονολόγηση µάλιστα της επιφανειακής κεραµικής έχει γίνει µε βάση στρωµατογραφηµένα 

παράλληλα γειτονικών περιοχών, αλλά το γεγονός αυτό δεν διευκολύνει την προσέγγιση των 

τοπικών χαρακτηριστικών της κεραµικής, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν [εικ. 124, 293, 347, 

369 (β)]. 

                                                 
271

. Σάµψων 1997, 326–327. Dietz – Moschos, 133. Σαλαβούρα 2007, 221. 
272

. Βλ. Dietz – Moschos, 134–135. 
273

. Η Ε. Σαλαβούρα θεωρεί ότι «ενδεχοµένως να χρησιµοποιήθηκε και ως χώρος λατρείας», όµως δεν υπάρχουν 

ενδείξεις για την ΠΡ εποχή, όπως δεν υπάρχουν και για τα ιστορικά χρόνια, αφού η κεραµική των ΚΛ, ΕΛΛ και 

ΡΩΜ χρόνων είναι ελάχιστη. Για το θέµα βλ. Σαλαβούρα 2007, 222 και Σάµψων 1997, 311–316. 
274

. ∆όγκα-Τόλη, 530–541 και ειδικότερα 535. Επίσης Ανδρέου, 234–246. Κατά τον Κ. Συριόπουλο, ο πληθυσµός 

της ΠΕ Αρκαδίας σε σχέση µε τη Νεολιθική εποχή αυξήθηκε σηµαντικά, γεγονός που οφείλεται στην άφιξη «νέων 

κατοίκων που πιθανότατα προερχόταν από την Ανατολή» (πρβλ. Συριόπουλος 1992–1993, 189–205). 
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Η Μεσοελλαδική εποχή (ΜΕ) (πίν. 5), αν και έχει χαρακτηριστεί ο «Μεσαίωνας» της 

εποχής του Χαλκού, εν τούτοις αντιπροσωπεύεται στην υπό εξέταση περιοχή µε αρκετές θέσεις, 

στις οποίες εντοπίστηκαν όστρακα όχι όµως οικοδοµικά κατάλοιπα. Από την επιφανειακή 

έρευνα προέκυψαν δέκα τέσσερις (14) θέσεις, που είναι οι παρακάτω: Άγιος Κωνσταντίνος 

Βιλιβίνας (αρ. 1, χάρτης 6), Στάδιον, ή Νέα Σφαγεία (αρ. 62, χάρτης 6), Ξηρόκαµπος 

Σκεπαστού (αρ. 63, χάρτης 6), Αγία Παρασκευή Καλαβρύτων (αρ. 65, χάρτης 6), 

Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου (αρ. 74, χάρτης 6), Στου Κατάρα τον Όχτο (αρ. 113, χάρτης 

8), Ασφακοβούνι (αρ. 114, χάρτης 8), Ύψωµα Μπουρή (αρ. 130, χάρτης 8), Τρυπήσιο, ή 

Σπήλαιο των Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών (αρ. 140, χάρτης 8), Κάστρο Καστριών (αρ. 

141, χάρτης 8), Παλιόπυργος Τουρλάδας (αρ. 173, χάρτης 8), Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις 

(Αρχαίος Κλείτωρ) (αρ. 183, χάρτης 8), Χελωνοσπηλιά Λυκουρίας (αρ. 208, χάρτης 8), 

Παλιόκαστρο, ή Κοκκινιά, ή Πρασινίτσα (αρ. 248, χάρτης 9), από τις οποίες τέσσερις (4), οι µε 

αρ. 1 (χάρτης 6), 63 (χάρτης 6), 173 (χάρτης 8) και 248 (χάρτης 9), είναι νέες. Ο αριθµός τους 

κρίνεται ικανοποιητικός, εάν αναλογιστούµε τη γενικότερη συρρίκνωση που παρατηρείται στον 

ηπειρωτικό χώρο την περίοδο αυτή
275

. Ο αριθµός των εγκαταστάσεων είναι σχεδόν ο ίδιος µε 

αυτών που ανάγονται στην ΠΕ εποχή, αν και θα περιµέναµε να είναι µικρότερος. Αυτό δεν 

αποτελεί µάλλον κάποια ιδιαίτερη ένδειξη, αλλά απλώς υπογραµµίζει την ελλιπή, ή επιλεκτική 

έρευνα στην περιοχή
276

. Όµως, δεν είµαστε σε θέση να εκτιµήσουµε το χαρακτήρα τους και την 

έκτασή τους, αφού δεν υπάρχουν ανασκαφικά δεδοµένα. Σε οκτώ (8) περιπτώσεις, αρ. 1, αρ. 

62, αρ. 65 (χάρτης 6), αρ. 140, 141, 173, 183, 208, (χάρτης 8), οι θέσεις είχαν καταληφθεί 

τόσο κατά τη Νεολιθική όσο και κατά την Πρωτοελλαδική περίοδο, ενώ οι µε αρ. 63, (χάρτης 

6), αρ. 113, (χάρτης 8), αρ. 248, (χάρτης 9) είναι νέες θέσεις (πίν. 5). 

Από τις δέκα τέσσερις (14) θέσεις που εντοπίσαµε, οι επτά (7) βρίσκονται σε λόφους, ή 

στις πλαγιές βουνών [αρ. 1, 65, 74 (χάρτης 6), αρ. 113, 130, 141, (χάρτης 8), αρ. 248, (χάρτης 

9)], µία (1) σε σπήλαιο (αρ. 140, χάρτης 8), τέσσερις (4) σε µαγούλες, ή βραχώδη υψώµατα, 

[αρ. 62, (χάρτης 6), αρ. 114, 173, 208, (χάρτης 8)] και δύο (2) σε περίκλειστες κοιλάδες [αρ. 

63, (χάρτης 6), αρ. 183, (χάρτης 8)]. Ο Μ. Πετρόπουλος θεωρεί ότι κατά τη ΜΕ περίοδο οι 

άνθρωποι στρέφονται προς τα ορεινά, εγκαταλείποντας τις κοιλάδες γεγονός που πιθανότατα 

οφείλεται «σε κάποια πολιτική µεταβολή»
277

. Αυτό φαίνεται πιθανόν, κατά τις ταραγµένες 

πρώιµες φάσεις (ΜΕ Ι και ΜΕ ΙΙ), για τις οποίες δεν έχουµε επαρκή στοιχεία στον ηπειρωτικό 

χώρο
278

. Αντίθετα, ο Αδ. Σάµψων πιστεύει ότι τα κοπάδια είναι αυτά που οδήγησαν τον 

άνθρωπο να στραφεί προς την ορεινή κατοίκηση. Σύµφωνα µε την κατανοµή των θέσεων, 

παρατηρούµε ότι έχουµε «εγκαταστάσεις» και προς τα υψώµατα, µε απόλυτο έλεγχο του 

                                                 
275

. Μόσχος 2007, 278. 
276

. Σχετικά µε την αναλογία των θέσεων στην Κεφαλονιά, πρβλ. Μόσχος 2007, 229–230. 
277

. Πετρόπουλος 2004α (υπό έκδοση). 
278

. Dietz – Moschos, 48. 
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µεγαλύτερου µέρους, ή ολόκληρης της κοιλάδας (αρ. 141, χάρτης 8)
279

, αλλά και σε οµαλά και 

εύφορα εδάφη, όπως η θέση Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις (αρ. 183 χάρτης 8), καθώς και σε 

µαγούλες, που δεσπόζουν στις κοιλάδες όπου βρίσκονται, όπως π.χ. η θέση Ασφακοβούνι (αρ. 

114, χάρτης 8). Έτσι, οι οποιεσδήποτε υποθέσεις δεν είναι ασφαλείς, αφού η κεραµική που 

περισυνελέγη είναι εντελώς επιφανειακή και δεν προέρχεται από ανασκαφική έρευνα
280

. 

Στη θέση Χελωνοσπηλιά (αρ. 208, χάρτης 8, εικ. 367–368) βρέθηκε όστρακο της 

µινύας κεραµικής (red minyan), που παραπέµπει σε ανάλογα της Νεολιθικής εποχής [εικ. 369 

(δ)]. ∆εν εντοπίστηκαν όστρακα της λεγόµενης αδριατικής κεραµικής
281

. Αντίθετα, στα ∆ όρια 

της εξεταζόµενης περιοχής ο Γ. Α. Πίκουλας, στη θέση Άγιος Πέτρος Κοντοβάζαινας στο 

Αφροδίσιον όρος, εντόπισε όστρακα ΜΕ κεραµικής, τύπου αδριατικής
282

. 

 

Κατά την Υστεροελλαδική, ή Μυκηναϊκή εποχή (ΥΕ) [πίν. 5] υπάρχουν επίσης δέκα 

τρεις (13) θέσεις, από τις οποίες οι δέκα (10) αφορούν σε νεκροταφεία
283

 και τρείς (3) σε 

οικισµό, και είναι οι παρακάτω: Αγία Παρασκευή, ή Αλώνια (αρ. 29, χάρτης 6), Πλατάνα (αρ. 

30, χάρτης 6), Πουρνάρι (αρ. 33, χάρτης 7), Λόφος Πρινάκια (αρ. 34, χάρτης 6), Κρανιά, ή 

Αλώνια (αρ. 37, χάρτης 7), Καστρίτσι (αρ. 67, χάρτης 7), Μονή Αγίας Λαύρας (αρ. 89, 

χάρτης 6), Βρωµονέρι (αρ. 90, χάρτης 7), Ράχη Ρουµάνη (αρ. 103, χάρτης 8), Αρνούγκα (αρ. 

132, χάρτης 8), Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών (αρ. 140, χάρτης 

8), Φιλοµάτι, ή Αµπέλια (αρ. 153, χάρτης 8), Παλιόπυργος (αρ. 173, χάρτης 8). Από αυτές 

τρεις (3) µόνον, Καστρίτσι (αρ. 67, χάρτης 6), Ράχη Ρουµάνη (αρ. 103, χάρτης 8), και 

Φιλοµάτι, ή Αµπέλια (αρ. 153, χάρτης 8), µε µεγάλη επιφύλαξη θα µπορούσαν να 

συνηγορήσουν σε «οικιστική εγκατάσταση» και µία (1), η θέση Παλιόπυργος στο χωριό 

Τουρλάδα (αρ. 173, χάρτης 8), θα µπορούσε να ταυτιστεί µε «φρουριακή εγκατάσταση» (εικ. 

309). Στην τελευταία η Ε. Σαλαβούρα θεωρεί ότι έχουµε οικισµό
284

. Για τη θέση Παλιόπυργος 

(αρ. 173, χάρτης 8), τα λιγοστά ευρήµατα που ήλθαν στο φως, κατά τη διάρκεια διερευνητικής 

τοµής για ανεύρεση θησαυρού, κατόπιν σχετικής άδειας της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, θα µπορούσαν ίσως να 

αποδοθούν σε κάποιο οικιστικό συγκρότηµα «φρουριακού» χαρακτήρα, το οποίο πιθανόν να 

είχε στόχο την εγκατάσταση φρουράς και να αποτελούσε ένα προπύργιο άµυνας σε περίπτωση 

πολέµου, ενώ σε περίοδο ειρήνης να λειτουργούσε ως σταθµός παραγωγής προϊόντων και 

συνάµα ελέγχου της περιοχής. Επιπλέον, βρίσκεται επάνω σε τρία περάσµατα-οδικούς άξονες 

και κύριος προορισµός του θα ήταν όχι µόνον η άσκηση ελέγχου του χώρου που βρισκόταν, 

                                                 
279

. Η παραποτάµια αυτή θέση, κατά την Ε. Σαλαβούρα, ελέγχει το πέρασµα που οδηγεί προς τον Απανώκαµπο και 

την κοιλάδα του Αροάνιου αντίστοιχα (Σαλαβούρα 2007, 219). 
280

. Αντίθετα στην Αχαΐα έχουν βρεθεί οικιστικά κατάλοιπα της ΜΕ εποχής, π.χ. στη θέση Ξηρόκαµπος  

Σταροχωρίου Φαρών (πρβλ. Πετριτάκη 1988, 164). 
281

. Συριόπουλος 1992–1993, 195. Howell, 111–112. 
282

. Βλ. Πίκουλας 2000–2003, 341. Σαλαβούρα 2007, 212. 
283

. Βλ. οικείο κεφάλαιο V∆. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ. 
284

. Σαλαβούρα 2007, 215. 
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αλλά και η άµεση στρατιωτική επέµβαση. Θεωρούµε ότι η ανασκαφική έρευνα θα δώσει 

περισσότερο φως στη χρήση του λόφου κατά τις περιόδους που κατοικήθηκε. Η κεραµική της 

θέσης (εικ. 310–311), καθώς και το εγχειρίδιο τύπου Naue II (εικ. 312, σχ. 54) βρίσκουν 

παράλληλα µε εκείνα της Αχαΐας.  

Ο γήλοφος στη θέση Παλιόπυργος στην Τουρλάδα (αρ. 173, χάρτης 8) κατοικήθηκε 

και κατά τις προηγούµενες περιόδους, ΠΕ και ΜΕ εποχή, οι οποίες αντιπροσωπεύονται µε λίγα 

όστρακα. Στα αναµοχλευµένα χώµατα βρέθηκαν δόντια αγριόχοιρου που δεν έσωζαν 

επεξεργασία (εικ. 313). ∆όντια κάπρου χωρίς επεξεργασία βρέθηκαν στις ανασκαφικές τοµές 

που διενεργήθηκαν στη θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων (αρ. 76, χάρτης 6) και 

ένα δόντι κάπρου, επεξεργασµένο, προέρχεται από το θαλαµωτό τάφο 2 του µυκηναϊκού 

νεκροταφείου στη θέση Αγία Παρασκευή, ή Αλώνια Βρυσαρίου (αρ. 29, χάρτης 6)
285

. 

Σύµφωνα µε την τοποθέτησή τους στους αντίστοιχους χάρτες 6, 7 και 8 οι θέσεις των 

νεκροταφείων συγκροτούν πληθυσµιακές οµάδες
286

, των οποίων η χωροθέτηση ίσως να µην 

είναι τυχαία και να οφείλεται στη µορφολογία του εδαφικού ανάγλυφου. Και στην περίοδο 

αυτή, όλες οι θέσεις βρίσκονται κοντά σε εύφορα εδάφη, που στην πραγµατικότητα είναι στενές 

λωρίδες γης εκατέρωθεν ποταµών. Εποµένως, οι οικισµοί των νεκροταφείων θα πρέπει να 

αναζητηθούν κάπου κοντά, σε εύφορα µέρη και σε φύσει οχυρές θέσεις, και ασφαλώς θα 

βρίσκονται επάνω σε οδικούς άξονες. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εντοπιστεί οι οικισµοί, 

στους οποίους ανήκουν τα νεκροταφεία, η ύπαρξή τους είναι αναµφισβήτη και µαρτυρούν ότι 

στη συγκεκριµένη περιοχή ήκµασε ένα ισχυρό κέντρο της εποχής
287

.  

∆εν γνωρίζουµε εάν η ακµή της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου οφείλεται στην άφιξη νέων 

προσφύγων, οι οποίοι µετακινήθηκαν µετά την κατάρρευση των µεγάλων ηπειρωτικών 

κέντρων, ή από κάπου αλλού. Άλλωστε, το εύφορο έδαφος, η ύπαρξη του νερού και το µαλακό 

αργιλώδες πέτρωµα (κιµιλιά) στο οποίο λαξεύονταν οι θαλαµοειδείς τάφοι είναι στοιχεία 

απαραίτητα για την εγκατάσταση οικισµού της εποχής αυτής. Παρατηρούµε ότι µία 

πληθυσµιακή οµάδα καταλαµβάνει τον άνω ρου του ποταµού Σελινούντα, όπου κατά µήκος της 

αριστερής/δυτικής όχθης του εντοπίζονται νεκροταφεία [αρ. 33 (;), 37, χάρτης 7], των οποίων 

ο οικισµός θα πρέπει µάλλον να αναζητηθεί στον λόφο Καστρίτσι (αρ. 67, χάρτης 7), αφού εδώ 

ο Ν. Γιαλούρης είχε βρει όστρακα της περιόδου αυτής. Ανατολικότερα, σε µία άλλη 

                                                 
285

. Αποτελεί τη µοναδική µαρτυρία οδοντόφρακτου κράνους. Βλ. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1998, 114, 115. 

Επίσης, από το γνωστό µυκηναϊκό νεκροταφείο της Αγίας Τριάδος Νοµού Ηλείας, κατά την ανασκαφή του 

θαλαµωτού τάφου 20, βρέθηκαν αρκετά δόντια κάπρου, κατεργασµένα, τα οποία η ανασκαφέας Ολ. Βικάτου 

αποδίδει σε οδοντόφρακτο κράνος. Για το θέµα βλ. Βικάτου 1992, 119. 
286

. Ανάλογος καταµερισµός θέσεων που υποδηλώνουν «διοικητικές ενότητες» και καταδεικνύουν ότι ο 

διαχωρισµός υφίσταται και από τα µυκηναϊκά χρόνια έχουν εντοπιστεί και στην Κεφαλληνία. Για το θέµα βλ. 

Μόσχος 2007, 227–324. 
287

. Στην Αχαΐα έχουν ανασκαφεί οικιστικά κατάλοιπα της εποχής, όπως στη θέση Σταυρός Χαλανδρίτσας και 

στο Τείχος ∆υµαίων (πρβλ. Κολώνας 1996–1997, 468–496). Ο Λ. Κολώνας θεωρεί ότι ένας οικισµός µπορεί να 

διαθέτει δύο ή περισσότερα νεκροταφεία και σε κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο και αυτό να οφειλόταν στη 

µη επάρκεια του πετρώµατος για τη λάξευση των τάφων. Πρβλ. Κολώνας 1996–1997, 482. 
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περίκλειστη κοιλάδα, σε εκείνη του Μανεσίου και στη θέση Βρωµονέρι (αρ. 90, χάρτης 7), έχει 

εν µέρει ανασκαφεί νεκροταφείο της ίδιας περιόδου. Μια άλλη οµάδα καταλαµβάνει την 

περιοχή του Βρυσαρίου, ο οικισµός της οποίας θα πρέπει να ήταν µεγαλύτερος και εύρωστος, 

αφού τρία µεγάλα νεκροταφεία εντοπίζονται στην περιοχή και συγκεκριµένα στις θέσεις Αγία 

Παρασκευή, ή Αλώνια (αρ. 29, χάρτης 6), Πλατάνα (αρ. 30, χάρτης 6) και Λόφος Πρινάκια 

(αρ 34, χάρτης 6). Το νεκροταφείο στη θέση Αγία Παρασκευή (αρ. 29, χάρτης 6) έχει 

ανασκαφεί περισσότερο από τα άλλα, έχει µεγάλη έκταση και τα ευρήµατά του
288

 είναι πλούσια 

στοιχεία που δείχνουν ότι ανήκει σε εύρωστο οικονοµικά οικισµό, ο οποίος ζει από την 

εκµετάλλευση της εύφορης έκτασης. Ένας άλλος οικισµός θα πρέπει να αναζητηθεί στην 

κοιλάδα των Καλαβρύτων, αφού ευρήµατα της περιόδου αυτής φυλάσσονται στη Μονή Αγίας 

Λαύρας (αρ. 89, χάρτης 6). Η Λ. Κοντορλή-Παπαδοπούλου, που έχει δηµοσιεύσει τα 

ευρήµατα, αναφέρει ότι το ζεύγος Κωνσταντινίδη δώρισε τα αντικείµενα στη Μονή, πριν από 

τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, δεν γνωρίζει την ακριβή προέλευσή τους και υποθέτει ότι µπορεί να 

προέρχονται από αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα. ∆εν αποκλείεται τα ευρήµατα αυτά να 

προέρχονται από τάφους που καταστράφηκαν, κατά τη διάνοιξη του δρόµου από τη Μονή προς 

το Ηρώο το 1930–1932, όταν κατά τις εργασίες διάνοιξης είχαν βρεθεί «πήλινα αγγεία», όπως 

ανέφερε ο Ηγούµενος της Μονής στο Γ. Α. Πίκουλα το 1987. Μία άλλη οµάδα φαίνεται να 

είναι εγκατεστηµένη στον άνω ρου του Ερασίνου/Βουραϊκού ποταµού εκατέρωθεν των όχθεων 

αυτού, στις θέσεις Ράχη Ρουµάνη (αρ. 103, χάρτης 8) και Αρνούγκα (αρ. 132, χάρτης 8). Ο 

εντοπισµός του µυκηναϊκού οστράκου από τον Γ. Α. Πίκουλα στη θέση Ράχη Ρουµάνη (αρ. 

103, χάρτης 8) συνδέεται µε τον θαλαµωτό τάφο που είχε βρεθεί στα βόρεια πρανή της ράχης 

το 1969, από τον οποίον προέρχεται και ψευδόστοµος αµφορέας (εικ. 227)
289

. Επίσης, στη θέση 

Φιλοµάτι, ή Αµπέλια (αρ. 153, χάρτης 8) που βρίσκεται σε ύψωµα, εντοπίζεται ένας άλλος 

οικισµός, ο οποίος είχε πλήρη έλεγχο της περίκλειστης κοιλάδας στα Ν αυτού, και στα ΚΛ 

χρόνια καταλαµβάνεται από την πόλη του Κλείτορος, όπως προκύπτει από τα ευρήµατα και 

µάλιστα από τα τµήµατα πιθοειδών αγγείων µε πλαστική διακόσµηση (εικ. 293).  

Ο αριθµός των θέσεων της ΥΕ περιόδου στην εξεταζόµενη περιοχή αποτελεί 

περίτρανη απόδειξη της διασποράς των Μυκηναίων σε όλη την Αχαΐα, δηλαδή και στο ορεινό 

τµήµα που στους ιστορικούς χρόνους ανήκε στην Αρκαδία. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την 

ύπαρξη ενός άρτια οργανωµένου οδικού δικτύου, το οποίο εξασφάλιζε την επικοινωνία µε τις 

ακτές και έφερνε κοντά στον ορεινό πληθυσµό τα οφέλη των θαλάσσιων επαφών. Από την άλλη 

πλευρά, οι ορεινές αυτές εγκαταστάσεις συνέβαλαν στον έλεγχο των περιοχών τους και 

διασφάλιζαν την περιοχή από εχθρικές επιβουλές της ενδοχώρας. Το σύστηµα αυτό φαίνεται να 

είναι καλά οργανωµένο και, όπως αποδεικνύει η κεραµική, η περιοχή των Καλαβρύτων 

                                                 
288

. Για τα ευρήµατα του νεκροταφείου αυτού βλ. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1998, 109–117. 
289

. Ο Θ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι ο τάφος αποκαλύφθηκε τυχαία κατά τη διάνοιξη-βελτίωση του δρόµου 

κοντά στην Κέρτεζη (Papadopoulos 1979, 34 και Κολώνας 1996–1997, 485). 
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συµµετέχει στις εξελίξεις των πεδινών περιοχών και δεν υπολείπεται καθόλου. Κατά την 

ανακτορική περίοδο, οι εξωτερικές επαφές των ορεινών αυτών οικισµών σχετίζονται µε τη 

δυτική πλευρά της Πελοποννήσου (Μεσσηνία, Ηλεία), όπως γνωρίζουµε και από την υπόλοιπη 

δυτική Αχαΐα
290

. Κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ εποχή, η ορεινή περιοχή αποτελεί ενεργό τµήµα της δυτικής 

Αχαΐας, ως προς την κοινωνική, διοικητική και οικονοµική οργάνωση, συµµετέχοντας ενεργά 

στο νέο κύκλο των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Οι επαφές και οι σχέσεις µε τη γειτονική 

Ηλεία αλλά και τη δυτική Αρκαδία
291

 φαίνονται αυξηµένες, γεγονός που προκύπτει και από την 

κεραµική. Η περιοχή των Καλαβρύτων παρουσιάζεται αποµονωµένη, λόγω της µορφολογίας 

του εδάφους, στην πραγµατικότητα όµως έφθαναν και εδώ τα οφέλη των ακτών όχι µόνο µέσω 

των λιµανιών της δυτικής Αχαΐας αλλά και της Ηλείας· και επιπλέον φαίνεται να είναι σε 

ανάπτυξη και το χερσαίο οδικό δίκτυο. Οι εξωτερικές επαφές αυτή την περίοδο είχαν µεγάλη 

σηµασία για τις περιοχές της Πάτρας και της ∆ύµης και η πρόσβαση σε φορτία πλοίων που 

παρέκαµπταν τις ακτές τους αποτέλεσε πρώτιστο µέληµα
292

. Η ορεινή περιοχή των 

Καλαβρύτων, όσο και εάν φαίνεται περίεργο, είχε τη δυνατότητα να προσεγγίζει φορτία πλοίων 

που προσάραζαν στα λιµάνια των Ηλείων, Φειά
293

 και Κυλλήνη
294

, καθώς και σε εκείνα των 

Πατρών και της ∆ύµης. 

 

Τα λιγοστά στοιχεία που αφορούν στην Υποµυκηναϊκή και στην Πρωτογεωµετρική 

εποχή (πίν. 5) προέρχονται από οκτώ (8) θέσεις: Μετόχι Λαπαναγών (αρ. 15, χάρτης 7), 

Λάκκες, ή Ποτάµι (αρ. 28, χάρτης 6), Αγία Παρασκευή, ή Αλώνια (αρ. 29, χάρτης 6, εικ. 69), 

Ξηρόκαµπος Σκεπαστού (αρ. 63, χάρτης 6, εικ. 115, σχ. 19), Καραµεσιναίικα Βλασίας (αρ. 92, 

χάρτης 7), Λάκκωµα, ή Λάκκος (αρ. 135, χάρτης 8, εικ. 258–260), Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις 

(Αρχαίος Κλείτωρ) (αρ. 183, χάρτης 8), Κεραµιδωτή (αρ. 285, χάρτης 8)· αν και 

περιορισµένα, µαρτυρούν ότι η ζωή συνεχίστηκε για λίγο ακόµη.  

Η απουσία επαρκών δηµοσιευµένων στοιχείων για τις παραπάνω περιόδους στην 

Αχαΐα καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη χρονολόγηση των ευρηµάτων από τις εντοπισθείσες 

θέσεις. Ωστόσο µε βεβαιότητα µπορούµε να πούµε ότι η χρήση των τάφων του µυκηναϊκού 

νεκροταφείου Βρυσαρίου στη θέση Αγία Παρασκευή, ή Αλώνια (αρ. 29, χάρτης 6) παρατάθηκε 

                                                 
290

. Moschos 2002, 17. 
291

. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Α΄ 179–190 και τόµ. Β΄ 490–491. 
292

. Βλ. Moschos 2008α (υπό έκδοση). 
293

. Στον Όµηρο (Η 133) αναφέρεται ότι ο Νέστωρ µε τους Πυλίους µάχεται κατά των Αρκάδων για την κατοχή 

του λιµανιού της Φειάς, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή της Πισάτιδος. Ο στρατός των Πυλίων συχνά διαβαίνει 

τον Αλφειό και κινείται µέσα στη χώρα των Ηλείων (βλ. Παντελίδου, 309–316). Στο σηµερινό κόλπο του Αγίου 

Ανδρέα τοποθετείται ο αρχαίος λιµένας των Ηλείων, Φειά. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 πραγµατοποιήθηκαν 

υποβρύχιες έρευνες και στο βυθό εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά µέλη, όπως δωρικά και ιωνικά κιονόκρανα, καθώς 

και όστρακα που καλύπτουν ένα µεγάλο χρονολογικό φάσµα από τους ΑΡΧ έως τους ΥΡΩΜ χρόνους. Επιπλέον, 

ανασύρθηκαν πολλοί αµφορείς και πίθοι. Για το θέµα βλ. Γιαλούρης 1960, 126. Στη µυκηναϊκή εποχή µεγάλο 

τµήµα της Πισάτιδος υπαγόταν στο κράτος των Νηλειδών της Πύλου. Για την Πύλο της Τριφυλίας βλ. Yalouris 

1967β, 68–71. Γιαλούρης 1996, 70. 
294

. Σύµφωνα µε τον Παυσανία οικίστηκε από Αρκάδα (Παυσ. IV 23, 1. VI 26, 4. VIII 5, 8).  
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κατά την Υποµυκηναϊκή, ή Πρωτογεωµετρική περίοδο, όπως φανερώνουν τα σιδερένια 

εργαλεία
295

. Η χρήση του σιδήρου στην Αχαΐα ήταν εντελώς άγνωστη στη µυκηναϊκή εποχή και 

χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο, που η Αχαΐα είχε αναπτύξει 

ιδιαίτερες σχέσεις µε την Κύπρο και µέσω αυτής µε την Ανατολία
296

, δεν υπήρχαν ούτε 

σιδερένια αντικείµενα µικροτεχνίας (κοσµήµατα)
297

. Είναι αναµενόµενο, εποµένως, να 

υποθέσουµε ότι η παρουσία του σιδήρου στους τάφους συνδέεται µε την άφιξη στην περιοχή 

νέου πληθυσµού, που γνώριζε τον σίδηρο. Η χρήση µάλιστα ενός µυκηναϊκού θαλάµου στο 

νεκροταφείο του Βρυσαρίου, ίσως έγινε σκόπιµα από κάποιους, οι οποίοι ήθελαν να 

εµφανίζονται ως συνεχιστές της «ηρωικής εποχής»
298

. 

Σαφέστατα ίχνη της Πρωτογεωµετρικής περιόδου προέρχονται από τις οκτώ (8) 

παραπάνω θέσεις. Φαίνεται πιθανή η διάσπαρτη εγκατάσταση των νέων κατοίκων και η χρήση 

του όρου κατὰ κώμας, µε την πολιτική έννοια, µάλλον ταιριάζει στην περίπτωση. Η διασπορά 

τους κοντά σε πεδινά και λόφους δηλώνει ότι ο πληθυσµός κύρια ασχολία θα είχε την 

καλλιέργεια των εκτάσεων γύρω από τα υψώµατα. Θεωρούµε ότι πιθανόν αυτοί οι 

διασκορπισµένοι οικισµοί µε τα νεκροταφεία τους
299

, να συγκεντρώθηκαν κατά τη ΓΕ εποχή 

και να σχηµάτισαν αργότερα µία ενιαία οµάδα, η οποία στους ΑΡΧ–ΚΛ χρόνους ίσως να 

αποτέλεσε τη βάση για την ίδρυση πόλης. 

Η συρρίκνωση των θέσεων κατά την Υποµυκηναϊκή περίοδο και η επιβίωση 

ορισµένων µόνον οικισµών στην Αχαΐα, όπως π.χ. στη Βούντενη
300

, στη Χαλανδρίτσα
301

 και 

στο Βρυσάρι
302

, φανερώνει ίσως µία πολιτική προσπάθεια µετεξέλιξης των διάσπαρτων 

µυκηναϊκών εγκαταστάσεων σε έναν κατά τόπους οικισµό, στον οποίον υποθέτουµε ότι έγινε 

προσπάθεια, µέσω της συγκέντρωσης του πληθυσµού, να αποκτήσει δύναµη και οντότητα υπό 

την έννοια µιας πρώιµης αστικοποίησης
303

. Ανάλογες προσπάθειες ευοδώθηκαν στον 

ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο και πολύ καλά παραδείγµατα αποτελούν το Λευκαντί
304

 στην 

Εύβοια και η Αθήνα
305

. Τα περιορισµένα µέχρι στιγµής στοιχεία δεν µας επιτρέπουν να 

καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι αυτή η προσπάθεια πέτυχε στην υπό εξέταση περιοχή. 

                                                 
295

. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1999, 269. 
296

. Stavropoulou-Gatsi – Karageorghis 2003, 95–104. 
297

. Moschos 2008α (υπό έκδοση). 
298

. Ανάλογη χρήση θαλαµωτών τάφων, κατά τη διάρκεια της Υποµυκηναϊκής ή Πρωτογεωµετρικής εποχής, 

γνωρίζουµε από την περιοχή του Αιγίου. Πρβλ. Papadopoulos 1979, 34–35. Επίσης για τη χρήση των µυκηναϊκών 

τάφων κατά την ΠΓΕ εποχή, υπό την έννοια ότι κάποιοι θέλουν να εµφανιστούν ως συνεχιστές της ηρωϊκής εποχής 

πρβλ. Crielaard, 271–297 και ειδικότερα 272. Επίσης πρβλ. Antonaccio, 389–410 και ειδικότερα 98. Ανάλογο 

παράδειγµα έχουµε και στη Μεσσηνία. Για το θέµα πρβλ. Χατζή 1981–1982, 345. 
299

. Κατά την πρώιµη εποχή του Σιδήρου, παρατηρείται αύξηση των οικισµών και στη Μακεδονία. Για το θέµα 

πρβλ. Παππά, 335. 
300

. Για το νεκροταφείο της Βούντενης βλ. Κολώνας 1998 (αδηµ. διδακτ. διατριβή).  
301

. Κολώνας – Γκαζής 2006, 25–30. 
302

. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1998 (αδηµ. διδακτ. διατριβή). 
303

. Moschos 2008α (υπό έκδοση). Moschos 2009, 253–254. 
304

. Πρβλ. Popham – Sackett – Themelis. 
305

. Για την ΠΓΕ περίοδο στην Αττική µε αναλυτική παράθεση της βιβλιογραφίας πρβλ. Whitley 1991. 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εγκατάσταση των φορέων του σιδήρου στην περιοχή 

υπολείπεται κατά ένα στάδιο της κατάστασης που υπήρχε εδώ στην Υποµυκηναϊκή περίοδο, 

εφόσον συµφωνούµε στην κατὰ κώμας κατοίκηση του πληθυσµού. Είναι πολύ πιθανόν η ΠΓΕ 

περίοδος να υπολείπεται χρονικά σε σχέση µε άλλες περιοχές, ώστε η Υποµυκηναϊκή να 

παρατείνεται σε χρόνο. Σύµφωνα µε την άποψη του Ιω. Μόσχου, δεν είναι απίθανο ένα τµήµα 

της Υποµυκηναϊκής περιόδου στην περιοχή να ταυτίζεται χρονικά µε την Πρωτογεωµετρική 

περίοδο
306

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
306

. Το ίδιο ισχύει και στην εύφορη περιοχή της Σταµνάς Αιτωλίας. Πρβλ. Moschos 2008α (υπό έκδοση) και 

Moschos 2009, 238, 256–260. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 

Την εποχή του Χαλκού διαδέχεται η εποχή του Σιδήρου και οι τρεις πρώτοι αιώνες 

αποτελούν τη ΓΕ εποχή. Πρόκειται για µία περίοδο, κατά την οποίαν έλαβαν χώρα µεγάλες 

ανακατατάξεις, όπως ο πολεµικός εξοπλισµός και η διάδοση της καύσης των νεκρών
307

. Σε ό,τι 

αφορά στην περίοδο αυτή, τα στοιχεία που διαθέτουµε προέρχονται από νεκροταφεία και δεν 

έχουµε καµία µαρτυρία για τους οικισµούς. Στην περιοχή µελέτης δεν εντοπίστηκαν τάφοι
308

 

παρά µόνον ταφές σε πίθους
309

.  

Στα Γεωµετρικά χρόνια παρατηρούµε µεγάλο αριθµό θέσεων (πίν. 5), σαράντα µία 

(41) τον αριθµό, που έχουν σχέση µε νεκροταφεία, ο οποίος προϋποθέτει και ανάλογους 

οικισµούς. Οι θέσεις είναι οι παρακάτω: Πλαγιά, ή Λάκκα (αρ. 2, χάρτης 6), Αυχένας, ή 

Εικονοστάσι Αγίου Βασιλείου (αρ. 7, χάρτης 6), Αµπέλια (αρ. 8, χάρτης 6), Άγιος Νικόλαος 

(αρ. 11, χάρτης 6), Άϊ-Γιώργης (αρ. 12, χάρτης 6), Μονή Μακελλαριάς (αρ. 16, χάρτης 7), 

Καρές (αρ. 18, χάρτης 6), Πράσινο Χωράφι, ή Παλιάχωρα (αρ. 21, χάρτης 6), Λάκκες, ή 

Ποτάµι (αρ. 28, χάρτης 6), Μέργα Ίσωµα, ή Παναγιά (αρ. 31, χάρτης 6), Βαρθολοµιό (αρ. 32, 

χάρτης 7), Κλοκός (αρ. 40, χάρτης 6), ∆ρούκα Λάκκα (αρ. 44, χάρτης 7), (Νεκροταφείο του 

χωριού) Φλαµπούρων (αρ. 47, χάρτης 6), Πουρνάρες (αρ. 52, χάρτης 7), Γρανπόπολις (αρ. 57, 

χάρτης 7), Παλιοπήγαδο (αρ. 59, χάρτης 6), Ξηρόκαµπος (αρ. 63, χάρτης 6), Καλύβες (αρ. 64, 

χάρτης 6), Αγία Παρασκευή (αρ. 65, χάρτης 6), Καλάβρυτα (αρ. 71, χάρτης 6), 

Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου (αρ. 74, χάρτης 6), (Εντός του οικισµού) Μανεσίου (αρ. 82, 

χάρτης 7), Παναγιά (αρ. 106, χάρτης 8), Κολώνες, ή Στάδιο (αρ. 112, χάρτης 8), Άγιος 

Νικόλαος Λαγοβουνίου (αρ. 115, χάρτης 8), Κόκκορη (αρ. 131, χάρτης 8), Νεκροταφείο (αρ. 

133, χάρτης 8), Άγιος Πέτρος (αρ. 175, χάρτης 8), Αγία Μαρίνα (αρ. 195, χάρτης 8), 

Σουληνάρια (αρ. 196, χάρτης 8), Παλιοχώρι (αρ. 198, χάρτης 8), Χάνια (αρ. 214, χάρτης 8), 

(Μέσα στο χωριό) Κάτω Τριποτάµων (αρ. 253, χάρτης 9), Στα Λάζια (αρ. 274, χάρτης 8), 

Χάνι, ή Χάνι του Πίττα (αρ. 276, χάρτης 8), Λόφος Αγίου Αθανασίου (αρ. 277, χάρτης 8), 

Μητρόπολη (αρ. 278, χάρτης 8), Άγιος Γεώργιος, ή Κάστρα (αρ. 283, χάρτης 8), Κεραµιδωτή 

(αρ. 285, χάρτης 8) και Κιούπια (αρ. 302, χάρτης 8). 

Θεωρώντας δεδοµένο ότι κάθε οικισµός θα είχε και το δικό του νεκροταφείο, την 

περίοδο αυτή παρατηρείται αύξηση των οικισµών, οι οποίοι πρέπει να ήταν πολύ µικροί σε 

                                                 
307

. Για το θέµα πρβλ. Μαζαράκης Αινιάν, 150–151.  
308

. Μεγάλων διαστάσεων κιβωτιόσχηµος τάφος των ΓΕ χρόνων έχει ανασκαφεί στη θέση Αριδράκου,  στην 

εδαφική περιφέρεια Χαλανδρίτσας και Καταρράκτη Αχαΐας (πρβλ. Μαστροκώστας 1964α, 186). 
309

. Για τις θέσεις των νεκροταφείων της ΓΕ εποχής βλ. ενότητα V∆. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ. 
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έκταση
310

. Βασιζόµενοι στα στοιχεία της επιφανειακής έρευνας και όχι σε δοκιµαστικές τοµές, 

ή σε συστηµατική έρευνα, οι θέσεις που θα µπορούσαµε να αποδώσουµε σε οικισµούς είναι οι 

θέσεις Λάκκες, ή Ποτάµι (αρ. 28, χάρτης 6), (Νεκροταφείο του χωριού) Φλαµπούρων (αρ. 47, 

χάρτης 6), Παλιοπήγαδο (αρ. 59, χάρτης 6) και (Μέσα στο χωριό) Κάτω Τριποτάµων (αρ. 253, 

χάρτης 9). Σύµφωνα µε την κατανοµή των θέσεων στους χάρτες 6, 7, 8 και 9, παρατηρούµε ότι 

θα επρόκειτο για οικισµούς (εγκαταστάσεις) γεωργικού και κτηνοτροφικού χαρακτήρα, που 

εκµεταλλεύονταν τους φυσικούς πόρους των ποταµών και των εύφορων κοιλάδων. Αφού τα 

νεκροταφεία εντοπίζονται σε επίπεδη έκταση, οι οικισµοί θα καταλάµβαναν τα χαµηλά 

υψώµατα, για να έχουν εποπτεία του ευρύτερου χώρου
311

. Πιθανόν, η θέση των νεκροταφείων 

υποδηλώνει την περιοχή ευθύνης και εκµετάλλευσης κάθε µικρού οικισµού. Τον οικισµό πρέπει 

να αποτελούσαν οµάδες µε οντότητα, που σχηµάτιζαν µία αυτόνοµη κοινότητα, η οποία θα είχε 

απλή δοµή και ασφαλώς κάποιες στοιχειώδεις λειτουργίες. Οι οικισµοί εντοπίζονται επάνω σε 

χερσαίους ή ποτάµιους άξονες επικοινωνίας και έτσι παρουσιάζεται ένα πυκνό δίκτυο, το οποίο 

θα συνέδεε και τους πλέον αποµακρυσµένους.  

Οι θέσεις Παναγιά (αρ. 106, χάρτης 8, εικ. 231) και Λόφος Αγίου Αθανασίου (αρ. 

277, χάρτης 8, εικ. 501), σύµφωνα µε τα στοιχεία της επιφανειακής έρευνας, ανήκουν σε χώρο 

ιερών. Το «ιερό», εάν, όπως φαίνεται, υφίσταται από τη ΓΕ περίοδο, πρέπει να αποτελούσε 

κοινό τόπο λατρείας του διάσπαρτου σε κώµες πληθυσµού, που αργότερα αποτέλεσε 

προϋπόθεση για τη δηµιουργία των αρχαίων πόλεων–κρατών
312

. 

Τα δύο χάλκινα ειδώλια ίππου (το ένα από παράδοση από την περιοχή του ∆ροσάτου 

και το άλλο από το εσωτερικό πίθου που βρέθηκε στη θέση Κλοκός των Καλαβρύτων) και ο 

τετράκτινος τροχός υποδηλώνουν ότι το ιππικό αποτελούσε τµήµα των στρατιωτικών δυνάµεων 

της περιοχής και µάλιστα αριστοκρατικό
313

, όπως φαίνεται και από τις παραστάσεις µεγάλων 

αµφορέων της περιόδου
314

 (εικ. 73, 80). Σ’ ένα θραύσµα πυξίδας µε εµπίεστη διακόσµηση των 

ΜΓΕ χρόνων, που προέρχεται από το ιερό της Αοντίας Αρτέµιδος στο Άνω Μαζαράκι 

(Ρακίτα), απεικονίζονται άλογα που τρέχουν προς τα αριστερά, εύρηµα το οποίο δεν θα 

µπορούσε να αποδοθεί σε εργαστήριο της Αχαΐας
315

, παρόλο που χάλκινο οµοίωµα ίππου 

                                                 
310

. Moschos 2008α (υπό έκδοση). 
311

. Η Α. Γκαδόλου θεωρεί ότι η θέση των οικισµών στα υψώµατα σηµαίνει και την «εύκολη διαφυγή προς την 

ενδοχώρα σε περίπτωση κινδύνου» (Γκαδόλου 2008, 233). 
312

. Μαζαράκης Αινιάν, 95. 
313

. Στο αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου υπάρχουν πήλινα οµοιώµατα ίππων του 9
ου

–8
ου

 αι. π.Χ., καθώς και οµοίωµα 

άρµατος, το οποίο σύρεται από δύο ίππους που χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙΒ (13
ος

 αι. π.Χ.). Πρβλ. Αδρύµη-Σισµάνη 

et al., 50, 103. Πρόσφατα, στα Νικολαίικα Αιγίου (περιοχή αρχαίας Ελίκης) η συνάδελφος Ε.-Ι Κόλια ανέσκαψε 

ναό των ΓΕ χρόνων και µεταξύ των αναθηµάτων βρέθηκαν και ειδώλια ίππων. Για το θέµα βλ. Κόλια – Γκαδόλου 

2007, 71–73. Για τον εντοπισµό της αρχαίας Ελίκης βλ. επίσης Κατσωνοπούλου – Soter 1998, 41–45. 
314

. Βλ. Ahlberg.  
315

. Γκαδόλου 2003, 319–320, πίν. 29. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 381

βρέθηκε στον αποθέτη του παραπάνω ιερού
316

˙ η Α. Γκαδόλου θεωρεί ότι, µάλλον, είναι 

επιρροής κάποιου βορειο–αρκαδικού εργαστηρίου
317

. 

Επιπλέον, τα τρία αυτά ευρήµατα συνηγορούν στην άποψη ότι η φήµη των ίππων της 

Αρκαδίας υπήρξε αδιαµφισβήτητη. Η ανάπτυξη του ιππικού οφειλόταν στην εξασφάλιση της 

κυριαρχίας που είχαν οι ευγενείς έναντι των φτωχότερων. Η συντήρηση ίππου αποτελούσε και 

κοινωνικό γόητρο
318

, αφού στη ΓΕ εποχή όλοι είχαν κυριευθεί από ένα πάθος για τη δόξα των 

Μυκηναίων και µε περηφάνεια αναγνώριζαν τους µυκηναίους ήρωες ως προγόνους τους. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν οι ιππικοί αγώνες και οι αρµατοδροµίες, προστάτης των οποίων ήταν 

ο θεός Ποσειδώνας, γι’ αυτό του είχε δοθεί και το επίθετο Ἵππιος319
. Στον πρώιµο 6

ο
 αι. π.Χ. 

ιδρύονται ή αναδιοργανώνονται αθλητικοί αγώνες στα µεγάλα ιερά, ενώ στον 6
ο
 αι. π.Χ. 

παρατηρείται έξαρση στην οργάνωση αυτών των αγώνων
320

. Οι αγώνες αντανακλούσαν την 

τάξη των ευγενών, το κυνήγι, τη δαπάνη πλούτου, τη στρατιωτική εκπαίδευση και την 

ιπποτροφία, χαρακτηριστικά που αποτελούσαν τµήµα των ταφικών εθίµων από τη µυκηναϊκή 

περίοδο ακόµα, τα οποία συνεχίστηκαν και στη ΓΕ εποχή, αλλά συνδέθηκαν µε το τυπικό της 

θρησκείας. Τα έπαθλα εξύψωναν το νικητή
321

. Ο αρκαδικός ίππος συνδέεται µε την 

αριστοκρατική τάξη και αυτό φαίνεται και από τη µαρτυρία του Στράβωνος, ο οποίος 

χαρακτηριστικά αναφέρει: ἔστι δὲ καὶ τὸ γένος τῶν ἵππων ἄριστον τὸ Ἀρκαδικόν, καθάπερ 

καὶ τὸ Ἀργολικὸν καὶ τὸ Ἐπιδαύριον322. Επίσης στην αγγειογραφία των ΑΡΧ και ΚΛ χρόνων ο 

ίππος είναι η αγαπηµένη µορφή των καλλιτεχνών, ο οποίος απεικονίζεται µε ταινίες στο λαιµό 

του, που παραπέµπουν σε νικητήριες σκηνές ιππικών αγώνων
323

.  

Τέλος, τα µικρά αυτά χάλκινα αντικείµενα της συγκεκριµένης περιόδου µας 

επιτρέπουν να διαπιστώσουµε τις ικανότητες των τεχνιτών, οι οποίοι φαίνεται να γοητεύονται 

από την κίνηση των µορφών. Στα ΑΡΧ χρόνια και προς το τέλος της περιόδου έχουµε 

απεικονίσεις αλόγων σε νοµίσµατα της Θέλπουσας
324

 και του Κλείτορος
325

. Ο απεικονιζόµενος 

ίππος των αρκαδικών νοµισµάτων της Θέλπουσας πρέπει να συνδέεται µε τον Ποσειδώνα, ενώ 

                                                 
316

. Πετρόπουλος 1987–1988, 91, πίν. 11, εικ. 12. 
317

. Γκαδόλου 2003, 315, 320, εικ. 7. 
318

. Αδρύµη-Σισµάνη et al., 47–49. 
319

. Για τη λατρεία του Ποσειδώνος Ιππίου στην Αρκαδία πρβλ. Γάλλου, 91–94. 
320

. Αδρύµη-Σισµάνη et al., 47–52. 
321

. Στους Λουσούς στο αγώνισµα κέλητι ἵππῳ κέρδισε ο Ακεστορίδας από την Τρωάδα. Βλ. Perlman, 159. Ο Π. 

Σιγαλός γηγενής από το χωριό Λουσικό (παλ. τοπων. Χαµάκου) αναφέρει ότι οι Σουδενιώτες είχαν εκλεκτά άλογα 

και γαϊδάρους και µαζί µε τους Χαµακιώτες στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου πραγµατοποιούσαν «ιπποδροµικούς» 

αγώνες και ο νικητής ως έπαθλο έπαιρνε την «Πασχαλινή κουλούρα». Σε άλλο σηµείο αναφέρει ότι οι ιππικοι 

αυτοί αγώνες «είναι κατάλοιπα των ιππικών αγώνων Λούσια» (πρβλ. Σιγαλός, 46). Οι γηραιότεροι των Κάτω 

Λουσών µε πληροφόρησαν ότι ιδίως κατά τα έτη 1930–1950 κυρία ασχολία των Σουδενιωτών ήταν και η 

αναπαραγωγή αλόγων. 
322

. Στράβ. VIII 8, 1 = C 388. 
323

. Χατζηδηµητρίου, 85, 87, πίν. 32 Γ1 και 33 Γ4. 
324

. SNG, Cop. 318. 
325

. SNG, Cop., 226–227. BCD Collection, Pel., 339–341. 
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εκείνα του Κλείτορος πιθανόν να αποτελούν σαφείς παραποµπές στους αγώνες που διοργάνωσε 

ο επώνυµος ήρωας προς τιµήν του πατέρα του, Αζάνα.  

 

ΑΡΧΑΪΚΗ–ΚΛΑΣΙΚΗ–ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ–ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 

Στο χώρο µελέτης η θέση Ξηρόκαµπος (αρ. 63, χάρτης 6) στην περιοχή του 

Σκεπαστού παρουσιάζει ενδείξεις που ανάγονται στους µεταβατικούς χρόνους από τα ΥΓΕ στα 

ΠΑΡΧ χρόνια και πέντε (5) θέσεις Βελβίνικο (αρ. 49, χάρτης 6), Κιούπια Καλαβρύτων (αρ. 69, 

χάρτης 6), Σκαµιά (αρ. 72, χάρτης 7), (Μέσα στο χωριό) Κρυονερίου (αρ. 81, χάρτης 7) και 

Αλώνια Κρυνονερίου (αρ. 87, χάρτης 7), που ανήκουν στα ΠΑΡΧ χρόνια (πίν. 5). 

Οι θέσεις της ΑΡΧ περιόδου (πίν. 5) είναι αρκετές, είκοσι (20) τον αριθµό και µας 

επιτρέπουν να σχηµατίσουµε µία εικόνα του χώρου. Είναι οι παρακάτω: (Νεκροταφείο του 

χωριού) Φλαµπούρων (αρ. 47, χάρτης 6), Καψαλάκι (αρ. 48, χάρτης 7), Καστρίτσι (αρ. 67, 

χάρτης 7), Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων (αρ. 76, χάρτης 6), Μπρίσοβο, ή Πρίµισι, 

Άγιος Ιωάννης (αρ. 86, χάρτης 6), Καραµεσιναίικα (αρ. 92, χάρτης 7), Παναγιά (αρ. 106, 

χάρτης 8), Κολώνες, ή Στάδιο (αρ. 112, χάρτης 8), Λόφος του Αγιο-Θανάση (αρ. 137, χάρτης 

6), Άγιος Πέτρος (αρ. 175, χάρτης 8), Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ) (αρ. 183, 

χάρτης 8), Κάτω Νίστα (αρ. 206, χάρτης 8), Αλώνι του Ξενοχρήστου (αρ. 229, χάρτης 9), 

Κτήµα Καραπιπέρη (αρ. 232, χάρτης 9), (Επί της Επαρχιακής οδού Τριποτάµων – Σοπωτού – 

Καλαβρύτων) (αρ. 234, χάρτης 9), Αροανία (αρ. 238, χάρτης 8), Μονή Τριποτάµων, ή 

Κοιµήσεως Θεοτόκου (αρ. 252, χάρτης 9), (Μέσα στο χωριό) Κάτω Τριποτάµων (αρ. 253, 

χάρτης 9), Λόφος Αγίου Αθανασίου (αρ. 277, χάρτης 8) και Χείµαρρος Αυτίτσαινας (αρ. 294, 

χάρτης 9). 

Μπορούµε, εποµένως, να υποθέσουµε ότι η διάσπαρτη κατοίκηση µέσω µικρών 

γειτονικών εγκαταστάσεων, οι οποίες προέκυψαν κατά τη ΓΕ περίοδο, συνεχίστηκε και στην 

ΑΡΧ. Οι οικισµοί αυτοί είναι δύσκολο να εντοπιστούν σήµερα λόγω της απουσίας της 

ανασκαφικής έρευνας. Ωστόσο, πειστήρια της ύπαρξής τους συναντάµε στους κοινούς τόπους 

λατρείας, τα ιερά, τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων χρονολογούνται από τους ΑΡΧ 

χρόνους. Στην ΑΡΧ εποχή παρουσιάζεται µία ιδιαίτερη ανάπτυξη του θρησκευτικού στοιχείου, 

γεγονός που φανερώνει ότι η πόλις αρχίζει να εδραιώνεται µε βάση τη λατρευτική συνοχή, 

όπως η εύρεση στοιχείων που αφορούν στην κατασκευή του ναού στη θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή 

Μονή Αγίων Θεοδώρων (αρ. 76, χάρτης 6, εικ. 181, 183), του ναού στη θέση Παναγιά στους 

Λουσούς (αρ. 106, χάρτης 8), του ναού στη θέση Κολώνες, ή Στάδιο (αρ. 112, χάρτης 8) µε 

στοιχεία λατρείας της εποχής αυτής και τα αρχιτεκτονικά µέλη που εντοπίζονται στον χώρο της 

Ψωφίδας (αρ. 253, χάρτης 9, εικ. 442, 447, 449, 451). 
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Η εύρεση του ταφικού πίθου στη θέση Κιούπια (αρ. 69, χάρτης 6) Καλαβρύτων µε 

σηµαντικά ευρήµατα (εικ. 146–149), οι ταφικοί πίθοι στη θέση Σκαµιά στο Τρεχλό (αρ. 72, 

χάρτης 7, εικ. 153–160), οι πιθανοί οικισµοί στη θέση Βελβίνικο (αρ. 49, χάρτης 6) 

Φλαµπούρων και στη θέση Κάτω Νίστα Λυκουρίας (αρ. 206, χάρτης 8, εικ. 358), η κοιλάδα 

της Σέλιτσας στο χωριό Αροανία, από το οποίο προέρχονται και οι δύο χάλκινες λαβές (εικ. 

389) υδριών (αρ. 238, χάρτης 9 και αρ. 234, χάρτης 9), αποτελούν δείγµατα κατοίκησης του 

χώρου και κατά την περίοδο αυτή, η οποία φαίνεται να είναι εποχή εξέλιξης και ακµής για την 

περιοχή. Σχετικά µε τις δύο χάλκινες λαβές υδριών από την Αροανία δεν γνωρίζουµε, εάν 

ανήκουν σε τεφροδόχα αγγεία ή άλλου είδους, επειδή ο τρόπος µε τον οποίον περιήλθαν στην 

κυριότητα της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ δεν επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων. Η κάθετη λαβή 

βρίσκει παράλληλα µε ανάλογες λακωνικές λαβές που χρονολογούνται στο α΄ µισό του 6
ου

 αι. 

π.Χ.
326

. Ο C. Rolley θεωρεί ότι οι χάλκινες υδρίες της Μεγάλης Ελλάδας [Sala Consilina και 

του Paestum (Ποσειδωνία)] µιµούνται λακωνικά πρότυπα και χρονολογούνται και αυτές στο 

τελευταίο τέταρτο του 6
ου

 αι. π.Χ.
327

. Η οριζόντια λαβή βρίσκει παράλληλα µε ανάλογες που 

προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Ολυµπίας, Κρέστενα
328

 και Καλολετζή
329

. Ο C. 

Rolley είναι της άποψης ότι το εργαστήριο πρέπει να είναι λακωνικό, λόγω της έντονης 

παρουσίας των λακωνικών στοιχείων
330

, όµως οι λαβές από την Αροανία µπορεί να έχουν 

στοιχεία λακωνικής επιρροής, όµως δεν είναι λακωνικού εργαστηρίου, αλλά ντόπιου. Οι 

τεχνίτες της περιοχής απέδωσαν µε άριστα τεχνοτροπικό τρόπο τις λαβές των αγγείων που 

βρίσκουν παράλληλα από την περιοχή της Ολυµπίας, στην οποία πρέπει να αναζητηθεί ένα 

ακόµη εργαστήριο. Άλλωστε η Ψωφίδα βρισκόταν στα σύνορα των δύο µεγάλων περιοχών 

Ηλείας και Αρκαδίας και µεταξύ τους πρέπει να υπήρχε επιρροή. 

Ο Παυσανίας µας παραδίδει ότι οι Κλειτόριοι είχαν αφιερώσει άγαλµα από τη δεκάτη 

των λαφύρων
331

, όπως και οι Ψωφίδιοι είχαν ανεγείρει ανδριάντα στους προξένους των Ηλείων 

Λάµπον του Αρνίσκου και γιο του Αριστάρχου
332

. Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν στην άποψη 

ότι την εποχή αυτή οικισµοί της Β/Β∆ Αρκαδίας, όπως οι προαναφερθείσες διέθεταν 

συγκρότηση που προϋποθέτει την ύπαρξη οργανωµένης πόλης. 

Στο διάστηµα της περιόδου αυτής αναπτύσσεται η βιοτεχνία και το εµπόριο, 

δραστηριότητες στις οποίες οι άνθρωποι είχαν επιδοθεί και κατά την προηγούµενη περίοδο, 

αλλά τώρα ευνοούνται και από τον αποικισµό. Οι ανάγκες του εµπορίου επέβαλαν την κοπή 

                                                 
326

. Rolley 1963, 484. 
327

. Rolley 1963, 482, 484. 
328

. Λεξικό 2001, 234, 1949. Rolley 1963, 467. 
329

. Γιαλούρης 1965α, 210, πίν.235. 
330

. Rolley 1963, 484. 
331

. Παυσ. V 23, 7. Morgan 1999, 416. 
332

. Παυσ. VI 16, 7. Morgan 1999, 422. 
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νοµίσµατος, που επετεύχθη µετά από διαδοχικές βελτιώσεις παλαιοτέρων µέσων ανταλλαγής. Η 

Ψωφίς είναι η µόνη πόλη από την περιοχή µελέτης που εκδίδει νόµισµα πριν από το 471 π.Χ.
333

.  

Έτσι, από τα ευρήµατα της περιόδου αυτής φαίνεται ότι δεν σηµειώνεται καµία 

οπισθοδρόµηση, αντίθετα η ανάπτυξη που είχε αρχίσει στα ΓΕ χρόνια συνεχίζεται και µάλιστα 

µε γρήγορο ρυθµό. 

Τρεις θέσεις, Κολώνες, ή Στάδιο (αρ. 112, χάρτης 8), Αλώνι του Ξενοχρήστου (αρ. 

229, χάρτης 9), Αροανία (αρ. 238, χάρτης 9) και Λόφος Αγίου Αθανασίου (αρ. 277, χάρτης 

8), που χρονολογούνται στο µεταίχµιο µεταξύ ΑΡΧ και ΚΛ εποχής και συγκεκριµένα στα 

ΥΑΡΧ, ή πρώιµα ΚΛ χρόνια, φανερώνουν ότι το πέρασµα στην ΚΛ εποχή γίνεται οµαλά. 

 

Στην Κλασική (ΚΛ) περίοδο (πίν. 5) εντοπίστηκαν ογδόντα µία (81) θέσεις (πίν. 5): 

Γαρού Ράχη ∆ροσάτου (αρ. 25, χάρτης 6), Γεωργάµ(η) Λίµνη ∆ροσάτου (αρ. 26, χάρτης 6), 

Λάκκες, ή Ποτάµι ∆ροσάτου (αρ. 28, χάρτης 6), Μέργα Ίσωµα, ή Παναγιά (αρ. 31, χάρτης 6), 

Οικισµός Μουρίκι Προφήτη Ηλία (αρ. 38, χάρτης 7), Λίµνα (αρ. 39, χάρτης 7), Τρεχλόν (αρ. 

53, χάρτης 7), Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6), Ξηρόκαµπος 

(αρ. 63, χάρτης 6), Αγία Παρασκευή Καλαβρύτων (αρ. 65, χάρτης 6), Καστρίτσι Κάτω 

Βλασίας (αρ. 67, χάρτης 7), Καλάβρυτα (αρ. 71, χάρτης 6), Άγιος Κωνσταντίνος Καλαβρύτων 

(αρ. 75, χάρτης 6), Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων (αρ. 76, χάρτης 6), Καστανιά 

Μανεσίου (αρ. 83, χάρτης 7), Παναγιά Μανεσίου (αρ. 84, χάρτης 7), Μπρίσοβο, ή Πρίµισι, 

Άγιος Ιωάννης Καλαβρύτων (αρ. 86, χάρτης 6), Ακλαδούρες Κάτω Λουσών (αρ. 96, χάρτης 

8), Χαρακτινού (αρ. 105, χάρτης 8), Παναγιά Κάτω Λουσών (αρ. 106, χάρτης 8), (Μέσα στο 

χωριό) Λουσικού (αρ. 109, χάρτης 8), Κολώνες, ή Σταάδιο Κάτω Λουσών (αρ. 112, χάρτης 8), 

Βορούς Σιγουνίου (αρ. 120, χάρτης 8), Λόφος Αγιο-Θανάση Σόλου (αρ. 137, χάρτης 6), 

Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών Καστριών (αρ. 140, χάρτης 8), 

Κεράσοβα Ελατοφύτου Κλειτορίας (αρ. 146, χάρτης 8), Σερεµετάκι, ή Κλεισούρα οικισµού 

Αγίου Βλασίου Γλάστρας (αρ. 150, χάρτης 8), Φιλοµάτι, ή Αµπέλια (αρ. 153, χάρτης 8), 

Λυκουριώτισσα, ή Λυγουριώτισσα ΄Ανω Κλειτορίας (αρ. 159, χάρτης 8), Καρούζου (Στα 

δυτικά του χωριού) Κλειτορίας (αρ. 162, χάρτης 8), Κιάφα Άνω Κλειτορίας (αρ. 163, χάρτης 

8), Άγιος ∆ηµήτριος, ή (Εντός του χωριού) Κλειτορίας (αρ. 165, χάρτης 8), Κοίτη ποταµού 

Καρνέσιου (αρ. 167, χάρτης 8), Ξερόκαµπος, ή Τρούπα (αρ. 169, χάρτης 8), Φραγκοκκλήσι, ή 

Παναγιά (αρ. 170, χάρτης 8), Κάπου Καλύβι (αρ. 174, χάρτης 8), Άγιος Πέτρος (αρ. 175, 

χάρτης 8), Νταµάρι (αρ. 178, χάρτης 8), Ρηγαίικο χωράφι (αρ. 179, χάρτης 8), Παλάτι, ή 

Καταρράχη (αρ. 181, χάρτης 8), Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ) (αρ. 183, 

χάρτης 8), Κόντρα (αρ. 184, χάρτης 8), Παλιόνταρα, ή Κολώνες (αρ. 189, χάρτης 8), Γρασίδι 

του Παλιόνταρα (αρ. 190, χάρτης 8), Κάτω Νίστα (αρ. 206, χάρτης 8), Σπήλαιο ∆ροβολοβού 

                                                 
333

. Head, 453. BMC, Pel., 198. BCD Collection Pel., 394–399. 
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(αρ. 224, χάρτης 9), Αλώνι του Ξενοχρήστου (αρ. 229, χάρτης 9), Αροανία (αρ. 238, χάρτης 

8), Ελουκός (αρ. 241, χάρτης 9), Πόρτες, ή Γαλαρία (αρ. 243, χάρτης 9), Βασιλική (αρ. 245, 

χάρτης 9), Κρεµµυδόγιαννη (αρ. 246, χάρτης 9), Σφακιερό (αρ. 247, χάρτης 9), Παλιόκαστρο, 

ή Κοκκινιά, ή Πρασινίτσα (αρ. 248, χάρτης 9), Μαγαζιά (αρ. 249, χάρτης 9), Λόφος 

Μπαρµπανίτσα (αρ. 250, χάρτης 9), Άγιος Ιωάννης (αρ. 251, χάρτης 9), Μονή Τριποτάµων, ή 

Κοιµήσεως Θεοτόκου (αρ. 252, χάρτης 9), (Μέσα στο χωριό) (αρ. 253, χάρτης 9), Βρύση του 

Κατριβά (αρ. 254, χάρτης 9), Αγραπιδιά Ελένης (αρ. 255, χάρτης 9), (Μέσα στον οικισµό) 

(αρ. 256, χάρτης 9), Σχολικό Συγκρότηµα (αρ. 258, χάρτης 9), Παλιοµάγγανο (αρ. 259, 

χάρτης 9), Εβραίικη Λάκκα (αρ. 260, χάρτης 9), Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια (αρ. 261, 

χάρτης 9), Κάτω από τη γέφυρα (αρ. 263, χάρτης 9), Λόφος Αγίου Βασιλείου (αρ. 264, 

χάρτης 9), Παλιοφυτειές (αρ. 268, χάρτης 9), Πλάτανος του Παυσανία, ή Κεφαλόβρυσο (αρ. 

271, χάρτης 9), Αµυγδαλέα (αρ. 275, χάρτης 8), Λόφος Αγίου Αθανασίου (αρ. 277, χάρτης 8), 

Πηγή Αγίου Ανδρέα (αρ. 280, χάρτης 8), Άγιος Αθανάσιος, ή Αβρότι (αρ. 288, χάρτης 9), 

∆υτικές υπώρειες Προφήτη Ηλία, ή ∆εξαµενή (αρ. 289, χάρτης 9), ∆ιάσελο (αρ. 291, χάρτης 

9), Χείµαρρος Αυτίτσαινας (αρ. 294, χάρτης 9), Άρτυµα (αρ. 295, χάρτης 9), Νέα Πάος (αρ. 

296, χάρτης 9), Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα (αρ. 299, χάρτης 9), Χάνι του Καλαθά (αρ. 303, 

χάρτης 9). 

Στον 5
ο
 αι. π.Χ. ο οικιστικός πυρήνας των πόλεων έχει ήδη διαµορφωθεί. Τα ΥΚΛ και 

ΕΛΛ χρόνια εκπροσωπούνται µε το µεγαλύτερο αριθµό θέσεων από όλες τις άλλες χρονικές 

περιόδους. Αυτό, όπως επισηµαίνει ο Γ. Α. Πίκουλας, µπορεί να συσχετισθεί µε το γεγονός ότι 

οι Αρκάδες εισέρχονται στο πολιτικό προσκήνιο ως µεγάλη δύναµη
334

. Οι πόλεις συνοικίστηκαν 

σε θέσεις φυσικά οχυρές
335

, όπως σε υψώµατα, ή σε υψίπεδα οροπεδίων, παρουσιάζοντας τις 

δικές τους χωροταξικές ιδιαιτερότητες, µε µόνη διαφορά την πόλη του Κλείτορος, η οποία 

ιδρύεται σε περίκλειστη κοιλάδα. Τα τείχη τους περιβάλλουν τον αστικό χώρο παρέχοντας 

ασφάλεια όχι µόνον στα ιερά και τα δηµόσια κτήρια, αλλά και στους κατοίκους σε περίπτωση 

πολιορκίας. Η αγορά αποτελεί το ζωτικό πυρήνα της ζωής και της δράσης των κατοίκων. 

Πρόκειται για ειδικό χώρο µε κτίσµατα που αναπτύσσονται γύρω από µία πλατεία, µέσα στον 

οικιστικό πυρήνα της πόλης. Στην αγορά βρίσκονται τα δηµόσια κτήρια, η στοά, το 

βουλευτήριο και τα ιερά και ο χώρος των εµπορικών συναλλαγών. Επίσης το θέατρο 

αποτελούσε το κέντρο της πολιτικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής της πόλης. Στους ΚΛ 

και ΕΛΛ χρόνους στην Επαρχία Καλαβρύτων αναπτύσσονται πόλεις και κώµες, οι οποίες 

αναφέρονται στις γραπτές πηγές και των οποίων η ύπαρξη πιστοποιείται από τα αρχαιολογικά 

κατάλοιπα. Αναµφίβολα διαδραµατίζουν σπουδαίο ρόλο στην περιοχή. Η διάταξη καθώς και η 

                                                 
334

. Βλ. ΝΜΧ, 231. 
335

. Οι κλασικές πόλεις καταλαµβάνουν ψηλές και δυσπρόσιτες θέσεις. Στην Αιτωλία χαρακτηριστικό παράδειγµα 

είναι αυτό της Νέας Πλευρώνος, της Πυλλήνης και της Αιτωλικής Χαλκίδος. Για το θέµα πρβλ. Πορτελάνος, τόµ. 

Α΄, 293. 
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κατανοµή των οικισµών στο χώρο του Καλαβρυτινού πεδίου φαίνεται ότι δεν είναι τυχαία, αλλά 

ακολουθεί ορισµένους κανόνες, οι οποίοι ασφαλώς υπαγορεύονται όχι µόνον από τη 

µορφολογία του εδάφους, αλλά και από τις πηγές πλούτου, τις οικονοµικές και πολιτικές 

συνθήκες.  

 

Θέσεις µε ευρήµατα των Ελληνιστικών (ΕΛΛ) χρόνων (πίν. 5), οι οποίες ανιχνεύονται 

σε αντίστοιχες θέσεις της Κλασικής εποχής, είναι οι εξής πενήντα δύο (52): Γεωργάµ(η) Λίµνη 

(αρ. 26, χάρτης 6), Λάκκες, ή Ποτάµι (αρ. 28, χάρτης 6), Μέργα Ίσωµα, ή Παναγιά (αρ. 31, 

χάρτης 6), Λίµνα (αρ. 39, χάρτης 7), Παλιοπήγαδο (αρ. 59, χάρτης 6), Ξηρόκαµπος (αρ. 63, 

χάρτης 6), Αγία Παρασκευή (αρ. 65, χάρτης 6), Καστρίτσι (αρ. 67, χάρτης 7), Γκρεµουλ(ι)άς, 

ή Μονή Αγίων Θεοδώρων (αρ. 76, χάρτης 6), Μπρίσοβο, ή Πρίµισι, ή Άγιος Ιωάννης (αρ. 86, 

χάρτης 6), Ακλαδούρες (αρ. 96, χάρτης 8), Χαρακτινού (αρ. 105, χάρτης 8), Παναγιά Κάτω 

Λουσών (αρ. 106, χάρτης 8), (Μέσα στο χωριό) (αρ. 109, χάρτης 8), Κολώνες, ή Στάδιο (αρ. 

112, χάρτης 8), Βορούς (αρ. 120, χάρτης 8), Λόφος του Αγιο-Θανάση (αρ. 137, χάρτης 6), 

Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών (αρ. 140, χάρτης 8), Κεράσοβα 

(αρ. 146, χάρτης 8), Καρούζου (Στα δυτικά του χωριού) (αρ. 162, χάρτης 8), Κιάφα (αρ. 163, 

χάρτης 8), Κοίτη ποταµού Καρνέσιου (αρ. 167, χάρτης 8), Ξερόκαµπος, ή Τρούπα (αρ. 169, 

χάρτης 8), Φραγκοκκλήσι, ή Παναγιά (αρ. 170, χάρτης 8), Άγιος Πέτρος (αρ. 175, χάρτης 8), 

Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ) (αρ. 183, χάρτης 8), Ελουκός (αρ. 241, χάρτης 

9), Πόρτες, ή Γαλαρία (αρ. 243, χάρτης 9), Βασιλική (αρ. 245, χάρτης 9), Κρεµµυδόγιαννη 

(αρ. 246, χάρτης 9), Σφακιερό (αρ. 247, χάρτης 9), Παλιόκαστρο, ή Κοκκινιά, ή Πρασινίτσα 

(αρ. 248, χάρτης 9), Μαγαζιά (αρ. 249, χάρτης 9), Λόφος Μπαρµπανίτσα (αρ. 250, χάρτης 9), 

Άγιος Ιωάννης (αρ. 251, χάρτης 9), Μονή Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου (αρ. 252, 

χάρτης 9), (Μέσα στο χωριό) Κάτω Τριποτάµων (αρ. 253, χάρτης 9), Βρύση του Κατριβά (αρ. 

254, χάρτης 9), Αγραπιδιά Ελένης (αρ. 255, χάρτης 9), Σχολικό Συγκρότηµα (αρ. 258, χάρτης 

9), Παλιοµάγγανο (αρ. 259, χάρτης 9), Εβραίικη Λάκκα (αρ. 260, χάρτης 9), 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια (αρ. 261, χάρτης 9), Κάτω από τη γέφυρα (αρ. 263, χάρτης 

9), Πλάτανος του Παυσανία, ή Κεφαλόβρυσο (αρ. 271, χάρτης 9), Άγιος Αθανάσιος, ή Αβρότι 

(αρ. 288, χάρτης 9), ∆υτικές υπώρειες Προφήτη Ηλία, ή ∆εξαµενή (αρ. 289, χάρτης 9), 

∆ιάσελο (αρ. 291, χάρτης 9), Χείµαρρος Αυτίτσαινας (αρ. 294, χάρτης 9), Άρτυµα (αρ. 295, 

χάρτης 9), Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα (αρ. 299, χάρτης 9) και Χάνι του Καλαθά (αρ. 303, χάρτης 

9). 

Επίσης είκοσι πέντε (25) θέσεις που ανάγονται στους ΕΛΛ χρόνους, οι οποίες όµως 

δεν ανιχνεύονται σε προγενέστερη κατοίκηση (πίν. 5), είναι οι εξής: Κλοκός (αρ. 40, χάρτης 

6), Κάστρο, ή Σκυλόλακκα (αρ. 55, χάρτης 6), Παλιοπήγαδο (αρ. 59, χάρτης 6), Ξηρόκαµπος 

(αρ. 63, χάρτης 6), (Μέσα στο χωριό) (αρ. 81, χάρτης 7), Καραµεσιναίικα (αρ. 92, χάρτης 7), 
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Παναγιά (αρ. 102, χάρτης 8), ∆ιάσελο (αρ. 104, χάρτης 9), Φούρνοι (αρ. 107, χάρτης 8), 

Βετελίνο, ή Βετελίνος (αρ. 108, χάρτης 8), Χαµακαίικο Βουνό, ή Κ(ο)υκλάκι (αρ. 110, χάρτης 

8), Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος (αρ. 119, χάρτης 8), Λόφος Τσούκα (αρ. 121, χάρτης 8), 

Πύργος (αρ. 144, χάρτης 8), Άγιος Ιωάννης (αρ. 145, χάρτης 8), (Μέσα στο χωριό ) (αρ. 154, 

χάρτης 8), Κοτρώνες, ή Πλάτανος (αρ. 158, χάρτης 8), Στα Μνήµατα (αρ. 168, χάρτης 8), 

Γυναικείο Χάνι, ή Ξυδιάς (αρ. 177, χάρτης 8), Καρποτένι (αρ. 180, χάρτης 8), Ελληνικό (αρ. 

257, χάρτης 9), Βορός (αρ. 282, χάρτης 8), Άγιος Γεώργιος, ή Κάστρα (αρ. 283, χάρτης 8), 

Κουκούλες (αρ. 304, χάρτης 9), Παλιοκατούνα (αρ. 307, χάρτης 8) (πίν. 5).  

Σηµειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την καταγραφή των θέσεων στους χάρτες 6 

(Φύλλο ΑΙΓΙΟΝ), 7 (Φύλλο ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑ), 8 (Φύλλο ∆ΑΦΝΗ), 9 (φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ) 

και 10 (φύλλο ∆ΕΡΒΕΝΙΟΝ), είναι ορατός ο πυρήνας των µεγάλων οικισµών που συγκροτούν 

τις πόλεις, ενώ µερικές θέσεις ανήκουν σε µικρότερες εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται 

εκτός του άστεως. Τα ευρήµατα που επισηµάνθηκαν και αφορούν σε οικισµούς ή κώµες, 

παρόλο που είναι λιγοστά, µαρτυρούν ότι ήταν συγκροτηµένοι οικισµοί ήδη από τον 4
ο
 αι. π.Χ., 

όπως π.χ. ο οικισµός της κώµης Νάσοι, που εντοπίστηκε στη θέση Γλανιτσά (αρ. 319, χάρτης 

8) και στα Β αυτής. Η ανασκαφική έρευνα θα συµβάλει στην κατανόηση του συνοικισµού όχι 

µόνον της προαναφερόµενης κώµης, αλλά και των άλλων οικισµών που εντοπίστηκαν.  

Στην ΕΛΛ εποχή παρατηρούµε ότι οι θέσεις που εντοπίζονται στο Καλαβρυτινό πεδίο 

είναι πάρα πολλές, γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι εγκαταστάσεις καταλαµβάνουν 

και τη χώρα των πόλεων. Με την επέκταση των εγκαταστάσεων το τοπίο της περιοχής πρέπει 

να γνώρισε σηµαντικές µεταβολές. Σε ορισµένες θέσεις που η ανθρώπινη δραστηριότητα 

υπήρξε έντονη, το δάσος θα πρέπει να αποψιλώθηκε µε σκοπό τη δηµιουργία νέων χωραφιών 

για την κτηνοτροφία και την υλοτοµία. Ο εντοπισµός των θέσεων σε καλλιεργήσιµες γαίες, 

πλησίον των διοικητικών κέντρων, µαρτυρεί ότι αυτές χρησιµοποιήθηκαν για την καλλιέργεια 

των οσπρίων και των σιτηρών, βασικών στοιχείων της ανθρώπινης διατροφής. Κοντά στους 

οικισµούς θα καλλιεργούνταν και αµπέλια, την ύπαρξη των οποίων γνωρίζουµε από την εύρεση 

ληνού και υποληνίου στην περιοχή του Κλείτορος, στη θέση Άγιος Πέτρος
336

 (αρ. 175, χάρτης 

8) και στη θέση Φούρνοι (αρ. 107, χάρτης 8) των Λουσών
337

. Στην Ψωφίδα δεν αποκλείεται οι 

κάτοικοι, λόγω έλλειψης καλλιεργήσιµων γαιών και σε εδάφη µε µεγάλη κλίση, να είχαν προβεί 

στην κατασκευή ανδήρων, αυξάνοντας έτσι την καλλιεργήσιµη έκταση. Επιπλέον, η µεγάλη 

δραστηριοποίηση πιθανόν να οφείλεται και στην ύπαρξη του οδικού δικτύου, µέσω του οποίου 

επιτυγχανόταν η διακίνηση των προϊόντων, γεωργικών και κτηνοτροφικών σε µικρή κλίµακα 

στην αρχή προς τις όµορες πόλεις και προς τις µεγάλες αγορές αργότερα, όπου και το ευρύ 

καταναλωτικό κέντρο.  

                                                 
336

. Πετριτάκη 2005, 356. 
337

. Από την ανασκαφή προέκυψε ότι εδώ γινόταν και παραγωγή κρασιού. Πρβλ. Μητσοπούλου-Leon 2007, 39–50, 

πίν. 9–18. 
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Στη Ρωµαϊκή (ΡΩΜ) εποχή (πίν. 5) ανήκουν σαράντα οκτώ (48) θέσεις: Γαρού Ράχη 

(αρ. 25, χάρτης 6), Λάκκες, ή Ποτάµι (αρ. 28, χάρτης 6), Μέργα Ίσωµα, ή Παναγιά (αρ. 31, 

χάρτης 6), Οικισµός Μουρίκι (αρ. 38, χάρτης 7), Παλιοπήγαδο (αρ. 59, χάρτης 6), 

Ξηρόκαµπος (αρ. 63, χάρτης 6), Αγία Παρασκευή (αρ. 65, χάρτης 6), Καστρίτσι (αρ. 67, 

χάρτης 7), Καλάβρυτα (αρ. 71, χάρτης 6), Άγιος Κωνσταντίνος (αρ. 75, χάρτης 6), ∆ιάσελο 

(αρ. 104, χάρτης 9), Παναγιά (αρ. 106, χάρτης 8), Φούρνοι (αρ. 107, χάρτης 8), Βετελίνο, ή 

Βετελίνος (αρ. 108, χάρτης 8), Κολώνες, ή Στάδιο (αρ. 112, χάρτης 8), Βορούς (αρ. 120, 

χάρτης 8), Λόφος Τσούκα (αρ. 121, χάρτης 8), Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των Καστριών, ή 

Σπήλαιο των Λιµνών (αρ. 140, χάρτης 8), (Μέσα στο χωριό) (αρ. 154, χάρτης 8), Κοτρώνες, ή 

Πλάτανος (αρ. 158, χάρτης 8), Λυκουριώτισσα, ή Λυγουριώτισσα (αρ. 159, χάρτης 8), 

Καρούζου (Στα δυτικά του χωριού) (αρ. 162, χάρτης 8), Κοίτη ποταµού Καρνέσιου (αρ. 167, 

χάρτης 8), Ξερόκαµπος, ή Τρούπα (αρ. 169, χάρτης 8), Φραγκοκκλήσι, ή Παναγιά (αρ. 170, 

χάρτης 8), Άγιος Πέτρος (αρ. 175, χάρτης 8), Γυναικείο Χάνι, ή Ξυδιάς (αρ. 177, χάρτης 8), 

Ρηγαίικο χωράφι (αρ. 179, χάρτης 8), Καρποτένι (αρ. 180, χάρτης 8), Παλάτι, ή Καταρράχη 

(αρ. 181, χάρτης 8), Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ) (αρ. 183, χάρτης 8), 

Κόντρα (αρ. 184, χάρτης 8), Γρασίδι του Παλιόνταρα (αρ. 190, χάρτης 8), Κάτω Νίστα (αρ. 

206, χάρτης 8), Παλιόκαστρο, ή Κοκκινιά, ή Πρασινίτσα (αρ. 248, χάρτης 9), Μαγαζιά (αρ. 

249, χάρτης 9), Άγιος Ιωάννης (αρ. 251, χάρτης 9), Μονή Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως 

Θεοτόκου (αρ. 252, χάρτης 9), (Μέσα στο χωριό) (αρ. 253, χάρτης 9], Αγραπιδιά Ελένης (αρ. 

255, χάρτης 9), Σχολικό Συγκρότηµα (αρ. 258, χάρτης 9), Παλιοµάγγανο (αρ. 259, χάρτης 9), 

Εβραίικη Λάκκα (αρ. 260, χάρτης 9), Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια (αρ. 261, χάρτης 9), 

Παλιοφυτειές (αρ. 268, χάρτης 9), Άρτυµα (αρ. 295, χάρτης 9), Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα (αρ. 

299, χάρτης 9), Χάνι του Καλαθά (αρ. 303, χάρτης 9), οι οποίες όµως ανιχνεύονται σε θέσεις 

των ΚΛ, ή ΕΛΛ χρόνων.  

Επίσης στη Ρωµαϊκή (ΡΩΜ) εποχή ανήκουν και τριάντα δύο (32) θέσεις, οι οποίες 

εντοπίζονται χωρίς προηγούµενη ένδειξη κατοίκησης: Πλαγιά, ή Λάκκα (αρ. 2, χάρτης 6), 

Βελίνο, ή Βελινός (αρ. 3, χάρτης 6), Άϊ-Γιάννης, ή Αδιάκοπος (αρ. 5, χάρτης 6), 

Παλαιοµονάστηρο (αρ. 23, χάρτης 6), Επτά Πηγάδια (αρ. 46, χάρτης 6), (Επαρχιακή οδός 

Καλαβρύτων – Λουσών – Κλειτορίας) (αρ. 56, χάρτης 6), Παλιοπήγαδο (αρ. 59, χάρτης 6), 

Καµάρες, ή Βύθισµα (αρ. 70, χάρτης 6), Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου (αρ. 74, χάρτης 6), 

Τουρκοµνήµατα (αρ. 79, χάρτης 7), Εκκλησία Αγίου Νικολάου (αρ. 85, χάρτης 7), 

Λυσσόνερο, ή Λυσσόβρυση, ή Βροντό (αρ. 88, χάρτης 6), Μονή Αγίας Λαύρας (αρ. 89, 

χάρτης 6), Σκάλα (αρ. 125, χάρτης 8), Άγιος Ιωάννης Γλάστρας (αρ. 147, χάρτης 8), Άγιος 

Ιωάννης οικισµού Καλλιθέας Κλειτορίας (αρ. 151, χάρτης 8), Στο δηµόσιο δρόµο (αρ. 164, 

χάρτης 8), Άγιοι Ταξιάρχες (αρ. 171, χάρτης 8), Ράχη (Στα ανατολικά του χωριού) (αρ. 176, 

χάρτης 8), Πάνω Βίλα (αρ. 199, χάρτης 8), Άγιος Νικόλαος (αρ. 200, χάρτης 8), Μονή Αγίου 
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Αθανασίου (αρ. 204, χάρτης 8), Λειµιτζίνες, ή Λιµέντζες (αρ. 210, χάρτης 8), Κόστρες (αρ. 

216, χάρτης 8), Καλύβια (αρ. 218, χάρτης 8), Πανουργιά Αχλάδες, ή Πανουργιά Αλωνάκια 

(αρ. 221, χάρτης 8), Βιλιβίνα (αρ. 222, χάρτης 9), Αλυσσό (αρ. 223, χάρτης 9), Λόφος Αγίου 

Γεωργίου (αρ. 269, χάρτης 9), Λόφος Βίτσι (αρ. 272, χάρτης 9), Φραγκοκκλήσι (αρ. 309, 

χάρτης 8) και Τσάρκος (αρ. 313, χάρτης 8). 

Ο σηµαντικός αριθµός των θέσεων της ΡΩΜ εποχής φανερώνει ότι οι πόλεις των ΚΛ 

και ΕΛΛ χρόνων του Καλαβρυτινού χώρου φαίνεται να επιβιώνουν, αλλά συρρικνωµένες ως 

κώµες, για τις οποίες δεν γνωρίζουµε εάν λειτουργούν αυτόνοµα, ή είναι εξαρτηµένες από 

κάποιο µεγάλο κέντρο. Εξαίρεση αποτελεί η πόλη της Κύναιθας, η οποία ευνοήθηκε από τον 

αυτοκράτορα Αδριανό, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Παυσανία
338

. Η ύπαιθρος χώρα δεν 

φαίνεται να ερηµώθηκε, αλλά απεναντίας πρέπει να αναδιοργανώθηκε. Οι Ρωµαίοι θα 

προέβησαν στη συστηµατική εκµετάλλευση των καλλιεργήσιµων γαιών, πιθανόν µέσω ενός 

διοικητικού συστήµατος και αγροτικών συγκροτηµάτων διάσπαρτων στην ύπαιθρο
339

. Στην 

περιοχή που εξετάζεται εντοπίστηκαν στοιχεία, τα οποία, λόγω της θέσεώς τους στο χώρο, 

θεωρούµε ότι σε αρκετές περιοχές, παρά την πυκνότητά τους, δεν συγκροτούν οικισµούς, αλλά 

αγροικίες που βρίσκονται πλησίον οδικών αξόνων, όπως π.χ. στις θέσεις Στο δηµόσιο δρόµο 

(αρ. 164, χάρτης 8), Κάτω Νίστα (αρ. 206, χάρτης 8) και Πανουργιά Αχλάδες, ή Πανουργιά 

Αλωνάκια (αρ. 221, χάρτης 8). Την εποχή αυτή, οι κάτοικοι των αγροτικών εγκαταστάσεων θα 

ασχολούνταν όχι µόνο µε τη γεωργική καλλιέργεια, αλλά και µε την επεξεργασία των 

προϊόντων που θα είχαν στη διάθεσή τους, ώστε πρέπει να τις θεωρήσουµε «αυτόνοµες 

οικονοµικά µονάδες». Στη δραστηριοποίηση των µονάδων αυτών συµβάλλουν οι πολιτικές και 

οικονοµικές συνθήκες της Αυτοκρατορικής εποχής, που είναι οµαλές και επιτρέπουν έτσι την 

κατοίκηση χωρίς οχύρωση. Λόγω του υψοµέτρου, όπως και στις προηγούµενες εποχές, είναι 

αυτονόητο ότι εκτρέφονταν ζώα, όχι µόνον για το κρέας τους, αλλά και για τα παράγωγά τους, 

όπως π.χ. το µαλλί που είναι η πρώτη ύλη για τα υφάσµατα, ή το δέρµα
340

.  

 

Στην Υστερορωµαική (ΥΡΩΜ) περίοδο ανήκουν εννέα (9), Παλιοπήγαδο (αρ. 59, 

χάρτης 6), Αγία Παρασκευή (αρ. 65, χάρτης 6), Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων (αρ. 

76, χάρτης 6), Ξερόκαµπος, ή Τρούπα (αρ. 169, χάρτης 8), Φραγκοκκλήσι, ή Παναγιά (αρ. 

170, χάρτης 8), Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ) (αρ. 183, χάρτης 8), Πάνω Βίλα 

(αρ. 199, χάρτης 8), Μονή Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου (αρ. 252, χάρτης 9), (Μέσα 

                                                 
338

. Παυσ. VIII 19, 1–3. 
339

. Κατά τον Ph. Leveau, η έννοια του territorium στη ρωµαϊκή παράδοση είναι διαφορετική και δεν 

ανταποκρίνεται στα όρια µίας «πολιτικής οντότητας» (πρβλ. Leveau, 459–471). Για παράδειγµα τα όρια της 

αποικίας των Πατρών δεν έχουν καµµία σχέση µε εκείνα της πόλης της ΕΛΛ περιόδου. Είναι ευρύτερα και 

εκτείνονται στη δυτική Αχαΐα, στη νότια Αιτωλία και στη δυτική Λοκρίδα (πρβλ. Kahrstedt, 549–561). 
340

. Η παρουσία των αγροικιών, κατά την άποψη του Ph. Leveau, δηλώνει ότι οι µικροκαλλιεργητές της υπαίθρου 

συνεχίζουν να υφίστανται (πρβλ. Leveau, 471). 
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στο χωριό) (αρ. 253, χάρτης 9), που εντοπίζονται σε ίχνη της προηγούµενης περιόδου, και 

τέσσερες (4) θέσεις, Άγιοι Θεόδωροι, ή Αϊθοδωρότρυπα (αρ. 41, χάρτης 6), Ξυδιά (αρ. 77, 

χάρτης 6), Πύργος (αρ. 129, χάρτης 8), (Χώρος Αθλητικού Κέντρου) (αρ. 297, χάρτης 9), στις 

οποίες δεν εντοπίστηκαν ίχνη προγενέστερης εγκατάστασης (πίν. 5). 

Στην ΥΡΩΜ περίοδο παρατηρούµε µείωση της ανθρώπινης δραστηριότητας, γεγονός 

που φανερώνει πληθυσµιακή συρρίκνωση στην περιοχή µελέτης. Άλλωστε, είναι η εποχή κατά 

την οποία καταρρέει η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία και µαζί και ο διοικητικός της µηχανισµός. Οι 

ρωµαϊκές αγροικίες πρέπει να χάνουν τη δύναµή τους και να ερηµώνονται. ∆εν αποκλείεται να 

επανέρχεται το παραδοσιακό αγροκτηνοτροφικό οικονοµικό σύστηµα, το οποίο ίσως να 

επικεντρώνεται σε µικρής έκτασης εγκαταστάσεις και να είναι λίγοι οι άνθρωποι που κατοικούν 

την περιοχή. Η εύρεση στον Κλείτορα τρίστηλου ελληνόγλωσσου αποσπάσµατος του 

∆ιοκλητιανού Προστάγµατος, που χρονολογείται το 301 µ.Χ. και αναφέρεται στις τιµές 

διατίµησης του µούστου και του κρασιού, ενισχύει την άποψη µιας οργανωµένης εµπορικής 

δραστηριότητας στην περιοχή
341

. Οι επιδροµές των Ερούλων κατά τον 3
ο
 αι. µ.Χ. δεν φαίνεται 

να έπληξαν την περιοχή, σε αντίθεση µε τις επιδροµές των Γότθων του Αλάριχου, κατά το τέλος 

του 4
ου

 αι. µ.Χ., που άφησαν τα σηµάδια τους, σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των πηγών. Ο 

Αλάριχος µετά τη µάχη της Τεγέας µετακινήθηκε δυτικά προς τη Φολόη και τον Ερύµανθο, 

περιοχές στις οποίες σκόπευε να εγκατασταθεί µονίµως
342

. Προκάλεσε καταστροφές στην πόλη 

της Ψωφίδας, το ιερό της, τη χώρα της και την περιοχή του Κλείτορος
343

, όµως η επέλασή του 

ανακόπτεται
344

. ∆εν γνωρίζουµε εάν τα παραπάνω ιστορικά γεγονότα ανέκοψαν την εξάπλωση 

της νέας θρησκείας και εάν οι δύο καταστρεπτικοί σεισµοί του τέλους του 4
ου

 αι. µ.Χ.
345

 και του 

6
ου

 αι. µ.Χ.
346

 έπληξαν και σε τι έκταση την περιοχή. Ίσως η αιτία της κατάρρευσης να ήταν η 

διάλυση του Ρωµαϊκού κράτους, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν πόροι και όχι τόσο οι 

εισβολές και τα φυσικά φαινόµενα.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
341

. Πετριτάκη 1996, 88. 
342

. Βελισαρίου, 270. Ελευθερίου, 261–272. 
343

. Πετριτάκη 1996, 88. 
344

. Βλ. Ελευθερίου, 261–272, πίν. 63–64. 
345

. Για το σεισµό του 4
ου

 αι. µ.Χ (360/365 µ.Χ.) στην Πελοπόννησο πρβλ. Avramea 1997, 43–44. 
346

. Τον 6
ο
 αι. µ.Χ. έλαβαν χώρα δύο ισχυροί σεισµοί στα 522 και 550/555 αντίστοιχα και καταστράφηκαν αρκετές 

παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Για το θέµα βλ. Μουτζάλη 2002, 177. 
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ΠΟΛΕΙΣ–ΚΡΑΤΗ, ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΩΜΕΣ 

Παρακάτω περιγράφονται αρχικά οι µεγάλοι οικισµοί, ακολουθώντας τη σειρά από Β 

προς Ν και από Α προς ∆, και στη συνέχεια οι µικρότεροι µε την ίδια σειρά. 

 

ΝΩΝΑΚΡΙΣ 

Η Νώνακρις
347

 ήταν αρκαδική πολίχνη, η οποία, σύµφωνα µε τη µυθολογία, έλαβε το 

όνοµά της από τη σύζυγο του Λυκάονα
348

. Κατά τον Ηρόδοτο
349

, ήταν ιερή πόλις των 

Αρκάδων, κοντά στην οποία υπήρχε ο βράχος της Στυγός µε το κατειβόμενον ὕδωρ350. Πρώτη 

αναφορά της πόλης γίνεται στα κλασικά χρόνια, όταν ο βασιλιάς της Σπάρτης Κλεοµένης είχε 

προσπαθήσει να φέρει στο ιερόν πόλισµα, Νώνακρη
351

, τους ηγεµόνες των αρκαδικών πόλεων, 

προκειµένου να εξασφαλίσει τον όρκο ότι θα τον βοηθούσαν εναντίον των συµπολιτών του, 

Σπαρτιατών
352

.  

Οι περιηγητές E. Curtius
353

 και J. G. Frazer
354

 τοποθετούσαν αόριστα τον οικισµό σε 

κάποια από τα χωριά, τα λεγόµενα Κλουκινοχώρια
355

. Ο W. M. Leake ταυτίζει το µικρό λόφο 

της Παναγίας στο Μεσορρούγι µε την αρχαία πόλη, υποστηρίζοντας ότι είναι ο πλέον 

κατάλληλος
356

. Μάλιστα, αναφέρει ότι κατά την περιοδεία του στην περιοχή είδε στα χέρια 

χωρικού «µικρό µαρµάρινο αγαλµατίδιο», το οποίο είχε βρει στην όχθη του ποταµού
357

. 

Ο Γ. Α. Πίκουλας εντόπισε τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Λόφος του Αγιο-

Θανάση (αρ. 137, χάρτης 6)
358

, ο οποίος βρίσκεται επάνω στο δρόµο που οδηγεί στο χωριό 

Σόλος και πριν από αυτό. Ο λόφος οφείλει το όνοµά του στο οµώνυµο ναΰδριο που βρίσκεται 

στην κορυφή του (εικ. 261). Πρόκειται για µια µακρόστενη ράχη, απόληξη του Χελµού, η 

οποία στα Α διαρρέεται από τον Κράθι ποταµό και στα ∆ από το Στύγιο, που αµφότεροι 

συµβάλουν κάτω από την απόληξη του λόφου
359

. Κατά το Γ. Α. Πίκουλα, ο οικισµός 

καταλάµβανε τη ράχη και συγκεκριµένα τις ∆/Ν∆ πλαγιές του, τα Λυκιάνικα
360

. Κοντά στο 

                                                 
347

. RE XVII(1936)860, s.v. Nonakris [Meyer]. 
348

. Παυσ. VIII 17, 6. Σύµφωνα µε τη µυθολογία ο Εύανδρος, γιος του Ερµή και µίας Νύµφης, ίδρυσε στις όχθες 

του Τίβερη Ποταµού αποικία, την οποία ο Αινείας περιέλαβε στη νέα πόλη, τη Ρώµη (βλ. Bérard, 441, 496. 

Πετρόπουλος 2008, 8–14. 
349

. Ηροδ. VI 74. 
350

. Clark, 373–382. Σιµώνη, 61–66. 
351

. Στην περιοχή της Γορτυνίας υπάρχει επίσης οικισµός µε το όνοµα Νώνακρις. Για το θέµα πρβλ. Πίκουλας 

1986, 314 και ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 220. Επίσης Jost 1985, 216. 
352

. Πίκουλας 1986, 314 και ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 220. Επίσης πρβλ. Παπαχατζής 1980, 240–241, υποσ. 6. 
353

. Curtius, I 196. 
354

. Frazer, IV 249. 
355

. Στα νεώτερα χρόνια τα χωριά Περιστέρα, Μεσορρούγι, Σόλος, Αγία Βαρβάρα, Ζαρούχλα, Αγρίδιον, 

αποτελούσαν τον ∆ήµο Νωνάκριδος, ο οποίος ονοµαζόταν και Κλουκίναι ,  τα δε χωριά Κλουκινοχώρια 

(Κορύλλος, 152–153). 
356

. Leake, III 169–170. 
357

. Leake, III 169–170. 
358

. Πίκουλας 1986, 313–318, πίν. 25–26. 
359

. Στο χάρτη της ΓΥΣ ο Στύγιος αναφέρεται ως Κράθις. Ο ποταµός στα Α ονοµάζεται Ρέµα της Ζαρούχλας 

και µετά την ένωσή του µε το Στύγιο, έχει το όνοµα Κράθις. 
360

. Πίκουλας 1986, 316. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 218–226. 
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οµώνυµο εξωκλήσι εντόπισε γωνία κτηρίου και στις παρειές του δρόµου που οδηγεί στο λόφο 

ογκόλιθους µε αδρή επεξεργασία, οι οποίοι, κατά την άποψή του, θα µπορούσαν να ανήκουν σε 

οχύρωση
361

. Ο λόφος είναι κατάλληλος για την εγκατάσταση οικισµού, όπως και η πλαγιά του 

προς τα Λυκιάνικα, ενώ τα ποτάµια, εκτός από τη φυσική οχύρωση, ή την άµυνα που 

προσφέρουν, εξασφαλίζουν και το νερό, στοιχείο απαραίτητο για την ύδρευση και άρδευση 

ενός οικισµού. Ο Γ. Α. Πίκουλας πιστεύει ότι η άρδευση των αγρών πρέπει να γινόταν και από 

τις πηγές Λεύκα και ∆ραγάτα
362

.  Γύρω από το λόφο υπάρχουν καλλιεργήσιµες γαίες, οι 

οποίες είναι αρδεύσιµες και σήµερα καλλιεργούνται όσπρια και σιτηρά. Η περιοχή είναι 

κατάλληλη για την κτηνοτροφία και τα δάση ιδανικά για κυνήγι και υλοτοµία (εικ. 262)
363

.  

Στην περίκλειστη κοιλάδα ο λόφος του Αγιο-Θανάση, ευρισκόµενος σε προσφυή θέση, 

ελέγχει όχι µόνον τις καλλιεργήσιµες γαίες, αλλά και το οδικό δίκτυο που διέρχεται από εδώ. 

Στα Ν∆ είναι ορατός ο Χελµός απ’ όπου, µέσω του οροπεδίου του Ξερόκαµπου, διερχόταν 

διάνοιξη που οδηγούσε στην Κύναιθα και τους Λουσούς. Στα ∆ ένας άλλος δρόµος οδηγούσε 

στις Αιγές και την Αιγείρα, σηµαντικές πόλεις της αρχαίας Αιγιαλείας, ενώ στα Α υπήρχε 

δρόµος, ο οποίος διαµέσου του ∆ιασέλου του Αγιο-Νικόλα έφθανε στη Φενεό
364

. 

Η κεραµική που περισυνελέγη από το Γ. Α. Πίκουλα χρονολογείται στα ΠΕ
365

, ΑΡΧ 

και ΚΛ χρόνια και πρόκειται κυρίως για µαγειρικά σκεύη
366

. Πιστεύει ότι το αναφερόµενο από 

τον W. M. Leake ειδώλιο πρέπει να κατέληξε στο ποτάµι, παρασυρµένο από τις βροχές από το 

λόφο του Αγιο-Θανάση
367

.  

Από την περιγραφή του περιηγητή του 2
ου

 αι. µ.Χ.
368

 προκύπτει ότι η Νώνακρη ήταν 

πόλη ανεξάρτητη και το µεγαλύτερο µέρος των Αροανίων (Χελµού) ανήκε στη χώρα του 

Φενεού. ∆εν γνωρίζουµε, όµως, επακριβώς τη χρονική περίοδο που βρισκόταν υπό τη Φενεό. Ο 

Ηρόδοτος την αναφέρει «πόλιν»
369

. Όµως, όπως έχει επισηµάνει ο Γ. Α. Πίκουλας, είναι 

«απίθανο η Νώνακρη να έµεινε αυτόνοµη, αφού µεγάλες πόλεις, όπως οι Λουσοί, ο Φενεός και 

ο Κλείτωρ θα ήθελαν να έχουν υπό την επιρροή τους την ιερή πόλη των Αρκάδων»
370

. 

Η χώρα της Νωνάκριδος καταλάµβανε όλη την περίκλειστη κοιλάδα, η οποία είναι 

φύσει οχυρή µέχρι τη θέση Καµαρόβρυση. Τα κατάλοιπα οικισµού που ερευνήθηκαν από την 

Ερωφίλη-Ίριδα Κόλια στη θέση Έρηµο Χωριό, η οποία βρίσκεται µεταξύ του χωριού Κάτω 

                                                 
361

. Πίκουλας 1986, 316. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 222. 
362

. Πίκουλας 1986, 317. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 223. 
363

. Για τη Νώνακρη βλ. επίσης Jost 1985, 36–37. 
364

. Πίκουλας 1986, 317. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 223. 
365

. Ο Πίκουλας χρονολογεί τα χονδροειδή όστρακα µε µεγάλη επιφύλαξη στα ΠΕ χρόνια. Παρόλα αυτά, ο λόφος 

του Αγιο-Θανάση είναι κατάλληλος για οικιστική εγκατάσταση της εποχής του Χαλκού. 
366

. Πίκουλας 1986, 316. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 222. 
367

. Πίκουλας 1986, 317, υποσ. 2. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 223. 
368

. Παυσ. VIII 17, 6. 
369

. Ηροδ. VI 74, 2. Nielsen 2004, 523, s.v. Nonakris. 
370

. Πίκουλας 1986, 314. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 220. 
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Ποταµιά
371

 και Καλαµιάς
372

 της Αιγιαλείας
373

, λόγω της θέσεώς του, δεν πρέπει να ανήκει στη 

χώρα της Νωνάκριδος αλλά στη χώρα της Βούρας, σηµαντικής πόλης της ανατολικής 

Αιγιάλειας. ∆εν αποκλείεται ο οικισµός να φιλοξενούσε και κάποια οχυρωµατική εγκατάσταση, 

η οποία αν και δεν έχει προς το παρόν εντοπιστεί από τη συνάδελφο, θα επείχε και θέση 

οχυρού, αφού βρίσκεται στη µεθόριο δύο επικρατειών, ή κάποιο ιερό ορίων, το οποίο θα 

ενίσχυε, λόγω της θέσεώς του, τα όρια της χώρας της πόλης στην οποία ανήκε, δηλαδή της 

Βούρας
374

. 

 

ΚΥΝΑΙΘΑ 

Η Κύναιθα βρισκόταν στα Β της Αρκαδίας κοντά στα σύνορα µε την Αχαΐα και απείχε 

40 στάδια από τους Λουσούς, σύµφωνα µε την περιγραφή του Παυσανία
375

. Είναι η βορειότερη 

πόλη της Αρκαδίας και οφείλει το όνοµά της στον Κύναιθο (Κύναιθος), γιο του Λυκάονος
376

, 

ενώ δεν αποκλείεται και η προελληνική προέλευση του ονόµατος
377

. Το εθνικό της πόλης είναι 

Κυναιθεύς (Κυναιθεῖς)378 και Κυναιθαεύς379. Σε νοµισµατική έκδοση της πόλης, εποχής 

Καρακάλλα, το εθνικό είναι Κυναιθέων380. Το όνοµα Κυναιθεύς συναντάται για πρώτη φορά 

σε επιγραφή των ∆ελφών, που χρονολογείται στα µέσα του 3
ου

 αι. π.Χ., στην οποία αναφέρεται 

Μίκυλος Ἱππατίου Κυναιθεύς και Ἀλέξιππος Δεινομένους Κυναιθεύς παῖδες χορευταί381
. 

Οι κάτοικοι ήταν Αρκάδες, οι οποίοι, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Πολυβίου, πολύ νωρίς 

απώλεσαν τους φυλετικούς δεσµούς τους µε τους οµοεθνείς τους, εξαιτίας της βαρβαρότητας 

και της ανοµίας τους, µε αποτέλεσµα να γίνουν µισητοί και να παραµελήσουν την παιδεία και 

τη µουσική
382

. Κάποτε οι αρκαδικές πόλεις δεν δέχθηκαν τους απεσταλµένους τους και, 

σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Πολυβίου, µόνον η Μαντίνεια τους δέχθηκε, η οποία µετά την 

αναχώρηση των πρεσβευτών προέβη σε «κάθαρση»
383

.  

Η χώρα της Κύναιθας στα Β εκτεινόταν µέχρι τον όγκο του Σκεπαστού και του 

Προφήτη Ηλία, τα οποία θεωρούµε αρκαδικά βουνά και στο χάρτη της ΓΥΣ αναφέρονται ως 

                                                 
371

. Λεξικό 2001, 393, 3485. 
372

. Λεξικό 2001, 168, 1305. 
373

. Κόλια – Νεστορίδου 1999–2001, 101–112. 
374

. Λίγες ηµέρες πριν από την κατάθεση του κειµένου η συνάδελφος στο πλαίσιο επιφανειακής έρευνας µε 

ενηµέρωσε ότι εντόπισε µεγάλο κτήριο, το οποίο πιθανότατα να ανήκει σε ναό. 
375

. Παυσ. VIII 19, 1 και V 22, 1. 
376

. Απολλ. ΙΙΙ 8, 1. Στεφ. Βυζ. s.v. Κύναιθα. 
377

. Πιθανόν να προέρχεται από το ουσιαστικό κύων και την κατάληξη –αιθος, που παράγεται από την µετοχή 

αἰθόμενος του ρήµατος αἴθω και σηµαίνει καίων, φλεγόµενος, φλογερός (πρβλ. Πανταζίδου, 24). 
378

. Πολ. IV 18, 9 και 19, 13. 
379

. Παυσ. VIII 19, 1. 
380

. Πολ. IV 18, 8. Head, 447.  
381

. RE XI (1922) 2480, s.v. Kynaitha [Pieske]. Μαγκλάρας 1976, 191–198. 
382

. Πολ. IV 17, 11–12. Roy 1999, 325. Σύµφωνα µε το Γ. Παπανδρέου, η απώλεια των δοξασιών τους πιθανόν να 

οφείλεται στο γεγονός ότι η περιοχή που κατοικούσαν, ευρισκόµενη στα σύνορα δύο µεγάλων γεωγραφικών 

επικρατειών, Αχαΐας και Αρκαδίας, µπορούσε εύκολα να προσβληθεί από επιδροµές (ΑΖ, 68). 
383

. Πολ. IV 21, 8. Επίσης ΑΖ, 68. 
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όρος Κερύνεια, ενώ στα Ν ο αυχένας του Αγίου Νικολάου (αρ. 91, χάρτης 6) πρέπει να 

θεωρηθεί το όριο µεταξύ Κύναιθας και Λουσών. Στα Α/ΒΑ έφθανε µέχρι το σηµείο που 

διακόπτεται το βουνό, στα ∆ µέχρι το βουνό Κοκορέτσα, από το οποίο χωριζόταν από την 

Αχαΐα, και στα Ν∆ µέχρι την περιοχή των σηµερινών χωριών Κέρτεζη και Πριόλιθος. 

O F. W. Walbank θεωρεί ότι η Κύναιθα εισήλθε στην Αχαϊκή Συµπολιτεία το 241/240 

π.Χ., περίοδο κατά την οποίαν οι Αχαιοί είχαν συµφιλιωθεί µε τη φιλοαχαϊκή µερίδα των 

Κυναιθέων
384

 και δεν αποκλείει την άποψη να έγινε και ηλειακή το 244 π.Χ., όπως και η 

Ψωφίδα
385

. Η χωροθέτηση της πόλης στο όριο δύο εθνών καθιστά πολύ πιθανόν ένα µέρος του 

πληθυσµού να ανήκε σε «φιλοαχαϊκό στρατόπεδο». Αυτό επιβεβαιώνεται και από την επιγραφή 

που βρέθηκε στο Αίγιο, χαραγµένη σε µαρµάρινο βάθρο αγάλµατος, την οποίαν είχαν 

αφιερώσει οι Κυναιθείς
386

. To 205 π.Χ. οι Κυναιθείς αναφέρονται σε τιµητική επιγραφή της 

Μαγνησίας του Μαιάνδρου
387

, ενώ ο Στράβων µας παραδίδει ότι, επί των ηµερών του, τα 

ερείπιά της …ἢ οὐκέτ’ εἰσίν, ἢ μόλις αὐτῶν ἴχνη φαίνεται καὶ σημεῖα388
. 

Στο παρελθόν διατυπώθηκαν πολλές απόψεις σχετικά µε την ακριβή θέση της 

αρκαδικής αυτής πόλης
389

. Ο Μ. Πετρόπουλος προτείνει τρεις θέσεις για την τοποθέτηση της 

Κύναιθας. Η πρώτη είναι στη θέση Αγία Παρασκευή, ή Αλώνια (αρ. 29, χάρτης 6) του 

Βρυσαρίου (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα), όπου έχει εντοπισθεί και ερευνηθεί νεκροταφείο 

της ΥΕ ΙΙΙΑ–ΙΙΙΓ περιόδου και η δεύτερη στη θέση Λάκκες, ή Ποτάµι (αρ. 28, χάρτης 6) του 

∆ροσάτου (παλ. τοπων. Άνω Γουµένιτσα), που βρίσκεται στην αριστερή/δυτική όχθη του 

Μανεσαίικου ποταµού, ο οποίος αποτελεί τον κύριο ρου του ποταµού Σελινούντα και έχουν 

εντοπιστεί αρχιτεκτονικά λείψανα όχι µόνον ΕΛΛ και ΡΩΜ χρόνων, αλλά και προγενέστερων 

εποχών. Το γεγονός ότι οι δύο αυτές θέσεις, σύµφωνα µε το Μ. Πετρόπουλο, βρίσκονται 

                                                 
384

. Walbank 1967, 143. Grainger, 263–265, 268, 271. 
385

. Το γεγονός αυτό θα έλαβε χώρα την περίοδο 240/239 π.Χ., κατά την οποία οι Ηλείοι είχαν συνάψει συµµαχία 

µε την Αχαΐα και την Αιτωλία (Walbank 1967, 143). 
386

. Duhn, 65. Η επιγραφή χρονολογείται πριν από το 220 π.Χ. (πρβλ. Rizakis 2008, 187). 
387

. RE XI(1922)2481, s.v. Kynaitha [Pieske]. 
388

. Στράβ. VIII 8, 2 = C 388.  
389

. Ο Κορύλλος αναφέρει ότι η σηµερινή κωµόπολη των Καλαβρύτων κατέχει τη θέση της αρχαίας πόλης 

(Κορύλλος, 126–127). Οι Γ. Παπανδρέου (ΚΕ, 154), Ευθ. Μαστροκώστας (Μαστροκώστας 1961–1962, 130–132) 

και Ν. Παπαχατζής (Παπαχατζής 1980, 246–247, υποσ. 2) τοποθετούν στο Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των 

Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6) την ακρόπολη της Κύναιθας και στις δυτικές υπώρειές του την πόλη. Οι W. M. 

Leake (Leake, II 112), W. Gell (Gell, 131) και Ι. Ραγκαβής (Ραγκαβής, 673) εκφράζουν την άποψη ότι η θέση 

Κάστρο πιθανόν να είναι η Κύναιθα. Επιπλέον οι E. Dodwell (Dodwell, 447), W. M. Leake (Leake, II 112–113) 

και E. P. Boblaye (Boblaye, 157) αναφέρουν ρητά ότι δεν εντόπισαν αρχαία κατάλοιπα και ο F. C. H. L. 

Pouqueville (Pouqueville 1820, 341–342) δηλώνει ότι το Κάστρο, φυσική οχυρή θέση, τους παραπλάνησε. Ο E. 

Meyer (Meyer, 108) σηµειώνει ότι το Κάστρο δεν µπορεί να επέχει θέση ακρόπολης, γιατί είναι «πολύ ψηλά». Οι 

M. Rangabé, Chr. Th. Schwab (Schwab, 47) και L. Ross (Ross, 175) τοποθετούν την πόλη στα ∆ της σηµερινής 

κωµόπολης των Καλαβρύτων, στη θέση Σάλµενα (αρ. 73, χάρτης 6). Μάλιστα ο M. Rangabé αναφέρει ότι στην 

άκρη της κοιλάδας είχε εντοπίσει τάφους και θεµέλια αρχαίου τείχους, στοιχείο που προκύπτει και από τους E. 

Dodwell (Dodwell, 447–448) και W. Gell (Gell, 131, 134). Μνεία των τάφων γίνεται και από τον L. Ross (Ross, 

175). Οι W. Reichel και A. Wilhelm (Reichel – Wilhelm 1901, 2, υποσ. 3), µετά από επιφανειακή έρευνα που 

πραγµατοποίησαν, αναφέρουν ότι τα πενιχρά λείψανα στην προαναφερόµενη θέση πιθανόν να αφορούν σε κάποιο 

ιερό, ή σε µικρό οικισµό. Ο Γ. Παπανδρέου σηµειώνει και αυτός τα πενιχρά λείψανα στη θέση Σάλµενα και 

µάλιστα ως «ίχνη αρχαίου ασήµαντου οικισµού» (ΚΕ, 26). 
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αµέσως µετά από τη χώρα των Πατρέων και των Φαραιέων και πριν από τους Λουσούς, τις 

καθιστά πιθανές για την ταύτιση της Κύναιθας µε βάση και τον Πολύβιο ...πρὸς δὲ τούτοις 

Ἀχαιῶν ἀπολογιζομένων ὡς καταλάβοιντο μὲν τῆς Μεγαλοπολίτιδος Κλάριον, 

πορθήσαιεν δὲ δεξιόντες τὴν Πατρέων καὶ Φαραιέων χώραν, διαρπάσαιεν δὲ τὸ τῆς 

ἐν Λούσοις Ἀρτέμιδος ἱερόν, πολιορκήσαιεν δὲ Κλειτορίους 
390

. Ως τρίτη θέση 

προτείνει την περιοχή του Πριολίθου, όχι τόσο για τα ευρήµατα που κατά καιρούς ήλθαν στο 

φως, αλλά κυρίως για τη σπουδαιότητά της, αφού ελέγχει το δρόµο που οδηγεί στον Κλείτορα 

και την κοιλάδα του Ερασίνου/Βουραϊκού και, επιπλέον, βρίσκεται στην ίδια απόσταση από 

τους Λουσούς
391

. Σηµειώνει επίσης ότι, εάν η Κύναιθα τοποθετηθεί στα Καλάβρυτα, ή στην 

περιοχή της Αγίας Λαύρας και εάν η απόσταση των 40 σταδίων που δίδει ο Παυσανίας είναι 

σωστή, τότε ο δρόµος Λουσών – Κύναιθας θα πρέπει να διέσχιζε το βουνό Βελιάς, το οποίο 

κατά τη διάρκεια του χειµώνα είναι απροσπέλαστο. Έτσι, αποκλείει τις θέσεις Αγία Λαύρα και 

Καλάβρυτα. Επιπλέον, αναφέρει ότι οι λιθόπλινθοι που είναι εντοιχισµένες στη δυτική πλευρά 

του Κάστρου της Ωριάς πρέπει να έχουν µεταφερθεί από αλλού
392

.  

Ωστόσο οι θέσεις που προτείνει ο Μ. Πετρόπουλος δεν επιβεβαιώνονται από τα 

αρχαιολογικά δεδοµένα και οι ως τώρα αρχαιολογικές σωστικές έρευνες, ως επί το πλείστον, 

πιστοποιούν ότι η θέση της αρχαίας Κύναιθας των ΚΛ/ΕΛΛ χρόνων βρισκόταν στο Κάστρο της 

Ωριάς και τις δυτικές υπώρειές του και κατά τα ΡΩΜ χρόνια στο µυχό της κοιλάδας των 

Καλαβρύτων στα Β της Μονής Αγίας Λαύρας, όπως θα δειχθεί παρακάτω. 

Ο Γ. Α. Πίκουλας είναι ο πρώτος που πραγµατοποιεί λεπτοµερή επιφανειακή έρευνα 

σε όλο το οροπέδιο των Καλαβρύτων, βασιζόµενος όχι µόνον στις γραπτές µαρτυρίες των 

αρχαίων πηγών, αλλά και στις εκθέσεις των περιηγητών του 19
ου

 και 20
ού

 αιώνα. Η παρουσίαση 

του πρωτογενούς υλικού του, η καταγραφή των πληροφοριών που περισυνέλεξε και τα 

συµπεράσµατα της έρευνάς του αποτέλεσαν σηµαντικό υπόβαθρο της εργασίας αυτής. Ο Γ. Α. 

Πίκουλας καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η Κύναιθα των ΠΡ και των ΕΛΛ χρόνων 

καταλαµβάνει το Κάστρο (αρ. 54, χάρτης 6) και τις δυτικές υπώρειές του, όπως εξάλλου 

επιβεβαιώνει η ανασκαφική σωστική έρευνα τµήµατος οχυρωµατικού περιβόλου στην 

ιδιοκτησία Χρ. Νάκου στη θέση Αγία Παρασκευή
393

 (αρ. 65, χάρτης 6), ενώ στη ΡΩΜ περίοδο 

την περιοχή δυτικά των Καλαβρύτων και συγκεκριµένα το µυχό της κοιλάδας, στις θέσεις 

Βροντό (αρ. 88, χάρτης 6) και Κυδωνιές
394

, ή Κυδωνιά
395

 στα Ν του Ερασίνου/Βουραϊκού 

                                                 
390

. Πολ. IV 25, 4. 
391

. Πετρόπουλος 1985, 65–66. 
392

. Πετρόπουλος 1985, 65–66. Nielsen 2004, 516. 
393

. Βλ. παρακάτω, οικείο κεφάλαιο, οχύρωση. 
394

. Το τοπωνύµιο Κυδωνιές, ή Κυδωνιά αναφέρεται στην πηγή η οποία βρίσκεται στην αριστερή/δυτική όχθη του 

ρέµατος, που κατέρχεται από τη Βελιά. 
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ποταµού
396

. Η άποψή του επιβεβαιώνεται, αφού δύο σηµαντικά στοιχεία που προέκυψαν από 

την επιφανειακή έρευνα, συνηγορούν στην τοποθέτηση της πόλης στο µυχό της κοιλάδας στα ∆ 

της σηµερινής κωµόπολης των Καλαβρύτων. Πρόκειται για την ύπαρξη πηγής, που φέρει το 

όνοµα Λυσσόβρυση, ή Λυσσόνερο (αρ. 88, χάρτης 6), η οποία βρίσκεται απέναντι από τις 

κατασκηνώσεις της Αγίας Λαύρας, στη δεξιά/ανατολική όχθη του ρέµατος που κατέρχεται από 

το όρος Βελιάς. Συγκεκριµένα, υπάρχουν δύο ρέµατα που κατεβαίνουν, τα οποία στο νότιο 

άκρο του µυχού στο οµαλό έδαφος ενώνονται σε ένα, που διασχίζει την κοιλάδα και κατόπιν 

συµβάλει στον Ερασίνο/Βουραϊκό ποταµό. Το σηµερινό όνοµα της πηγής Λυσσόβρυση, ή 

Λυσσόνερο αντίστοιχου του αρχαίου «Ἄλυσσος», µας οδήγησε στο συµπέρασµα ότι εδώ πρέπει 

                                                                                                                                                            
395

. Πίκουλας 1980–1981, 337–372 και ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 40–76. Ο Γ. Παπανδρέου προσπαθεί και αυτός να τοποθετήσει 

εδώ την Κύναιθα των ΡΩΜ χρόνων, αλλά την απορρίπτει λόγω της απουσίας των ορατών καταλοίπων και 

αναφέρει απλώς εἰ μὴ μὸνον τάφοι λελαξευμένοι ἐν βράχῳ (ΑΖ, 69). 
396

. Ο Ερασίνος είναι το σηµερινό Καλαβρυτινό ποτάµι, το οποίο φέρει το όνοµα Βουραϊκός (ΚΕ, 11), που το πήρε 

από τη Βούρα, σηµαντική πόλη της ανατολικής Αιγιαλείας, η οποία ανήκε στην παλαιά ιωνική και αχαϊκή 

∆ωδεκάπολη (Ηροδ. Ι 145). Η πόλη της Βούρας δεν έχει ακόµη ταυτιστεί, αφού δεν έχει έλθει στο φως κάποιο 

επιγραφικό εύρηµα. Πιθανόν ο Γ. Παπανδρέου να έδωσε στο ποτάµι το όνοµα Βουραϊκός, αποδεχόµενος την 

άποψη ότι η Βούρα βρισκόταν στη θέση της σηµερινής αρχαίας Κερύνειας. Για την πόλη της Κερύνειας βλ. 

Παπαχατζής 1980, 155–156. ∆εκουλάκου 1994. Κόλια 2002–2005, 129–148. Kolia 2003 (υπό έκδοση). Επίσης, τα 

ερείπια στο Κάστρο του ∆ιακοπτού ερµηνεύτηκαν ως ανήκοντα στην αρχαία Βούρα, χωρίς όµως να έχουµε 

επιγραφική µαρτυρία. Ο E. Meyer (Meyer, 127, 139) ταυτίζει τον Βουραϊκό µε τον Λαδοπόταµο, άποψη που 

δέχεται και ο Ν. Κ. Μουτσόπουλος (Μουτσόπουλος, 9–11). Ο τελευταίος, βασιζόµενος στο W. M. Leake που 

αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ερείπια σηµαντικά, ώστε να µας οδηγήσουν στην ταύτιση της πόλης της Βούρας 

(Leake, ΙΙ 409) και στο γεγονός ότι ο Παυσανίας αναφέρει πως η Βούρα βρίσκεται 70 στάδια Α του Αιγίου, 

συµπέρανε ότι το σηµείο επαφής των δύο περιφερειών, Κερύνειας και Βούρας, βρίσκεται στο µέσον, µεταξύ του 

ποταµού Λαδοπόταµου και του Κερυνίτη. Ο R. Baladié ονοµάζει Ερασίνο τον Λαδοπόταµο (Baladié, 82, 149). Ο 

Α. ∆. Ριζάκης υποστηρίζει ότι η ταύτιση του Βουραϊκού είτε µε τον Λαδοπόταµο είτε µε το Καλαβρυτινό (σηµ. 

Βουραϊκός) είναι δύσκολη, γιατί και τα δύο ποτάµια διασχίζουν τη χώρα της Βούρας. (βλ. Ριζάκης 1995, 212). Ο 

Λαδοπόταµος, τον οποίον ο Κορύλλος ονοµάζει Λάδων (Κορύλλος, 92), φαίνεται να είναι ο αρχαίος Βουραϊκός 

ποταµός, αφού ο Παυσανίας κατά την κάθοδό του από την πόλη της Βούρας ακολουθεί πορεία παράλληλη µε 

εκείνη της κοίτης του ποταµού, δηλαδή του σηµερινού Λαδοπόταµου (Παυσ. VII 25, 10). Στην περιγραφή του 

περιηγητή δεν αναφέρεται η απόσταση και κάνει δύο φορές µνεία για το σπήλαιο του Ηρακλή (Παυσ. VII 25, 10–

11 και 26, 1. Κατσωνοπούλου – Soter 1993, 60–64), στοιχείο ότι το σπήλαιο ήταν κοντά στο Βουραϊκό ποταµό. Οι 

E. Meyer και Ν. Κ. Μουτσόπουλος ταυτίζουν το σηµερινό Καλαβρυτινό/Βουραϊκό ποτάµι µε τον ποταµό 

Κερυνίτη, που πηγάζει από την Αρκαδία, σύµφωνα µε το χωρίο του Παυσανία …ὁ Κερυνίτης ποταμός πεποίηκεν, 

ὃς ἐξ Ἀρκαδίας καὶ ὄρους Κερυνείας ῥέων… (Παυσ. VII 25, 5). Ο αναφερόµενος ποταµός είναι ο Κερυνίτης που 

παραρρέει στα ∆ την πόλη της Κερύνειας, όπως τον συνάντησε ο περιηγητής ερχόµενος από τα δυτικά. Μετά την 

Κερύνεια, ο Παυσανίας κατευθύνθηκε προς τη Βούρα, χωρίς να αναφέρει εάν ακολούθησε την ορεινή, ή την 

παραλιακή διαδροµή. Και στη µία περίπτωση και στην άλλη θα ανέφερε το όνοµα του ποταµού, του ευρισκόµενου 

αµέσως µετά τη Κερύνεια προς τα Α. Εποµένως, ο σηµερινός Βουραϊκός (Καλαβρυτινό ποτάµι) πρέπει να είναι ο 

Ερασίνος, αφού υπάρχει και η µαρτυρία του Στράβωνος …ῥεῖ δὲ καὶ ἄλλος ὁμὼνυμος ἐκ τῆς Ἀρκαδίας εἰς τὸν 

κατὰ Βοῦραν αἰγιαλόν (Στράβ. VIII 6 = C 371) και ο Λαδοπόταµος ο αρχαίος Βουραϊκός. Από αυτό 

συµπεραίνεται ότι, πιθανώς, η επικράτεια της Βούρας έφθανε δυτικότερα, έχοντας στην κατοχή της τµήµα της 

παραλιακής πεδιάδας. Άλλωστε, δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε την περιοχή και τι ακριβώς συνέβη µετά το 

σεισµό του 373/372 π.Χ. και την καταστροφή της Ελίκης. Ο Α. Ριζάκης εγείρει το πρόβληµα σχετικά µε την 

τοποθέτηση της αρχαίας Βούρας στο Κάστρο του ∆ιακοπτού από τον E. Meyer (Meyer, 127, 139), υποθέτοντας ότι 

τα ορατά λείψανα είτε ανήκουν σε µία Βούρα µεταγενέστερη του σεισµού του 373/372 π.Χ., είτε ανήκουν στην 

παλαιά Βούρα που εξακολούθησε να υφίσταται και µετά από αυτόν. Υπογραµµίζει, όµως, ότι η περιγραφή της 

Βούρας από τον Παυσανία αµέσως µετά την Κερύνεια καθιστά δύσκολα αποδεκτή την άποψη του E. Meyer, ο 

οποίος τοποθετεί την αρχαία Βούρα στο Κάστρο του ∆ιακοπτού, παρόλο που σηµειώνει ότι ίσως ο αρχαίος 

περιηγητής δεν επισκέφθηκε την αρχαία Βούρα, αλλά αρκέστηκε σε πληροφορίες που περισυνέλεξε. Ο Μ. 

Πετρόπουλος, σε χάρτη που επιµελήθηκε ο ίδιος, παρουσιάζει και αυτός το Λαδοπόταµο ως τον αρχαίο Βουραϊκό 

και τον σηµερινό Βουραϊκό ως τον Ερασίνο (πρβλ. Πετρόπουλος 2005α, 143–160 και ειδικότερα 147). Σύµφωνα 

µε τις τελευταίες έρευνες της συναδέλφου Ε.-Ι. Κόλια, το ρέµα της Μπουφούσιας ταυτίζεται µε τον Κερυνίτη και ο 

Λαδοπόταµος µε το Βουραϊκό, ενισχύοντας την άποψή µας. Για το θέµα πρβλ. Κόλια 2002 (υπό έκδοση). Κόλια 

2002–2005, 129–148. Κόλια 2008, 42, 91. Κόλια 2009, 215–247. 
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να τοποθετηθεί η Κύναιθα των ΡΩΜ χρόνων, όπως αρχικά είχε υποστηρίξει ο Γ. Α. Πίκουλας. 

Επιπλέον, ένα δεύτερο στοιχείο είναι εκείνο της αρχαίας διάνοιξης, που έρχεται από τους 

Λουσούς και καταλήγει ακριβώς επάνω από την πηγή. Μεγάλο τµήµα του δρόµου είναι σήµερα 

ορατό µέσα στην πυκνή βλάστηση (εικ. 217–218). ∆ίπλα από την περίφραξη των 

κατασκηνώσεων της Μονής της Αγίας Λαύρας και στη ΝΑ γωνία αυτών, εντοπίζεται µέσα σε 

πρίνους ο δρόµος που οδηγεί στους Λουσούς. Αυτή η διάνοιξη ήταν σε χρήση ως ηµιονική οδός 

µέχρι και τη δεκαετία του ’60, ενώ σήµερα σπάνια χρησιµοποιείται από τους βοσκούς. Από τις 

κατασκηνώσεις ο δρόµος ανεβαίνει κατά µήκος των δυτικών υπωρειών του όρους Βελιάς, 

φθάνει στη θέση Μαυρόλακκα, κατόπιν στη θέση Καλύβες του Μπαµπουνάκη–

Καλογερόλακκα–∆ιάσελο της Τρικοκιάς
397

 και καταλήγει στη θέση Καρσίνι. Στην 

τελευταία υπάρχει πηγή µε αέναη ροή και µεγάλος πλάτανος. Μετά την πηγή στη θέση Καρσίνι, 

µε κατεύθυνση Β–Ν οδηγεί, στην Πηγή Λιδαράκια, ή Λιθαράκια (αρ. 116, χάρτης 8) στον 

κάµπο των Λουσών και κατόπιν, µε κατεύθυνση Β/ΒΑ–Ν/ΝΑ συναντά τη διάνοιξη που 

κατέρχεται από τον αυχένα του Αγίου Νικολάου Άνω Λουσών (αρ. 91, χάρτης 6). Ο 

Παυσανίας πρέπει να ακολούθησε την ηµιονική αυτή οδό που διέρχεται από το ∆ιάσελο της 

Τρικοκιάς και φθάνει στην πηγή Λυσσόβρυση στη θέση Βροντό και όχι αυτή που διέρχεται από 

τον αυχένα του Αγίου Νικολάου και από τη θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι, Άγιος Ιωάννης (αρ. 86, 

χάρτης 6). Φθάνοντας στο επάνω µέρος του µυχού αντίκρισε την πηγή Άλυσσο, που σήµερα 

πάρα πολλοί λίγοι γνωρίζουν ότι ονοµάζεται Λυσσόνερο, ή Λυσσόβρυση και αµέσως 

προσδιόρισε τη θέση της πόλης, αναφέροντας την απόσταση των δύο σταδίων, δηλαδή 370µ. 

περίπου. 

Η πόλη θα κτίστηκε στο µυχό της κοιλάδας µε τις προδιαγραφές της εποχής και 

γνώρισε µεγάλη άνθηση επί αυτοκράτορος Αδριανού και αργότερα επί Καρακάλλα. Ο επίπεδος 

χώρος θα ευνόησε το σύστηµα της ρωµαϊκής πολεοδοµίας, το οποίο εφαρµόζεται σε όλη την 

έκταση της αυτοκρατορίας ακολουθώντας τα ελληνιστικά πρότυπα. Και σ’ αυτό το 

αποµακρυσµένο κοµµάτι γης τα κτήρια θα εντάσσονταν στις οικοδοµικές νησίδες (insulae) του 

πολεοδοµικού συστήµατος. Τα χέρσα χωράφια που ξεπερνούν σήµερα τα 200–250 στρέµµατα 

είναι αρκετά για τη φιλοξενία οικισµού. ∆εν αποκλείεται στα Β του µυχού, όπου και ο χώρος 

είναι επίπεδος, να βρισκόταν η αγορά (forum), ίσως στην τοµή δύο µεγάλων αρτηριών 

(decumanus maximus και cardo maximus) που χώριζαν την πόλη, στην οποία θα βρίσκονταν τα 

δηµόσια κτήρια και οι ναοί της επίσηµης λατρείας. Η µελλοντική συστηµατική έρευνα θα δώσει 

την τελική απάντηση, εάν πράγµατι η θέση Βροντό/Κυδωνιές είναι ακριβώς ο χώρος, στον 

οποίο µεταφέρθηκε η πόλη από το λόφο του Κάστρου της Ωριάς και τις δυτικές υπώρειές του, 

όπου ο µυχός της κοιλάδας. 

                                                 
397

. Στη θέση αυτή, στα δεξιά, ένα µονοπάτι οδηγεί στο χωριό Κραστικοί. 
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Ο Παυσανίας αναφέρει στην αγορά της Κύναιθας βωµούς θεών, ανδριάντα του 

αυτοκράτορος Αδριανού
398

 και ιερό του ∆ιονύσου
399

. Οι Κυναιθείς είχαν αφιερώσει στην 

Ολυµπία χάλκινο άγαλµα στον ∆ία, που κρατούσε κεραυνό και στα δύο χέρια
400

. Το άγαλµα 

αυτό πιθανόν να είναι των ΡΩΜ χρόνων και να αποτελεί, σύµφωνα µε το Γ. Κορρέ, ανάµνηση 

της παλαιάς τους ασέβειας
401

, λόγω της οποίας µετά την καταστροφή της πόλης τους από τους 

Αιτωλούς άλλαξαν χαρακτήρα
402

. Η πόλη φαίνεται να ακµάζει στα ΡΩΜ χρόνια, αφού κόβει 

και νοµίσµατα. Μάλιστα, σε νοµισµατική έκδοση του αυτοκράτορος Καρακάλλα απεικονίζεται 

η αγορά της πόλης µε στοά, ναό, κτήριο και άλσος πίσω από αυτό
403

.  

Επειδή το αξίωµα του Κοσµητού
404

 αφορά στην παιδεία των εφήβων
405

, η εύρεση 

ανδρικής κεφαλής του 2
ου

 αι. µ.Χ. στη θέση Καµάρες, ή Βύθισµα (αρ. 70, χάρτης 6, εικ. 150–

150α), στην αποµακρυσµένη αυτή πόλη της αρκαδικής γης, µαρτυρεί ότι κάπου εδώ πρέπει να 

αναζητηθεί και το Γυµνάσιο της πόλης
406

, διότι δεν µπορεί να θεωρηθεί ξεκοµµένο από τον 

οικιστικό χώρο. Η ανδρική κεφαλή του Κοσµητού σε συνδυασµό µε την επιγραφή των ∆ελφών, 

στην οποίαν αναφέρονται οι δύο Κυναιθείς, Μίκυλος Ἱπατίου και Ἀλέξιππος Δεινομένους, 

παῖδες χορευταί, συνηγορούν στην άποψη ότι οι κάτοικοι ασχολούνταν µε τη µουσική και τους 

χορούς και ιδιαίτερα µε τους χορούς των παίδων σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα του 

Πολυβίου, και, επιπλέον, το πολιτιστικό επίπεδο της πόλης ήταν ανεπτυγµένο, όπως ήδη έχει 

επισηµάνει ο Γ. Α. Πίκουλας
407

. Ασφαλώς θα υπήρχε και συγκρότηµα θερµών που θα 

εξυπηρετούσε τις ανάγκες της πόλης, το οποίο ελπίζουµε η µελλοντική ανασκαφική έρευνα να 

φέρει στο φως. 

 

Οχύρωση 

Οι συνεχείς αυτοψίες που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή των Καλαβρύτων και, 

συγκεκριµένα, στο Κάστρο και τον ευρύτερο χώρο του και στη συνέχεια όλης της κοιλάδας στα 

                                                 
398

. Παυσ. VIII 19, 1. 
399

. Παυσ. VIII 19, 2. 
400

. Παυσ. V 22, 1. Στην Άλτη κοντά στο Βουλευτήριο υπήρχε και άγαλµα του Ορκίου ∆ιός, στο οποίο, σύµφωνα 

µε την περιγραφή του Παυσανία, ο θεός κρατούσε κεραυνό και στα δύο χέρια του, για να υποδηλώσει την τιµωρό 

του όψη (Παυσ. V 24, 9).  
401

. Κορρές 1972, 208–233. 
402

. Πολ. IV 21, 5–12. 
403

. Head, 447.  
404

. RE II (1922)1490, s.v. Κοσμητής [Oehler]. Στους αυτοκρατορικούς χρόνους ο κοσµητής συνεχίζει να 

προΐσταται της «εφηβίας» και να έχει ενιαύσια θητεία. Υπό τον κοσµητή βρίσκονται οι παιδοτρίβες, που ήταν δύο 

αρχικά και από τις αρχές του 3
ου

 αι. π.Χ. γίνονται ένας, και οι διδάσκαλοι (πρβλ. Lattanzi, 18–19. Poulsen 1951 και 

Poulsen 1962). Λαµβάνοντας υπόψη τον αριστοκρατικό χαρακτήρα της εφηβίας στην αυτοκρατορική εποχή, 

παρατηρούµε ότι οι αρµοδιότητες δίδονται σε πρόσωπα µίας συγκεκριµένης τάξεως, όπως σε άρχοντες, 

στρατηγούς και κήρυκες της Βουλής. Για το θέµα βλ. Lattanzi, 19. 
405

. Αριστοτ., Ἀθ. Πολ., XLII βασική πηγή για την οργάνωση των εφήβων. 
406

. Το Γυµνάσιο είναι δηµόσιο κτήριο που η πόλη αναλαµβάνει, εκτός από την ίδρυσή του, τη συντήρησή του και 

την ανακαίνισή του. Προοριζόταν για προπόνηση και όχι για αγώνες. Το περιβάλλον του Γυµνασίου πλαισιωνόταν 

από άλση, ρυάκια και κρήνες. Πρβλ. Γυµνάσιο Ολυµπίας και Ήλιδος (Παυσ. VI 21, 3. Παυσ. VI 23, 1. Επίσης, 

Παπαχατζής 1979, 232, 396). 
407

. Πίκουλας 1980–1981, 354. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 58. 
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δυτικά της σηµερινής κωµόπολης, έδωσαν επιπλέον στοιχεία. Καταγράψαµε αρκετές θέσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που εντοπίσθηκαν από το Γ. Α. Πίκουλα. Παρόλο που τα 

ευρήµατα, ή τα κατάλοιπα που καταγράφηκαν δεν είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων 

αποτέλεσµα συστηµατικής έρευνας, εν τούτοις συνθέτουν την εικόνα της περιοχής. Η 

προσπάθειά µας δικαιώθηκε, όταν στις δυτικές υπώρειες του Κάστρου της Ωριάς και στη θέση 

Αγία Παρασκευή (αρ. 65, χάρτης 6) στην ιδιοκτησία Χρ. Νάκου (πρώην ιδιοκτησία 

Κουρεµέτης Ο.Ε), κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για την ανέγερση µιας εκ των πέντε 

µικρών κατοικιών, αποκαλύφθηκε τµήµα του αρχαίου τείχους της πόλης. Αποκαλύφθηκε σε 

µήκος 41.70µ. και είχε πλάτος 1.80µ.–1.82µ. στο νότιο πέρας αυτού, ενώ σε άλλο σηµείο 

βρέθηκε να έχει πλάτος 2µ. και ύψος 1.24µ. Οι διάσπαρτοι ασβεστολιθικοί λίθοι που 

εντοπίστηκαν τόσο στα Β όσο και στα Ν µαρτυρούν τη συνέχειά του και προς τις δύο 

κατευθύνσεις (εικ. 127–131). Έτσι, η αποκάλυψη ενός µικρού τµήµατος της οχύρωσης 

συνηγορεί στο γεγονός ότι η Κύναιθα δεν είναι πλέον locus dispersus, αλλά καταλαµβάνει το 

χώρο, όπως αυτός έχει προσδιορισθεί από το Γ. Α. Πίκουλα
408

. Ήταν ορατά και τα δύο µέτωπά 

του (παρειές), εσωτερικά των οποίων υπήρχε γέµισµα από αργούς λίθους µικρού και µεσαίου 

µεγέθους, λίγη λατύπη και χώµα. Επίσης, δυτικότερα της ιδιοκτησίας Χρ. Νάκου στην 

ιδιοκτησία Στάθη Μουτζουρούλια (αρ. 65, χάρτης 6), κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών 

για ανέγερση πολυτελών οικιών, περισυνελέγησαν µεγάλες ποσότητες κεραµικής, η οποία 

καλύπτει ένα µεγάλο χρονολογικό φάσµα. Σηµειώνεται ότι το 2007, στην ιδιοκτησία Θ. Ντάρµα 

που βρίσκεται στα Ν εκείνης του Χρ. Νάκου και σε απόσταση 100µ. περίπου, κατά µήκος της 

βόρειας πλευράς του οικοπέδου εµφανίσθηκαν λιθόπλινθοι µε αδρή επεξεργασία. Είχαν 

κατεύθυνση Α–∆, ήταν τοποθετηµένοι κατά διαστήµατα, δεν είχαν σύνδεση οργανική µεταξύ 

τους, όµως σε ένα σηµείο, µεταξύ των δύο σειρών λίθων που απείχαν 1.50µ., εντοπίστηκαν 

µικρού µεγέθους ποταµίσιοι λίθοι, ως να αποτελούσαν το γέµισµα του µεταξύ τους διάκενου. 

Επειδή τα λείψανα που κάθε φορά εντοπίζουµε στις δυτικές υπώρειες του Κάστρου είναι 

πενιχρά, στην περίπτωση αυτή, θεωρούµε ότι πιθανόν οι αποκαλυφθέντες λίθοι στην ιδιοκτησία 

Θ. Ντάρµα να έχουν σχέση µε την οχυρωµατική εγκατάσταση του λόφου. Από το στρώµα των 

πετρών, το οποίο αποτελούσε το γέµισµα µεταξύ των δύο σειρών λίθων, περισυνελέγησαν λίγα 

όστρακα ΚΛ χρόνων και µεταξύ αυτών ένα της Νεολιθικής εποχής. Όστρακα της ΝΝ βρέθηκαν 

και στην ιδιοκτησία Σ. Μουτζουρούλια. ∆υτικά του τείχους (ιδιοκτησία Χρ. Νάκου) στην 

κατωφέρεια της πλαγιάς του λόφου, η τοµή που διενεργήθηκε µας αποκάλυψε τοίχο, πιθανόν 

αναληµµατικό, που ακολουθούσε την καµπή της πλαγιάς (εικ. 132–133). 

 

 

                                                 
408

. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 40. Ο µελετητής αναφέρει ότι η επιγραφική µαρτυρία θα λύσει το θέµα της τοποθέτησής της. 

Θεωρείται όµως βέβαιο ότι η πόλη βρίσκεται στις υπώρειες του Κάστρου της Ωριάς, γιατί εδώ έχουµε τα 

περισσότερα ευρήµατα. 
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Ακρόπολη 

Ο λόφος του Κάστρου της Ωριάς, ή Κάστρου των Καλαβρύτων είναι προσιτός από τα 

Β∆, ενώ από τα Α και Ν είναι απόκρηµνος. Κατά τον Ευθ. Μαστροκώστα, µία µικρή πυλίδα 

πρέπει να υπήρχε και στη ΒΑ πλευρά
409

 του οχυρωµένου πλατώµατος, αφού σήµερα είναι 

ορατό το µικρό µονοπάτι. Στα Ν είναι απόκρηµνος και ένας µικρός αυχένας ενώνει το λόφο του 

Κάστρου της Ωριάς, ή των Καλαβρύτων µε το βουνό Πριόνι. Σήµερα, στη δυτική πλευρά του 

µεσαιωνικού κάστρου είναι ορατές λιθόπλινθοι, οι οποίες ασφαλώς προέρχονται από την 

αρχαία οχύρωση και αποτελούσαν τη µοναδική µαρτυρία µέχρι λίγο καιρό πριν.  

Η επιλογή του Κάστρου ως ακρόπολης της πόλης έγινε λόγω της στρατηγικής του 

θέσης, αφού από εδώ είναι ορατή όλη η κοιλάδα που βρίσκεται στα ∆ και κατά συνέπεια και ο 

δρόµος που οδηγεί προς την Αχαΐα και τις άλλες πόλεις, καθώς και η διάνοιξη προς την 

Αιγιάλεια
410

. Θα µπορούσε να καταταγεί στην κατηγορία οικισµού «υψώµατος». 

 

Αγορά 

Η αγορά της πόλης των ΕΛΛ χρόνων, λόγω της µορφολογίας του εδάφους και 

εποµένως λόγω έλλειψης επίπεδου χώρου, θα πρέπει να εκτεινόταν και λίγο δυτικότερα σε 

διαµορφωµένα άνδηρα, µε διασκορπισµένα τα κτίσµατά της σε µια στενή λωρίδα γης. Στη θέση 

Μπρίσοβο, ή Πρίµισι, ή Άγιος Ιωάννης (αρ. 86, χάρτης 6) ο Γ. Α. Πίκουλας εντόπισε 

αρχιτεκτονικά µέλη, που ανήκουν σε δηµόσιο κτήριο
411

. Το πλάτωµα του µικρού γηλόφου που 

υψώνεται στην αριστερή/δυτική όχθη του ρέµατος Κερασιές
412

 διαµορφώθηκε και 

χρησιµοποιήθηκε ως τόπος λατρείας. Πρέπει να υπογραµµισθεί ότι, παρά την ανοικοδόµηση και 

τη στενή παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών στην κωµόπολη των Καλαβρύτων, δεν 

έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες. Σε βάθος ± 1µ. από την επιφάνεια του εδάφους εµφανίζεται το 

σκληρό καστανοµέλανο πέτρωµα που αφθονεί στην περιοχή. Μόνον στην περιοχή της Αγίας 

Τριάδος (αρ. 61, χάρτης 6) και του Φίντεϊ (αρ. 60, χάρτης 6) στα ∆/Ν∆ της κωµόπολης 

εντοπίστηκαν τµήµατα αγωγού ύδρευσης, µε προσανατολισµό Ν–Β και ∆–Α αντίστοιχα των 

ΒΥΖ χρόνων. Επίσης, στην τελευταία θέση κατά τις εκσκαφές περισυλλέγονται κοµµάτια 

κεραµίδων των ΒΥΖ και ΜΤΒΥΖ χρόνων, τα οποία τις περισσότερες των περιπτώσεων είναι 

αρκετά φθαρµένα. Ανοικοδόµηση παρουσιάζεται σήµερα στα δυτικά πρανή του λόφου του 

Κάστρου της Ωριάς και κοντά στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος (αρ. 75, χάρτης 6), όπου είναι 

πολύ πιθανόν να βρεθούν κατάλοιπα, τα οποία θα συµβάλουν στη µελέτη της αρχαίας πόλης.  

 

                                                 
409

. Μαστροκώστας 1961–1962, 130–132. 
410

. Βλ. Οικείο κεφάλαιο, VΣΤ. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ. 
411

. Πίκουλας 1980–1981, 344–346. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 48–50. 
412

. Ο χείµαρρος διαρρέει τη σηµερινή κωµόπολη µε πορεία Ν–Β, για να συµβάλει στον Ερασίνο/Βουραϊκό 

ποταµό. Η κοίτη του έχει καλυφθεί και αποτελεί τον κύριο οδικό άξονα της πόλης. 
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Οικίες 

Στα ∆/Ν∆ των παραπάνω ιδιοκτησιών — Χρ. Νάκου και Σ. Μουτζουρούλια — και στη 

θέση Άγιος Κωνσταντίνος (αρ. 75, χάρτης 6), στην ιδιοκτησία Α. Μαυροειδή και Σία (πρώην 

ιδιοκτησία Π. Ψευτούδη), ήλθε στο φως τµήµα οικίας των ΚΛ χρόνων (σχ. 38). Συγκεκριµένα, 

αποκαλύφθηκε µεγάλος τοίχος µε προσανατολισµό Β/ΒΑ–Ν/Ν∆, το νότιο άκρο του οποίου 

τεµνόταν από άλλον µε προσανατολισµό Α–∆ σχηµατίζοντας δύο χώρους. Εσωτερικά των δύο 

τοίχων βρέθηκαν σπαράγµατα βοτσαλωτού δαπέδου. Στα ∆ του µεγάλου τοίχου ερευνήθηκε 

εκτεταµένο στρώµα καταστροφής, από το οποίο περισυνελέγησαν µεγάλα κοµµάτια κεραµίδων 

στέγης λακωνικού τύπου και κεραµική µε µαύρο στιλπνό γάνωµα, καθώς και σιδερένιοι ήλοι. 

Αρκετές ήταν και οι αγνύθες που περισυνελέγησαν
413

. Η απουσία ανασκαφικής έρευνας και η 

ιδιαίτερη µορφολογία του εδάφους δεν µας επιτρέπουν να προδιορίσουµε εάν η πολεοδοµική 

και ρυµοτοµική διάταξη της πόλης είναι κανονική, ή «άτακτη».  

Στη χωροθέτηση της πόλης στις δυτικές υπώρειες του Κάστρου της Ωριάς και στα 

δηµιουργούµενα πλατώµατα συνηγορεί η φυσική προστασία και η ασφάλεια που παρέχει ο 

λόφος. Ο αναληµµατικός τοίχος που εντοπίστηκε στην ιδιοκτησία Χρ. Νάκου (αρ. 65, χάρτης 

6) ήταν αρκετά ενισχυµένος (εικ. 132) και, µε µεγάλη επιφύλαξη, θεωρούµε ότι παρόµοιες 

κατασκευές θα είχαν δηµιουργηθεί σε όλο το χώρο των δυτικών υπωρειών του Κάστρου, 

διαµορφώνοντας «ένα πολεοδοµικό σύστηµα» κατάλληλο για την οργάνωση και ανάπτυξη 

οικισµού σε πλαγιά
414

. 

 

ΛΟΥΣΟΙ 

Οι Λουσοί, ή Λούσοι
415

, άλλη σηµαντική πόλη της Αζανίας µε ιερό πανελλήνιας 

εµβέλειας, βρίσκεται στη Ν∆ πλευρά της προεκτάσεως του Χελµού και συγκεκριµένα στις 

δυτικές υπώρειες του Λούσιου όρους, ή Προφήτης Ηλίας στην κοιλάδα των Κάτω Λουσών 

(παλ. τοπων. Σουδενά–Άγιος Βασίλειος)
416

, µεταξύ Κύναιθας και Κλείτορος. Η κοιλάδα 

εκτείνεται κατά µήκος των Αροανίων ορέων (Χελµού) και στα βόρεια ανηφορίζει, ενώ στα 

νότια καταλήγει σε µία άκρη (ύψους περ. 500µ.) επάνω από την κοιλάδα του Κλείτορος, χωρίς 

όµως να εισέρχεται σε αυτήν (εικ. 14, 32). Η κοιλάδα των Λουσών στην πραγµατικότητα είναι 

µία λεκάνη, από την οποία τα ύδατα παροχετεύονται µέσω των καταβοθρών
417

. Στις δυτικές 

υπώρειες του βουνού υπάρχουν και σήµερα δύο µεγάλες καταβόθρες, διαµέσου των οποίων, 

                                                 
413

. Η οικία εκτεινόταν προς Α µέσα στην πυκνή βλάστηση, στην οποία εντοπίστηκε και τµήµα αγωγού κυκλικής 

διατοµής.  
414

. Τάφοι της ΑΡΧ και πρώιµης ΚΛ εποχής που ερευνήθηκαν στην αρχαία Αιανή Νοµού Κοζάνης, ήταν 

διατεταγµένοι σε βαθµιδωτά επίπεδα, εξαιτίας της κατωφέρειας του εδάφους. Για το θέµα βλ. Καραµήτρου-

Μεντεσίδη 1989, 49. 
415

. Πολ. IV 18, 10 και 25, 4. 
416

. Λεξικό 2001, 262, 2214. 
417

. Όταν φράσσονταν οι καταβόθρες, η κοιλάδα γέµιζε µε νερά και µετατρεπόταν σε λίµνη. Βλ. Σάµψων 1997, 

368. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 402

όπως υποστηρίζεται, το νερό καταλήγει υπογείως στον Αροάνιο, ή Κατσάνα ποταµό. Η ύπαρξη 

της πόλης των Λουσών και η οικονοµία της εξαρτιόταν άµεσα από αυτή την περίκλειστη 

κοιλάδα
418

, η οποία αποτελούσε και τη χώρα της.  

Το εθνικό της πόλης είναι Λουσιεύς, κατά τον Ξενοφώντα
419

, Λουσεύς κατά τον 

Παυσανία
420

, ενώ ως Λουσιής αναφέρεται σε επίγραµµα του Στοβαίου421. Στις νοµισµατικές 

εκδόσεις της Αχαϊκής Συµπολιτείας αναφέρεται ΑΧΑΙΩΝ ΛΟΥΣΙΑΤΑΝ422. 

Στην εύφορη οµώνυµη κοιλάδα των Λουσών πρέπει να υπήρχαν κατά τη διάρκεια των 

ΥΓΕ χρόνων διάσπαρτοι οικισµοί, όπως φανερώνουν τα ευρήµατα που προέρχονται από την 

ανασκαφή του κτηρίου ανατολικά του µεγάλου επισήµου ναού, το οποίο κατά την ανασκαφέα 

Β. Μητσοπούλου-Leon πιθανόν να ανήκει στον προγενέστερο ναό της θεάς
423

. Τα ευρήµατα 

που ήλθαν στο φως συνίσταντο σε αγγεία λατρευτικού χαρακτήρα, που χρονολογούνται στα 

ΥΓΕ και ΑΡΧ χρόνια και είναι εισηγµένα από διάφορα εργαστήρια πελοποννησιακών πόλεων 

και της Αθήνας, ενώ τα ειδώλια και αρκετή κεραµική της ΠΑΡΧ περιόδου είναι τοπικού 

εργαστηρίου
424

. Τα παραπάνω στοιχεία δηλώνουν ότι το θρησκευτικό συναίσθηµα βρήκε κοινό 

τόπο έκφρασης στο χώρο λατρείας που εντοπίζεται στη θέση Παναγιά (αρ. 106, χάρτης 8, εικ. 

231). 

Οι Λουσοί ήταν ακµαία πόλη πριν από τους ΚΛ χρόνους, αφού στην Ολυµπιάδα του 

708 π.Χ. ο Ευρύβατος κερδίζει στην πάλη
425

 και στην 11
η
 Πυθιάδα αναγορεύεται νικητής ο 

Λουσιάτης Αγησίλας
426

. Ο Γ. Παπανδρέου πιστεύει ότι οι Λουσοί ήταν πόλη ανεξάρτητη ήδη 

από τον 6
ο
 αι. π.Χ.

427
, ενώ ο F. Bölte αναφέρει ότι κατά τον 5

ο
 αι. π.Χ. ανήκε στη Φενεό, όπως 

και η Νώνακρη
428

. Όµως, από τον 4
ο
 και 3

ο
 αι. π.Χ. η πόλη είναι ανεξάρτητη, όπως 

αποδεικνύεται από τις επιγραφές, την ανοικοδόµηση του Βουλευτηρίου και του επισήµου ναού 

της θεάς Αρτέµιδος Ηµέρας
429

. 

Το 244 π.Χ. οι Αιτωλοί εισβάλλουν στην Αρκαδία. Την περίοδο αυτή οι Αιτωλοί µε 

αρχηγό τον Τίµαιο φαίνεται να διαπράττουν σκληρότητες και βιαιοπραγίες στην περιοχή, αφού 

                                                 
418

. Στην περιοχή των Λουσών υπάγονταν πέντε χωριά (Άγιος Βασίλειος, Σουδενά, Χαµάκου, Σιγούνι και Λεύκη), 

τα οποία σύµφωνα µε την απογραφή του 1907 είχαν 1.820 κατοίκους. Εποµένως στην αρχαιότητα, όπως και 

σήµερα, η κοιλάδα των Λουσών θα µπορούσε να θρέψει και περισσότερους κατοίκους. 
419

. Ξεν., Κύρου Ἀνάβασις, IV 2, 21 και VII 11, 12. 
420

. Παυσ. VIII 18, 8. 
421

. Στοβ. Ι 49, 52. 
422

. Head, 418. BCD, Collection Pel., 345, 1446. Warren 2007, 25–26, 73. 
423

. Mitsopoulos-Leon – Ladstätter 1997, 57–64. 
424

. Schauer 1996–1997, 256–271. Η Α. Γκαδόλου αναφέρει ότι σύµφωνα µε τη µελέτη της κεραµικής, το ιερό των 

Λουσών στους πρώιµους ιστορικούς χρόνους ανήκει στην πολιτισµική ενότητα της αρχαίας Αχαΐας (βλ. Γκαδόλου 

2008, 232). 
425

. Nielsen 2004, 516. 
426

. Παυσ. VIII 18, 8. Σύµφωνα µε τον Παυσανία η 11
η
 Πυθιάδα λαµβάνει χώρα το 546 π.Χ. (πρβλ. RE, ΧΙΙΙ 1890–

1899. Παπαχατζής 1980, 246, υποσ. 4 και Nielsen 2004, 516.). Στους Λουσούς νίκησε σε αγώνα ο Ακεστορίδας 

από την Τροία (ΚΕ, 141. Perlman, 159). 
427

. ΑΖ, 52. Nielsen 2004, 516–517. 
428

. Bölte 1927, 1890–1899.  
429

. Reichel – Wilhelm, 1–88 και IG V2 93–97. 
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δεν σέβονται ιερούς χώρους. Επιτίθενται στην Κύναιθα και στη συνέχεια λεηλατούν το ιερό των 

Λουσών, από το οποίο παίρνουν µαζί τους τα θρέµµατα της θεάς, που ήταν βόδια και 

πρόβατα
430

. Λίγο µετά, το 220 π.Χ. οι Αιτωλοί µε αρχηγούς τον Αγέλαο, τον Σκόπα και τον 

∆ωρίµαχο, αφού προηγουµένως συνάπτουν συµφωνία µε τον Σκερδιλαΐδα, τον αρχηγό των 

Ιλλυριών, εισβάλλουν στην Αχαΐα, τη διασχίζουν και φθάνουν στην Κύναιθα, την οποία 

καταλαµβάνουν, αφήνοντας φρουρά στην πόλη
431

. Στη συνέχεια προχωρούν κατά των Λουσών, 

µε σκοπό να λεηλατήσουν το ιερό της Αρτέµιδος (εικ. 234) για µία ακόµη φορά. Το ιερό ήταν 

σεβαστό από όλους τους Έλληνες και «άσυλο» σε όσους κατέφευγαν σε αυτό, όπως αναφέρει ο 

Πολύβιος
432

. Οι Λουσιάτες φαίνεται ότι είχαν οι ίδιοι τη διαχείριση του ιερού και αποφάσισαν 

να δώσουν µερικά από τα αναθήµατα της θεάς στους επιδροµείς Αιτωλούς, προκειµένου να 

αποφευχθεί η ιεροσυλία
433

.  

Τον 3
ο
 αι. π.Χ. οι Λουσοί, όπως προκύπτει από ψήφισµα που βρέθηκε στη Στύµφαλο, 

οι δύο πόλεις έχουν στενές σχέσεις
434

. Από επιγραφή της Επιδαύρου προκύπτει ότι το 219 π.Χ. 

ένας Λουσιάτης είναι νοµογράφος
435

. Το 205 π.Χ. η πόλη απαντά σε πρόσκληση των 

Μαγνήτων, προκειµένου να λάβει µέρος στους αγώνες της Αρτέµιδος Λευκοφρυηνής της 

Μαγνησίας
436

. Σύµφωνα µε το µοναδικό χάλκινο τετράχαλκο της BCD Collection, που 

χρονολογείται στα 191–146 π.Χ., ίσως οι Λουσοί να έγιναν µέλος της Αχαϊκής Συµπολιτείας 

την εποχή αυτή
437

, δηλαδή στις αρχές του 2
ου

 αι. π.Χ. Η αναφορά του Παυσανία τὰ δὲ ἐφ’ 

ἡμῶν οὐδὲ ἐρείπια ἔτι λειπόμενα ἦν Λουσῶν αποτελεί ένδειξη ότι δεν πρέπει να επισκέφθηκε 

τους Λουσούς
438

. Ο Γ. Παπανδρέου θεωρεί ότι η πόλη στα χρόνια του περιηγητή ήταν 

ερειπωµένη και πρέπει να ήταν κοινότης ἐξαρτωμένη ἀπὸ Κλειτορίας439
. Όµως, στην ΚΕ 

αναφέρει ότι οἱ ἰσχυροὶ γείτονες Κλειτόριοι και Κυναιθαεῖς ἐφείσθησαν τῆς ἀνεξαρτησίας 

                                                 
430

. Πολ. IX 34. Ο F. W. Walbank πιστεύει ότι η επιδροµή των Αιτωλών στην Κύναιθα και στη συνέχεια στο ιερό 

των Λουσών πρέπει να έλαβε χώρα το 240/239 π.Χ. (πρβλ. Walbank 1967, 143. Bakhuizen, 227, 233. Grainger, 

161, 265). 
431

. Bakhuizen, 234. 
432

. Πολ. IV 18, 10. 
433

. Πολ. IV 18, 12. 
434

. IG V2, 358. Παπαχατζής 1980, 260, υποσ. 1. Nielsen 2004, 516. 
435

. Καββαδίας, 115. Το 1997 ο συνάδελφος Α. Γ. Βόρδος, σε διενεργηθείσα σωστική ανασκαφική έρευνα σε 

οικόπεδο του Αιγίου επί της οδού Κλεοµένους Οικονόµου 13 (ιδ. Ζ. Κουλούρη), βρήκε µαρµάρινη στήλη 

αποκεκρουµένη στο άνω µέρος της και εν µέρει στις κάθετες πλευρές της, διαστάσεων 0.26µ x 0.13µ. x 0.07µ., που 

σώζει σε 23 στίχους επιγραφή. Η πλάκα είχε χρησιµοποιηθεί ως οικοδοµικό υλικό σε τοίχο από αργολιθοδοµή και 

αφορά σε νοµογράφο από τους Λουσούς. Πρόκειται για έναν ελλιπή κατάλογο εθνικών 17 πόλεων της 

Πελοποννήσου, η διάταξη των οποίων φαίνεται να είναι γεωγραφική, καθώς µε τα εθνικά των πόλεων της Β∆ 

Αρκαδίας εµφανίζονται και εκείνα των πόλεων της Τριφυλίας, της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και ακολουθούν τα 

ονόµατα των πόλεων της νότιας και ανατολικής Αρκαδίας. Το κείµενο της επιγραφής χρονολογείται στην ΕΛΛ 

εποχή και terminus post quem θεωρείται το έτος 218 π.Χ., (στο στίχο 16 αναφέρεται το όνοµα Αντιγονεύς) έτος 

κατά το οποίο η Μαντίνεια µετονοµάστηκε σε Αντιγόνεια. Αναφέρονται 24 ονόµατα νοµογράφων προερχοµένων 

από 18 διαφορετικές πόλεις της Αχαΐας, της Αργολίδας και της Αρκαδίας. Για το θέµα βλ. Βόρδος 1997, 297 και 

Ριζάκης – Βόρδος 2004 (υπό έκδοση). 
436

. Bölte 1927, 1890–1899. Μαγκλάρας 1970, 94. 
437

. BCD Collection, Pel., 345, 1446. Ο B. Head αναφέρει ότι οι Λουσοί γίνονται µέλος το 243 π.Χ. (Head, 418). 
438

. Παυσ. VIII 18, 8. 
439

. ΑΖ, 44. Μαγκλάρας 1970, 93. 
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τῆς πόλεως ἐπὶ τῶν ἑλληνικῶν χρόνων και µόνον στα ΡΩΜ χρόνια υποτάχθηκε από τους 

Κλειτόριους
440

. 

Στις ∆ υπώρειες του βουνού και στο πλάτωµα όπου το µικρό εξωκλήσι της Παναγιάς 

(αρ. 106, χάρτης 8) ιδρύεται ο ναός της Ηµερασίας Αρτέµιδος, τον οποίον ο W. M. Leake 

πίστευε πως είχε εντοπίσει στην άκρη της κοιλάδας
441

, δηλαδή στα ∆. Την πραγµατική θέση του 

ναού βρήκε το 1886 ο Γ. Παπανδρέου
442

. Για µία δεκαετία αυτή η µαρτυρία ξεχάστηκε και το 

1897 επισκέπτεται την περιοχή ο W. Dörpfeld, διευθυντής του Γερµανικού Αρχαιολογικού 

Ινστιτούτου στην Αθήνα, συνοδευόµενος από τον A. Wilhelm. Κατά τα έτη 1898 και 1899 µε 

άδεια της Ελληνικής Κυβέρνησης οι W. Reichel και A. Wilhelm, Επιστηµονικοί Γραµµατείς 

του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, ανασκάπτουν στο λόφο το ιερό. Αποκαλύπτουν 

τα θεµέλια του ναού και των κυριοτέρων οικοδοµηµάτων, περιορίζοντας την ανασκαφική 

έρευνα στο ναό και δεν επεκτείνονται στην πόλη. Αποκάλυψαν αναληµµατικούς τοίχους, 

κρήνη, πρόπυλο, κτήριο µε αψιδωτό τοίχο που διαγράφεται στο εσωτερικό του και ανήκει στο 

Βουλευτήριο της πόλης, το οποίο χρονολογείται στο τέλος του 4
ου

 αι. π.Χ., ή στις αρχές του 3
ου

 

αι. π.Χ., κατάλοιπα που εντοπίστηκαν στα Α του Βουλευτηρίου και ανήκουν σε ιερό και το ναό 

της Αρτέµιδος
443

. Οι ανασκαφείς χρονολογούσαν το ναό στο τέλος του 4
ου

 αι. π.Χ., ή στον 3
ο
 αι. 

π.Χ. Επιπλέον, υπέθεσαν την ύπαρξη ενός παλαιότερου ναού, πιθανώς του 6
ου

 αι. π.Χ., χωρίς 

όµως να εντοπίσουν τα θεµέλιά του.  

Από το 1983 και µετά οι έρευνες συνεχίστηκαν στο πλάτωµα του ναού υπό τη 

διεύθυνση της Β. Μητσοπούλου-Leon και από το 2005 υπό τη διεύθυνση του G. Ladstätter. Η 

Β. Μητσοπούλου-Leon διενεργεί ανασκαφική έρευνα στα Α του ναού και αποκαλύπτει 

αποθέτη, από τον οποίο προήλθε σηµαντικός αριθµός αναθηµάτων της ΥΓΕ και ΑΡΧ περιόδου 

και ένα µακρόστενο κτήριο, το οποίο η ανασκαφέας ονοµάζει «ανατολικό κτήριο» και πιθανόν 

να πρόκειται για ναό, προγενέστερο του µεγάλου «επισήµου» της Αρτέµιδος
444

.  

Αργότερα, ο G. Ladstätter πραγµατοποίησε συµπληρωµατικές έρευνες στα θεµέλια του 

ναού, µε σκοπό την επιβεβαίωση της χρονολογίας κατασκευής του και εκπόνησε νέο σχέδιο. Οι 

συµπληρωµατικές εργασίες και τα αναθήµατα που ήλθαν στο φως τον οδήγησαν στη 

χρονολόγηση του ναού µετά το 300 π.Χ.
445

.  

 

Αγορά 

                                                 
440

. ΚΕ, 141. Nielsen 2004, 516–517. 
441

. Leake, III 168, 179, 181. 
442

. ΑΖ, 44. 
443

. Για την περιγραφή των κτηρίων βλ. αρ. 106, χάρτης 8 οικείου καταλόγου. 
444
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 405

Στα Ν/Ν∆ του ναού στη θέση Κολώνες, ή Στάδιο (αρ. 112, χάρτης 8)
446

 εντοπίζεται η 

αγορά της πόλης, αφού, παραπλεύρως της Επαρχιακής οδού και στην αριστερή/ανατολική 

πλευρά της που οδηγεί από Κάτω Λουσούς στο Σιγούνι, αποκαλύφθηκε η Στοά, η οποία φέρει 

διπλό πτερόν. Εδώ ελάµβαναν χώρα οι εµπορικές δραστηριότητες της πόλης. Η στοά 

αποκαλύφθηκε σε µήκος 65.20µ. και πλάτος 12.05µ.· είχε προσανατολισµό Β/ΒΑ–Ν/Ν∆ και 

χρονολογείται στους πρώιµους ΕΛΛ χρόνους
447

.  

Στα ΝΑ της στοάς και σε µικρή απόσταση από αυτήν, επάνω σε ένα µικρό φυσικό 

άνδηρο ύψους 12µ. περίπου, ανασκάπτεται περίπτερος ναός εξωτερικών διαστάσεων 39µ. x 

15.70µ. και µε προσανατολισµό Α–∆. Έχει 14 x 6 κίονες. Ο σηκός είναι ορθογώνιος και έχει 

είσοδο στα Α
448

. Ο πρόναος δεν έχει ακόµη αποκαλυφθεί. Στα δυτικά του σηκού βρίσκεται 

εξάστυλη αίθουσα, που είναι προσπελάσιµη από τα ∆ διαµέσου ενός οπισθόδοµου. Πρόκειται 

για ασυνήθιστης κάτοψης ναό, που διαθέτει ευρύ σηκό µε εσωτερικές βάσεις κιόνων και 

διαιρείται σε πρόναο, οπισθόδοµο και δύο ανεξάρτητες αίθουσες. Η κάτοψή του δεν 

παραπέµπει σε αρκαδικού τύπου ναό και τυπολογικά µοιάζει µε εκείνον του ναού του 

Απόλλωνος της Κορίνθου
449

. 

Στα ∆ του ναού ερευνήθηκε ορθογώνιο κτίσµα εξωτερικών διαστάσεων 8.25µ. x 5.75µ. 

Ο νότιος τοίχος του κτηρίου εδράζεται σε µεγάλες λιθοπλίνθους, οι οποίες µοιάζουν µε 

ορθοστάτες και µερικές έχουν αναθύρωση. Στα Α σώζεται το κατώφλι της θύρας-εισόδου. 

Εσωτερικά της θεµελίωσης του δυτικού τοίχου του κτηρίου βρέθηκαν, µέσα σε µικρό όρυγµα, 

ακέραια αγγεία, τα οποία είχαν πιθανόν τοποθετηθεί ως σπονδή κατά την ανέγερσή του
450

. 

Στα Β της στοάς και συγκεκριµένα εκατέρωθεν του δρόµου που οδηγεί στο χωριό 

Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαµάκου), θα πρέπει να αναζητηθεί το Στάδιον, ή το Γυµνάσιον της 

πόλης, αφού, σύµφωνα µε τις επιγραφικές µαρτυρίες
451

, πραγµατοποιούνταν γιορτές και 

αθλητικοί αγώνες προς τιµήν της θεάς. Το επίθετο της θεάς ήταν Ἡμέρα και πιθανόν το όνοµα 

Ἡμερασία να οφείλεται σε σύγχυση του Παυσανία, ο οποίος θα είχε ακούσει για τη γιορτή 

Ἡμεράσια που ελάµβανε χώρα στους Λουσούς προς τιµήν της θεάς
452

. Στο πίσω µέρος ενός 

χάλκινου ειδωλίου του Απόλλωνα του 5
ου

 αι. π.Χ., ανάθηµα στο ναό της Αρτέµιδος, 

                                                 
446

. Ladstätter 2003, 329–330. Ladstätter 2004, 386–388. Ladstätter 2005, 366–367. Ladstätter 2006, 360–361.  
447

. Mitsopoulos-Leon 2002, 387. 
448

. Για την ανασκαφή του ναού στη θέση Κολώνες, ή Στάδιο (Κεφ. IV, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, αρ. 112, χάρτης 

8) πρβλ. V. Mitsopoulos-Leon 2002, 387–388. Ladstätter 2003, 329–330. Ladstätter 2004, 386–388. Ladstätter 

2005, 366–367. Ladstätter 2006, 360–361.  
449

. Η ανασκαφή του ναού είναι σε εξέλιξη. Για την προκαταρκτική παρουσίαση των ερευνών βλ. Ladstätter 2008 

(υπό έκδοση). 
450

. Ladstätter 2008 (υπό έκδοση). 
451

. Πρβλ. Bingen 1953, 616–646. 
452

. Για το θέµα βλ. Παπαχατζής 1980, 247, υποσ. 2. 
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αναγράφεται το επίθετο Ἡμέρα453. Τα αρχιτεκτονικά µέλη στη θέση Τραχάνα, ή Τραγάνες (αρ. 

111, χάρτης 8) προέρχονται από το χώρο της αγοράς.  

Στη θέση αρ. 108, χάρτης 8 βρίσκεται η µεγάλη πηγή Βετελίνο, ή Βετελίνος, από όπου 

υδρευόταν η πόλη. Η αναφερόµενη από τον Βιτρούβιο πηγή Λούσος, ή Μισάµπελος
454

, θα 

µπορούσε να ταυτιστεί µε την πηγή Λυσσόνερο, ή Λυσσονέρι
455

, που βρίσκεται σε µικρή 

απόσταση, Α/ΒΑ της πηγής Βετελλίνο στις Ν υπώρειες του Χαµακαίικου Βουνού, ή 

Κ(ο)υκλάκι (αρ. 110, χάρτης 8)
456

. 

 

Οικίες 

Οι αποκαλυφθείσες οικίες στη θέση Φούρνοι (αρ. 107, χάρτης 8, εικ. 236) στα Β/ΒΑ 

της αγοράς έχουν σχέση µε τις δραστηριότητες στο ναό. Η ανασκαφέας των οικιών Β. 

Μητσοπούλου-Leon πιστεύει ότι εδώ διέµεναν οι «επίσηµοι αξιωµατούχοι», που ασχολούνταν 

µε τα του ιερού και ήταν υπεύθυνοι γι’ αυτό
457

. Είναι κατασκευασµένες επάνω σε δύο φυσικά 

άνδηρα στα ∆ του ναού
458

 και χρονολογούνται στα ΕΛΛ χρόνια, µε οικοδοµική φάση στους 

ΡΩΜ χρόνους. Και οι δύο οικίες παρουσιάζουν αλλαγές στο πέρασµα των αιώνων, 

προσαρµόζοντας τους χώρους ανάλογα µε τις ανάγκες. Οι τοίχοι της ρωµαϊκής οικοδοµικής 

φάσης έσωζαν επιχρίσµατα ερυθρού και κυανού χρώµατος, τα οποία προσέδιδαν την εντύπωση 

ότι ήταν ορθοστάτες
459

.  

Τα ευρήµατα της ανασκαφής µαρτυρούν την άνθιση της ζωής στο χώρο αυτόν από τον 

3
ο
 αι. π.Χ. µέχρι τον 1

ο
 αι. µ.Χ., το ψηλό βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων (ποιµένων) της Β∆ 

Αρκαδίας και τις επαφές µε άλλες πόλεις
460

. Η Β. Μητσοπούλου-Leon θεωρεί ότι στις οικίες 

αυτές πρέπει να κατέφευγαν οι άνθρωποι που ζητούσαν ασυλία, αφού εδώ έµεναν οι 

«αξιωµατούχοι του ιερού»
461

. Σύµφωνα µε τα ανασκαφικά στοιχεία ο χώρος κατοικήθηκε πάλι 

τον 3
ο
 και 4

ο
 αι. µ.Χ.

462
, ιδίως στο χαµηλότερο δυτικό άνδηρο των οικιών. Η ανασκαφή 

αποκάλυψε ότι στις οικίες γινόταν και παραγωγή κρασιού
463

. Εδώ λειτουργούσε και εργαστήριο 

                                                 
453

. Reichel – Wilhelm, 83, αρ. 15 και IG V2, 403. 
454

. Vitr. VIII 3, 21. 
455

. Πετρόπουλος 1985, 67–72. 
456

. Την άποψη αυτή εκφράζει και ο Γ. Παπανδρέου (ΚΕ, 142–143). 
457

. Μητσοπούλου-Leon 2001γ, 140–141. 
458

. Για τις ανασκαφές των οικιών βλ. Mitsopoulos-Leon – Glaser 1984, 133–154. Mitsopoulos-Leon 1985α, 93–98. 

Μητσοπούλου-Leon 1992–1993, 49–57. 
459

. Μητσοπούλου-Leon 2001γ, 140–141. 
460

 . Η µελέτη των µεγαρικών σκύφων από την C. Rogl απέδειξε ότι, εκτός από τη ντόπια παραγωγή, υπάρχει και 

εισηγµένη κεραµική από τα αττικά και τα αργείτικα εργαστήρια. Πρβλ. Μητσοπούλου-Leon 2000α, 21–31. Rogl, 

161–167, πίν. 20–22. 
461

. Μητσοπούλου-Leon 2001γ, 141. 
462

. Πρβλ. Mitsopoulos-Leon – Glaser 1984, Grabungen 133–154. Mitsopoulos-Leon – Glaser 1985, Grabungen 13. 

Mitsopoulos-Leon – Glaser 1986–1987, Grabungen 17. Mitsopoulos-Leon 1989, Grabungen 11–14. Mitsopoulos-

Leon 1991–1992, Grabungen 25–28. Mitsopoulos-Leon 1993, Grabungen 39–42. Mitsopoulos-Leon 1994 

Grabungen 40–44. Mitsopoulos-Leon 1995, Grabungen 41–44. Mitsopoulos-Leon 2001γ, 131–142 και 

Μητσοπούλου-Leon 2007, 39–50, πίν. 9–18. 
463

. Μητσοπούλου-Leon 2007, 39–50, πίν. 9–18. 
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για την επεξεργασία και παραγωγή οστέϊνων εργαλείων
464

, όπως λαβές µαχαιριών. Η εύρεση 

πηλίνων µητρών σκύφων µε ανάγλυφη διακόσµηση και άφθονων στηριγµάτων κλιβάνου 

συνηγορούν στην άποψη ότι στην πόλη λειτουργούσε και εργαστήριο κεραµικής
465

. 

Οι εντοπισθείσες, κατά την επιφανειακή έρευνα, θέσεις (Μέσα στο Χωριό) (αρ. 109, 

χάρτης 8) στα Α/ΝΑ του ιερού, Βορούς (αρ. 120, χάρτης 8), Λόφος Τσούκα (αρ. 121, χάρτης 

8), Καταρράχι (αρ. 122, χάρτης 8) και Σκάλα (αρ. 125, χάρτης 8), που βρίσκονται στα Ν, µε 

ευρήµατα των ΚΛ, ΕΛΛ και ΡΩΜ χρόνων ανήκουν σε εγκαταστάσεις της πόλης
466

. Από τα 

στοιχεία που διαθέτουµε έως τώρα, ο ναός της Αρτέµιδος, οι οικίες των ΕΛΛ χρόνων µε 

οικοδοµική φάση της ΡΩΜ εποχής, το Βουλευτήριο, το πρόπυλο και η κρήνη είναι 

διατεταγµένα σε φυσικά άνδηρα. Για την πολεοδοµική διάταξη του υπόλοιπου χώρου της 

αγοράς δεν διαθέτουµε στοιχεία. 

Η πόλη των Λουσών δεν ήταν οχυρωµένη, πιθανότατα επειδή οι Λουσιάτες δεν το 

έκριναν απαραίτητο λόγω της ιερότητάς της. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Πολύβιος, το ιερό της Αρτέµιδος ήταν απαραβίαστο ἄσυλον δὲ νενόμισται παρὰ τοῖς 

Ἕλλησιν467. Οχύρωση εντοπίστηκε µόνον στο πλάτωµα του βουνού Προφήτης Ηλίας, δυτικού 

πρόβουνου των Αροανίων ορέων, η οποία πιθανότατα ανήκει σε οχυρό που υποκαθιστούσε 

ακρόπολη
468

.  

Ο Παυσανίας αναφέρει ότι υπαγόταν στον Κλείτορα και δεν σώζονταν τα ερείπιά της. 

Τα ανασκαφικά στοιχεία, όπως η ΡΩΜ οικοδοµική φάση των οικιών στη θέση Φούρνοι (αρ. 

107, χάρτης 8), τα νοµίσµατα
469

 και τα γυάλινα αγγεία που χρονολογούνται από τα ΕΛΛ 

χρόνια έως τα ΥΡΩΜ
470

 φανερώνουν ότι η πόλη των Λουσών πρέπει να κατοικούνταν. 

Εποµένως, δεν επρόκειτο για έναν ορεινό αποµονωµένο οικισµό, δεδοµένου ότι η πόλη 

βρισκόταν επάνω σε κύριο οδικό άξονα και είχε τη δυνατότητα να προµηθεύεται τα 

διαδεδοµένα προϊόντα των ΡΩΜ χρόνων.  

Κατά τα ΥΡΩΜ, ή πρώιµα ΒΥΖ χρόνια πιθανότατα ο οικισµός να υπήρχε, αφού από 

στη θέση Φούρνοι (αρ. 107, χάρτης 8) εντοπίστηκε κεραµική του τέλους του 3
ου

 αι. µ.Χ. και 

των αρχών του 4
ου

 αι. µ.Χ., καθώς και νοµίσµατα
471

. Επιπλέον οι ανασκαφείς του ιερού 

αναφέρουν ότι η κρήνη είχε υποστεί επισκευές κατά την περίοδο αυτή
472

. 

                                                 
464

. Forstenpointer – Hofer 2001, 169–179. Roy 1999, 332. 
465

. Rogl, 161–167. 
466

. Το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο πραγµατοποίησε γεωµαγνητικές έρευνες στα Ν του υψιπέδου των 

Λουσών υπό τη διεύθυνση του καθηγητού του Πανεπιστηµίου Πατρών, Στ. Παπαµαρινόπουλου, κατά τις οποίες 

εντοπίστηκαν θεµέλια κτηρίων (βλ. Μητσοπούλου-Leon 2007, 39, υποσ. 2). 
467

. Πολ. IV 18, 10. Ανάλογο παράδειγµα είναι και εκείνο της Ήλιδος, η οποία θεωρούµενη από τους κατοίκους της 

ιερή ήταν ανοχύρωτη, κατά τους ιστορικούς χρόνους (πρβλ. Παπαχατζής 1979, 394, υποσ. 2). 
468

. Το οχυρωµένο πλάτωµα εντόπισε πρώτος ο Μ. Πετρόπουλος το 1984 (βλ. Πετρόπουλος 1985, 67–72). 
469

. Οικονοµίδου 2008, 93–96. 
470

. Schauer 2005, 351–359. 
471

. Mitsopoulos-Leon 1994, 44. 
472

. Reichel – Wilhelm, 16–19. 
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ΚΛΕΙΤΩΡ 

Η πόλη του Κλείτορος
473

 αναπτύσσεται στα Β του χειµάρρου Ξερόρρεµα, ή Κλείτωρ, 

που ρέει στα Ν της πόλης, και στα ∆ του Καρνέσιου, ή Ζούγρα, που ρέει στα Β/ΒΑ. Η αρχαία 

πόλη βρίσκεται 2.5 χλµ. περίπου δυτικά της σύγχρονης κωµόπολης Κλειτορίας, µέσα στην 

εύφορη κοιλάδα που σχηµατίζεται εκατέρωθεν των χειµάρρων, όπου άλλοτε καλλιεργούνταν 

οπωροφόρα δένδρα και αµπέλια, ενώ σήµερα επικρατούν, ως επί το πλείστον, οι καρυδιές και 

τα καλαµπόκια. Η θέση που καταλαµβάνει η αρχαία πόλη ονοµάζεται Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις (αρ. 183, χάρτης 8)
474

 και το µεγαλύτερο µέρος του αρχαιολογικού χώρου 

ανήκει στην εδαφική περιφέρεια του χωριού Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι)
475

.  

Τα ανατολικά όρια της πόλης ήταν τα όρη Όρυξ, Σαϊτάς και Πεντέλεια, ή 

Ντουρτουβάνα, τα οποία τη χώριζαν από τη Φενεατική γη
476

, στα Β το όρος Βελιά, στα Ν ο 

ποταµός Λάδων και στα ∆ η κώµη Σείρες, που τη χώριζαν από την Ψωφίδα. Ο χώρος που 

καταλαµβάνει και αναπτύσσεται η πόλη συνετέλεσε κατά πολύ στην κοινωνική και οικονοµική 

δοµή της, αφού κλειστά οροπέδια, όπως αυτό του Κλείτορος, συνέβαλαν στην δηµιουργία 

αυτόνοµης περιοχής. 

Το όνοµά της αποδίδεται στον Κλείτορα, γιο του Αζάνα. Το εθνικό της πόλης είναι 

Κλειτόριος477
, ή Κλητόριος478

 και το όνοµα της χώρας Κλειτορία479
. Ο Κλείτωρ, προτού γίνει 

οικιστής της οµώνυµης πόλης, είχε εγκατασταθεί στη Λυκόσουρα, στην πόλη του Λυκάονος, 

του γιου του Πελασγού. Ο περιηγητής του 2
ου

 αι. µ.Χ. κάνει µνεία αρκετών οικισµών και 

περιοχών που εντάσσονται στη χώρα του Κλείτορος, που βρίσκονται, δηλαδή, υπό την επιρροή 

του και δεν είναι ανεξάρτητες πόλεις, όπως η Πάος, οι Σείρες, το Λευκάσιον, η Μεσοβόα, οι 

Νάσοι, ο Όρυξ/Αλούς, οι Θαλιάδες, οι Αργεάθες, οι Λυκούντες και η Σκοτάνη
480

. 

Η χώρα των Κλειτορίων έφθανε στα Α µέχρι τη σηµερινή Λυκουρία, στα ΒΑ µέχρι το 

∆ιάσελο του Κυνηγού, στα Β µέχρι τις νότιες υπώρειες των βουνών Τρανό Τσούµπι (ύψους 

1.081µ.) και Σπάτι (ύψους 1.225µ.), στα Β∆ µέχρι το σηµερινό χωριό Κραστικοί και στο 

σηµείο που ο Ερασίνος/Βουραϊκός κάµπτεται προς τα Α και έφθαναν στο σηµερινό χωριό 

Κέρτεζη. Άλλωστε, το οχυρό στη θέση Παναγιά της Κέρτεζης (αρ. 102, χάρτης 8), όπως 

επισηµαίνει και ο Γ. Α. Πίκουλας, ανήκει στην επικράτεια όµορων περιοχών και συγκεκριµένα 

Κύναιθας, Ψωφίδας και Κλείτορος. Στα ΡΩΜ χρόνια τα προς Β όρια έφθαναν µέχρι τις νότιες 

υπώρειες του όρους Βελιά, από το οποίο χωριζόταν από την Κύναιθα. Οι Σείρες αποτελούσαν 

                                                 
473

. Η συνάδελφος Μ. Πετριτάκη µελετά την οχύρωση του Κλείτορος και τα µνηµεία εντός του οχυρωµατικού 

περιβόλου και σύντοµα θα προβεί στη δηµοσίευσή τους. 
474

. ΙΚ, 41–47. ΚΕ, 140–141. Παπανδρέου 1920, 101. 
475

. Λεξικό 2001, 210, 1715. 
476

. ΑΖ, 41. 
477

. Παυσ. V 23, 7. 
478

. Ξεν. Ἑλλ. V 4, 36. 
479

. Πολ. IV 11, 2. 
480

. Nielsen 2004, 515. 
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τα ∆ όρια και ο ποταµός Λάδων τα Ν. Η πόλη του Κλείτορος εκµεταλλευόταν την κοιλάδα του 

Αροάνιου, ή Κατσάνα ποταµού, την κοιλάδα του Λάδωνα και εν µέρει εκείνης του 

Ερασίνου/Βουραϊκού. Παρόλο που οι Λουσοί στη ΡΩΜ εποχή βρίσκονται υπό τον Κλείτορα, 

δεν γνωρίζουµε εάν ο Κλείτωρ κατείχε την κοιλάδα των Σουδενών και την εκµεταλλευόταν, 

αφού το ιερό της πόλης των Λουσών ήταν σεβαστό από όλους.  

Ο Κλείτωρ ήδη από τα ΑΡΧ χρόνια είναι µία συγκροτηµένη πόλη, αφού τον 6
ο
 αι. π.Χ. 

χρησιµοποιείται το εθνικό της
481

. Οι Κλειτόριοι, ήδη από τα ΠΡ χρόνια, είχαν την φήµη 

φιλελεύθερων ανθρώπων και είχαν φέρει σε δύσκολη θέση τον βασιλιά της Σπάρτης Σόο, 

πρόγονο του Λυκούργου, τον οποίον πολιόρκησαν και στη συνέχεια ανάγκασαν να 

συνθηκολογήσει
482

. Στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέµου, παρόλο που η Σπάρτη 

ακολουθεί σκληρή πολιτική τοποθετώντας ολιγαρχικούς σε όλες τις πόλεις που είναι υπό την 

επιρροή της, ο Κλείτωρ διατηρεί την αυτοτέλειά του.  

Μετά το 380 π.Χ. που η Θήβα πρωτοστατεί στις πολιτικές εξελίξεις, ο Αγησίλαος της 

Σπάρτης προσφέρει χρήµατα σε µισθοφόρους Κλειτόριους, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 

Ξενοφώντα
483

. Η πόλη ευηµερεί στα ΚΛ και ΕΛΛ χρόνια. Στον πρώιµο 5
ο
 αι. π.Χ. (470–450 

π.Χ.), σύµφωνα µε τη µελέτη του A. Walker, εκδίδει τα πρώτα αργυρά νοµίσµατα του 

Αρκαδικού Κοινού, τα οποία είναι ηµίδραχµα, οβολοί και ηµιόβολοι
484

. Συνεχίζει τον 4
ο
 αι. και 

3
ο
 αι. π.Χ. µε αργυρές και χάλκινες κοπές. Τον 2

ο
 αι. π.Χ., υπό την Αχαϊκή Συµπολιτεία, εκδίδει 

αργυρά ηµίδραχµα που χρονολογούνται το διάστηµα περ. 160–146 π.Χ., και χάλκινα 

τετράχαλκα, που χρονολογούνται το διάστηµα 191–146 π.Χ.
485

. Τον πρώιµο 1
ο
 αι. π.Χ. η πόλη 

συνεχίζει τις νοµισµατικές εκδόσεις της, οι οποίες χρονολογούνται γύρω στη δεκαετία του 80 

π.Χ.
486

. Στην εποχή των Σεβήρων συνεχίζεται η έκδοση των χάλκινων επαρχιακών κοπών, στον 

οπισθότυπο των οποίων απεικονίζονται οι προστάτιδες θεότητες της πόλης, Αθηνά, Ασκληπιός 

και ∆ήµητρα
487

, ενώ µετά τον Καρακάλλα το νοµισµατικό εργαστήριο της πόλης παύει να 

εκδίδει νόµισµα
488

. 

Στη διάρκεια του Συµµαχικού Πολέµου (220–217 π.Χ.), παρόλο που την πολιόρκησαν 

οι Αιτωλοί, όπως µας παραδίδει ο Πολύβιος, η πόλη άντεξε και δεν αποσπάστηκε από την 

Αχαϊκή Συµπολιτεία. Ο Φίλιππος Ε΄ της Μακεδονίας, προωθούµενος και κατευθυνόµενος προς 

την Ψωφίδα, διήλθε από τον Κλείτορα συναθροίζων ἐκ τῶν πόλεων ὧν διεπορεύετο βέλη καὶ 

                                                 
481

. Nielsen 2004, 515. Morgan 1999, 416. 
482

. Παπαχατζής 1980, 255, υποσ. 1. Πετριτάκη 1996, 83, 
483

. Ξεν. Ἑλληνικά, V 4, 36–37. 
484

. BCD Collection, Pel., 334–338. Επίσης βλ. Head, 446–447. BMC, Pel., 179–180. 
485

. BCD Collection, Pel., 343. Σύµφωνα µε τον B. Head η πόλη εισέρχεται στην Αχαϊκή Συµπολιτεία το 234/233 

π.Χ. Πρβλ. Head, 418. Για τις χάλκινες νοµισµατικές εκδόσεις της Αχαϊκής Συµπολιτείας πρβλ. Warren 2007. 
486

. BCD Collection, Pel., 343. 
487

. Head, 447. BCD Collection, Pel., 344. 
488

. BCD Collection, Pel., 344–345. 
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κλίμακας489
, και το καλοκαίρι του 184 π.Χ. πραγµατοποιήθηκε στην πόλη η σύνοδος της 

Αχαϊκής Συγκλήτου, στην οποία έλαβε µέρος ρωµαϊκή αποστολή υπό την ηγεσία του Appius 

Claudius Pulcher
490

. 

Η ισχυρή κατασκευή των τειχών της στην περίκλειστη από βουνά κοιλάδα φανερώνει 

όχι µόνον το ενδιαφέρον της για την ασφάλειά της, αλλά και την εξασφάλιση των πρώτων υλών 

ανάγκης για την οικονοµία της, που βασιζόταν στην καλλιέργεια των κοιλάδων, στην 

κτηνοτροφία και το κυνήγι. Στα δάση ζούσαν αγριογούρουνα, αρκούδες και χελώνες µεγάλες σε 

µέγεθος, το κέλυφος των οποίων χρησιµοποιούνταν στην κατασκευή λυρών
491

. Από τα 

διάσπαρτα αρχιτεκτονικά µέλη, που υπάρχουν κατά χώραν εντός του οχυρωµατικού περιβόλου, 

φαίνεται ότι η πόλη κατά τα ΚΛ και ΕΛΛ χρόνια καταλαµβάνει όλο τον τειχισµένο χώρο.  

Στο πλαίσιο του έργου «Αναδασµός της κοιλάδας του Αροάνιου» η Μ. Πετριτάκη 

έφερε στο φως αρκετά κατάλοιπα της πόλης, τα οποία έχουν σχέση µε την άµυνά της, τον 

πολεοδοµικό της ιστό και τις βιοτεχνικές της δραστηριότητες
492

. Στη θέση Φραγκοκκλήσι, ή 

Παναγιά (αρ. 170, χάρτης 8) βρήκε τη διασταύρωση δύο βασικών αρτηριών της, 

επισηµαίνοντας ότι η πόλη διέθετε και ρυµοτοµικό σχέδιο
493

.  

Στη σηµερινή κοίτη του ποταµού Καρνέσιου, ή Ζούγρα, κατά το έτος 2000 και µετά 

από έντονες βροχοπτώσεις, παραπλεύρως και κατά µήκος της δεξιάς/δυτικής όχθης του, 

εντοπίσαµε στελέχη πηλίνων σωλήνων αγωγού ύδρευσης µε προσανατολισµό ∆–Α, ο οποίος θα 

έφερνε το νερό στην πόλη από την πηγή Κιάφα (εικ. 305). Το στοιχείο αυτό µας επιτρέπει να 

υποθέσουµε ότι η σηµερινή κοίτη του ποταµού συµπίπτει µε αρτηρία της πόλης, 

επιβεβαιώνοντας την επισήµανση της Μ. Πετριτάκη.  

 

Οχύρωση 

Ο Κλείτωρ, όπως και η Μαντίνεια, ιδρύεται στο µέσον περίκλειστης κοιλάδας
494

 και 

τειχίζεται. Τα σωζόµενα τµήµατα του τείχους µαρτυρούν ότι η οχύρωσή της πόλης είναι 

κυκλικής κάτοψης
495

. Μεγάλο τµήµα της νότιας και της δυτικής πλευράς του τείχους είναι 

ακόµη και σήµερα ορατά και σώζεται σε δύο, ή τρεις δόµους επάνω από την επιφάνεια του 

εδάφους. Είναι κτισµένο από ασβεστολιθικούς λίθους, που φέρουν αδρή επεξεργασία κατά το 

τραπεζιόσχηµο σύστηµα δόµησης, χωρίς να λείπει και το πολυγωνικό· όµως επικρατεί το 

                                                 
489

. Πολ. IV 18, 19. 
490

. Λιβ. ΧΧΧΙΧ 35–37. 
491

. Παυσ. VIII 23, 9. 
492

. Ο χώρος του Κλείτορος ανασκάπτεται συστηµατικά από τη συνάδελφο, της οποίας το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στη θέση Κόντρα, όπου το θέατρο. 
493

. Πετριτάκη 2005, 356. 
494

. Ο Παπαχατζής δέχεται την άποψη ότι η πόλη οφείλει το όνοµά της στην περίκλειστη θέση της, την οποία 

αποδέχεται και η Μ. Πετριτάκη (Παπαχατζής 1980, 255, υποσ. 1. Πετριτάκη 1996, 81). 
495

. Πρβλ. τοπογραφικό διάγραµµα Γ. Παπανδρέου και Μ. Πετριτάκη αντίστοιχα (Παπανδρέου 1920, 113 και Μ. 

Πετριτάκη 2005, σχ. 1). 
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πρώτο
496

 (σχ. 55). Η περίµετρός του υπολογίζεται στα 2.500µ.–3.000µ. και έχει δέκα τέσσερις 

(14) ηµικυκλικούς πύργους
497

. Τµήµα της Β και ΝΑ πλευράς του τείχους ανέσκαψε η Μ. 

Πετριτάκη στο πλαίσιο του έργου «Αναδασµός της κοιλάδας του Αροάνιου»
498

. Η οχυρωµένη 

έκταση περικλείει 577 στρέµµατα και, σύµφωνα µε την ανασκαφέα, το εποικοδόµηµα ήταν από 

πλίθρες, όπως έδειξαν οι διερευνητικές τοµές
499

.  

 

Οχυρό/Ακρόπολη 

Ο λόφος του Αγίου Αθανασίου Αµυγδαλιάς (αρ. 277, χάρτης 8) υποκαθιστούσε 

επαρκώς την ακρόπολη της πόλης, όπως ήδη έχει επισηµάνει ο Γ. Α. Πίκουλας
500

, διότι έχει 

αναπεπταµένη θέα προς όλα τα σηµεία του ορίζοντα, είναι βουνό επιβλητικό και πληροί τον 

χαρακτηρισµό ὄρος, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Παυσανία
501

. Με την επισήµανση του 

οχυρωµένου λόφου του Αγίου Αθανασίου και την εύρεση των αρχιτεκτονικών µελών καθώς και 

του θραύσµατος της πήλινης σίµης από το Γ. Α. Πίκουλα, καθίσταται ασφαλής και ο 

εντοπισµός του ναού της Κορίας Αθηνάς, ο οποίος απείχε 30 στάδια από την πόλη, σύµφωνα µε 

τον περιηγητή του 2
ου

 αι. µ.Χ. Ο Γ. Α. Πίκουλας θεωρεί ότι ο ναός της θεάς επιτελούσε και 

χρέη οχυρού, φαινόµενο σύνηθες να καθιερώνεται η άµυνα µε την ανάλογη υπόσταση της 

θεότητας
502

 και στην περίπτωση αυτή η Κορία Αθηνά ως εφευρέτρια του τεθρίππου
503

 

υποκρύπτει πολεµικές ιδιότητες
504

. Επιπλέον, ο µελετητής προσδίδει στο λόφο αµυντικό 

χαρακτήρα ανάλογο εκείνου του Ακροκορίνθου
505

, ο οποίος λόγω της θέσεώς του «υποκαθιστά 

σύστηµα φρυκτωρίων»
506

. Η Μ. Πετριτάκη αναφέρει ότι ο υπερυψωµένος λόφος της Κόντρας 

(αρ. 184, χάρτης 8) αποτελεί τη φυσική ακρόπολη της πόλης από την οποία επιτυγχάνεται ο 

έλεγχος της κοιλάδας
507

, άποψη που έχουν εκφράσει οι W. Vischer και C. Bursian
508

· αντίθετα, 

ο Γ. Α. Πίκουλας πιστεύει ότι ο λόφος της Κόντρας είναι τόσο χαµηλός που δεν έχει άµεση 

οπτική επαφή σε όλο το χώρο της πόλης, όπως ο λόφος του Αγίου Αθανασίου Αµυγδαλιάς (αρ. 

277, χάρτης 8)
509

, ο οποίος µαζί µε το οχυρό στη θέση Πύργος (αρ. 144, χάρτης 8) 

                                                 
496

. Η ανασκαφέας αναφέρει ότι η οχύρωση του Κλείτορος µε δυσκολία θα µπορούσε να χρονολογηθεί πριν από το 

300 π.Χ., αφού το συγκεκριµένο σύστηµα δόµησης της οχύρωση της πόλης ανήκει στη «νέα γενεά». Πρβλ. 

Πετριτάκη 2005, 353. 
497

. Πετριτάκη 2005, 352. 
498

. Πετριτάκη 2005, 353, 361. 
499

. Πετριτάκη 2005, 353. 
500

. Πίκουλας 1999, 149–152. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 416–445. 
501

. Παυσ. VIII 21, 4. 
502

. Πίκουλας 1999, 152. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 432. 
503

. Jost 1985, 388–390. Πίκουλας 1999, 152 και ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 432. 
504

. Jost 1985, 388–390. Πίκουλας 1999, 152. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 432. 
505

. Βλ. Ο∆Α, 344–345. Πίκουλας 1999, 152. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 432. 
506

. Πίκουλας 1999, 152. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 432. 
507

. Πετριτάκη 2005, 352. 
508

. Vischer, 478–479. Bursian, 263–265. 
509

. Πίκουλας 1999, 145, υποσ. 23. 
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Πλανητέρου και εκείνο στη θέση Βορός (αρ. 282, χάρτης 8) ανήκουν στο περιφερειακό 

σύστηµα άµυνας της πόλης
510

. 

 

Πύλες 

Στο πλαίσιο του έργου «Αναδασµός της κοιλάδας του Αροάνιου» η συνάδελφος Μ. 

Πετριτάκη αποκάλυψε στη θέση Παλάτι, ή Καταρράχη (αρ. 181, χάρτης 8, εικ. 318–319, σχ. 

55, αρ. 1) τµήµα του Ν∆ πυλώνα και µία κύρια πύλη ελέγχου εισόδου της πόλης. Η πύλη είναι 

προσαρµοσµένη στον οδικό άξονα που οδηγούσε στην Ψωφίδα µε κατεύθυνση Α–∆
511

. 

Στη θέση Κάπου Καλύβι (αρ. 174, χάρτης 8) ερεύνησε, στο πλαίσιο του ίδιου έργου, 

τη Β∆ πύλη του τείχους, µε κατάλοιπα δύο πύργων διαφορετικών οικοδοµικών φάσεων. Η πύλη 

είναι προσαρµοσµένη στο δρόµο που οδηγούσε στους Λουσούς µε κατεύθυνση Ν–Β
512

. 

Στα Α του Φραγκοκκλησιού (σχ. 55, αρ. 10) θα πρέπει να αναζητηθεί και η Α/ΝΑ 

πύλη της πόλης
513

, η οποία θα διερχόταν διαµέσου του ανατολικού νεκροταφείου και θα 

οδηγούσε προς τον Φενεό και τις άλλες αρκαδικές πόλεις, καθώς και στις παραλαδώνιες κώµες. 

 

Θέατρο 

Στη θέση Κόντρα (αρ. 184, χάρτης 8, σχ. 55, αρ. 2) εντοπίζεται το θέατρο της πόλης, 

του οποίου τη χωροθέτηση εδώ είχαν επισηµάνει οι W. M. Leake
514

, J. E. Curtius
515

, G. 

Frazer
516

 και Γ. Παπανδρέου
517

. Η Μ. Πετριτάκη πραγµατοποίησε δοκιµαστικές τοµές που 

αποκάλυψαν το κοίλο του θεάτρου. Συγκεκριµένα, ήλθαν στο φως λίγες σειρές εδωλίων, οι 

οποίες είχαν καταστραφεί από την καλλιέργεια. Κατά την ανασκαφέα, τα εδώλια δεν 

εδράζονταν απευθείας στο χώµα, αλλά πλακοειδείς λίθοι που βρέθηκαν ανάµεσά τους έφεραν 

µοχλοβόθρια, τα οποία λειτουργούσαν ως κρατευτές. Αποκάλυψε έξι θρόνους και επί του 

παρόντος δεν έχει αναγνώσει τα ονόµατα των τιµωµένων προσώπων, που είναι χαραγµένα 

επάνω τους. Επιπλέον, η ανασκαφή δεν έχει δώσει στοιχεία σχετικά µε την τυπολογία του 

προσκηνίου και του επισκηνίου στους ΕΛΛ χρόνους. Η Μ. Πετριτάκη θεωρεί ότι στους ΕΛΛ 

χρόνους το θέατρο ήταν σε λειτουργία και την κατασκευή του την ανάγει στον 4
ο
 αι. π.Χ. Είναι 

της άποψης ότι χρησίµευε και ως τόπος συνελεύσεως της Αχαϊκής Συµπολιτείας, αφού η πόλη 

ήταν µέλος της συµµαχίας 
518

. Εικάζει ότι η αναφερόµενη από το Λίβιο σύνοδος της συµµαχίας 

                                                 
510

. Πίκουλας 1999, 137–154 και ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 416–445. 
511

. Πετριτάκη 2005, 353–354, σχ. 1. 
512

. Πετριτάκη 2005, 354. 
513

. Πετριτάκη 2005, 356–357. 
514

. Leake, II 257–261. 
515

. Curtius, 376. 
516

. Frazer, 267. 
517

. ΙΚ, 37, 41. Παπανδρέου 1920, 97. 
518

. Πετριτάκη 2001, 117–123. 
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του 184 π.Χ., στην οποία έλαβε µέρος ρωµαϊκή αποστολή υπό την ηγεσία του Appius Claudius 

Pulcher, πιθανόν να πραγµατοποιήθηκε στο θέατρο
519

. 

 

Υδραγωγείο  

Η πόλη πρέπει να υδροδοτούνταν από την πηγή Κιάφα (αρ. 163, χάρτης 8), της οποίας 

η ροή είναι αέναη και οι κάτοικοι σήµερα ονοµάζουν και Κεφαλόβρυσο. Αυτό επιβεβαιώνεται 

και από τον εντοπισµό των πηλίνων στελεχών αγωγού ύδρευσης στη σηµερινή κοίτη του 

ποταµού Καρνέσιου, ή Ζούγρα, καθώς ο αγωγός φαίνεται να έχει αφετηρία την παραπάνω 

πηγή. 

 

Εργαστήρια 

Τα εργαστήρια της πόλης τοποθετούνται στη θέση Φιλοµάτι, ή Αµπέλια (αρ. 153, 

χάρτης 8), στην οποία βρέθηκε τµήµα κεραµικού κλιβάνου που ανέσκαψε η Μ. Πετριτάκη στο 

πλαίσιο του έργου «Αναδασµός της κοιλάδας του Αροάνιου»
520

. Ανήκε στον ορθογώνιο τύπο, 

χρονολογούµενος στο α΄ µισό του 4
ου

 αι. π.Χ.
521

. Ανατολικότερα, στη θέση Κοτρώνες, ή 

Πλάτανος (αρ. 158, χάρτης 8) στη κοιλάδα του Αροάνιου, ή Κατσάνα ποταµού εντοπίστηκαν 

τοίχοι, οι οποίοι ανήκουν σε οικιστικές εγκαταστάσεις, και ίχνη κεραµικού κλιβάνου
522

 των 

ΕΛΛ και ΡΩΜ χρόνων. Επίσης, στα δυτικά πρανή του γηλόφου Παλιόπυργος (αρ. 173, χάρτης 

8) που βρίσκεται στα ΝΑ της προηγούµενης, στο πλαίσιο του ίδιου έργου, κατά τη διάνοιξη 

αγροτικής οδού εντοπίστηκαν µεγάλες µάζες πηλού που προέρχονται από εκκαµίνευση (εικ. 

314) και οικιστικά κατάλοιπα (εικ. 315). 

Στα ΡΩΜ χρόνια, όταν η πόλη συρρικνώνεται, η βιοτεχνική δραστηριότητα 

µεταφέρεται εντός των τειχών, σύµφωνα µε την άποψη της Μ. Πετριτάκη
523

. Πολύ κοντά στο 

Ν∆ πυλώνα στη θέση Παλάτι, ή Καταρράχη (αρ. 181, χάρτης 8) ανέσκαψε κεραµικό κλίβανο 

ορθογωνίου τύπου
524

. Εκτός των τειχών και κατά µήκος της οδικής αρτηρίας που οδηγούσε 

στην Ψωφίδα, στη θέση Άγιος Πέτρος (αρ. 175, χάρτης 8) ερευνήθηκε συγκρότηµα ΡΩΜ 

χρόνων, το οποίο ανήκει σε αγροικία. Παρότι τα κατάλοιπα ήταν πενιχρά, πρόκειται για 

σηµαντικό βιοτεχνικό χώρο, του οποίου οι ιδιοκτήτες ασχολούνταν µε την καλλιέργεια της 

πεδιάδας, ενώ παράλληλα λειτουργούσε και ως εργαστήριο παραγωγής οίνου, αφού 

αποκαλύφθηκαν ληνός και υπολήνιο
525

. 

 

                                                 
519

. Πετριτάκη 2001, 117–123. Πετριτάκη 2005, 355. 
520

. Πετριτάκη 2001, 255–270. 
521

. Πετριτάκη 2005, 358. 
522

. Αλεξοπούλου 2000 (υπό έκδοση). 
523

. Πετριτάκη 2005, 352–363. 
524

. Πετριτάκη 1996, 85, 87. Πετριτάκη 2005, 358. 
525

. Πετριτάκη 1996, 86–87. Πετριτάκη 2005, 356. 
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ΨΩΦΙΣ 

Η πόλη βρίσκεται στο Β∆ τµήµα της Αρκαδίας, στη χώρα των Αζάνων, και ιδρύεται 

στη συµβολή τριών ποταµών, του Νουσαιΐτικου (σηµ. Ερυµάνθου) στα ∆, του Αροάνιου, ή 

Λιβαρτζινού στα Α/ΒΑ και του Σειραϊκού, ή Βερτσιώτικου στα ΝΑ. Την οµορφιά της εξήρε ο 

ιστορικός Πολύβιος
526

 (εικ. 422). Οι κάτοικοι της Ψωφίδας είχαν θεοποιήσει τον ποταµό 

Ερύµανθο και, όπως αναφέρει ο Παυσανίας, είχαν ανεγείρει ναό, ο οποίος βρισκόταν κοντά 

στον ποταµό
527

. Ο Πολύβιος, όταν περιγράφει την πόλη της Ψωφίδας, αναφέρει 

χαρακτηριστικά: Τὴν γὰρ ἀφ’ ἑσπέρας πλευρὰν αὐτῆς καταφέρεται λάβρος χειμάρρους 

ποταμός, ὃς κατὰ τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ χειμῶνος ἄβατός ἐστι… Παρὰ δὲ τὴν ἀπ’ ἠοῦς 

πλευρὰν ἔχει τὸν Ἐρύμανθον, μέγαν καὶ λάβρον ποταμόν, ὑπὲρ οὗ πολὺς καὶ ὑπὸ πολλῶν 

τεθρύληται λόγος528. Από την περιγραφή του ιστορικού συνάγεται ότι ο σηµερινός 

Λιβαρτζινός, ή Αροάνιος ποταµός είναι ο αρχαίος Ερύµανθος
529

, ο οποίος πηγάζει από τις 

νότιες υπώρειες του Καλλιφωνίου, διακλάδωσης του οµώνυµου όρους. Επιπλέον, στην ταύτιση 

του Λιβαρτζινού, ή Αροάνιου µε τον αρχαίο Ερύµανθο συνηγορεί και το γεγονός ότι κατέρχεται 

σε ευρεία και επίπεδη στενή κοιλάδα, έχει αβαθή κοίτη, είναι ορµητικός και επόµενο ήταν να 

κατέστρεφε τους αγρούς που βρίσκονταν σε αυτήν. Ακόµη και σήµερα ο Λιβαρτζινός, ή 

Αροάνιος προξενεί µεγάλες καταστροφές από την ορµητικότητά του. Στις 11 Σεπτεµβρίου 

1990, µετά από έντονες βροχοπτώσεις, προκάλεσε ανυπολόγιστης αξίας καταστροφές στο 

χωριό Λιβάρτζι, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 άτοµα. Αντίθετα, ο Νουσαιΐτικος ποταµός ρέει στα 

∆ της πόλης
530

, κατέρχεται από τον Αστρά (παλ. τοπων. Νουσά)
531

, διέρχεται από στενή και 

βραχώδη περιοχή, έχει βαθιά κοίτη και δεν υπάρχει φόβος υπερχείλισης. Στα Β/Β∆ του 

αρχαιολογικού χώρου, στα Καλύβια του Αστρά
532

, δέχεται τα νερά του χειµάρρου Στένωµα που 

κατεβαίνει από τα Αγράµπελα (παλ. τοπων. Πορετζού)
533

 και αποτελεί τον κύριο ρου του 

σηµερινού ποταµού Ερυµάνθου. Στα Ν∆ του οικισµού Κάτω Τριπόταµα του χωριού 

Τριποτάµων
534

 ο δυτικός βραχίονας (Νουσαιΐτικο ποτάµι) δέχεται τα νερά του Λιβαρτζινού, ή 

Αροάνιου
535

 και από τα ΝΑ τα νερά του Σειραϊκού ποταµού. Σήµερα για το Νουσαιΐτικο ποτάµι 

έχει επικρατήσει το όνοµα Ερύµανθος
536

. Είναι ο κυριότερος παραπόταµος του Αλφειού και 

                                                 
526

. Πολ. IV 70. 
527

. Παυσ. VIII 24, 12. Πρβλ. Roscher 1884–1886, 1374. 
528

. Πολ. IV 70, 8. 
529

. Πρβλ. αρ. θέσης 263, χάρτης 9, οικείου καταλόγου. 
530

. Η M. Jost ταυτίζει το Νουσαιΐτικο Ποτάµι µε τον Αροάνιο και το Λιβαρτζινό µε τον Ερύµανθο (πρβλ. Jost 

1985, 53). 
531

. Λεξικό 2001, 89, 545. 
532

. Λεξικό 2001, 176, 1378. 
533

. Λεξικό 2001, 57, 259. 
534

. Λεξικό 2001, 457, 4110. 
535

. Ονοµάζεται Αροάνιος, επειδή πηγάζει από την Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό). ∆έχεται τα ύδατα των 

ποταµοχειµάρρων Αναστασοβίτικου, Λεχουρίτικου και Λιβαρτζινού. 
536

. Ο Α. Λέλος ονοµάζει το Νουσαιΐτικο Ποτάµι και Ωλέν ιο , επειδή πηγάζει από τον Ωλονό (Ερύµανθος). Πρβλ. 

Λέλος, 12. 
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συµβάλλει σε αυτόν κοντά στο χωριό Άσπρα Σπίτια
537

 του Νοµού Ηλείας. Ο κάτω ρους του 

ποταµού
538

, κατά το Γ. Α. Πίκουλα, αποτελεί το όριο µεταξύ Ηλείας και Αρκαδίας
539

. 

Η πόλη κατοικήθηκε χωρίς διακοπή από την εποχή του Σιδήρου και αναπτύχθηκε κατά 

τους ιστορικούς χρόνους επάνω σε πλατιά άνδηρα στους πρόποδες της ακρόπολης, η οποία 

αποτελεί προέκταση του βουνού Τούρλα (ύψους 1.123µ.), παραφυάδας του Αγίου 

Κωνσταντίνου (ύψους 1.620µ.) και είναι στραµµένη προς τα ∆ και τα Ν/ΝΑ. Πρόκειται για µία 

οχυρή πόλη µε γεωργικό και κτηνοτροφικό χαρακτήρα, η οποία συγκεντρώνει τα 

πλεονεκτήµατα µιας ορεινής θέσεως (εικ. 391). Η εύρεση οστράκου της ΜΕ εποχής κατά τον 

καθαρισµό του πλατώµατος της ακρόπολης (αρ. 248, χάρτης 9) αποτελεί ένδειξη προϊστορικής 

κατοίκησης του χώρου.  

Η αρχαία πόλη ορίζεται από τις κορυφές του Ερυµάνθου και τη Φολόη στα ∆ και το 

Αφροδίσιον όρος στα Ν∆. Οι κορυφές επάνω από τον Αστρά (παλ. τοπων. Νουσά) και το 

Λιβάρτζι, που τη χώριζαν από την Αχαΐα και τα βουνά επάνω από τους Αγίους Θεοδώρους και 

την Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό)
540

 µέχρι τον Τάρταρη, τα οποία τη χώριζαν από τον 

Κλείτορα, αποτελούσαν τα προς Β και ΒΑ όρια. Από τον Τάρταρη οι ορεινοί όγκοι 

στρεφόµενοι προς Ν µαζί µε τις κορυφές του Προφήτη Ηλία (ύψους 1.261µ.) αποτελούσαν 

τα Α προς τους Κλειτόριους όρια µέχρι τις Σειρές. 

Κατά τον Πολύβιο, η Ψωφίς ἔστι μὲν ὁμολογούμενον καὶ παλαιὸν Ἀρκάδων κτίσμα 

τῆς Ἀζανίδος, κεῖται δὲ τῆς μὲν συμπάσης Πελοποννήσου κατὰ τὴν μεσόγαιον, αὐτῆς δὲ 

τῆς Ἀρκαδίας ἐπὶ τοῖς πρὸς δυσμὰς πέρασι, συνάπτουσα τοῖς περὶ τὰς ἐσχατιὰς κατοικοῦσι 

τῶν προσεπερίων Ἀχαιῶν˙ ἐπίκειται δ᾽ εὐφυῶς τῇ τῶν Ἠλείων χώρᾳ541
. Μνεία της πόλης 

γίνεται και από τον Απολλόδωρο …Τοῦτο δὲ τὸ θηρίον ἠδίκει τὴν Ψωφίδα, ὁρμώμενον ἐξ 

ὄρους ὃ καλοῦσιν Ἐρύμανθον542.  

Το αρχικό όνοµα της πόλης ήταν Ἐρύμανθος, πιθανώς από τη λέξη ἔρυμα, η οποία 

σηµαίνει οχύρωµα
543

 και το προελληνικό πρόσφυµα –νθος. Σύµφωνα µε τον Παυσανία, 

οικιστής της πόλης θεωρείται ο Ψώφις
544

, ο οποίος ήταν γιος του Ερυµάνθου, γιου του Αρίστα. 

Ο περιηγητής του 2
ου

 αι. µ.Χ. αναφέρει ότι η Ψωφίς ήταν κόρη του Ξάνθου, γιου του 

                                                 
537

. Λεξικό 2001, 87, 533. 
538

. Ο A. Philippson τον αναφέρει ως Ντουάνα (Philippson, 208), ονοµασία που διατηρείται ως τις ηµέρες µας. 
539

. Πίκουλας 1981–1982, 279, υποσ. 1.  
540

. Λεξικό 2001, 84, 502. 
541

. Πολ. IV 70, 3. Ο Στράβων (VIII 3, 1 = C 336) στην περιγραφή της Ηλείας αναφέρει τους Αζάνες και τους 

Παρρασίους, τα δύο αρκαδικά έθνη που κατοικούν στα δυτικά της Αρκαδίας, επιβεβαιώνοντας από τοπογραφικής 

άποψης τον Πολύβιο. Για το θέµα βλ. Πίκουλας 1981–1982, 272. 
542

. Απολλ. ΙΙ 5, 4. 
543

. LSJ, s.v. ἔρυμα. Ἔρυμα ονοµαζόταν και το ιερό της Πολιάδος Αθηνάς στη Τεγέα, το οποίο, σύµφωνα µε την 

παράδοση, η θεά το παραχώρησε στον Κηφέα ως δώρο, για να µένει πάντοτε ακυρίευτη η Τεγέα (Παυσ. VIII 47, 

5).  
544

. Παυσ. VIII 24, 1. 
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Ερυµάνθου, γιου του Αρκάδα
545

. Μας παραδίδει ότι η πόλη ονοµαζόταν και Φηγία
546

, όχι µόνον 

από το όνοµα του µυθικού βασιλιά Φηγέα, αλλά και από τις πολλές δρυς που υπήρχαν στην 

περιοχή
547

. Μια άλλη παραλλαγή του ονόµατος είναι εκείνη, σύµφωνα µε την οποίαν η πόλη 

πήρε το όνοµά της από την Ψωφίδα, κόρη του βασιλιά της σικελικής πόλης Έρυκος
548

, την 

οποία ο Ηρακλής αγάπησε, κατέστησε έγκυο και στη συνέχεια την έφερε στην πόλη, που ως 

τότε ονοµαζόταν Φηγία. Οι δύο γιοι της Ψωφίδας και του Ηρακλή, Εχέφρων και Πρόµαχος, 

προς τιµήν της µητέρας τους ονόµασαν την πόλη Ψωφίδα.  

Η σύνδεση, σύµφωνα µε το µύθο, µε τη Σικελία, όπως και το επίθετο της Αφροδίτης 

Ερυκίνης από τον Έρυκα της Σικελίας, δεν µπορεί παρά να υποκρύπτει πρώιµες σχέσεις των 

δύο περιοχών και αυτές να ανάγονται πιθανόν στα ΥΓΕ χρόνια, την εποχή δηλαδή του 

αποικισµού
549

. Η αναφορά του Παυσανία ότι και η ακρόπολη της Ζακύνθου ονοµάζεται Ψωφίς, 

πρέπει να συνδέεται µε τα γεγονότα αυτά και η νήσος να αποτέλεσε «πρώτο σταθµό» 

εγκατάστασης των Ψωφιδίων προς τη ∆ύση
550

. Αναφορά της Ψωφίδας γίνεται και από το 

Στέφανο Βυζάντιο
551

. Εκτός από τις γραπτές αναφορές, σε ανάλογη συνάφεια βρίσκεται και το 

αρχαιολογικό υλικό, όπως οι δύο χάλκινες λαβές υδριών που προέρχονται από το χωριό 

Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό), περισυνέλεξε ο Ν. Ζαφειρόπουλος (αρ. 238, χάρτης 8, εικ. 

389) και βρίσκουν παράλληλα από την Κρέστενα και Νεράϊδα του Νοµού Ηλείας, τα Τρίκαλα 

της Θεσσαλίας και την Ποσειδωνία (Paestum) της Κάτω Ιταλίας, αλλά και σε σικελικά 

εργαστήρια. Εάν τα αναφερόµενα από τον Α. Θ. Λέλο ευρήµατα στα Β∆ κράσπεδα του λόφου 

Λουκουβίτσα
552

, αµφίστοµος πέλεκυς και µάχαιρα
553

, αληθεύουν, τότε η σχηµατιζόµενη κατά 

µήκος του Λιβαρτζινού,ή Αροάνιου ποταµού (αρχ. Ερύµανθος) κοιλάδα κατοικήθηκε από την 

ΠΡ εποχή. Οι αναφερόµενοι από τον ίδιο πίθοι ίσως ανήκουν σε νεκροταφείο πιθανόν της ΓΕ 

                                                 
545

. Παυσ. VIII 24, 1. Η παραλλαγή αυτή του ονόµατος δεικνύει ότι οι πρόγονοι της Ψωφίδας ήταν Αρκάδες (πρβλ. 

Παπαχατζής 1980, 272, υποσ. 2). 
546

. Παυσ. VIII 24, 2. 
547

. Μία εικόνα της περιοχής µπορούµε να έχουµε από το κοντινό δάσος της Φολόης (σηµ. Κάπελη), το οποίο µε τα 

πολλά είδη δρυών αποτελεί δείγµα της αλλοτινής οµορφιάς του χώρου.  
548

. Παυσ. VIII 24, 2. Επίσης βλ. Bérard, 441. Πετρόπουλος 2005α, 370. 
549

. Βλ. Morgan 1999, 422–424. Πετρόπουλος 2005α, 370. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Παυσανία, ο Οίνωτρος, ο 

µικρότερος γιος του Λυκάονα, εγκαθίσταται στην Κάτω Ιταλία και γίνεται επώνυµος της Οινωτρίας (Παυσ. VIII 3, 

5). Στον Πλίνιο γίνεται αναφορά του Οινώτρου και του αδελφού του Πευκέτιου, οι οποίοι έδωσαν τα ονόµατά τους 

σε αντίστοιχες περιοχές, Οινωτρία και Πευκετία, χωρίς όµως να µνηµονεύεται η προέλευσή τους (Πλιν. NH III 99. 

Bérard, 441). Αντίθετα ο Στράβων, όταν περιγράφει την Απουλία και τη χώρα των Πευκετίων, αναφέρει ότι η 

περιοχή είχε δεχθεί Αρκάδες αποίκους στο παρελθόν (Στράβ. VI 3,8 = C 283). Η αναφορά του Στράβωνος βρίσκει 

απηχήσεις και σε άλλες µυθολογικές παραδόσεις, όπως ο µύθος για την αποικία που ιδρύθηκε από τον Εύανδρο 

επάνω στο λόφο Παλατίνο  της Ρώµης, του οποίου το όνοµα προέρχεται από την πόλη Παλλάντιον της Αρκαδίας 

(Bérard, 441). Άλλη παράδοση αναφέρει ότι οι άποικοι που αποβιβάσθηκαν στο Ρήγιον, στη θέση Παλλάντιον , 

ήταν, πιθανώς, αρκαδικής προέλευσης (Bérard, 441). Αρκαδικές αποικίες από τους γιους του Λυκάονα ιδρύονται 

και στις ακτές της Αδριατικής (Bérard, 441). Ο Παυσανίας κάνει µνεία και για µία αποικία των Αζάνων στη 

Φρυγία, όπου ένα µέρος των κατοίκων ονοµάζονται Αζανοί (Παυσ. VIII 4, 3). 
550

. Θουκ. ΙΙ 66. Παυσ. VIII 24, 3. Ότι το νησί είχε σχέσεις µε την Πελοπόννησο και οι πρώτοι άποικοι στη 

Ζάκυνθο προέρχονται από την Ψωφίδα της Αρκαδίας αναφέρεται και από τον R. Baladié (Baladié, 3). 
551

. Στεφ. Βυζ., s.v. Ψωφίς, 704–705. 
552

. Λέλος, 81–82. 
553

. Η ολίγον κυρτή µάχαιρα και µε τη µία οπή, που αναφέρει ο Α. Λέλος, πρέπει να ανήκει σε δρεπάνι. 
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περιόδου. Στην περίοδο αυτή ανήκει και µικκύλο αγγείο σε σχήµα υδρίας που χρονολογείται 

στα τέλη του 8
ου

 αι. π.Χ. (εικ. 443). Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στην περιοχή της 

Αροανίας (παλ. τοπων. Σοπωτό), στο λόφο Λουκουβίτσα και Ψωφίδας που βρίσκονται κατά 

µήκος της δεξιάς/βόρειας όχθης του Αροάνιου, ή Λιβαρτζινού ποταµού, εγκαθίστανται 

πληθυσµιακές οµάδες, τουλάχιστον από τα ΓΕ χρόνια, οι οποίες αργότερα θα συνενώθηκαν µε 

διοικητικό κέντρο την Ψωφίδα των ΚΛ και ΕΛΛ χρόνων. 

Στα ΑΡΧ χρόνια και µάλιστα τον 6
ο
 αι. π.Χ. είναι ήδη «πόλις-κράτος», όπως 

προκύπτει από επιγραφή µε το εθνικό της πόλης, που βρέθηκε στην Ολυµπία
554

. Ο Παυσανίας 

µας µεταφέρει ότι οι Ψωφίδιοι είχαν αφιερώσει από τη δεκάτη λαφύρων άγαλµα
555

, το οποίο 

βρισκόταν στο χώρο του ιερού, µνηµονεύοντας το επίγραµµα στη βάση: Τούτου δὲ οὐ πόρρῳ 

Ζεύς ἐστιν ὅντινα ἀναθῆναι Ψωφιδίους ἐπὶ πολέμου κατορθώματι τὸ ἔπος τὸ ἐπ’ αὐτῷ 

γεγραμμένον δηλοῖ. Το γεγονός αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η πόλη διατηρούσε 

στρατό και εποµένως ήταν συγκροτηµένη
556

. Επίσης, αναφέρει ότι στην Ιερή Άλτη είδε 

ανδριάντα, ανάθηµα των Ψωφιδίων Αρκάδων […] Λεωνίδας τε ἐκ Νάξου τῆς ἐν τῷ Αἰγαίῳ, 

Ψωφιδίων ἀνάθημα Ἀρκάδων […]557
. Ο ανδριάντας που είδε ο περιηγητής ήταν του Λεωνίδη 

Νάξιου, γιου του Λεώτα, ο οποίος ταυτίζεται µε τον ιδρυτή του Λεωνιδαίου. Όµως ο Παυσανίας 

δεν τον ταυτίζει, γιατί τον θεωρεί Ηλείο. Ωστόσο, η ταύτιση είναι ασφαλής, όπως 

αποδεικνύεται από το κείµενο της επιγραφής στη βάση του χάλκινου αγάλµατος, η οποία 

βρέθηκε κοντά στο ανατολικό άκρο της βόρειας όψης του Λεωνιδαίου. Άγνωστη παραµένει η 

σχέση του Λεωνίδη µε την αρκαδική Ψωφίδα
558

, χωρίς όµως να αποκλείεται το γεγονός οι 

κάτοικοι να είχαν εµπορικές σχέσεις µε τις Κυκλάδες, αφού, όπως είναι γνωστό, Αιγινήτες 

έµποροι µετέφεραν εµπορεύµατα στην Κυλλήνη και από εδώ µε υποζύγια και άµαξες έφθαναν 

στην Αρκαδία
559

. Επίσης, είχαν αφιερώσει ανδριάντα στους προξένους των Ηλείων, Λάµπον 

του Αρνίσκου και τον γιο του Αριστάρχου
560

. Επιπλέον, γίνεται µνεία από τον περιηγητή ότι 

στην Ψωφίδα έζησε και κάποιος Αγλαός (ἀνὴρ Ψωφίδιος)
561

, ο οποίος υπήρξε ευτυχής σε όλη 

του τη ζωή και δεν είχε αποµακρυνθεί ποτέ από την πόλη
562

. Τα ευρήµατα που περισυνέλεξε ο 

Ν. Ζαφειρόπουλος από το χωριό Αροανία
563

 σε συνδυασµό µε τις γυναικείες προτοµές-ειδώλια 

από την Ψωφίδα αντικατροπτίζουν τη ζωή της πόλης, τη ντόπια καλλιτεχνική δραστηριότητα 

                                                 
554

. Morgan 1999, 422. 
555

. Παυσ. V 24, 2. 
556

. Nielsen – Roy 1998, 15. 
557

. Παυσ. VI 16, 5. 
558

. Για την επιγραφή πρβλ. Dittenberger – Purgold, 651. 
559

. Βλ. οικείο κεφάλαιο, VΣΤ. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ (18η οδός). 
560

. Παυσ. VI 16, 7. 
561

. Παυσ. VIII 24, 13.  
562

. Ο Αγλαός θεωρείται σύγχρονος του Γύγη που ήταν σε ακµή γύρω στα 660 π.Χ. Πρβλ. Παπαχατζής 1980, 274, 

υποσ. 7. Nielsen – Roy 1998, 13. 
563

. Βλ. Rolley 1963, 472. 
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αλλά και τις εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και τις εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µε τον 

υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και τη ∆ύση. 

Τον 5
ο
 αι. π.Χ., στη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέµου, όλοι οι Αρκάδες 

τάσσονται κατά των Αθηναίων, παρόλο που οι Ψωφίδιοι δεν αναφέρονται στον Θουκυδίδη. Τον 

3
ο
 αι. π.Χ. ο Φίλιππος Ε΄ της Μακεδονίας, αφού διαδέχθηκε τον Αντίγονο Γ΄, έλαβε ενεργό 

µέρος στο λεγόµενο Συµµαχικό Πόλεµο (220–217 π.Χ.), πολεµώντας µαζί µε την Αχαϊκή 

Συµπολιτεία κατά της Αιτωλικής και των Ηλείων. Τον καιρό αυτό οι Ψωφίδιοι είχαν 

προσχωρήσει στους Ηλείους και ο Φίλιππος Ε΄ ανέλαβε το χειµώνα του 219 π.Χ. µια 

εκστρατεία κατά της Ψωφίδας, την οποία θεώρησε απαραίτητο να καταλάβει, διότι από εδώ θα 

µπορούσε να ελέγχει τη χώρα των Ηλείων. Η γεωγραφική της θέση και η εποπτεία που 

προσφέρει η πόλη στην περιοχή έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, όπως έδειξαν τα γεγονότα, για την 

τύχη της. Το 217 π.Χ.παραδίδεται από τον Φίλιππο Ε΄ στους Αχαιούς. Την εποχή αυτή γίνεται 

περιοικίς της Ήλιδος, όπως προέκυψε από την εύρεση δύο χάλκινων δισκαρίων, τα οποία 

αφορούν σε δικαστικούς ψήφους των περιφερειακών δικαστηρίων της Ήλιδος
564

. 

Η Ψωφίδα έκοψε αργυρά νοµίσµατα από τον 5
ο
 αι. π.Χ. και συγκεκριµένα περ. 

480/470–430/420 π.Χ.
565

, σύµφωνα µε τη µελέτη του A. Walker, κάποια από τα οποία ως 

εµπροσθότυπο απεικονίζουν ελάφι και ως οπισθότυπο ψάρι σε έγκοιλο τετράγωνο και τα 

αρχικά της πόλης X O, ή , ή , ενώ κάποια άλλα απεικονίζουν το ηµίτοµο του ελαφιού 

και ως οπισθότυπο, εκτός του ψαριού, απεικονίζουν οπλή ελαφιού, ή βελανίδι
566

. Στην περίοδο 

περ. 440–430/420 π.Χ. εκδίδει και κοπή που φέρει ως εµπροσθότυπο το πρόσθιο τµήµα ελαφιού 

και ως οπισθότυπο µέσα σε έγκοιλο και στικτό τετράγωνο το γράµµα Ε
567

. 

Στα µέσα του 4
ου

 αι. π.Χ. εκδίδει χάλκινες κοπές, οι οποίες ως εµπροσθότυπο έχουν 

κεφαλή Αθηνάς και ως οπισθότυπο τη Κερυνίτιδα έλαφο, ή κεφαλή Ερυµάνθου και ψάρι µε τα 

αρχικά της πόλης ΨΩΦΙ· οι χάλκινες εκδόσεις συνεχίζουν και τον 3
ο
 αι. π.Χ., οι οποίες ως 

εµπροσθότυπο φέρουν κεφαλή Ηρακλέους δ. και ως οπισθότυπο τον Ερυµάνθιο κάπρο και στο 

έξεργο ρόπαλο και τα αρχικά της πόλης ΨΩΦΙ, ή κεφαλή Ερυµάνθου ως εµπροσθότυπο και ως 

οπισθότυπο ρόπαλο µέσα σε στεφάνι και τα αρχικά Ψ–Ω/Φ–Ι
568

. Υπό την Αχαϊκή Συµπολιτεία, 

περ. 191–146 π.Χ. οι κοπές ως εµπροσθότυπο φέρουν ∆ία όρθιο, που κρατάει Νίκη µε το δεξί 

και σκήπτρο µε το αριστερό και επιγραφή ∆ΕΞΙΑΣ και ως οπισθότυπο γυναικεία µορφή 

καθήµενη (Αχαΐα), που κρατάει στεφάνι µε το δεξί και σκήπτρο µε το αριστερό, και την 

                                                 
564

. Roy 2006, 129–130. 
565

. Η Ψωφίς, ο Φενεός, ο Κλείτωρ και οι Θαλιάδες είναι οι τέσσερις πόλεις της Αζανίας που εκδίδουν νόµισµα στο 

τέλος της ΑΡΧ περιόδου (βλ. Nielsen – Roy 1998, 14). 
566

. BMC, Pel., 198, 1–4, πίν. 36, 18–20. Head, 453. Στον κατάλογο της Κοπεγχάγης αναφέρονται ως µικρές 

υποδιαιρέσεις, που είναι οβολοί και χρονολογούνται περ. 470 π.Χ. (πρβλ. SNG, Cop., 280–282). 
567

. BMC, Pel., 198, 5, πίν. 36, 21. BCD Collection Pel., 397. 
568

. BCD Collection, Pel., 398. 
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επιγραφή ΑΧΑΙΩΝ [Ψ]ΩΦΙ[∆ΙΩΝ]
569

. Οι απεικονίσεις αυτές αποτελούν σαφείς παραποµπές 

στη µυθολογία. Η εµφάνιση του ψαριού πιθανώς να αναφέρεται στο µύθο που σχετίζεται µε 

τους φθεγγόμενους ἰχθύες, ψάρια που έχουν φωνή και σχετίζονται µε διάφορους ποταµούς 

της αρκαδικής γης
570

. Το βελανίδι ίσως παραπέµπει στο µυθικό βασιλιά της πόλης Φηγέα, ή 

στην ύπαρξη των πολλών δρυών στην περιοχή, ενώ η κοπή Ηρακλής/Κάπρος υπαινίσσεται τον 

αγώνα µεταξύ Ηρακλή και Ερυµάνθειου Κάπρου.  

Στα ΡΩΜ χρόνια παύει να εκδίδει νόµισµα, όπως άλλωστε συµβαίνει και µε άλλες 

πόλεις. Τον 3
ο
 αι. µ.Χ., επί Σεπτιµίου Σεβήρου και Γέτα, εµφανίζονται ψευδοαυτόνοµες 

χάλκινες κοπές (ασσάρια), που ως εµπροσθότυπο απεικονίζουν προτοµή αυτοκράτορα και ως 

οπισθότυπο Απόλλωνα και ΨΩΦΕΙ∆ΙΩΝ
571

 ή ∆ιόνυσο ή Νίκη που κρατάει στεφάνι και κλαδί 

φοίνικα
572

. Επί Γέτα, στον κατάλογο της BCD Collection Peloponnesos υπάρχει κοπή, η οποία 

ως εµπροσθότυπο φέρει προτοµή αυτοκράτορα και ως οπισθότυπο Πάνα, που κρατάει σύριγγα 

και λαγωβόλο. Στις επαρχιακές αυτές κοπές παρατηρείται επιστροφή στο ελληνικό πάνθεον, 

όπως συνέβαινε και στην Ελληνιστική εποχή
573

. Όµως, η οικονοµική κατάσταση του 3
ου

 αι. 

µ.Χ. επηρέασε τη νοµισµατοκοπία των Ελληνικών πόλεων, των οποίων τα εργαστήρια 

διέκοψαν την έκδοση των χάλκινων κοπών
574

. Τα στοιχεία της επιφανειακής έρευνας 

αποδεικνύουν ότι η ζωή συνεχίζεται στη ΡΩΜ εποχή. Λόγω έλλειψης ανασκαφικών δεδοµένων, 

το πιθανότερο είναι ότι η πόλη ήταν συρρικνωµένη και «φτωχική», όπως σηµειώνει ο 

Παυσανίας. Οι θέσεις των ΡΩΜ χρόνων εντοπίζονται µε προγενέστερη κατοίκηση, γεγονός που 

υποδεικνύει τη γεωγραφική σηµασία της περιοχής ως σταυροδρόµι στη διακίνηση του 

εµπορίου. Εντοπιζόµενες στο κέντρο της αρχαίας πόλης, φανερώνουν ότι την περίοδο αυτή 

υπάρχει συνέχεια, αλλά ο οικισµός είναι συρρικνωµένος. Στα χρόνια του Αλάριχου πιθανόν να 

υπέστη ζηµιές
575

 και στα ΥΒΥΖ χρόνια στην οχύρωση της ακρόπολης παρατηρούνται 

επισκευές
576

. 

                                                 
569

. BCD Collection, Pel., 398. 
570

. Για το θέµα πρβλ. Παπαχατζής 1980, 253, υποσ. 2. Επίσης ο Παυσανίας, όταν περιγράφει την πόλη Κλείτωρ 

και τον οµώνυµο χείµαρρο που συµβάλλει στον Αροάνιο, αναφέρει ότι στον ποταµό (Αροάνιο) υπάρχουν ψάρια, 

τα λεγόµενα ποικιλίαι, που βγάζουν φωνή όµοια µε εκείνη του πουλιού τσίχλα (βλ. Παυσ. VIII 21, 2). 
571

. BCD Collection, Pel., 398. Σύµφωνα µε τον A. Walker, πρόκειται για σπάνια κοπή. Επίσης, πρβλ. Head, 453. 

BMC, Pel., 198, 6, πίν. 36, 22. 
572

. Σπάνια και αυτή κοπή. 
573

. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει νόµισµα κοπής Ψωφίδας εποχής Κοµµόδου και εποχής Ιουλίας ∆όµνας (ΑΖ, 24). 

Στο κατάλογο του BMC, Pel., η Ψωφίς εκδίδει νόµισµα επί Σεπτιµίου Σεβήρου (πρβλ. BMC, Pel., 198, πίν. 36, 22. 

Baladié, 317). 
574

. Καραµεσίνη-Οικονοµίδου 1975, 12. 
575

. Μουτζάλη 2004, 161, υποσ. 11. 
576

. Αλεξοπούλου 1999–2001, 169.  
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Ο Θεόφραστος αναφέρει ότι στην Ψωφίδα φύτρωνε σε πετρώδη µέρη το φυτό 

πανάκεια, το οποίο ήταν θεραπευτικό για όλες τις ασθένειες
577

. Κατά το ∆ιοσκουρίδη 

καλλιεργούνταν και ως κηπευτικό φυτό, το οποίο το εξήγαγαν σε µορφή γαλακτώδους υγρού
578

. 

Η επιλογή της πόλης για την ίδρυσή της στο σηµείο που βρίσκεται και συγκεκριµένα 

στα Α της συµβολής των ποταµών Νουσαιΐτικου και Αροάνιου, ή Λιβαρτζινού, ερµηνεύεται 

από το γεγονός ότι ο χώρος στο σηµείο αυτό συγκεντρώνει φυσικά και επικοινωνιακά 

πλεονεκτήµατα. Η πόλη είναι στραµµένη προς τα ∆, Ν και ΝΑ, προς την κατεύθυνση δηλαδή 

που «σβήνουν» οι ισοϋψείς της ακρόπολης και αποστραγγίζονται τα νερά προς τους 

αντίστοιχους ποταµούς. Έτσι η διαµόρφωση του εδάφους επιβάλλει και τη χάραξη των βασικών 

της αρτηριών. Βρίσκεται στο σταυροδρόµι τεσσάρων οδικών αξόνων, που τη συνέδεαν µε τα 

άλλα σηµαντικά κέντρα της Πελοποννήσου
579

. 

Η χώρα της Ψωφίδας στα Α έφθανε µέχρι τον Τάρταρη, στα Β µέχρι τα χωράφια του 

Λιβάνη (αρ. 104, χάρτης 9) της Άνω Βλασίας, λίγο πριν από τις πηγές του Σελινούντα και 

συγκεκριµένα µέχρι το ρέµα Λαγκαδιά, ορµητικός χείµαρρος που συµβάλλει στο Σελινούντα. 

Στα ΒΑ έφθανε µέχρι την περιφέρεια της σηµερινής Κέρτεζης και του Καλλιφωνίου, στα ∆ 

µέχρι τον οικισµό Καλλιµάνι, εκεί που άρχιζε το δάσος της Φολόης και κατ’ επέκταση η 

Ακρώρεια
580

. Οι περιοχές της Λάµπειας, Αγίας Κυριακής (παλ. τοπων. Κέρτιζα)
581

, 

Κρυόβρυσης (παλ. τοπων. Βερβινή), Αστρά (παλ. τοπων. Νουσά), Αγραµπέλων (παλ. τοπων. 

Πορετζού), Πλατανίτσας (παλ. τοπων. Γερµοτζάνη), πιθανόν και Κακοταρίου 

συµπεριλαµβάνονταν στη χώρα της Ψωφίδας. Η κώµη των Σειρών αποτελούσε το ΝΑ προς 

τους Κλειτόριους όριο. 

 

Οχύρωση 

Η αρχαία Ψωφίς ήταν µία οχυρή πόλη. Μεγάλα τµήµατα των τειχών της σώζονται σε 

αρκετό µήκος και ικανό ύψος (σχ. 60). Η περίµετρος του τείχους υπολογίζεται σε 3.108µ. Το 

τείχος ακολουθεί τις έντονες κλίσεις του εδάφους και είναι κτισµένο µε µεγάλους λαξευµένους 

ασβεστολιθικούς λίθους. Οι εργασίες αποψίλωσης και καθαρισµού σε αρκετά σηµεία του 

                                                 
577

. Θεοφρ. Περὶ φυτῶν ἱστορίαι, Θ 15, 6. Χαρακτηριστικά αναφέρει: Ἡ δὲ πανάκεια γίνεται κατὰ τὸ πετραῖον 

περὶ ψωφῖδα καὶ πλεὶστη καὶ ἀρὶστη… Σύµφωνα µε τη µυθολογία η Πανάκεια ήταν κόρη του Ασκληπιού, της 

οποίας το όνοµα συνδυάζεται µε την θεραπεία των ασθενειών. Πρβλ. ΕΑΑ, s.v. Πανάκεια, Πανάκη. 
578

. ∆ιοσκουρ. Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Γ 48. 
579

. Βλ. οικείο κεφάλαιο, VΣΤ. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ. 
580

. Η Ακρώρεια εκτεινόταν στο οροπέδιο της Φολόης, στα Α της Κοίλης Ήλιδος και στα ΒΑ της Πισάτιδος, µε 

σηµαντικότερη πόλη τον Λασιώνα. Περιελάµβανε και το ∆ τµήµα της αρκαδικής βουνοσειράς του Ερυµάνθου, 

γνωστής µε το όνοµα Αστράς. Ανατολικό της όριο ήταν ο ποταµός Ερύµανθος. Την περιοχή της Ακρώρειας 

διεκδικούσε πάντοτε η Αρκαδία. Ο P. Siewert θεωρεί ότι οι Σπαρτιάτες το 400 π.Χ. απελευθέρωσαν τους 

περιοίκους της Ήλιδος και τους οργάνωσαν σε τρία «κράτη», που ήταν η Τριφυλία, η Αµφιδολία και η Ακρώρεια, 

προσφέροντας στους Σπαρτιάτες οπλίτες. Μετά τη συρρίκνωση της Σπάρτης το 371 π.Χ. οι νεοσχηµατιζόµενες 

πολιτικές ενότητες έπαψαν να υφίστανται και τη θέση τους πήραν πόλεις-κράτη και επέζησαν ως γεωγραφικοί 

όροι. Για το θέµα πρβλ. Siewert, 7–12. Επίσης, βλ. Roy 1971, 582–584. 
581

. Λεξικό 2001, 35, 46. 
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τείχους
582

 συνετέλεσαν ώστε να έχουµε πλήρη εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης και του 

βαθµού διατήρησής του.  

Η βόρεια πλευρά του τείχους είναι απότοµη και βραχώδης. Στην πλευρά αυτή είναι 

ορατά δύο µεγάλα, σχεδόν ευθύγραµµα τµήµατά του, τα οποία συγκλίνουν µεταξύ τους και 

απολήγουν στην ακρόπολη, που βρίσκεται σχεδόν στο µέσον της πλευράς αυτής. Το δυτικό 

τµήµα της βόρειας πλευράς εντοπίζεται στη θέση Κρεµµυδόγιαννη (αρ. 246, χάρτης 9, εικ. 

398, σχ. 60–61), όπου το πλάτος του κυµαίνεται από 3.30µ.–3.60µ., και το τµήµα που βρίσκεται 

πλησίον της οικίας Κρεµυδόγιαννη έχει ύψος 1.50µ., ενώ το υπόλοιπο τµήµα που βαίνει προς 

την ακρόπολη σώζεται στο ύψος των θεµελίων του. Στη θέση αυτή σώζεται πυργοειδής 

προεξοχή και αµέσως µετά ηµικυκλικός πύργος, εσωτερικής διαµέτρου 4.50µ.
583

. Σύµφωνα µε 

τον J. P. Adam, η κατασκευή ηµικυκλικών πύργων συνηθιζόταν σε ευθύγραµµα τµήµατα 

τειχών και αναφέρει το παράδειγµα της Μεσσήνης
584

 και της Φιγάλειας
585

. Η επιλογή της θέσης 

κατασκευής του στο σηµείο αυτό και του σχήµατός του ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι έχει 

εποπτεία του ευρύτερου χώρου.  

Είναι πολύ πιθανόν, στα ∆ της Επαρχιακής οδού που οδηγεί στον Αστρά, Αγράµπελα, 

Πλατανίτσα και Αγράµπελα και διέρχεται του αρχαιολογικού χώρου
586

 και κατ’ επέκταση στα 

∆ της οικίας Κρεµµυδόγιαννη, να υπήρχε πύλη, αφού στη θέση αυτή είναι το µοναδικό 

κατάλληλο σηµείο για την τοποθέτησή της, χωρίς να αποκλείεται και η πιθανότητα να 

βρισκόταν στο σηµείο όπου σήµερα διέρχεται ο Επαρχιακός δρόµος. ∆υτικότερα και σε µικρή 

απόσταση, 20µ. περίπου, βρίσκεται ο Νουσαιΐτικος ποταµός (σηµ. Ερύµανθος). Στην 

τοποθέτηση της πύλης στο σηµείο αυτό συνηγορεί η παρουσία της πυργοειδούς προεξοχής, 

ευρισκόµενης 20µ. δυτικά του ηµικυκλικού πύργου, η οποία έχει πρόσωπο προς τα Β και θα 

                                                 
582

. Το 1998, χάρη στην προσπάθεια του τότε Προϊσταµένου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και επίτιµου Γενικού ∆ιευθυντού 

Αρχαιοτήτων Λ. Κολώνα και του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Ερυκίνη Αφροδίτη», άρχισε ένα πρόγραµµα 

ανάδειξης της αρχαίας Ψωφίδας σε συνεργασία µε την 6
η
 ΕΒΑ, στο πλαίσιο του οποίου πραγµατοποιήθηκαν 

εργασίες αποψίλωσης της Β∆ πλευράς του τείχους και του πλατώµατος της ακρόπολης. Το έτος 2001, χάρη στην 

προσπάθεια του τότε Προϊσταµένου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ Μ. Πετρόπουλου, άρχισε το έργο «Έρευνα–Ανάδειξη της 

αρχαίας Ψωφίδας» µέσω του Προγράµµατος ΕΠΤΑ (Ειδικό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης), το οποίο 

χρηµατοδοτήθηκε από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος. Στην προσπάθεια αυτή η Εφορεία είχε την αµέριστη 

συµπαράσταση του ∆ήµου Αροανίας και του ∆ηµάρχου Λ. Βασιλόπουλου. Το Πρόγραµµα είχε ως στόχο α) τον 

επιφανειακό καθαρισµό της δυτικής και βόρειας πλευράς του τείχους, καθώς και την αποτύπωσή του, β) τον 

καθαρισµό των ορατών κτισµάτων, γ) τη διενέργεια δοκιµαστικών τοµών για τον εντοπισµό του θεάτρου στη θέση 

Άγιος Ιωάννης, όπου, σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα του Γ. Παπανδρέου, τοποθετείται το θέατρο και δ) 

προσπάθεια εντοπισµού και ταύτισης των ιερών της πόλης (βλ. Πετρόπουλος 2005α, 364–365). Το έτος 2003, στο 

πλαίσιο του ίδιου έργου, πραγµατοποιήθηκαν εργασίες αποψίλωσης του τείχους στη θέση Αγραπιδιά Ελένης (αρ. 
255, χάρτης 9), στη θέση Ελληνικό (αρ. 257, χάρτης 9) και στο ανατολικό σκέλος του τείχους (Πετρόπουλος 

2005α, 366). 
583

. Φιλήµονος-Τσοπωτού, 80. Winter, 193, 199.  
584

. Adam, πίν. 86, εικ. 29. Πορτελάνος, 447. 
585

. Adam, πίν. 89. 
586

. Θα θέλαµε να σηµειώσουµε ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Ψωφίδας τέµνεται από δύο επαρχιακούς δρόµους: ο 

ένας µε κατεύθυνση Α–∆ οδηγεί στο Σοπωτό – Καλάβρυτα και ο άλλος που οδηγεί στον Αστρά (παλ. τοπων. 

Νουσά), Πλατανίτσα (παλ. τοπων. Γερµοτζάνη) και Αγράµπελα (παλ. τοπων. Πορετζού) και έχει κατεύθυνση Β–Ν. 
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καθιστούσε την πρόσβαση προς την πύλη δύσκολη
587

. Από εδώ πρέπει να διερχόταν αρχαία 

διάνοιξη (19η οδός), η οποία διαµέσου του σηµερινού χωριού Αστρά, ή διαµέσου των 

Αγραµπέλων και του Κάστρου της Οχιάς/Οριάς, θέση η οποία ανήκει στο χωριό 

Κακοτάριον
588

 του Νοµού Ηλείας, οδηγούσε στον άνω ρου του ποταµού Πηνειού και στο Χάνι 

του Πανόπουλου του οµώνυµου χωριού και διασταυρωνόταν µε το δρόµο που ξεκινούσε από 

την Ψωφίδα και οδηγούσε στην Αγία Τριάδα και την Ήλιδα (18η οδός)
589

.  

Από τον ηµικυκλικό πύργο µέχρι την ένωσή του µε την ακρόπολη, το τείχος 

θεµελιώνεται κλιµακωτά στο βράχο, αφήνοντας εκτός οχύρωσης την υδροκριτική γραµµή, 

δηλαδή το σηµείο σύγκλισης του λόφου της ακρόπολης και των νότιων υπωρειών του βουνού 

Τούρλα (ύψους 1.123µ). Κοντά στο Β∆ άκρο της ακρόπολης, µέσα στη πυκνή βλάστηση, 

εντοπίζονται τουλάχιστον δύο πύργοι ορθογώνιας κάτοψης, οι οποίοι δεν διακρίνονται καλά
590

.  

Το ανατολικό τµήµα της βόρειας πλευράς είναι το εντυπωσιακότερο σωζόµενο τµήµα 

του τείχους µε τους περισσότερους πύργους και οι απότοµες εξάρσεις του εδάφους συντελούν 

στην επιβλητικότητά του. Σώζονται επτά πύργοι, κάποιοι από τους οποίους κόπτονται από το 

στηθαίο του τείχους και κάποιοι εφάπτονται της εσωτερικής παρειάς του στηθαίου. Ο µεγάλος 

αριθµός πύργων στο τµήµα αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η πρόσβαση εδώ είναι 

αρκετά εύκολη· θεωρούµε ότι στα ΒΑ της ακρόπολης πιθανόν να υπήρχε πύλη. Στο 

τοπογραφικό σχέδιο της πόλης (σχ. 60), στα Α/ΒΑ και σε απόσταση 65µ. από τη ΝΑ πλευρά 

της ακρόπολης, εντοπίζεται «άνοιγµα» πλάτους 1.5µ., το οποίο πιθανόν να ανήκει σε πύλη, ή 

πυλίδα. Το τείχος της Α/ΒΑ πλευράς έχει πάχος 2.60µ. µέχρι τη θέση Πόρτες, ή Γαλαρία (αρ. 

243, χάρτης 9).  

Αµέσως χαµηλότερα από την Επαρχιακή οδό Τριποτάµων – Σοπωτού – Καλαβρύτων, 

η ανατολική πλευρά ακολουθεί τεθλασµένη κατεύθυνση. Από τον σύγχρονο Επαρχιακό δρόµο 

(Τριποτάµων – Σοπωτού – Καλαβρύτων), όπου η θέση Πόρτες, ή Γαλαρία (αρ. 243, χάρτης 9), 

και σε απόσταση 170µ. περίπου Ν/ΝΑ συναντάµε γωνιαίο πύργο, του οποίου η ανατολική 

πλευρά αποτελεί συνέχεια του ευθύγραµµου τµήµατος (σχ. 60). Η νότια πλευρά της προεξοχής 

έχει µήκος 7µ. και η δυτική 4.50µ., ενώ στη συνέχεια το τείχος κάµπτεται προς τα ∆ και Ν, για 

να καταλήξει στη ΝΑ πύλη.  

Όσον αφορά στο νότιο σκέλος, αυτό οριοθετεί την πόλη προς την πλευρά του 

Αροάνιου, ή Λιβαρτζινού ποταµού (αρχ. Ερύµανθος). Στην πλευρά αυτή το πάχος του τείχους 

είναι 3µ. Το νότιο σκέλος βαίνει σχεδόν κατά µήκος του ποταµού και ένα µικρό τµήµα του είναι 

ορατό. Η διατήρησή του στην πλευρά αυτή δεν είναι καλή και σώζεται στο ύψος των θεµελίων 

                                                 
587

. Οι πυργοειδείς προεξοχές, κατά τον Α. Πορτελάνο, επιφέρουν στους επιτιθέµενους αµφίπλευρα κτυπήµατα 

(Πορτελάνος, 401).  
588

. Λεξικό 2001, 166, 1287. 
589

. Βλ. οικείο κεφάλαιο VΣΤ. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ. 
590

. Στο συγκεκριµένο τµήµα τα δένδρα είναι µεγάλα και δεν είχαµε την απαιτούµενη άδεια από το ∆ασαρχείο 

Καλαβρύτων για την κοπή τους.  
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του. Κατά διαστήµατα και σε καίρια για την άµυνα της πόλης σηµεία, το νότιο σκέλος 

ενισχύεται µε πύργους ορθογώνιας κάτοψης. Η νότια πλευρά της οχύρωσης πρέπει να ήταν 

ενισχυµένη περισσότερο σε σχέση µε τις άλλες, αφού στην απέναντι αριστερή/νότια όχθη του 

ποταµού υψώνεται ο λόφος Μπαρµπανίτσα (εικ. 422), στον οποίον ο Φίλιππος Ε΄ 

στρατοπέδευσε και στη συνέχεια κυρίευσε την πόλη
591

. Εάν, όµως, στην πλευρά αυτή το τείχος 

ήταν ισχυρότερο ή όχι, θα διαπιστωθεί από τη µελλοντική ανασκαφική έρευνα στο χώρο.  

Στη θέση Παλιοµάγγανο (αρ. 259, χάρτης 9, σχ. 73) αποκαλύφθηκε ένα τµήµα της 

Ν/Ν∆ πλευράς του τείχους και πύργος ορθογώνιας κάτοψης, κάτω από το σύγχρονο δρόµο. Στη 

συνέχεια ανέρχεται και στη θέση Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια (αρ. 261, χάρτης 9), όπου 

εντοπίζεται και η Ν∆ πύλη του, πλάτους 2.60µ. (εικ. 489). Στο τµήµα αυτό το πλάτος του είναι 

3µ. Ακολουθεί ευθεία κατεύθυνση για λίγα µέτρα και στο Ν∆ άκρο του Σχολικού σήµερα 

Συγκροτήµατος (αρ. 258, χάρτης 9) κάµπτεται προς τα Β∆.  

Μετά το Σχολικό Συγκρότηµα η δυτική πλευρά ακολουθεί ευθεία κατεύθυνση Ν–Β και 

πλησίον του Νουσαιΐτικου ποταµού προεξέχει ορθογώνιος πύργος, ανάλογος µε αυτόν της 

ανατολικής πλευράς, διαστάσεων 8.50µ. x 8µ. (σχ. 60) και λίγο πριν από αυτόν εντοπίζεται 

άλλος, επίσης ορθογώνιας κάτοψης, διαστάσεων 9µ. x 7µ., που εφάπτεται του εξωτερικού 

στηθαίου. Στη συνέχεια, το τείχος κάµπτεται προς τα Α µέχρι το σηµείο που βρίσκεται η δυτική 

πύλη (σχ. 60-4α). Κατόπιν ακολουθεί κατεύθυνση Ν–Β σχεδόν σε ευθύγραµµο τµήµα, όπου 

σώζεται σε ικανό ύψος. Μάλιστα είναι ορατή η µετασκευή που έχει υποστεί, η οποία πιθανόν 

να έγινε µετά την πολιορκία της πόλης από τον Φίλιππο Ε΄
592

. Και στην πλευρά αυτή το πάχος 

του είναι 3µ. (εικ. 464–465). 

Στη θέση Αγραπιδιά Ελένης (αρ. 255, χάρτης 9) υπάρχει τείχος που εκφύεται από τις 

∆/Ν∆ υπώρειες της ακρόπολης µε κατεύθυνση Α/ΒΑ–∆/Ν∆ (σχ. 60) και σώζεται 

αποσπασµατικά. Το τµήµα πλησίον της ακρόπολης έχει πάχος 2.20µ. και ύψος δέκα δόµων (εικ. 

470). Λίγα µέτρα δυτικότερα του ορατού τµήµατος εντοπίζεται ισχυρό ανάληµµα, που σώζεται 

σε ύψος τριών δόµων (εικ. 471), και στη συνέχεια πύλη. Αµέσως µετά, το τείχος κατέρχεται 

προς τα ∆, όπου το πλάτος του είναι 3.90µ., και κατά τον καθαρισµό εντοπίστηκαν δύο πύργοι 

ορθογώνιας κάτοψης (σχ. 69–70).  

Προς το παρόν δεν µπορούµε να διατυπώσουµε κάποια άποψη σχετικά µε το 

συγκεκριµένο τµήµα της οχύρωσης, γιατί δεν γνωρίζουµε πότε η πόλη επεκτάθηκε προς τα Β∆, 

δηλαδή µέχρι τη θέση Κρεµµυδόγιαννη (αρ. 246, χάρτης 9), και κρίθηκε απαραίτητο να 

προστατευθεί ο τριγωνικής κάτοψης χώρος. ∆εν αποκλείεται η περιοχή προς τα Β∆ να κρίθηκε 

ευάλωτη και έτσι να προέκυψε η ανάγκη ο χώρος να οχυρωθεί. Είναι πολύ πιθανό το τείχος στη 

                                                 
591

. …κατεστρατοπέδευε περὶ τοὺς ἀπέναντι τῆς πόλεως ὑπερκειμένους βουνούς, ἀφ᾽ ὧν ἦν κατοπτεύειν την τε 

πόλιν ὅλην ἀσφαλῶς καὶ τοὺς πέριξ αὐτῆς τόπους. (Πολ. IV 70, 5–6). 
592

. Πετρόπουλος 2005α, 365. 
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θέση Αγραπιδιά Ελένης (αρ. 255, χάρτης 9) να αποτελεί µία δεύτερη γραµµή άµυνας προς τα 

Β/Β∆. Μια άλλη υπόθεση θα µπορούσε να είναι και εκείνη, σύµφωνα µε την οποία η 

κατασκευή της οχύρωσης στη θέση Κρεµµυδόγιαννη (αρ. 246, χάρτης 9) να υπαγορεύτηκε από 

την ανάγκη ελέγχου του άνω ρου του Νουσαιΐτικου ποταµού (σηµ. Ερύµανθος), ο οποίος 

αποτελούσε σηµαντική οδική αρτηρία και, επιπλέον, τα δυτικά κράσπεδα της ακρόπολης να 

ενταχθούν εντός της πόλης
593

.  

Ο εντοπισµός πληθώρας θραυσµάτων κεραµίδων στέγης, ιδιαίτερα στις θέσεις 

Κρεµµυδόγιαννη (αρ. 246, χάρτης 9) και Αγραπιδιά Ελένης (αρ. 255, χάρτης 9), στοιχειοθετεί 

την άποψη ότι η ανωδοµή του τείχους πρέπει να ήταν από ωµές πλίνθους και το καταστέγασµα 

από κεραµίδια, ή µε προστατευτικές πλάκες
594

. Ο Γ. Α. Πίκουλας πιστεύει ότι η κατασκευή των 

τειχών από ωµές πλίνθους µπορεί να αντέξει τα κτυπήµατα των πολιορκητικών µηχανών
595

 και 

οι επιτιθέµενοι δεν µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν κλίµακες
596

. Ένα µειονέκτηµα της 

κατασκευής από ωµές πλίνθους είναι ότι µπορεί εύκολα να διαβρωθεί και να διαλυθεί από το 

νερό σε ιδιαίτερες περιπτώσεις
597

.  

 

Ακρόπολη 

Η ακρόπολη είναι ένας πυριτικός λόφος, ύψους 80µ. µε απότοµες πλαγιές (εικ. 406), 

εκτός εκείνης της Β/ΒΑ πλευράς. Είναι πετρώδης και πυκνή βλάστηση καλύπτει το χώρο. Το 

πλάτωµα που σχηµατίζεται στην κορυφή του κωνοειδούς λόφου Παλιόκαστρο, ή Κοκκινιά, ή 

Πρασινίτσα (αρ. 248, χάρτης 9) οχυρώνεται και αποτελεί την ακρόπολη της πόλης. Έχει 

περίµετρο 201µ. και εµβαδόν 1.955µ² (σχ. 60). Σε αρκετά σηµεία τα ίχνη του τείχους είναι 

κατεστραµµένα, εξαιτίας των µεταγενεστέρων εγκαταστάσεων και της συνεχούς χρήσης του 

πλατώµατος ως βοσκότοπου και ως πρόχειρων λατοµείων. Στη βόρεια και δυτική πλευρά, παρά 

την πυκνή βλάστηση, είναι ορατό το θεµέλιο και κοντά στη Β∆ πλευρά σώζεται σε ύψος 4–5 

δόµων, ενώ στη ΝΑ εµφανίζει και µεταγενέστερες προσθήκες. Κατά τις εργασίες αποψίλωσης 

το έτος 1998, επισηµάνθηκαν µία υδατοδεξαµενή στα Ν∆ µε επίχρισµα στο εσωτερικό για τη 

στεγανοποίησή της, µονόχωρος ναΐσκος και δύο πύργοι, ένας στη Β/Β∆ πλευρά του 

πλατώµατος, µόλις λίγα µέτρα Α του ναΐσκου (εικ. 406), και ο άλλος στα ΝΑ
598

. Λόγω της 

στρατηγικής της θέσης ξαναχρησιµοποιήθηκε και στην ΥΒΥΖ περίοδο από τους Φράγκους. ∆εν 

                                                 
593

. Πρέπει µάλιστα να σηµειωθεί ότι κατά την ΕΛΛ περίοδο, σύµφωνα µε τον F. E. Winter, σε πολλές πόλεις 

µειώνεται ο περίβολος των οχυρώσεων, περιορίζοντας έτσι την έκτασή τους. Για το θέµα βλ. Winter, 113. 
594

. Βλ. Ορλάνδος 1955 [1955–1956], 79, εικ. 38. Ο F. E. Winter θεωρεί ότι οι οχυρώσεις της πεδιάδος 

χρησιµοποιούν τις ωµές πλίνθους, γιατί η εύρεση του χώµατος και του νερού είναι εύκολη, ενώ η µεταφορά των 

λίθων δύσκολη (πρβλ. Winter, 72–73). Αυτό όµως δεν ισχύει, γιατί και στις οχυρώσεις των ορεινών περιοχών 

συναντάµε ανωδοµή από ωµές πλίνθους. Και η ανωδοµή της οχύρωσης του Κλείτορος πιθανολογείται να ήταν από 

ωµές πλίνθους. (πρβλ. Πετριτάκη 2005, 353). 
595

. ΝΜΧ, 187. 
596

. ΝΜΧ, 187. Πορτελάνος, 441. 
597

. Χαρακτηριστικό και µοναδικό το παράδειγµα της Μαντίνειας, που µε την εκτροπή του ποταµού Όφεως 

καταστράφηκε η οχύρωση και οι οικίες της πόλης (Ξεν. Ἑλλ. V 2, 1–7 και Παυσ. VIII 8, 7–8). 
598

. Μουτζάλη 2004, 159–168, πιν. 49–52. 
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εντοπίστηκαν πύλες ή πυλίδες, θεωρούµε όµως ότι η πρόσβαση πρέπει να επιτυγχανόταν από τα 

ΒΑ.  

Στη ∆ και στη Ν πλαγιά της ακρόπολης διακρίνονται αναληµµατικοί τοίχοι, που 

διατάσσονται σχεδόν παράλληλα στις υψοµετρικές καµπύλες του λόφου, δηµιουργώντας 

πλατώµατα (πλάτους 8–10µ., ή και 12µ.–14µ.), στα οποία είναι ορατά κτήρια. 

 

Πύργοι 

Οι πύργοι της οχύρωσης είναι ορθογώνιας κάτοψης εφαπτόµενοι του εξωτερικού 

στηθαίου του τείχους, πλην ενός στη Β∆ πλευρά που είναι κυκλικός
599

. Επιπλέον, µπορεί να 

είναι «κοπτόµενοι» από το εξωτερικό, ή από το εσωτερικό στηθαίο του τείχους (σχ. 60). 

 

Πύλες  

Η πόλη της Ψωφίδας πρέπει να διέθετε επτά πύλες. Στη θέση Πόρτες, ή Γαλαρία (αρ. 

243, χάρτης 9, σχ. 60) θα πρέπει να τοποθετηθεί η Ανατολική πύλη, ή πύλη του Κλείτορος η 

ύπαρξη της οποίας δικαιολογείται από τον υπάρχοντα δρόµο, ο οποίος χαράχτηκε στα οµαλά 

πρανή. Στην ύπαρξή της συνηγορεί και ο πληθυντικός του τοπωνυµίου Πόρτες, ή Γαλαρία. Η 

τοποθέτησή της στο σηµείο αυτό είναι εύλογη, γιατί ελέγχει όλη την κοιλάδα της Σέλιτσας, τον 

κύριο οδικό άξονα (20ή οδός)
600

 που οδηγεί στον Κλείτορα και στις άλλες πόλεις του 

αρκαδικού βορρά, Λουσούς και Κύναιθα,, αλλά και τα περάσµατα, διαµέσου των οποίων 

επιτυγχανόταν η επικοινωνία µε το αχαϊκό Λεόντιον και κατ’ επέκταση µε την Αχαΐα. 

Μία ακόµη πύλη θα βρισκόταν στο ΒΑ τµήµα της βόρειας πλευράς της ακρόπολης, η 

ΒΑ πύλη, η οποία πιθανόν να προστατευόταν από πύργο δεξιά τῷ εἰσερχομένῳ (σχ. 60), 

σύµφωνα µε τις υπάρχουσες ενδείξεις. ∆ιαµέσου αυτής της πύλης, ή της πυλίδος θα 

επιτυγχανόταν η πρόσβαση στην ακρόπολη, όπως αναφέρει και ο Γ. Παπανδρέου
601

. 

Η Νοτιο-ανατολική πύλη, ή πύλη Καφυών – Ψωφίδας εντοπίστηκε στη θέση 

Σφακιερό (αρ. 247, χάρτης 9, σχ. 63)· είναι τοποθετηµένη σε θέση απορροής των υδάτων, 

βρίσκεται λίγο χαµηλότερα σε σχέση µε τις προς ∆ αυτής ορατές αρχαιότητες, και 

προστατεύεται από πύργο αριστερά τῷ εἰσερχομένῳ. Το άνοιγµά της έχει πλάτος 2.70µ.–2.90µ. 

(εικ. 404, σχ. 63). Στην πύλη αυτή θεωρούµε ότι κατέληγε ο δρόµος που ξεκινούσε από τις 

Καφυές και έφθανε στην Ψωφίδα (17η οδός), αφού πρώτα επιτυγχανόταν η διάβαση του 

Αροάνιου, ή Λιβαρτζινού ποταµού (αρχ. Ερύµανθος). 

                                                 
599

. Ο Α. Πορτελάνος θεωρεί ότι οι πύργοι κυκλικής διατοµής, παρά τα σηµαντικά πλεονεκτήµατά τους, δεν 

επικράτησαν στην οχυρωµατική αρχιτεκτονική (βλ. Πορτελάνος, τόµ. Γ΄, 1571). 
600

. ΙΚ, 62. Αλεξοπούλου 1999–2001, 170. 
601

. ΙΚ, 62. 
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Θεωρούµε ότι η Βόρεια πύλη θα µπορούσε να τοποθετηθεί στη θέση Κρεµµυδόγιαννη 

(αρ. 246, χάρτης 9), απ’ όπου διερχόταν η 19η οδός που συµβάλλει στην 18η οδό, η οποία 

οδηγούσε στην Αχαΐα και µέσω της 19ης β οδού στον Λασιώνα και την Κοίλη Ήλιδα. 

Η ∆υτική πύλη, ή Ηλειακή πύλη εντοπίστηκε στη θέση Βρύση του Κατριβά (αρ. 254, 

χάρτης 9, σχ. 67) και είναι προσαρµοσµένη στον οδικό άξονα που οδηγούσε στην Ολυµπία και 

την Κοίλη Ήλιδα (18η οδός), καθώς και στις πόλεις της Αχαΐας (εικ. 463). 

Η Νοτιο-δυτική πύλη, ή πύλη Θέλπουσας – Ψωφίδας εντοπίστηκε στη θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια (αρ. 261, χάρτης 9, σχ. 76) και είναι και αυτή 

προσαρµοσµένη όχι µόνον στο χαµηλότερο σηµείο του κέντρου της πόλης, δηλαδή στη θέση 

απορροής των υδάτων, αλλά και προς τον οδικό άξονα που οδηγούσε στη Θέλπουσα και τις 

άλλες παραλαδώνιες κώµες (21η οδός). 

Κοντά στην ακρόπολη και µετά από συνεχείς αυτοψίες στο σηµείο αυτό
602

, στη θέση 

Αγραπιδιά Ελένης (αρ. 255, χάρτης 9) εντοπίσαµε πύλη πλάτους 4.50µ., που προστατεύεται 

από πύργο αριστερά τῷ εἰσερχομένῳ. Η πύλη αυτή θεωρούµε ότι είναι η ὑψηλή πύλη που 

αναφέρει ο ιστορικός Πολύβιος, διαµέσου της οποίας εξήλθαν οι µισθοφόροι που ενεπλάκησαν 

µε τους Κρήτες και το στρατό του Μακεδόνος βασιλέως, κατά την πολιορκία της πόλης από τον 

τελευταίο. Χαρακτηριστικά αναφέρει: […] οἱ δὲ μισθοφόροι τῶν Ἠλείων κατά τινα πύλην 

ὑπερδέξιον ἐξῆλθον ὡς ἐπιθησόμενοι τοῖς πολεμίοις603. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η πορεία της οχύρωσης επιβάλλεται από τη φύση 

του εδάφους· οι κλίσεις, η ράχη στα ∆ της ακρόπολης και γενικά κάθε έξαρµα αξιοποιούνται. 

Το τείχος της Ψωφίδας, όπως και όλες οι ορεινές οχυρώσεις, έχει ακανόνιστη µορφή σε σχέση 

µε τις πεδινές οχυρώσεις και, όπως σωστά παρατηρεί ο Γ. Α. Πίκουλας, οι ορεινές οχυρώσεις 

δηµιουργούν προβλήµατα πρόσβασης των πολιορκητικών µηχανών
604

.  

Στο χώρο της Ψωφίδας παρατηρούµε ότι ο βράχος έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα, 

προκειµένου να τοποθετηθούν οι λιθόπλινθοι του τείχους. Κοντά στη δυτική πύλη (σχ. 67) είναι 

ορατοί οι λίθοι, καθώς και σε άλλα σηµεία όπου ο βράχος λειαίνεται κατάλληλα, για να δεχθεί 

τους ογκόλιθους (αρ. 261, χάρτης 9, εικ. 483). Στην περίπτωση των βράχων, το έδαφος 

καθίσταται ασφαλές, γιατί έτσι εξασφαλίζει την αντοχή της κατασκευής και, επιπλέον, όπως 

ισχυρίζεται και ο Α. Πορτελάνος, δεν δίνει τη δυνατότητα στον εχθρό να προβεί στη δηµιουργία 

τάφρου κάτω από το θεµέλιο της οχύρωσης
605

.  

                                                 
602

. Οι αυτοψίες πραγµατοποιήθηκαν 11.3.2008, 18.3.2008 και 31.3.2008, µε οδηγό τον αρχαιοφύλακα Χρ. 

Τεµπέλη. 
603

. Πολ. IV 71, 7 και 71, 11. 
604

. ΝΜΧ, 187. Πορτελάνος, 1467–1469. Θεωρεί ότι η κεφαλή κριού, που σήµερα βρίσκεται στο Μουσείο της 

Ολυµπίας, πιθανόν να προοριζόταν για επίθεση σε τείχη από ωµές πλίνθους. Για τους κριούς βλ. Πορτελάνος, 

1463–1465, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.  
605

. Πορτελάνος, 1539. 
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Το τείχος της Ψωφίδας αποτελεί σηµαντικό έργο της οχυρωµατικής τέχνης, το οποίο 

πρέπει να κατασκευάστηκε στην περίοδο ακµής της πόλης και το σχέδιο να έχει προσαρµοστεί 

στη διαµόρφωση του εδάφους. Είναι κατασκευασµένο από µεγάλους γωνιόλιθους, 

παραλληλεπίπεδους, ή τραπεζιόσχηµους, οι οποίοι στερεώνονται µε άλλους µικρότερους κατά 

το ψευδοϊσοδοµικό σύστηµα (εικ. 401, 403, 465), που ήταν σε χρήση από τον 4
ο
 αι. π.Χ., ή στις 

αρχές του 3
ου

 αι. π.Χ.
606

. Οι λίθοι προέρχονται από λατοµεία που βρίσκονται µέσα στον 

περιτειχισµένο χώρο, στον οποίο το ασβεστολιθικό πέτρωµα είναι άφθονο
607

. Η οχύρωση 

περικλείει την ακρόπολη και τα χαµηλά πρανή της, στα ∆, Ν και ΝΑ, µε αποτέλεσµα τόσο η 

θέση της ακρόπολης, όσο και της ίδιας της πόλης να εξασφαλίζει όχι µόνον την οπτική επαφή 

αλλά και την καλύτερη άµυνα. Ο αµυνόµενος κατέχει τη ψηλότερη θέση και ο επιτιθέµενος δεν 

έχει οπτική επαφή του χώρου της πόλης. Στο µεγαλύτερο µέρος της περιµέτρου της οχύρωσης 

το τείχος σώζεται στο ύψος των θεµελίων του. Η εύρεση πολλών θραυσµάτων κεραµίδων 

προϋποθέτει ότι η ανωδοµή πρέπει να ήταν από ωµές πλίνθους. Και στην Ψωφίδα οι κλίµακες 

ανόδου στους πύργους πρέπει να ακολουθούσαν το γενικό κανόνα, να βρίσκεται δηλαδή στα 

αριστερά του ανερχόµενου, ώστε µε το αριστερό χέρι να κρατάει την ασπίδα και να έχει το δεξί 

ελεύθερο
608

. 

 

Αγορά 

Η αγορά της πόλης της Ψωφίδας, από τα λίγα στοιχεία που προέκυψαν, από τις κατά 

καιρούς αυτοψίες που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο, τοποθετείται στη θέση Μαγαζιά (αρ. 249, 

χάρτης 9) εκατέρωθεν της Επαρχιακής οδού Τριποτάµων – Σοπωτού – Καλαβρύτων, χωρίς να 

έχει διαπιστωθεί ανασκαφικά. 

Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του W. M. Leake
609

 τοποθετείται στη θέση Μαγαζιά (αρ. 

249, χάρτης 9) και το θέατρο. Αναφέρει ότι το κοίλο βρίσκεται στο µέσον του ανατολικού 

τµήµατος της πόλης και είχε δει πέντε σειρές εδωλίων. Οι Γ. Παπανδρέου
610

 και Α. Λέλος
611

 το 

τοποθετούν στα δυτικά, στη θέση Άγιος Ιωάννης (αρ. 251, χάρτης 9). Το θέατρο κατά την ΕΛΛ 

περίοδο γνωρίζει µεγάλη ανάπτυξη, η οποία θα µπορούσε να συνδεθεί µε τη λατρεία του 

∆ιονύσου
612

. 

                                                 
606

. Η οχύρωση έχει συγκριθεί από τον R. Martin µε εκείνη της αρκαδικής Γόρτυνος, του Κλείτορος, του 

Βουφαγίου, της Ασίνης και του Ακροκορίνθου και η κατασκευή της ανάγεται στον 4
ο
 αι. π.Χ. (πρβλ. Martin, 48, 

125). Η Μ. Πετριτάκη, όµως, µετά από διενέργεια δοκιµαστικών τοµών στην οχύρωση του Κλείτορος, καταλήγει 

στο συµπέρασµα ότι χρονολογείται στους ΕΛΛ χρόνους (πρβλ. Πετριτάκη 1996, 84). 
607

. ΝΜΧ, 187. 
608

. Ανάλογο παράδειγµα κλίµακας ανόδου σώζεται στην Αµφίπολη και τη Νέα Πλευρώνα (πρβλ. Λαζαρίδης, 56–

76 και Πορτελάνος, 1544, αντίστοιχα). 
609

. Leake, ΙΙ 243. Ο Pouqueville αναφέρει και αυτός το θέατρο, χωρίς όµως να καθορίζει τη θέση του στο χώρο της 

πόλης (Pouqueville 1820, 334). 
610

. Παπανδρέου 1920, 135. 
611

. Λέλος, 66. 
612

. Brocas-Deflassieux, 85. 
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Στα Ν του σύγχρονου δρόµου και στην ιδιοκτησία κληρονόµων Στ. Τακτικού 

εντοπίστηκαν τρεις µεγάλοι λίθοι κυκλικής διατοµής, στο άνω µέρος της επιφάνειάς του ενός εκ 

των τριών σώζεται τόρµος για την υποδοχή ξύλινης δοκού (εικ. 417–418). Εδώ πρέπει να 

βρισκόταν η Στοά. Συνήθως για τη στήριξη της στέγης της υπήρχε στο µέσον του πλάτους της 

εσωτερική ξύλινη κιονοστοιχία
613

. 

Λίγο ανατολικότερα της παραπάνω ιδιοκτησίας προς την πλευρά της ΝΑ πύλης, στην 

ιδιοκτησία Ν. Γιαννόπουλου, που βρίσκεται στην δεξιά/νότια πλευρά της παραπάνω σύγχρονης 

οδού, αρκετοί είναι οι σπόνδυλοι ραβδωτών και αρράβδωτων κιόνων, κατώφλια και εν µέρει 

ορατά θεµέλια τοίχων (εικ. 410–415). Εδώ θα πρέπει να ήταν το εµπορικό κέντρο της πόλης, 

χωρίς όµως να αποκλείεται η πιθανότητα και άλλες µονάδες εµπορικού και δηµόσιου 

χαρακτήρα να ήταν ανεπτυγµένες στον υπόλοιπο χώρο. Επίσης, στον αύλειο χώρο της οικίας 

του ιερέως Ν. Τακτικού, που βρίσκεται παραπλεύρως της αριστερής/βόρειας πλευράς της 

Επαρχιακής οδού Τριποτάµων – Σοπωτού – Καλαβρύτων, υπάρχουν αρχιτεκτονικά µέλη. 

Στη θέση Ελληνικό (αρ. 257, χάρτης 9) υπάρχει κτήριο, του οποίου η κάτοψη µοιάζει 

µε ελληνιστική οικία, και πιθανόν να ανήκε σε κάποια εξέχουσα προσωπικότητα. Βρίσκεται σε 

σηµαντική συνοικία της πόλης
614

, ανάµεσα σε δύο ιερά, το ένα εκ των οποίων τοποθετείται στη 

Μονή Τριποτάµων ή Κοιµήσεως Θεοτόκου (αρ. 252, χάρτης 9) και το άλλο στη θέση που 

σήµερα είναι κτισµένο το Σχολικό Συγκρότηµα (αρ. 258, χάρτης 9).  

 

Οικίες 

Η ιδιαιτερότητα του εδάφους µε τις κλίσεις θα επέβαλε τεχνικές λύσεις, όπως η 

δηµιουργία επιπέδων και βαθµιδωτών ανδήρων, επάνω στα οποία θα κτίζονταν τα οικοδοµικά 

τετράγωνα, ή οι µεµονωµένες οικίες. Τα σχηµατιζόµενα ανδηρωτά πλατώµατα φαίνονται να 

έχουν πλάτος 9–12µ. Στα νότια και δυτικά πρανή της ακρόπολης διαπιστώνεται ότι οι 

αναληµµατικοί τοίχοι κατασκευάζονται ισχυροί, και ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται σε 

χαµηλότερο επίπεδο και έχουν διαµορφωµένο το εξωτερικό τους µέτωπο (εικ. 426). Στο 

εσωτερικό τους διακρίνονται µικρές κροκάλες, που φαίνονται ότι αποτελούν απλό γέµισµα, 

στοιχείο που υποδηλώνει ότι πιθανόν οι αναληµµατικοί τοίχοι να λειτουργούσαν και ως 

εξωτερικοί τοίχοι των οικιών
615

. Η οικία θα ήταν κατασκευασµένη εγκάρσια σε σχέση µε τον 

αναληµµατικό τοίχο και τις υψοµετρικές καµπύλες και ήταν πιθανόν διώροφη, ενώ ο πρώτος 

όροφος θα εδραζόταν στο δεύτερο ψηλότερο άνδηρο. Η µεγάλη διερευνητική τοµή που 

πραγµατοποιήθηκε στη θέση Άγιος Ιωάννης (αρ. 251, χάρτης 9) το 2001, µε σκοπό τον 

εντοπισµό του θεάτρου, σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα του Γ. Παπανδρέου, 

                                                 
613

. Και η στοά στους Λουσούς είχε ξύλινη κιονοστοιχία.  
614

. Ο Α. Λέλος αναφέρει ότι «Ἄνωθεν δὲ καὶ παρὰ πύργον ἡ βάσις μεγάλου πλακοστρώτου κτιρίου 25 x 30μ. 

[…]», το οποίο δεν είναι άλλο από το κτήριο στη θέση Ελληνικό (Λέλος, 64). 
615

. Για οικοδοµήµατα σε λόφο πρβλ. Καραµήτρου-Μεντεσίδη 1996, 20–21. 
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αποκάλυψε την ανδηρωτή διάταξη των κτηρίων· επιπλέον, στο δυτικό αρχικό τµήµα της (το 

κατώτερο), ήλθε στο φως ρύµη, πλάτους 1µ. µεταξύ δύο οικιών. Στα ανώτερα πλατώµατα 

περισυνελέγησαν πληθώρα πηνίων και αγνύθων διαφόρων σχηµάτων, γεγονός που συνηγορεί 

στην άποψη ότι οι οικίες θα διέθεταν και δωµάτιο µε αργαλιούς. Ελπίζουµε η µελλοντική 

ανασκαφική έρευνα του χώρου να δώσει λύση στην τυπολογία των οικιών
616

.  

 

Εργαστήρια 

Βέβαιη είναι η λειτουργία εργαστηρίων κεραµικής και κοροπλαστικής
617

 στην πόλη 

και στη χώρα της, όπως υποδηλώνουν τα ανάλογα ευρήµατα που προέρχονται από εδώ. Στη 

θέση Εβραίικη Λάκκα (αρ. 260, χάρτης 9) πιθανόν να λειτουργούσε εργαστηριακός χώρος, 

αφού εδώ εντοπίστηκε υπόλοιπο κλιβάνου
618

. Η εγκατάσταση κεραµικών κλιβάνων σε χώρους 

νεκροταφείων, που σταµάτησαν να χρησιµοποιούνται για ταφές, δεν είναι φαινόµενο σπάνιο 

αλλά αρκετά κοινό
619

. Το έτος 1997 στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της Επαρχιακής οδού 

Τριποτάµων – Αστρά – Πλατανίτσας», σε απόσταση 30µ. από την οικία Κρεµµυδόγιαννη και 

εκτός των τειχών, στη δεξιά/ανατολική πλευρά του σύγχρονου δρόµου, η αρχαιοφύλακας Κ. 

Τακτικού περισυνέλεξε µεγάλα στηρίγµατα κλιβάνου και λίγα όστρακα, που υποδηλώνουν ότι 

το εργαστήριο, ή η εγκατάσταση παρήγαγε µεγάλα αγγεία ή κεραµίδες
620

. 

 

Λουτρά 

Ο χώρος που θα µπορούσε να είναι κατάλληλος για τα λουτρά της πόλης είναι εκείνος 

που βρίσκεται δίπλα στην πηγή Παλιοµάγγανο (αρ. 259, χάρτης 9), εάν τα αναφερόµενα από 

τον Γ. Παπανδρέου κατάλοιπα αφορούν σε λουτρά
621

. 

 

Αποχέτευση 

Παρά τις πολλαπλές αυτοψίες στο χώρο της Ψωφίδας, δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που 

να έχουν σχέση µε το αποχετευτικό σύστηµα της πόλης. Όµως, έστω και ένα υποτυπώδες 

αποχετευτικό σύστηµα πρέπει να υπήρχε για την αποφυγή πληµµυρών.  

 

 

                                                 
616

. Σε ανδηρωτή διάταξη είναι και τα σπίτια του οικισµού των Πετρών της ∆υτικής Μακεδονίας, όπως προέκυψε 

από την ανασκαφή δώδεκα οικιών. Για το θέµα βλ. Βελένης, 9–22, µε αναπαράσταση ισόγειου χώρου οικίας. 
617

. Βλ. οικείο κεφάλαιο, VΕ. ΙΕΡΑ. 
618

. Αλεξοπούλου 1999–2001, 170. Whitley et al. 2007, 30. 
619

. Για το θέµα βλ. Μισαηλίδου-∆εσποτίδου, 162. 
620

. Οι εργασίες βελτίωσης και διαπλάτυνσης του έργου έγιναν από τη Νοµαρχία Ηλείας και η ανάδοχος Εταιρεία 

δεν ειδοποίησε έγκαιρα την ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, µε αποτέλεσµα να µην παρακολουθηθούν οι εργασίες από τον αρµόδιο 

αρχαιοφύλακα. 
621

. Παπανδρέου 1920, 142. Στην ίδια θέση τοποθετεί και ο Α. Λέλος Λουτρά, αναφέροντας χαρακτηριστικά 

«παρὰ τὴν πηγὴν καὶ ἐντὸς τῆς κοίτης τοῦ ποταμοῦ θεμέλια Λουτρῶν ἢ τοῦ ναοῦ τοῦ Ποσειδῶνος» (Λέλος 64, 

66). 
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ΠΑΟΣ 

Η πόλη της Πάου βρισκόταν, σύµφωνα µε τον Παυσανία
622

, µετά το πέρας του δάσους 

του Σόρωνος, επάνω στο δρόµο Καφυών – Ψωφίδας που το διχοτοµούσε
623

. Στον Ηρόδοτο τη 

βρίσκουµε και µε το όνοµα Παῖος, ή Παῖον624. Ο ιστορικός µας µεταφέρει ότι η Πάος υπήρξε η 

πατρίδα του Λαφάνη, γιου του Ευφορίωνα
625

, ενός εκ των µνηστήρων της Αγαρίστης, της 

κόρης του τυράννου της Σικυώνος Κλεισθένη. Για τον Λαφάνη υπήρχε παράδοση στην 

Αρκαδία ότι είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του και τους ∆ιόσκουρους. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία 

του ιστορικού, η πόλη πρέπει να ήκµασε κατά τους ΑΡΧ χρόνους. Τα πρώτα ίχνη οικιστικής 

παρουσίας ανάγονται στους Ν χρόνους.  

Η χώρα των Παΐων, σύµφωνα µε την κατανοµή των θέσεων στο χάρτη 9, εκτεινόταν 

προς τα προς τα Α µέχρι την περιφέρεια της Άνω και Κάτω Χόβολης
626

, δηλαδή µέχρι τις 

δυτικές πλαγιές του βουνού Φαβοβούνι, διότι ανατολικότερα εντοπίζεται η κώµη Αργεάθαι. Στα 

ΝΑ εκτεινόταν µέχρι την εδαφική περιφέρεια του χωριού Νάσια
627

, δηλαδή καταλάµβανε όλη 

την περιοχή που ονοµάζεται και αναφέρεται στο χάρτη της ΓΥΣ ως Ποταµιά (αρ. 312, χάρτης 

8), µέχρι το σηµείο που σήµερα λέγεται Μαυρηλίµι, ή Μαύρη Λίµνη
628

.  Επιπλέον, ο Γ. 

Παπανδρέου αναφέρει ότι και ο δρυµός του Σόρωνος ανήκε στη χώρα της Πάου
629

. Στα Β 

εκτεινόταν µέχρι τις νότειες υπώρειες του βουνού Νεραϊδοβούνι (ύψους 1.223µ.), στα Ν 

µέχρι τις βόρειες υπώρειες του Αφροδισίου όρους και στα ∆ πρέπει να εκτεινόταν µέχρι το 

µικρό χείµαρρο που κατέρχεται από το ∆εχούνι και συµβάλλει στο Σειραϊκό ποταµό και 

συγκεκριµένα µέχρι τη ∆εχουναίικη Στέρνα
630

. 

Στα ΚΛ και ΕΛΛ χρόνια, σύµφωνα µε την κατανοµή των θέσεων, είναι ένας ακµαίος 

οικισµός, ενώ στα ΡΩΜ και ΥΡΩΜ χρόνια πρέπει να ήταν συρρικνωµένη και ίσως να 

µετατοπίστηκε και δυτικότερα. Το στοιχείο αυτό προκύπτει και από τη µικρής διάρκειας 

σωστική ανασκαφική έρευνα στο χώρο του Αθλητικού Κέντρου (αρ. 297, χάρτης 9), στην 

οποία αποκαλύφθηκε αγωγός ύδρευσης, κτισµένος από µικρές πέτρες και συνδετικό υλικό 

ισχυρό ασβεστοκονίαµα. 

                                                 
622

. Παυσ. VIII 23, 9. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι αµέσως µετά τη διάβαση του ποταµού (Λάδωνα) συναντά 

κάποιος το δάσος του Σόρωνος και διαµέσου των Αργεαθών, Λυκούντων και της Σκοτάνης φθάνει στην κώµη της 

Πάου. ∆ιερχόµενος από εδώ, τη βρίσκει ερειπωµένη και εξαρτηµένη από τον Κλείτορα. 
623

. Για την πόλη της Πάου βλ. RE XI(1922), s.v. Paion. Πίκουλας 1981–1982, 275. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 31. 
624

. Ηροδ. VI 127. 
625

. Από τη διήγηση του αρχαίου ιστορικού, φαίνεται ότι η Πάος πρέπει να ήκµασε κατά τα ΑΡΧ χρόνια και ο 

Ευφορίων, ο πατέρας του Λαφάνη, να ήταν ο «κράτιστος» της πόλης. 
626

. Λεξικό 2001, 486, 4394 και 486, 4395. 
627

. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει τη θέση Μερµηγκόλογγος, λίγο πριν από τη συµβολή του Ξεροπόταµου, ή 

Πάϊου ποταµού στο Λάδωνα (ΚΕ, 153). 
628

. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι όλος ο κάµπος της Πάου κατακλυζόταν από νερά και µόνον ο ασβεστολιθικός 

λόφος του Αγίου Γεωργίου (αρ. 298, χάρτης 9) εξείχε της λίµνης. Κάποτε τα νερά περιορίστηκαν προς τα Α και 

στη θέση Μερµηγκόλογγος σχηµατίστηκε καταρράκτης, που «εξεχύθη προς Α» και έτσι σχηµατίστηκε ο Πάϊος. 

Σήµερα η θέση µε το όνοµα Μαυρηλίµι (Μαύρη Λίµνη) ίσως να αποτελεί ανάµνηση της λίµνης αυτής. Για το θέµα 

πρβλ. ΙΚ, 146. ΚΕ, 149. 
629

. ΙΚ, 55. 
630

. ΙΚ, 55. 
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Ακρόπολη 

Στο λόφο Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα (αρ. 299, χάρτης 9), που βρίσκεται στα Α της Νέας 

Πάου και στα ΝΑ του χωριού Σκούπι, εντοπίζεται η ακρόπολη της πόλης. Πρόκειται για 

κωνοειδή λόφο, ο οποίος αποτελεί προέκταση του βουνού Τρίφτα προς τα Ν και χωρίζεται από 

αυτό (βουνό) µε διάσελο. Υψώνεται 70µ. περίπου από την κοιλάδα της Πάου. Το λόφο αυτό 

καταλαµβάνει η ακρόπολη. Είναι επικλινής από Β προς Ν και αποτελεί στρατηγικό σηµείο για 

τον έλεγχο της κοιλάδας Παγκρατίου – Τριποτάµων, τόσον προς Α όσον και προς τα ∆, και 

µάλιστα του δρόµου Καφυών – Πάου – Ψωφίδας (εικ. 532). Στα Ν έχει άµεση οπτική επαφή µε 

τα Αφροδίσια όρη και στα Β µε όλα τα υψώµατα, τα οποία αποτελούν τις προεκτάσεις του 

Τάρταρη.  

Ο λόφος είναι τειχισµένος. Το τείχος σώζεται κατά διαστήµατα και φαίνεται να 

ακολουθεί τις εξάρσεις του εδάφους (σχ. 79–80). Σ’ ένα τµήµα του έχει ύψος 2.50µ., ενώ η 

περίµετρός του υπολογίζεται στα 600µ. Είναι κατασκευασµένο από ντόπιο ασβεστόλιθο κατά 

το ψευδοϊσόδοµο σύστηµα δόµησης (εικ. 535–536) και το πλάτος του φθάνει τα 3µ. Σε ένα 

τµήµα της βόρειας πλευράς του το πλάτος του είναι 1.50µ. Σε αυτό το σηµείο είναι 

κατασκευασµένο από αργούς λίθους, ενδεικτικό ότι η οχύρωση έχει υποστεί επισκευές και 

µετασκευές. Η M. Jost κατατάσσει το λόφο Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα στην κατηγορία «villes 

acropoles»
631

. Σε όλη την επιφάνεια του λόφου συναντάµε τµήµατα αναληµµατικών τοίχων, 

θεµέλια κτηρίων και πλησιόχωρα της Ν∆ γωνίας της οχύρωσης εντοπίστηκε κτήριο διαστάσεων 

11.10µ. x 8.60µ., κτισµένο κατά το ψευδοϊσόδοµο σύστηµα δόµησης (σχ. 81–82, εικ. 540), το 

οποίο πιθανότατα χρονολογείται στον 4
ο
 αι. π.Χ.  

Η στρατηγική σηµασία του λόφου συνεχίζεται και κατά τους ΥΒΥΖ χρόνους, αφού σε 

µερικά τµήµατα της οχύρωσης είναι ορατές οι µετασκευές, που σώζουν ισχυρό 

ασβεστοκονίαµα
632

. 

 

Πύλες 

Η κύρια πύλη, πλάτους 2.90µ, βρίσκεται στη ΒΑ γωνία, όπου καταλήγει και σήµερα το 

σύγχρονο µονοπάτι. Μία άλλη πύλη βρίσκεται πλησίον της Ν∆ γωνίας, όπου ο βράχος έχει 

λειανθεί κατάλληλα για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης (σχ. 80, αρ. 2). Η θέση της πύλης στο 

σηµείο αυτό θα εξυπηρετούσε τους κατοίκους, αφού η αγορά της πόλης τοποθετείται εκτός των 

τειχών, στα Ν της σύγχρονης οδού Πατρών – Τριποτάµων – Τριπόλεως (111), δηλαδή λίγα 

µέτρα νοτιότερα από την πύλη, αποφεύγοντας έτσι τη κυκλοτερή πορεία του λόφου από τη ΒΑ 

πύλη. 

 

                                                 
631

. Jost 1999, 195. 
632

. Μπάλλας, 157–160. Kourelis, 341–343. 
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Αγορά–Πόλη 

Οι θέσεις Μαρµαράλωνο (αρ. 300, χάρτης 9), Χάνι του Καλαθά (αρ. 303, χάρτης 9), 

Κουκούλες (αρ. 304, χάρτης 9) και (Λόφοι νότια της Ακρόπολης) (αρ. 305, χάρτης 9) 

παρουσιάζουν, µε τα λιγοστά κατάλοιπά τους, αρχαιολογικό ενδιαφέρον και δεν υπάρχει 

αµφιβολία ότι σχετίζονται µε την πόλη και την αγορά της. Στη θέση Χάνι του Καλαθά (αρ. 303, 

χάρτης 9), η αναφορά από τον Ευθ. Μαστροκώστα αρράβδωτων κιόνων, πήλινου δωρικού 

κιονοκράνου και διάσπαρτου οικοδοµικού υλικού, προϋποθέτει κτήριο δηµοσίου χαρακτήρα
633

. 

Στα ∆ της ακρόπολης, όπου το έδαφος είναι οµαλό, θα πρέπει να εκτεινόταν ο οικισµός και να 

καταλάµβανε και µέρος του χωριού Νέα Πάος. Άλλωστε, στα Ν της θέσης (αρ. 303, χάρτης 9) 

δεν θα ήταν εφικτό να βρισκόταν ο οικισµός, γιατί διέρχεται ο Ξεροπόταµος, ή Πάϊος, ή 

χείµαρρος της Πάου µετά από τον οποίο υψώνεται το Αφροδίσιον όρος.  

 

Εργαστήρια  

Στα χαµηλά δυτικά πρανή του βουνού Προφήτης Ηλίας, ή ∆εξαµενή (αρ. 289, χάρτης 

9), στα οποία υπάρχει έντονη παρουσία κεραµικής, πολύ πιθανόν να υπήρχαν κατασκευές που 

να είχαν σχέση µε τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις της πόλης. Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός 

ότι στα ∆ της θέσης παραρρέει ο χείµαρρος Σκούπι, στοιχείο απαραίτητο για τη λειτουργία ενός 

εργαστηρίου µαζί µε το κατάλληλο χώµα. 

 

ΣΕΙΡΑΙ 

Ανάµεσα Ψωφίδας και Πάου αναφέρεται η κώµη Σείραι, η οποία αποτελούσε το όριο 

µεταξύ Ψωφίδας και Κλείτορος. Τα λιγοστά κατάλοιπα που εντοπίστηκαν από την επιφανειακή 

έρευνα συνηγορούν στην τοποθέτηση της αρχαίας κώµης στη θέση Κεραµιδιά (αρ. 273, χάρτης 

9, εικ. 499–500). Η θέση αυτή βρίσκεται επάνω στον οδικό άξονα, που ξεκινούσε από τις 

Καφυές και οδηγούσε στην Πάο και Ψωφίδα. Επιπλέον, η απόστασή της από την τελευταία 

συµφωνεί µε εκείνη που µας παραδίδεται από τον Παυσανία. Στην ίδια θέση την τοποθετεί και 

ο Ν. Ζαφειρόπουλος, όπως προκύπτει από την αρ. πρωτ. 670/24.10.1946 αναφορά του.  

 

ΛΥΚΟΥΡΙΑ 

Η Λυκουρία
634

 κατά τον Παυσανία είναι χωρίον και όχι κώµη, ή πολίχνη. Πιθανόν να 

πρόκειται για κάποιο τοπωνύµιο στην περιοχή του ∆ιασέλου του Αγιο-Λιά (αρ. 201, χάρτης 8), 

από το οποίο διερχόταν ο δρόµος που οδηγούσε στον Κλείτορα. Ο Παυσανίας ακολούθησε από 

τους προς ∆ δρόµους του Φενεού εκείνον που είχε κατεύθυνση προς τα αριστερά, περνώντας 

                                                 
633

. Μαστροκώστας 1964, 64. 
634

. Το σηµερινό χωριό Λυκούρια είναι διάδοχος του αρχαίου ονόµατος, που διατήρησε το γένος αλλά όχι και τον 

τονισµό. 
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δίπλα από το «όρυγµα του Ηρακλή»
635

, που το προόριζε για κοίτη του Αροάνιου ποταµού
636

. 

Στη συνέχεια διήλθε από τη θέση που ονοµάζεται Λυκουρία. Αναφέρει ο περιηγητής ότι η 

απόσταση της Λυκουρίας από τις πηγές του Λάδωνα είναι 50 στάδια και αποτελεί το όριο 

µεταξύ Κλείτορος και Φενεού
637

. 

Ο Ν. Παπαχατζής θεωρεί ότι ο οικισµός του χωρίου θα πρέπει να τοποθετηθεί στις Ν∆ 

πλαγιές του όρους Σαϊτά, διότι η απόσταση συµφωνεί µε εκείνη των 50 σταδίων που δίδει ο 

Παυσανίας
638

. Επίσης, ο Γ. Α. Πίκουλας είναι και αυτός της άποψης ότι πρέπει να βρίσκεται 

στα ∆ του διασέλου
639

.  

Η επιφανειακή έρευνα απέδωσε στοιχεία εγκατάστασης δυτικότερα των Ν∆ πλαγιών 

του όρους Σαϊτά, και συγκεκριµένα, στις θέσεις Κυράς το αµπέλι, ή Σκυράµπελι (αρ. 205, 

χάρτης 8), Κάτω Νίστα (αρ. 206, χάρτης 8) και Ράχη του Πύργου (αρ. 207, χάρτης 8). Στην 

πρώτη αναφέρονται σπαράγµατα ψηφιδωτού δαπέδου και στη δεύτερη εντοπίστηκαν, κατά την 

επιφανειακή έρευνα, κατάλοιπα, που πιθανότατα ανήκουν σε αγροικία ΡΩΜ χρόνων (εικ. 353–

357). Επιπλέον, µεταξύ των οστράκων που περισυνελέγησαν, βρέθηκε ένα που ανήκει στο β΄ 

µισό του 6
ου

 αι. π.Χ. (εικ. 358) και ένα άλλο που χρονολογείται στο τέλος του 5
ου

 αι. π.Χ. (σχ. 

56). Η τελευταία θέση, Ράχη του Πύργου (αρ. 207, χάρτης 8), είναι επιµήκης λόφος, στα Α του 

οποίου ρέει το ρέµα Γκούρα, που συµβάλλει στον ποταµό Λάδωνα. Στα Ν ο λόφος είναι 

απόκρηµνος και από εδώ πηγάζει ο ποταµός Λάδων. Στην A πλευρά του και ιδίως στα ΝΑ του 

είναι ορατοί µεγάλες λιθόπλινθοι από πωρόλιθο. Βορειότερα, οι λίθοι είναι από το ίδιο υλικό 

αλλά µετρίου µεγέθους (εικ. 363–365). Παρόλο που παρουσιάζουν σήµερα την εικόνα της 

ξερολιθιάς, ακολουθούν τη φυσική κλίση των επιπέδων του λόφου και φαίνεται ότι επέχουν 

θέση οχυρωµατικού τοίχου. Ο εντοπισµός του ισχυρού τοίχου µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

το επίµηκες πλάτωµα του λόφου πρέπει να ήταν κατάλληλο για οικιστική εγκατάσταση, αφού 

δεν υπήρχε και πρόβληµα υδροδότησης. Η ανασκαφική έρευνα θα αποκαλύψει τις ενδείξεις 

κατοίκησης, καθώς και τη σηµασία του οχυρωµατικού αυτού έργου.  

Τα παραπάνω συνηγορούν ανεπιφύλακτα στην τοποθέτηση της κώµης Λυκουρία στη 

θέση Ράχη του Πύργου (αρ. 207, χάρτης 8), συµπεριλαµβανοµένων και των δύο θέσεων Κυράς 

αµπέλι, ή Σκυράµπελι (αρ. 205, χάρτης 8) και Κάτω Νίστα (αρ. 206, χάρτης 8), δεδοµένου ότι 

στα δυτικά του διασέλου δεν εντοπίστηκαν οικοδοµικά κατάλοιπα.  

 

                                                 
635

. Πρόκειται για τεχνητό κανάλι µικρού βάθους, που οδηγούσε τα νερά, διαµέσου της πεδιάδας, στην καταβόθρα 

της Όρυξης. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι το όρυγµα είχε µήκος 50 σταδίων. Βλ. Παυσ. VIII 14, 3. Παπαχατζής 

1980, 232, υποσ. 1. 
636

. Κατά τον Παυσανία, οι Φενεάτες ονόµαζαν το ποτάµι Όλβιο, ενώ οι υπόλοιποι Αρκάδες Αροάν ιο . Για το 

θέµα βλ. Παυσ. VIII 14, 3. Παπαχατζής 1980, 232, υποσ. 1. 
637

. Παυσ. VIII 19, 4. 
638

. Παπαχατζής 1980, 250–251, υποσ. 2. Ο Μ. Πετρόπουλος θεωρεί ότι την εποχή του Παυσανία ήταν «απλό 

τοπωνύµιο» (βλ. Πετρόπουλος 2004α (υπό έκδοση). 
639

. ΑΖ, 41. Πίκουλας 1999, 142. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 422. 
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ΛΕΥΚΑΣΙΟΝ 

Ο Παυσανίας, µετά τις πηγές του ποταµού Λάδωνα
640

, κάνει µνεία των 

«παραλαδώνιων κωµών», Λευκασίου και Μεσόβοας
641

. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ῥεῖ δὲ 

πρῶτον μὲν παρὰ Λευκάσιον χωρίον καὶ Μεσόβοα…642. Το Λευκάσιον το χαρακτηρίζει 

χωρίον. Ο Γ. Παπανδρέου αναγνώρισε στο λόφο Ράχη του Πύργου (αρ. 207, χάρτης 8, εικ. 

360), που υψώνεται Β των πηγών του Λάδωνος, τα ερείπια του Λευκασίου
643

. Στο βιβλίο του 

όµως ΚΕ, το τοποθετεί στην περιοχή του σηµερινού χωριού Παγκράτι και µάλιστα στη θέση 

Παλαιόπυργος, ή Παλιόπυργος (αρ. 220, χάρτης 8)
644

.  

Ο W. M. Leake
645

 αναγνώρισε τα ερείπια των κωµών Λευκάσιου και Μεσόβοας στα Β 

της πεδιάδας των Φιλίων, όπου είχε επισηµάνει αρχαία λείψανα. Όµως, επειδή ο περιηγητής του 

2
ου

 αι. µ.Χ. ακολουθεί τον ποταµό Λάδωνα και πρώτη µνεία γίνεται εκείνη του χωρίου 

Λευκάσιον είναι πολύ πιθανόν ο αρχαίος οικισµός να βρισκόταν πλησιόχωρα της διαδροµής 

του. Από τα στοιχεία της επιφανειακής έρευνας µπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι τα πενιχρά 

κατάλοιπα που εντοπίστηκαν στην περιοχή του σύγχρονου χωριού Φίλια πρέπει να ανήκουν 

στην παραλαδώνια κώµη Λευκάσιον, όπου ο οικισµός θα ήταν ορατός από το δρόµο. Εποµένως 

η υπόθεση του Γ. Παπανδρέου ότι η κώµη χωροθετείται στη θέση Παλαιόπυργος, ή 

Παλιόπυργος του Παγκρατίου δεν ευσταθεί, αφού στην παραπάνω θέση εντοπίστηκαν µόνον 

τάφοι ΠΒΥΖ χρόνων. 

Τα κατάλοιπα που βρέθηκαν στη θέση Πανουργιά Αχλάδες, ή Πανουργιά Αλωνάκια 

(αρ. 221, χάρτης 8), που βρίσκεται στις Ν∆ υπώρειες του βουνού Προφήτης Ηλίας (ύψους 

1.168µ.), πρόβουνο του όρους Φαλκός (ύψους 1.268µ.)
646

, τοίχοι πρόχειρης κατασκευής και 

όστρακα ΡΩΜ χρόνων (εικ. 381), είναι πολύ πιθανόν ο χώρος εδώ να χρησιµοποιήθηκε ως 

«σταθµός», ή ως αγροικία (;), αφού βρίσκεται επάνω σε διαχρονικό πέρασµα
647

. Επιπλέον, στα 

Ν ρέει ο ποταµός Τράγος, στον οποίο συµβάλλουν τόσον το προς Α της θέσης ρέµα, που 

συλλέγει τα ύδατα του βουνού Προφήτης Ηλίας (ύψους 1.168µ.) Παγκρατίου, όσον και τα 

προς ∆ ρέµατα, που κατέρχονται από το απέναντι βουνό Προφήτης Ηλίας (ύψους 1.114µ.) 

του Αγριδίου του Νοµού Αρκαδίας.  

 

                                                 
640

. Παυσ. VIII 20, 1 και 21, 1. 
641

. Η οµορφιά της παραλαδώνιας κοιλάδας, όπως και στην αρχαιότητα έτσι και σήµερα, είναι εντυπωσιακή και 

πολλές µυθοπλογικές σκηνές έλαβαν χώρα εδώ, όπως η σύλληψη της Κερυνίτιδος Ελάφου από τον Ηρακλή, η 

καταδίωξη της νύµφης Σύριγγος από τον Πάνα, η µεταµόρφωση της νύµφης ∆άφνης στο οµώνυµο φυτό, η 

καταδίωξη της θεάς ∆ήµητρας από τον Ποσειδώνα. Ο Παυσανίας µας παραδίδει ότι πολλές κώµες και οικισµοί 

αναπτύχθηκαν κατά µήκος της κοίτης του ποταµού, τις οποίες αναφέρει µε το όνοµα «παραλαδώνιες κώµες». 
642

. Παυσ. VIII 25, 2. 
643

. ΙΚ, 76. 
644

. ΚΕ, 154. 
645

. Leake, Peloponnesiaka, 228. Παπαχατζής 1980, 277, υποσ. 2. 
646

. Υψώνεται στα Ν του ποταµού Λάδωνα. 
647

. Το πέρασµα στο σηµείο αυτό στενεύει και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ο οικισµός που διοικητικά ανήκει στο 

Παγκράτι, ονοµάζεται σήµερα Στενόν. 
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ΜΕΣΟΒΟΑ 

Η Μεσόβοα
648

 πρέπει να τοποθετηθεί, σύµφωνα µε τα στοιχεία που προέκυψαν από 

την επιφανειακή έρευνα, στη θέση Κόστρες (αρ. 216, χάρτης 8), στον κάµπο των Φιλίων, λίγο 

πριν από τη συµβολή του Τράγου στον ποταµό Λάδωνα
649

. Στη χώρα του οικισµού αυτού θα 

πρέπει να ενταχθούν οι θέσεις Κυνηγάρης και Φιλαίικα Καλύβια (αρ. 211, χάρτης 8 και 218, 

χάρτης 8)˙στην πρώτη εντοπίστηκαν θραύσµατα κεραµίδων και στη δεύτερη τάφος ΡΩΜ 

χρόνων. Τα λιγοστά ευρήµατα συνηγορούν στην ταύτιση του χωρίου, ή της κώµης Μεσόβοα, 

αφού βρίσκεται πλησίον του ποταµού και επιπλέον επάνω στον οδικό άξονα Καφυών – 

Ψωφίδας (17η οδός). Ο Γ. Παπανδρέου τοποθετεί και αυτός τη κώµη Μεσόβοα στη θέση 

Κόστρες (αρ. 216, χάρτης 8)
650

.  

 

ΝΑΣΟΙ 

Μετά το Λευκάσιον και τη Μεσόβοα, ο Παυσανίας αναφέρει ότι διέρχεται από τη θέση 

Νάσοι «…διὰ τῶν Νάσων ἐπί τε Ὄρυγα [τε] καὶ τὸν Ἁλοῦντα…»651. Λίγο πριν, στο κεφάλαιο 

23 των Αρκαδικών γίνεται µνεία από τον περιηγητή του ονόµατος Νάσοι/Νάσους σε δύο 

σηµεία
652

. Πρόκειται για την περιοχή που σήµερα βρίσκεται στο Νταραίικο Κάµπο και φέρει το 

τοπωνύµιο Πόλεµοι
653

, όπου ο πεδινός χώρος διασχιζόµενος από πολλά ρέµατα και 

χειµάρρους είχε το όνοµα Νάσοι, γιατί τα τµήµατα γης που προεξείχαν του νερού έµοιαζαν µε 

νησιά και απείχαν από τον Λάδωνα 50 στάδια, όπως αναφέρει και ο περιηγητής
654

. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της επιφανειακής έρευνας, θεωρούµε ότι η κώµη Νάσοι 

βρίσκεται στη θέση Γλανιτσά (αρ. 319, χάρτης 8), η οποία εκτεινόταν στις θέσεις Τσάρκος, 

Τρανή Βρύση και Μετόχια (αρ. 313, 314, 317, χάρτης 8), που βρίσκονται στα Β αυτής, 

παραπλεύρως του ποταµού Λάδωνος και στη δεξιά/βόρεια όχθη του. Επιπλέον, στην άποψη 

αυτή συνηγορεί η περιγραφή του Παυσανία, ο οποίος αναφέρει ότι η οδός που εξασφαλίζει την 

επικοινωνία µε τον Όρυγα/Αλούντα επιτυγχάνεται διαµέσου των Νάσων
655

. Τα «ἀτελῆ ἴχνη 

τείχους», που ο Γ. Παπανδρέου είχε εντοπίσει στο λόφο Γλανιτσά, πρέπει να ανήκαν σε κάποια 

οχυρωµατική εγκατάσταση, η οποία, λόγω της θέσεώς της, διασφάλιζε τη δίοδο παραπλεύρως 

του ποταµού, που οδηγούσε στις άλλες παραλαδώνιες κώµες. Ο λόφος απέχει περίπου 400µ. 

από τον ποταµό, στα Α υψώνεται το ∆ρακοβούνι (ύψους 1.075µ.) και έτσι το σηµείο αυτό 

                                                 
648

. Παυσ. VIII 25, 2. 
649

. Σε µικρή απόσταση και στα ∆ της θέσης υπάρχει το Φιλαίικο γεφύρι του Λάδωνος, που οφείλει το όνοµά του 

στο χωριό Φίλια (βλ. Παπαχατζής 1980, 270, υποσ. 1). Η τοπική παράδοση θεωρεί ότι το γεφύρι κτίστηκε το 1512 

µ.Χ. από τον Τσερνοτάµπεη.  
650

. ΚΕ, 149, 154. 
651

. Παυσ. VIII 25, 2. 
652

. Παυσ. VIII 23, 2–3 και 23, 8. Παπαχατζής 1980, 277, υποσ. 3. 
653

. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι η θέση µε το όνοµα Νάσοι είναι ο Νταραίικος Κάµπος, που εκτείνεται στα Ν 

του σηµερινού χωριού ∆άρας (ΙΚ, 146. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Α΄, 203). 
654

. Παυσ. VIII 23, 3–4, 8. 
655

. Παυσ. VIII 25, 2. 
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αποτελεί πέρασµα. Ελέγχει όλη την κοιλάδα του Λάδωνος προς τα Β/ΒΑ, έχει οπτική επαφή µε 

το ∆ιάσελο του Αγιο-Λιά (αρ. 201, χάρτης 8) και στα Β/Β∆ µε τον λόφο του Αγίου Αθανασίου 

Αµυγδαλιάς (αρ. 277, χάρτης 8). 

Τα ερείπια της κώµης πρέπει να εκτείνονταν στα Α στη θέση Σµίξη, ή Φωταίικα (αρ. 

320, χάρτης 8) και στα Β του λόφου, εκατέρωθεν των όχθεων του ποταµού Ξεροπόταµου, ή 

Πάϊου, λίγο πριν από τη συµβολή του µε τον Λάδωνα, στις θέσεις Τσάρκος, Τρανή Βρύση και 

Μετόχια (αρ. 313, 314, 317, χάρτης 8) και ο Γ. Παπανδρέου αποδίδει τα ερείπια της θέσης 

Σµίξη, ή Φωταίικα (αρ. 320, χάρτης 8) στην κώµη Νάσοι
656

. Επειδή η περιοχή διαρρέεται από 

δύο ποταµούς, είναι πιθανόν να δηµιουργούνταν τµήµατα γης που έµοιαζαν µε νησιά, στα οποία 

η κώµη οφείλει το όνοµά της
657

.  

 

ΣΚΟΤΑΝΗ, ΛΥΚΟΥΝΤΕΣ, ΑΡΓΕΑΘΑΙ 

Ο Παυσανίας, αµέσως µετά τη διάβαση του ποταµού Λάδωνος
658

, εισέρχεται στο 

δάσος του Σόρωνος659
 και, πριν φθάσει στην Ψωφίδα, διέρχεται από οικισµούς µε τα ονόµατα 

Αργεάθαι, Λυκούντες και Σκοτάνη
660

. Η παράθεση των κωµών από τον περιηγητή γίνεται σε 

αντίθετη φορά, πιθανότατα γιατί πήρε τις πληροφορίες για τις κώµες αυτές από την περιοχή της 

Ψωφίδας. Για το λόγο αυτό, οι οικισµοί Αργεάθαι, Λυκούντες και Σκοτάνη αναφέρονται µε 

γνώµονα την εγγύτητα προς την Ψωφίδα.  

Στη θέση Παλιοκατούνα (αρ. 307, χάρτης 8) µε µεγάλη επιφύλαξη τοποθετείται η 

Σκοτάνη, αφού τα κατάλοιπα εντοπίζονται παραπλεύρως του οδικού άξονα Καφυών – 

Ψωφίδας και µέσα στο µεγάλο δρυµό. Η θέση (αρ. 307, χάρτης 8) βρίσκεται. παραπλεύρως της 

δεξιάς/νότιας όχθης του Ξεροπόταµου, ή Πάϊου ποταµού και βρίθει οστράκων της ΕΛΛ εποχής. 

Αναµφίβολα, στη θέση αυτή υπήρχε σηµαντική εγκατάσταση, η οποία πιθανότατα είχε σχέση 

µε τον οικισµό της Σκοτάνης. Ο Γ. Παπανδρέου τοποθετεί τον αρχαίο οικισµό της Σκοτάνης 

στη θέση Χάνι Ζουλούµη, ή Στέρνα Ζουλούµη (αρ. 306, χάρτης 8), όπου και η πηγή 

Κακκάσοβα και στις νότιες υπώρειες του λόφου Ασφακορράχη (ύψους 839µ.)
661

. Αντίθετα ο 

Ν. Ζαφειρόπουλος τοποθετεί στη θέση Φραγκοκκλήσι (αρ. 309, χάρτης 8), η οποία εκτείνεται 

εκατέρωθεν του οδοστρώµατος της σύγχρονης Επαρχιακής οδού Πατρών – Τριποτάµων – 

Τριπόλεως (111) τα ερείπια της Σκοτάνης.  

                                                 
656

. ΚΕ, 154. 
657

. Το όνοµα του αρχαίου αυτού οικισµού επέζησε µέχρι σήµερα στην ίδια περιοχή στο χωριό Νάσια, που 

βρίσκεται στα Β∆ της ∆άφνης. 
658

. Μετά τη Β/ΒΑ Αρκαδία εισέρχεται στο σηµερινό Νταραίικο Κάµπο και κατόπιν κατά µήκος του ποταµού 

Τράγου κατευθύνεται προς τα ∆, εκεί που ο Τράγος συµβάλλει στον ποταµό Λάδωνα. Μετά τη διάβαση του 

ποταµού κατευθύνεται ∆ µε προορισµό τη Ψωφίδα, για να περιγράψει τη Β∆ Αρκαδία, ενώ ο ποταµός έχει πορεία 

Ν. Προτού φθάσει στην πόλη της Ψωφίδας περνάει από θέσεις µε το όνοµα Αργεάθαι, Λυκούντες και Σκοτάνη. 
659

. Παυσ. VIII 23, 8. Ο δρυµός του Σόρωνος έφθανε µέχρι την Πάο. 
660

. Παυσ. VIII 23, 8. 
661

. ΚΕ 154, 194.  
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Η Σκοτάνη στη ΡΩΜ εποχή βρίσκεται υπό την επιρροή του Κλείτορος
662

 και δεν 

γνωρίζουµε εάν σε προγενέστερες εποχές, όπως στην ΑΡΧ και την ΚΛ περίοδο, υπήρξε 

ανεξάρτητη, ή εξαρτηµένη πόλη από τον Κλείτορα. 

Σχετικά µε την κώµη των Αργεαθών, ο Γ. Παπανδρέου την τοποθετεί στη θέση 

Παλιοκατούνα (αρ. 307, χάρτης 8), ή στην κοιλάδα του Τσάρκου (αρ. 313, χάρτης 8)
663

. Τα 

λιγοστά στοιχεία που προέκυψαν από την επιφανειακή έρευνα, µας επιτρέπουν να εντάξουµε 

την κώµη των Αργεαθών στην περιοχή της Κάτω Χόβολης, κατά µήκος της δεξιάς/δυτικής 

όχθης του Χοβολίτικου χειµάρρουν και να καταλάµβανε και το λόφο Κοτσοβούνι. Αφαλώς ο 

οικισµός θα εκετεινόταν νοτιότερα παρόλο που δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα, λόγω της πυκνής 

βλάστησης. Επιπλέον ο οικισµός υδρευόταν από την πηγή Κακκάσοβα και ο χείµαρρος θα 

άρδευε τις καλλιεργήσιµες γαίες. Και η κώµη αυτή στη ΡΩΜ εποχή ήταν υπό τον Κλείτορα, 

χωρίς όµως να γνωρίζουµε εάν στους ΑΡΧ και ΚΛ χρόνους ήταν ή όχι εξαρτηµένος από 

αυτόν
664

.  

Ο οικισµός των Λυκούντων πρέπει να καταλάµβανε την περιοχή του Πεύκου (παλ. 

τοπων. Τσαρούχλι) και, σύµφωνα µε τα λιγοστά ευρήµατα που προέκυψαν από την επιφανειακή 

έρευνα, πρέπει να καταλάµβανε το χώρο στην περιοχή του Πεύκου και ασφαλώς εκτεινόταν στα 

Ν και ΝΑ µέχρι το σηµερινό Επαρχιακό δρόµο Πατρών – Τριποτάµων – Τριπόλεως (111). Όλη 

αυτή η πεδινή περιοχή διαρρέεται από το ρέµα Τραφάκου (Τσαρουχλαίικος χείµαρρος), που 

συµβάλλει στον Ξεροπόταµο, ή Πάϊο ποταµό. Ο Γ. Παπανδρέου και ο γηγενής Κ. ∆. Πάτσης 

τοποθετούν τον οικισµό των Λυκούντων στο λόφο Κοτσοβούνι (αρ. 281, χάρτης 8)
665

, δηλαδή 

στην περιοχή που τοποθετούµε την κώµη των Αργεαθών
666

. 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Στην υπό εξέταση περιοχή, η επιφανειακή έρευνα απέδωσε στοιχεία που αφορούν στη 

συγκρότηση οικισµών-κωµών(;) σε τέσσερα σηµεία. Τα κατάλοιπα που εντοπίστηκαν στις 

θέσεις Πλαγιά, ή Λάκκα (αρ. 2, χάρτης 6), Βελινός, ή Βελινός (αρ. 3, χάρτης 6), Άϊ-Γιάννης, ή 

Αδιάκοπος (αρ. 5, χάρτης 6), Καραγιάννη Βρύση (αρ. 6, χάρτης 6), Άγιος Ανδρέας (αρ. 9, 
                                                 
662

. Πρβλ. Nielsen 2004, 514. 
663

. ΚΕ, 150, 153–154. Στο έργο του Αζανιάς (ΑΖ, 56) τοποθετεί τον οικισµό των Αργεαθών στην περιφέρεια της 

σηµερινής Σκοτάνης (παλ. τοπων. Κόκοβα). 
664

. Nielsen 2004, 514. 
665

. ΚΕ, 152, 154. Πάτσης, 42. 
666

. Οι γηραιότεροι του χωριού Πεύκου (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) µε πληροφόρησαν ότι το 1950, στα ∆ του λόφου 

Αγίου Γεωργίου, ή Κάστρα, Ν/ΝΑ απόληξη του βουνού Γυµνάκος (ύψους 1.155µ.) και στα Β του 

Κοτσοβουνίου, είχαν βρεθεί κατά την άροση των αγρών «ανθρώπινα οστά». Βρισκόντουσαν και τάφοι, που είχαν 

«ως σκέπασµα λίθινες πλάκες». Την ίδια πληροφορία αναφέρει και ο Κ. ∆. Πάτσης, ο οποίος µεταξύ άλλων κάνει 

µνεία και για µία «στάµνα» (βλ. Πάτσης 2000, 42). Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στα Β του Κοτσοβουνίου 

υπάρχει ευρύχωρο πεδινό έδαφος, που εκτείνεται εκατέρωθεν του Χοβολίτικου χειµάρρου, µεταξύ Κάτω και Άνω 

Χόβολης. Υπάρχουν σποραδικά διαβρωµένα κοµµάτια πίθων. ∆εν γνωρίζουµε, όµως, εάν οι αναφερόµενοι από τον 

Κ. ∆. Πάτση και τους κατοίκους του Πεύκου αφορούν σε τάφους των ιστορικών χρόνων, ή στο νεκροταφείο του 

οικισµού που κατοικούνταν, στον οχυρωµένο λόφο του Αγίου Γεωργίου, ή Κάστρα (αρ. 283, χάρτης 8), κατά την 

ΥΒΥΖ περίοδο. 
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χάρτης 6), Μπούρµπουλας (αρ. 10, χάρτης 6) και Άγιος Νικόλαος (αρ. 11, χάρτης 6) στη 

λεκάνη του χωριού Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα) συγκροτούν έναν οικισµό. Ο δεύτερος 

εντοπίζεται στην παραποτάµια περιοχή του ποταµού Σελινούντα, του οποίου ο πυρήνας 

τοποθετείται στη θέση Λάκκες, ή Ποτάµι (αρ. 28, χάρτης 6), ο τρίτος στην περιοχή του χωριού 

Μάνεσι και ο τέταρτος στην περιοχή του Ελατόφυτου. Χωρίς να έχουµε ανασκαφικά δεδοµένα, 

επιχειρείται εδώ να διατυπωθεί µία υπόθεση εργασίας για τη χωροθέτηση των «πόλεων» 

Ἄσχειον, Κάλλισται και Πεντέλειον. 

 

ΒΑΛΤΑ/∆ΡΟΣΑΤΟ [αρχ. ΑΣΧΕΙΟΝ (;)] 

Στην περιοχή του χωριού Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα), στις θέσεις Πλαγιά, ή Λάκκα 

(αρ. 2, χάρτης 6) και Άγιος Νικόλαος (αρ. 11, χάρτης 6), η επιφανειακή έρευνα απέδωσε 

τµήµατα πίθων, πιθανόν των ΓΕ χρόνων, στη θέση Βελίνο, ή Βελινός (αρ. 3, χάρτης 6), εκτός 

από τα αδιάγνωστα όστρακα, στοιχεία νεκροταφείου των ΡΩΜ χρόνων, όπως και στη θέση Αϊ-

Γιάννης, ή Αδιάκοπος (αρ. 5, χάρτης 6) τάφους και όστρακα της ΡΩΜ εποχής και τάφους της 

ΠΒΥΖ περιόδου˙ επίσης, στη θέση Καραγιάννη Βρύση (αρ. 6, χάρτης 6) άβαφα όστρακα και 

στη θέση Άγιος Ανδρέας (αρ. 9, χάρτης 6) εφυαλωµένη κεραµική. Η παρουσία των πίθων µας 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι και στην περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται στα Β της Κύναιθας και 

πλησίον των ορίων της χώρας της, υπήρχε κάποιος οικισµός της ΓΕ εποχής, οργανωµένος 

σύµφωνα µε την κατά κώμας κατοίκηση. 

Σε ένα από τα χωριά Βάλτα, Πλατανιώτισσα, Βιλιβίνα και ∆ίγελα ο E. Meyer 

τοποθετεί την αχαϊκή πόλη Ἄσχειον667
. Η λεκάνη της Βάλτας, στην οποία εντοπίστηκαν ταφικά 

κυρίως κατάλοιπα, δεν αποκλείεται στα ΥΚΛ χρόνια να φιλοξενούσε κάποιον οικισµό, ο οποίος 

µπορούσε να ανήκει στην πόλη Άσχειον. Λόγω έλλειψης ανασκαφικών δεδοµένων, δεν είµαστε 

σε θέση να υποστηρίξουµε µε βεβαιότητα την τοποθέτηση της πόλης εδώ. 

Το Άσχειον θεωρείται πόλις αχαϊκή και µε επικράτεια εντός των ορίων της Αχαΐας, 

όπως αναφέρει ο Αθ. Ριζάκης
668

. Η πόλη είναι ήδη γνωστή από τον 4
ο
 αι. π.Χ., σύµφωνα µε 

δελφική επιγραφή που χρονολογείται στα 339/338 π.Χ., όπου αναφέρεται κάποιος Ν[ι/κά]νωρ 

Ἀχαιὸς ἐξ Ἀσχέου, ο οποίος µαζί µε έναν Κροτωνιάτη και έναν Κλειτόριο αγόρασαν ξυλεία 

ελάτης για την κατασκευή της στέγης ναού
669

. Στην παραπάνω επιγραφή, που χρονολογείται 

στον 4
ο
 αι. π.Χ., δηλώνεται το κοινό εθνικό, δηλαδή Ἀχαιός, και το όνοµα της πόλης στην 

οποία ανήκει ο αναφερόµενος πολίτης. Επίσης, από επιγραφή της Επιδαύρου, που 

χρονολογείται στο 229/228 π.Χ. και αφορά σε Αχαιούς νοµογράφους, το εθνικό της πόλης 

                                                 
667

. Meyer, 143. 
668

. Rizakis 1995, 290, 342–343, 372. Morgan – Hall 2004, 480. 
669

. Rizakis 1995, 339–340, 342–343. 
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απαντάται ως Ἀσχεύς (πληθ. Ἀσχεῖς)
670

, ενώ και στον Στέφανο Βυζάντιο ως Ἀσχειεύς671. Το 

εθνικό της πόλης παραδίδεται και στο θραύσµα της επιγραφής που βρέθηκε σε σωστική 

ανασκαφή στο Αίγιο
672

 και µάλιστα η αναφορά της γίνεται µεταξύ των αρκαδικών πόλεων.  

Στον κατάλογο των θεαροδόκων των ∆ελφών, στήλη ΙΙ, το Άσχειον αναφέρεται πριν 

από την Κύναιθα και µετά τις «Κάλλισται»
673

. Το ότι συνορεύει µε την Κύναιθα είναι και αυτό 

ένα στοιχείο, που θα µπορούσε να συνηγορήσει στη χωροθέτηση της πόλης στη λεκάνη της 

Βάλτας, δηλαδή στα όρια Αχαΐας – Αρκαδίας. Άλλος κατάλληλος χώρος που θα µπορούσε να 

τοποθετηθεί είναι αυτός στη θέση Αµπέλια (αρ. 8, χάρτης 6) στα Ν του χωριού Βιλιβίνα και 

του λόφου Αγίου Κωνσταντίνου (αρ. 1, χάρτης 6), ενώ το βουνό Τρούλος (ύψους 1.224µ.), 

που υψώνεται στα Ν της θέσης, να αποτελεί τη φυσική οχύρωσή της. 

Ένας ακµαίος οικισµός-κώµη εντοπίζεται στην παραποτάµια θέση Λάκκες, ή Ποτάµι 

(αρ. 28, χάρτης 6), στην αριστερή/δυτική όχθη του ποταµού Σελινούντα και επάνω σε οδικό 

άξονα, η ύπαρξη του οποίου επιβεβαιώνεται ήδη από τους ΥΕ χρόνους
674

. Τα επιφανειακά 

ευρήµατα του οικισµού καλύπτουν ένα µεγάλο χρονολογικό φάσµα από τους ΓΕ έως τους ΡΩΜ 

χρόνους. Πρόκειται για συγκροτηµένο οικισµό, µε υδραγωγείο και οργανωµένο νεκροταφείο˙ ο 

λόφος Γαρού Ράχη, που υψώνεται στα ∆ του οικισµού, θα µπορούσε να επέχει θέση ακρόπολης, 

ή κάποιας άλλης οχυρωµατικής εγκατάστασης. Και στη θέση αυτή θα µπορούσε να τοποθετηθεί 

το αρχαίο Άσχειο.  

Ως πιθανότερη θέση, πάντως, για το Άσχειον θεωρούµε τη λεκάνη της Βάλτας, επειδή 

βρίσκεται στα όρια Αχαΐας και Αρκαδίας και αναφέρεται από την επιγραφή των ∆ελφών του 4
ου

 

αι. π.Χ.  

 

∆ΡΟΣΑΤΟ/ΜΑΝΕΣΙ [αρχ. Κάλλισται (;), ή ανώνυµοι οικισµοί]  

Η θέση Λάκκες, ή Ποτάµι (αρ. 28, χάρτης 6) θα µπορούσε να θεωρηθεί υποψήφια και 

για την τοποθέτηση της πόλης Κάλλισται. Σχετική µαρτυρία έχουµε από την επιγραφή των 

∆ελφών, όπου η θέση της πόλης προσδιορίζεται µεταξύ Αιγίου και Ασχείου
675

, και από δύο 

τετράχαλκα του Β΄ Αχαϊκού Κοινού µε το εθνικό ΑΧΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΣΤΑΤΑΝ, που 

χρονολογούνται περ. 188–146 π.Χ., σύµφωνα µε τη µελέτη του A. Walker
676

. 

Τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στο Μάνεσι και σε όλο το χώρο της σχηµατιζόµενης, 

εκατέρωθεν του Μανεσαίικου ποταµού, κοιλάδας συνηγορούν στην άποψη ότι κατά µήκος του 

αναπτύχθηκε ένας εύρωστος οικισµός που θα µπορούσε να ταυτιστεί µε την πόλη Κάλλισται. 

                                                 
670

. Rizakis 1995, 339–340. 
671

. Στεφ. Βυζ. 141, 3–4, s.v. Ἄσχειον. 
672

. Βόρδος 1997, 297. Ριζάκης – Βόρδος 2004 (υπό έκδοση). 
673

. Plassart, 12. 
674

. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1999, 279. Βλ. επίσης οικείο κεφάλαιο VΣΤ. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ. 
675

. Plassart, 11–12. 
676

. Κατά τον Head, πιθανότατα γίνεται µέλος το 194 π.Χ. (πρβλ. Head, 418). BCD Collection, Pel., 135. Warren 

1991, 151–154 και ειδικότερα 153. Warren 2007, 133–134. 
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Συγκεκριµένα, στο λόφο Γλινίτσα (ύψους 932µ.) (αρ. 78, χάρτης 7), ΝΑ απόληξη του όρους 

Κρανιά, που είναι φύσει και θέσει οχυρός και ελέγχει τη λεκάνη του ποταµού (εικ. 186), 

εντοπίστηκε τµήµα τείχους. Είναι κτισµένο από µικρές και αδούλευτες πέτρες, µερικές µάλιστα 

στις άκρες τους είναι κατάλληλα δουλεµένες για καλύτερη προσαρµογή. Μετά από κενό λίγων 

µέτρων προς τα ∆/Ν∆ του, συναντάµε ένα άλλο µικρό τµήµα µε κατεύθυνση Β–Ν, αφήνοντας 

εκτός το σηµείο σύγκλισης του λόφου µε το Λυκοχορό. Κατά την αυτοψία στο λόφο Γλινίτσα, 

δεν προέκυψαν στοιχεία, ώστε να µπορέσουµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι ο τοίχος ανήκει σε 

ακρόπολη, ή σε κάποια άλλη οχυρωµατική εγκατάσταση. 

Στα Ν του λόφου Γλινίτσα, υψώνεται ο γήλοφος Παναγιά (αρ. 84, χάρτης 7), ο οποίος 

χωρίζεται από τον προηγούµενο µε τον Μπαρτσαίικο χείµαρρο, που συµβάλλει στο Μανεσαίικο 

Ποτάµι. Ο γήλοφος Παναγιά δεσπόζει στην κοιλάδα και το πλάτωµά του πρέπει να φιλοξενούσε 

δηµόσιο, ή δηµόσια κτήρια. ∆ιάσπαρτες είναι οι λειασµένες λιθόπλινθοι και τα αρχιτεκτονικά 

µέλη, που είναι κτισµένα σε ξερολιθιές, ή βρίσκονται παραπλεύρως της κοίτης του 

Μπαρτσαίϊκου χειµάρρου.  

Ο χώρος της εύφορης αυτής περιοχής ποτέ δεν θα έµενε αναξιοποίητος. Άσχετα εάν 

κατοικήθηκε από Αχαιούς, ή Αρκάδες, η κοιλάδα δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ, όπως δηλώνουν τα 

ευρήµατα που προέρχονται από εδώ. Οι αγροί σήµερα είναι χέρσοι, αλλά αυτοί που 

καλλιεργούνται στο λόφο Παναγιά βρίθουν οστράκων των ΚΛ χρόνων και θραυσµάτων 

κεραµίδων, κυρίως άβαφων. Ο χώρος κατοικήθηκε αδιαλείπτως από τους Μυκηναϊκούς (ΥΕ) 

έως τους ΡΩΜ χρόνους (εικ. 190). 

Το γεγονός ότι τα αρχαιολογικά κατάλοιπα αναπτύσσονται σε ένα µεγάλο µήκος, 

ενδεχοµένως να οφείλεται στο εδαφικό ανάγλυφο της περιοχής, που λόγω έλλειψης πεδινής 

έκτασης εύλογο είναι να συσχετισθούν µε αυτά του Μανεσίου και τα ευρήµατα των θέσεων 

Λίµνα και ∆ρούκα Λάκκα (αρ. 39 και 44, χάρτης 7). Ο πυρήνας του οικισµού (κώµης) των ΚΛ 

και ΕΛΛ χρόνων οπωσδήποτε εντάσσεται στο χωριό Μάνεσι. Τα ευρήµατα της ΕΛΛ περιόδου 

στη θέση Λίµνα (αρ. 39, χάρτης 7), εάν δεν οφείλονται στο ανάγλυφο του εδάφους, ή στην 

αναζωογόννηση της υπαίθρου χώρας την εποχή αυτή, την εξάπλωση των οικισµών και κατ’ 

επέκταση τη δηµιουργία περισσοτέρων του ενός νεκροταφείων στοιχειοθετούν την ύπαρξη ενός 

δεύτερου οικισµού, εξαρτώµενου από αυτόν του Μανεσίου. ∆εν αποκλείεται, όµως, τα 

ευρήµατα της θέσης Λίµνα (αρ. 39, χάρτης 7) να ανήκουν σε αγροικία η οποία βρισκόταν 

πλησίον της οδικής αρτηρίας που διερχόταν από εδώ (8η οδός). Η σπουδαιότητα των θέσεων 

που συγκροτούν τον οικισµό στο Μάνεσι, ενισχύει την υπόθεση ότι εδώ θα µπορούσε να 

τοποθετηθεί η κώµη Κάλλισται. 

Οι οικισµοί του ∆ροσάτου και του Μανεσίου είναι οι πλέον πρόσφορες θέσεις για την 

τοποθέτηση των Καλλιστών. Η πόλη, ή η κώµη Κάλλισται δεν αποκλείεται να είναι αρκαδική, η 

οποία εντάχθηκε στο Β΄ Αχαϊκό Κοινό, εποχή κατά την οποία γίνονταν µέλη και πόλεις άλλων 
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εθνών, γεγονός που δικαιολογεί το µοναδικό έως σήµερα νόµισµα µε την επιγραφή ΑΧΑΙΩΝ 

ΚΑΛΛΙΣΤΑΤΑΝ. Σε αντίθετη περίπτωση, πρόκειται για δύο εύρωστους οικισµούς-κώµες, για 

τους οποίους οι πηγές σιωπούν.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ερείπια στις θέσεις Άγιος Ανδρέας και Άγιος 

Κωνσταντίνος, που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του σηµερινού χωριού Λεόντιο (παλ. 

τοπων. Γουρζούµισα) και στις οποίες µερικοί µελετητές τοποθετούσαν το αχαϊκό Λεόντιον
677

, 

φαίνεται πιθανότερο να ταυτιστούν µε το Λεῦκτρον της Ρυπικής
678

, παρά µε το Άσχειον, ή τις 

Κάλλιστες. 

Και οι δύο θέσεις, ∆ροσάτο και Μάνεσι, είναι κατάλληλες για τη χωροθέτηση των 

Καλλιστών, γιατί, σύµφωνα µε τον κατάλογο των θεαροδόκων των ∆ελφών, βρίσκονται επάνω 

στον οδικό άξονα, η ύπαρξη του οποίου µαρτυρείται από τους ΥΕ χρόνους και είχε αφετηρία το 

Αίγιο
679

 (8η οδός), καταλήγοντας στην 1η οδό, που οδηγούσε στις πόλεις του αρκαδικού Βορρά. 

Από εδώ εύκολα συναντάται η 7η οδός, που οδηγεί στη λεκάνη της Βάλτας και κατόπιν, 

διαµέσου της θέσης Βρύση Πριονά, ή Μεταξά Βρύση, από την οποία διέρχεται η 6η οδός, 

έφθανε κάποιος στην Κύναιθα.  

 

ΕΛΑΤΟΦΥΤΟ [αρχ. ΠΕΝΤΕΛΕΙΟΝ (;)] 

Στην ευρύτερη περιοχή του σηµερινού χωριού Ελατόφυτο (παλ. τοπων. Μάζι) και µε 

τα πενιχρά στοιχεία που διαθέτουµε θα µπορούσε να τοποθετηθεί η αρχαία πολίχνη 

Πεντέλειον
680

, αναφερόµενη από τον Πλούταρχο στη διάρκεια του Κλεοµενικού Πολέµου
681

. Ο 

K. Tausend θεωρεί ότι η θέση Πύργος (αρ. 144, χάρτης 8) του χωριού Πλανητέρου ανήκει στο 

αρχαίον Πεντέλειον, άποψη που ήδη αντικρούστηκε από το Γ. Α. Πίκουλα
682

. Επίσης, η M. Jost 

θεωρεί το οχυρό της παραπάνω θέσης ακρόπολη, στην οποίαν κατέφευγαν οι κάτοικοι του 

οικισµού που εντοπίζεται στη θέση Σερεµετάκι, ή Κλεισούρα (αρ. 150, χάρτης 8)
683

. Τα 

σωζόµενα κατάλοιπα στη θέση Πύργος (αρ. 144, χάρτης 8) συνηγορούν σε οχυρό και επιπλέον 

η σηµασία του είναι προφανής, αφού µε τη θέση του ελέγχει τη διάνοιξη Φενεού – Κλείτορος. 

Τα λιγοστά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που εντοπίστηκαν στη θέση Σερεµετάκι, ή Κλεισούρα 

(αρ. 150, χάρτης 8), όπως και αυτά στη θέση Κοτρώνες, ή Πλάτανος (αρ. 158, χάρτης 8) 

ανήκουν στην πόλη του Κλείτορος, τα οποία κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες των κατοίκων. 

Στη τελευταία θέση εντοπίζονται και ίχνη κλιβάνου, όπου θα υπήρχε εργαστήριο παραγωγής 

                                                 
677

. Leake, III 419. Μαστροκώστας 1975, 370–380. Rizakis 1995, 308–312. 
678

. Rizakis 1995, 308. 
679

. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1999, 279. 
680

. ΙΚ, 87. 
681

. Leake, III 156. 
682

. Πίκουλας 1999, 148, υποσ. 34, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 428. 
683

. Jost 1999, 196, 227. 
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κεραµικής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, όπως και σήµερα, οι κάτοικοι ασχολούνταν µε τη γεωργία 

και την κτηνοτροφία και όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν παρέµεναν και εκτός των τειχών. 

Σηµειώνεται εδώ ότι — χωρίς αυτό να αποτελεί αρχαιολογικό τεκµήριο — η ύπαρξη 

της πηγής µε το όνοµα Μέλαινα µας παραπέµπει στη Μέλαινα ∆ήµητρα684
, που στα 

Προϊστορικά χρόνια ξεκίνησε ως «φοβερή ύπαρξη του υποχθόνιου βασιλείου» και στα χρόνια 

του Παυσανία ήταν θεά καλόβουλη και εγκάρδια στους ανθρώπους που ζητούσαν τη βοήθειά 

της
685

. 

 

ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ–ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ–ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 

 

Οι θέσεις των ΠΒΥΖ χρόνων (πίν. 5) είναι οι παρακάτω: α) δέκα (10) θέσεις, Άϊ-

Γιάννης, ή Αδιάκοπος (αρ. 5, χάρτης 6), Πουρνάρες (αρ. 52, χάρτης 7), Καστρίτσι (αρ. 67, 

χάρτης 7), Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων (αρ. 76, χάρτης 6), Παναγιά (αρ. 106, 

χάρτης 8), Άγιος Ιωάννης (αρ. 147, χάρτης 8), Φραγκοκκλήσι, ή Παναγιά (αρ. 170, χάρτης 8), 

Αγία Μαρίνα (αρ. 195, χάρτης 8), Πάνω Βίλα (αρ. 199, χάρτης 8), Μονή Τριποτάµων, ή 

Κοιµήσεως Θεοτόκου (αρ. 252, χάρτης 9), οι οποίες εντοπίστηκαν σε κατάλοιπα 

προηγούµενων περιόδων, και β) δέκα οκτώ (18) θέσεις, Άγιοι Πάντες (αρ. 17, χάρτης 6), Άγιος 

Ιωάννης (αρ. 22, χάρτης 6), Αλυσός (αρ. 24, χάρτης 6), Ράϊκου (αρ. 43, χάρτης 6), Στου 

Άγριου (αρ. 45, χάρτης 6), Ρηµοκκλήσι (αρ. 127, χάρτης 8), Χάνι Μπράτσικα (αρ. 139, 

χάρτης 8), Παλιοκατούνα (αρ. 185, χάρτης 8), Ράχη Μπραΐµη (αρ. 202, χάρτης 8), Συκιές (αρ. 

219, χάρτης 8), Κτήµα Ιωάννη Βερροίου (αρ. 227, χάρτης 9), Παναγιά (αρ. 231, χάρτης 9), 

Άγιοι Ανάργυροι (αρ. 239, χάρτης 9), Παλαιβός (αρ. 266, χάρτης 9), Τρούπα (αρ. 284, χάρτης 

9), Συνοικισµός Μπάφι (αρ. 310, χάρτης 9), ∆εµέστιχα, ή Καλύβια (αρ. 316, χάρτης 8), Άγιος 

Αθανάσιος (αρ. 321, χάρτης 8), οι οποίες δεν παρουσιάζουν ενδείξεις προγενέστερης εποχής. 

Κατά την επιφανειακή έρευνα, δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα οικιστικών 

εγκαταστάσεων ακραιφνώς της ΠΒΥΖ περιόδου
686

, παρά µόνον στη θέση Συνοικισµός Μπάφι 

(αρ. 310, χάρτης 9). Στη θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων (αρ. 76, χάρτης 6) 

εντοπίστηκαν τοίχος κτηρίου και λιγοστά όστρακα· στη θέση Φραγκοκκλήσι, ή Παναγιά (αρ. 

170, χάρτης 8) κατάλοιπα παλαιοχριστιανικής βασιλικής
687

 και στη θέση Μονή Τριποτάµων, ή 

Κοιµήσεως Θεοτόκου (αρ. 252, χάρτης 9) λιγοστά θραύσµατα κεραµικής και δάπεδο κτηρίου. 

Οι ανασκαφείς του ιερού της Αρτέµιδος των Λουσών κάνουν µνεία βυζαντινής εκκλησίας στο 

                                                 
684

. Για την προσωνυµία της θεάς ∆ήµητρας ως Ερινύς και Μέλαινα βλ. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β΄, 288–292 και 

Γάλλου, 94–95. 
685

. Παπαχατζής 1990, 47. 
686

. Κατά τον A. Bon η περιοχή των Καλαβρύτων στα ΠΒΥΖ χρόνια (4
ος

–7
ος

 αι. µ.Χ.) δεν ανήκει στο δυτικό µέρος 

Orium Patron et Methonis, αλλά στο ανατολικό. Υποθέτει όµως και ένα τρίτο Orium, που θα µπορούσε να 

τοποθετηθεί από τη Λακεδαίµονα µέχρι τα Καλάβρυτα. Για το θέµα βλ. Bon 1951, 100–101. 
687

. Πετριτάκη 1996, 87. 
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χώρο του αρχαίου ναού, της οποίας παραθέτουν και κάτοψη
688

. Αρκετές, όµως, είναι οι θέσεις 

(27) στις οποίες εντοπίστηκαν µόνον τάφοι της περιόδου, στις περισσότερες των περιπτώσεων 

µεµονωµένοι, ενώ, όπου εντοπίστηκαν κατά συστάδες, υποδηλώνουν και τα αντίστοιχα 

οικιστικά κέντρα
689

. 

Με τα λίγα αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα και έχοντας υπόψη ότι συστηµατική 

αρχαιολογική έρευνα δεν έχει ακόµη πραγµατοποιηθεί στην περιοχή των Καλαβρύτων, 

µπορούµε να διατυπώσουµε µερικές απόψεις για τους οικισµούς της περιοχής κατά την ΠΒΥΖ 

εποχή:  

α) Επιβιώνουν τα σηµαντικότερα αρχαία οικιστικά κέντρα, όπως το Λεόντιον (αρ. 67, 

χάρτης 7), η Κύναιθα (αρ. 76, χάρτης 6), οι Λουσοί (αρ. 106, χάρτης 8), ο Κλείτωρ (αρ. 170, 

χάρτης 8) και η Ψωφίς (αρ. 252, χάρτης 9), πιθανόν διατηρώντας και το ίδιο όνοµα και 

λειτουργούν ως συγκροτηµένοι οικισµοί
690

. 

β) Εκεί που υπήρχαν µεγάλα ιερά της αρχαιότητος ανοικοδοµούνται 

παλαιοχριστιανικές βασιλικές, χρησιµοποιώντας το προγενέστερο υλικό για την οικοδόµησή 

τους
691

. Ανάλογο παράδειγµα είναι αυτό της Ψωφίδας, όπου στη θέση της σηµερινής Μονής 

Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου (αρ. 252, χάρτης 9) δοκιµαστική τοµή του 1998 είχε 

αποκαλύψει κάποιο κτήριο, πιθανόν δηµόσιο, της εποχής
692

, ενώ τον Αύγουστο του 2008, στο 

πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη–Ανάπλαση του αρχαιολογικού Ψωφίδας, Μονή Τριποτάµων», η 

συνάδελφος Α. Κουµούση αποκάλυψε στο θεµέλιο της νότιας πλευράς του οχυρωµατικού 

περιβόλου της Μονής έξι τµήµατα ραβδωτών και αρράβδωτων κιόνων, γεγονός που 

ενδυναµώνει την άποψη ότι η Μονή Τριποτάµων κατέλαβε χώρο αρχαίου δηµόσιου κτηρίου
693

. 

Επίσης, στη θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων (αρ. 76, χάρτης 6) ο χώρος του 

αρχαίου ναού καταλαµβάνεται από κτήριο της ΠΒΥΖ εποχής
694

. Στοιχεία παλαιοχριστινικής 

                                                 
688

. Reichel – Wilhelm, 26–27, 32–33, εικ. 16. Mitsopoulos-Leon – Glaser 1988, 15, εικ. 1. Στην οικοδόµησή της 

και µάλιστα του δυτικού τοίχου χρησιµοποιήθηκε αρχαίο υλικό, ενώ στην ανατολική πλευρά της σωζόταν µία από 

τις τρεις αψίδες. Αργότερα, πιθανόν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οικοδοµήθηκε εδώ το παλαιό ναΰδριο 

αφιερωµένο στην Παναγία, το οποίο στις αρχές του 20
ού

 αι. το παλαιό εκκλησάκι αντικαταστάθηκε από το 

νεώτερο. Σήµερα όµως δεν έχουµε στοιχεία του παλαιού ναού, που θα επέτρεπαν τον ακριβέστερο προσδιορισµό 

του όρου «βυζαντινή». Η Β. Μητσοπούλου-Leon, η οποία συνέχισε την ανασκαφή του ιερού για πολλά έτη, µετά 

τους W. Reichel και A. Wilhelm, µε πληροφόρησε ότι κατά την ανασκαφή δεν βρέθηκαν λείψανα της πρώιµης 

βυζαντινής εκκλησίας. 
689

. Βλ. παρακάτω οικείο κεφάλαιο V∆. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ. 
690

. Το ίδιο συµβαίνει και στην περιοχή της Ηλείας. Για το θέµα βλ. Λαµπροπούλου 1991, 283–291. 
691

. Μουτζάλη 1993γ, 25–34. 
692

. Αλεξοπούλου 1999–2001, 172–173. Σε παλαιοχριστιανική βασιλική µετετράπη και η νότια στοά της Ήλιδος 

(πρβλ. Γιαλούρης 1967α, 208). 
693

. Ευχαριστώ και από τη θέση αυτή τη συνάδελφο Α. Κουµούση για την πληροφορία.  
694

. Ο 6
ος

 αι. µ.Χ. εκφράζεται µε την κατασκευή µεγάλων έργων και ιδιαίτερα παλαιοχριστιανικών βασιλικών. 

Ανάλογα παραδείγµατα έχουµε από την πόλη των Πατρών, όπου στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Γεωργίου Α΄, 

η ανασκαφή αποκάλυψε πολύχρωµο ψηφιδωτό δάπεδο που ανήκε σε κλίτος παλαιοχριστιανικής βασιλικής (βλ. 

Μαστροκώστας 1975, 370–371), από την περιοχή των Ροϊτίκων, όπου σε κατάλοιπα αγροικίας ρωµαϊκών χρόνων 

κτίζεται παλαιοχριστιανική βασιλική (βλ. Πετρόπουλος 1994, 408, 411). Επίσης στην ακρόπολη της αρχαίας 

Τριταίας, ή Τρίτειας σώζονται τα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, όπως και στον Άγιο Ανδρέα Λεοντίου 

(παλ. τοπων. Γουρζούµισα) (βλ. Μαστροκώστας 1975, 371–379). 
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βασιλικής έφερε στο φως και η Μ. Πετριτάκη στη θέση Φραγκοκκλήσι, ή Παναγιά (αρ. 170, 

χάρτης 8) 

γ) Εντός του οχυρωµένου χώρου του αχαϊκού Λεοντίου (αρ. 67, χάρτης 7) είναι 

ορατοί ακόµη και σήµερα πάρα πολλοί τάφοι της ΠΒΥΖ περιόδου, κυρίως στην ανατολική 

πλαγιά του λόφου, γεγονός που συνηγορεί στην άποψη ότι ο χώρος της αρχαίας πόλης 

κατοικήθηκε κατά την περίοδο αυτή  

δ) Οικιστικές εγκαταστάσεις εντοπίζονται: στην περιοχή του χωριού Βάλτα (παλ. 

τοπων. Βάλτσα) (αρ. 5, χάρτης 6), στις θέσεις Άγιος Ιωάννης και Αλυσός (αρ. 22, 24, χάρτης 

6) της περιφέρειας του ∆ροσάτου, στην περιοχή του Σκεπαστού (αρ. 45, χάρτης 6), στο λόφο 

Καστρίτσι της Άνω Βλασίας (αρ. 67, χάρτης 7), στην κοιλάδα των Λουσών (αρ. 106, χάρτης 

8), στο χώρο του αρχαίου Κλείτορος (αρ. 170, χάρτης 8), στα Φίλια (αρ. 202, χάρτης 8), στο 

Παγκράτι (αρ. 219, χάρτης 8), στην περιοχή των Καµενιάνων (αρ. 231, χάρτης 9), στο χώρο 

της Ψωφίδας (αρ. 252, χάρτης 9), στην περιοχή της Αλέσταινας (αρ. 266, χάρτης 9), στη 

Χόβολη (αρ. 284, χάρτης 9), στις Α/ΒΑ υπώρειες του Αφροδισίου όρους (αρ. 310, χάρτης 9) 

και στην περιοχή της ∆άφνης (αρ. 321, χάρτης 8).  

∆εν έχουµε στοιχεία για την εδραίωση του Χριστιανισµού στην περιοχή. Η κρίση του 

3
ου

 αι. µ.Χ. είχε ως αποτέλεσµα τη ραγδαία ανάπτυξη της νέας θρησκείας, η οποία γεννήθηκε σε 

χρόνια ακµής και συνάµα παρακµής της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Η Α. Μουτζάλη θεωρεί ότι 

το µεγαλύτερο µέρος της υπαίθρου παρέµεινε εθνικό και ότι «το έτος 529 µ.Χ. αποτελεί το 

τέλος του αρχαίου κόσµου»
695

.  

Στη Βυζαντινή (ΒΥΖ) εποχή (πίν. 5) ανήκουν οι εξής τριάντα (30) θέσεις: 

Καρκαλαίικα (αρ. 4, χάρτης 6), Αυχένας, ή Εικονοστάσι Αγίου Βασιλείου (αρ. 7, χάρτης 6), 

Μετόχι (αρ. 15, χάρτης 7), Σαΐνη Λάκκα, ή Παναγιά (αρ. 27, χάρτης 6), (Εντός του οικισµού) 

(αρ. 50, χάρτης 6), Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6), Άγιος 

Αθανάσιος (αρ. 58, χάρτης 6), Παλιοπήγαδο (αρ. 59, χάρτης 6), Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων 

Θεοδώρων (αρ. 76, χάρτης 6), Άγιος Κωνσταντίνος (αρ. 98, χάρτης 8), Κόκκορη (αρ. 131, 

χάρτης 8), Κεράσοβα (αρ. 146, χάρτης 8), ∆ιάσελο του Κυνηγού (αρ. 149, χάρτης 8), Άγιος 

Ιωάννης (αρ. 151, χάρτης 8), Ξερόκαµπος, ή Τρούπα (αρ. 169, χάρτης 8), Φραγκοκκλήσι, ή 

Παναγιά (αρ. 170, χάρτης 8), Άγιοι Ταξιάρχες (αρ. 171, χάρτης 8), Κιβούρια, ή Κουβούκλι 

(αρ. 188, χάρτης 8), Παλιοχώρι (αρ. 198, χάρτης 8), Άγιος Νικόλαος (αρ. 200, χάρτης 8), 

Κυράς το αµπέλι, ή Σκυράµπελι (αρ. 205, χάρτης 8), Παλαιόπυργος, ή Παλιόπυργος (αρ. 220, 

χάρτης 8), Στα Βορράλωνα (αρ. 226, χάρτης 9), Καµενιάνοι (αρ. 228, χάρτης 9), Ναός Αγίου 

Αθανασίου (αρ. 230, χάρτης 9), Κτήµα Καραπιπέρη (αρ. 232, χάρτης 9), Αροανία (αρ. 238, 

χάρτης 9), Παλιόκαστρο, ή Κοκκινιά, ή Πρασινίτσα (αρ. 248, χάρτης 9), Μονή Τριποτάµων, ή 

Κοιµήσεως Θεοτόκου (αρ. 252, χάρτης 9) και Νέα Πάος (αρ. 296, χάρτης 9). 

                                                 
695

. Μουτζάλη 2002, 176. 
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Κατά τη ΒΥΖ περίοδο, υπάρχουν ενδείξεις ότι απουσιάζουν τα µεγάλα κέντρα και 

υφίστανται µόνον οι µικροί αγροτικοί οικισµοί. Η αναφορά για την ύπαρξη Επισκοπικής έδρας 

στον Κλείτορα (ὁ Κλήτου), που ανήκε στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Κορίνθου
696

, από 

τον Επίσκοπο Κλείτορος στο Τακτικό του Παρισινού Κώδικα 1555 Α των αρχών του 8
ου

 αι. 

µ.Χ., το οποίο αποτελεί αυθεντικό αντίγραφο πρωτοτύπου Τακτικού των Εικονοµάχων των 

χρόνων των Ισαύρων (732–746)
697

, η εύρεση του νοµισµατικού θησαυρού στη θέση Κιβούρια, 

ή Κουβούκλι (αρ. 188, χάρτης 8) του χωριού Κλείτωρ
698

, τα οικοδοµικά κατάλοιπα των ΒΥΖ 

χρόνων, που εντοπίστηκαν στη θέση Άγιοι Ταξιάρχες (αρ. 171, χάρτης 8), καθώς και το 

τοπωνύµιο Καθολικό του χωριού Καστέλλι, που αναφέρει και ο Ι. Λάµπρου
699

, επιβεβαιώνουν 

το γεγονός ότι ο Κλείτορας επιβίωσε στη ΒΥΖ περίοδο µε το ίδιο όνοµα.  

Ο νοµισµατικός θησαυρός Πριολίθου (αρ. 131, χάρτης 8)
700

, που χρονολογείται στο 

τέλος του 6
ου

 αι. µ.Χ., δείχνει όχι µόνον την τάση των ανθρώπων για αποθησαύριση, αλλά και 

ότι ο κάτοχος των νοµισµάτων ίσως τα απέκρυψε εξαιτίας κάποιου επικείµενου κινδύνου, 

γεγονός που θα µπορούσε να συνδυαστεί µε τις επιδροµές των Αβάρων και των Σλάβων στην 

Πελοπόννησο
701

. 

Ο 7
ος

 αι. µ.Χ. παρουσιάζει οικονοµική κρίση, έχουµε απουσία ενδείξεων για 

βιοτεχνική, ή εµπορική δραστηριότητα και, επιπλέον, σηµαδεύεται από την επιδροµή των 

Σλάβων
702

. Την περιόδο αυτή η περιοχή βυθίζεται σε µαρασµό. Σε ό,τι αφορά στην οργάνωση 

του περιβάλλοντος χώρου, η υποδοµή της αρχαιότητας πιθανότατα αποτέλεσε σταθερό 

στοιχείο. ∆ιατηρήθηκαν τα ίδια πλέγµατα δρόµων, τα οποία επέτρεπαν την επικοινωνία µεταξύ 

των οικισµών, που στην υπό εξέταση περιοχή είναι αµιγώς ορεινοί
703

. Αναµφίβολα 

παρατηρείται µία συρρίκνωση των στοιχείων του αρχαίου χώρου. Οι οικισµοί για λόγους 

ασφαλείας καταλαµβάνουν την κεκλιµένη πλαγιά ενός βουνού, ή λόφου και έχουν περίοπτη θέα 

προς τον περιβάλλοντα χώρο τους, λ.χ., βλ. Κεράσοβα (αρ. 146, χάρτης 8).  

Σχετικά µε τα ερείπια ναού του 9
ου

 αι. µ.Χ., που αναφέρει ο Ευθ. Μαστροκώστας στη 

θέση Άγιος Αθανάσιος (αρ. 58, χάρτης 6), στα ∆ του Κάστρου της Ωριάς των Καλαβρύτων, 

δεν είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε την ύπαρξή του. 

Στη Μεσοβυζαντινή (ΜΒΥΖ) περίοδο (πίν. 5) ανήκει η θέση Λουτρό, ή Λούστρα (αρ. 

213, χάρτης 8), στην οποία εντοπίστηκαν θεµέλια τοίχων και θραύσµατα κεραµίδων. 

                                                 
696

. Darrouzes, 244, 3. Οι Α. Λαµπροπούλου και Α. Μουτζάλη επισηµαίνουν ότι η Επισκοπή Κλείτορος 

αναφέρεται αµέσως µετά από εκείνες των Πατρών και της Βούρας (βλ. Λαµπροπούλου – Μουτζάλη 1992–1993, 

244, 373–386).  
697

. Πετριτάκη 2005, 359. 
698

. Αβραµέα 1983, 61. 
699

. Λάµπρου, 114, υποσ. 8. 
700

. Οικονοµίδου 1979, 63–71. 
701

. Ό.π., 63. 
702

. Οικονοµίδου 1979, 64. Αβραµέα 1983, 62, 83. 
703

. Βλ. παρακάτω οικείο κεφάλαιο VΣΤ. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ.  
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Στην Υστεροβυζαντινή (ΥΒΥΖ) περίοδο (πίν. 5) ανήκουν πενήντα (50) θέσεις: Άγιος 

Ανδρέας (αρ. 9, χάρτης 6), (Εντός του οικισµού) (αρ. 19, χάρτης 6), (Εντός του οικισµού) (αρ. 

50, χάρτης 6), Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6), (Επαρχιακή 

οδός Καλαβρύτων – Λουσών – Κλειτορίας) (αρ. 56, χάρτης 6), Παλιοπήγαδο (αρ. 59, χάρτης 

6), Φίντεϊ (αρ. 60, χάρτης 6), Αγία Τριάδα (αρ. 61, χάρτης 6), Κάστρο Τρεµουλά (αρ. 68, 

χάρτης 6), Καραµεσιναίικα (αρ. 92, χάρτης 7), Άγιοι Ταξιάρχες (αρ. 97, χάρτης 8), Κάστρο 

(αρ. 99, χάρτης 8), Παύλες (αρ. 118, χάρτης 8), Πύργος (αρ. 129, χάρτης 8), Κάστρο (αρ. 

141, χάρτης 8), Κεφαλόβρυσο (αρ. 143, χάρτης 8), ∆ρυµός (αρ. 155, χάρτης 8), Άγιοι 

Θεόδωροι (αρ. 156, χάρτης 8), Κάστρο (αρ. 157, χάρτης 8), Λόφος Τσιούγκα (αρ. 172, 

χάρτης 8), Ράχη (Στα ανατολικά του χωριού) (αρ. 176, χάρτης 8), Παλαιόπυργος, ή 

Παλιόπυργος (αρ. 187, χάρτης 8), Παλιόνταρα, ή Κολώνες (αρ. 189, χάρτης 8), Γρασίδι του 

Παλιόνταρα (αρ. 190, χάρτης 8), Παλιοχώρι (αρ. 198, χάρτης 8), ∆ιάσελο του Αγιο-Λιά (αρ. 

201, χάρτης 8, ΕΠΙΜΕΤΡΟ), Ράχη του Πύργου (αρ. 207, χάρτης 8), Λειµιτζίνες, ή Λιµέντζες 

(αρ. 210, χάρτης 8), Πύργος (αρ. 212, χάρτης 8), Κουβούκλια (αρ. 225, χάρτης 9), 

Παλιόκαστρο, ή Κάστρο του Αγριδίου (αρ. 235, χάρτης 9), Τάρταρης, ή Κάστρο του Σοπωτού 

(αρ. 237, χάρτης 8), Αροανία (αρ. 238, χάρτης 8), Παλιόκαστρο, ή Κοκκινιά, ή Πρασινίτσα 

(αρ. 248, χάρτης 9), (Μέσα στο χωριό) (αρ. 253, χάρτης 9), Πλάτανος του Παυσανία, ή 

Κεφαλόβρυσο (αρ. 271, χάρτης 9), Λόφος Αγίου Αθανασίου (αρ. 277, χάρτης 8), Άγιος 

Γεώργιος, ή Κάστρα (αρ. 283, χάρτης 8), Τρίφτα (αρ. 286, χάρτης 9), Άγιος Αθανάσιος, ή 

Αβρότι (αρ. 288, χάρτης 9), Παλιόκαστρο Βαρδάλας (αρ. 290, χάρτης 9), Κάστρο, ή 

Φαβοβούνι (αρ. 292, χάρτης 8), Νέα Πάος (αρ. 296, χάρτης 9), Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα (αρ. 

299, χάρτης 9), Συνοικισµός Μπάφι (αρ. 310, χάρτης 9), Μεγάλο ∆ένδρο (αρ. 311, χάρτης 9), 

∆εµέστιχα, ή Καλύβια (αρ. 316, χάρτης 8), Χώτσα, ή Καστέλλι (αρ. 318, χάρτης 9), 

Βασιλίκου Λάκκα, ή ∆υτικό Κάστρο ∆άφνης (αρ. 322, χάρτης 8) και Γούπατα (αρ. 324, 

χάρτης 8). 

Μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204 µ.Χ. 

και τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι Φράγκοι κατέλαβαν προοδευτικά την 

Πελοπόννησο, εγκαθιδρύοντας το φεουδαλικό σύστηµα, χωρίς να βρουν αντίσταση, αφού η 

βυζαντινή εξουσία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη σε αυτές τις αποµακρυσµένες και αποµονωµένες 

περιοχές της αυτοκρατορίας
704

, στις οποίες δεν υπήρχε κάποιο ισχυρό κέντρο εξουσίας. 

Η Πελοπόννησος, η Αχαΐα και ο Μορέας είναι τα τρία ονόµατα που προσδιορίζουν τη 

γεωγραφική περιοχή, στην οποία ιδρύεται το νέο φραγκικό κράτος. Οι Φράγκοι χρησιµοποιούν 

το όνοµα «Αχαΐα» και «Μορέας» σε αντίθεση µε τους Βυζαντινούς, που χρησιµοποιούσαν το 

όνοµα «Πελοπόννησος». Το όνοµα Αχαΐα έχει προέλευση εκκλησιαστική, αφού στη ρωµαϊκή 

                                                 
704

. Παναγιωτόπουλος, 17–21. 
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εποχή είναι provincia µε µητρόπολη την Πάτρα
705

. Ο όρος provincia εγκαταλείπεται και το 

κράτος του Γουλιέλµου Βιλλεαρδουΐνου ονοµάζεται principatus Achaie, ενώ οι διάδοχοί του 

φέρουν τον τίτλο princeps de la Morée. Οι Φράγκοι εφαρµόζουν το φεουδαρχικό καθεστώς, 

που στηριζόταν στην προσωπική εξάρτηση των υποτελών από τους κυριάρχους. Ο Γουλιέλµος 

Βιλλεαρδουΐνος, αφού εξασφάλισε τη θέση του στο νεοσύστατο φραγκικό κράτος της Αχαΐας, 

ασχολήθηκε µε τη διανοµή των φέουδων και την οργάνωση της ηγεµονίας, της οποίας 

πρωτεύουσα γίνεται η Ανδραβίδα. Η Πελοπόννησος χωρίστηκε σε 12 βαρωνίες µε ορισµένο 

αριθµό φέουδων η καθεµιά. Στη βαρωνία των Καλαβρύτων αντιστοιχούσαν 12 φέουδα
706

. 

Στους ΜΤΒΥΖ χρόνους (πίν. 5) ανήκουν δεκατρείς (13) θέσεις: Πλατανιώτισσα (αρ. 

13, χάρτης 6), Καρές (αρ. 18, χάρτης 6), ∆ιάσελο (αρ. 104, χάρτης 9), Πύργος (αρ. 129, 

χάρτης 8), Παναγιά Πλανητεριώτισσα (αρ. 148, χάρτης 8), ∆ιάσελο του Κυνηγού (αρ. 149, 

χάρτης 8), Παλατάκι, ή Παλάτι (αρ. 197, χάρτης 8), Παλιοχώρι (αρ. 198, χάρτης 8), Μονή 

Αγίου Αθανασίου (αρ. 204, χάρτης 8), Κλίµα του Παυσανία (αρ. 215, χάρτης 8), Κουβούκλια 

(αρ. 225, χάρτης 9), Παλιορούµελη, ή Παλιοχώρι (αρ. 236, χάρτης 9), Τρανή Βρύση (αρ. 314, 

χάρτης 8). 

Στην περίοδο της πρώτης Τουρκοκρατίας (1460–1687) εδραιώνεται η Οθωµανική 

εξουσία και την Επαρχία Καλαβρύτων αποτελούσαν τέσσερα «σέµτια», ή «καλέµπια», δηλαδή 

διοικητικά τµήµατα, που ήταν των Νεζερών, ή της Κερπινής, του Λιβαρτζίου, των Κατσανών 

και των Χασίων, ή Κλουκίνων. Στην περίοδο που ακολουθεί, δηλαδή της Βενετοκρατίας (1687–

1715), ανακάµπτει η αγροτική παραγωγή και βελτιώνεται το εµπόριο
707

. Η δεύτερη 

Τουρκοκρατία (1715–1821) συµπίπτει µε την περίοδο του ορεινού εποικισµού (1600–1800) και 

τον πληθυσµό αποτελούν Έλληνες γηγενείς, Σλάβοι που εξελληνίσθησαν, Λατίνοι που είχαν 

φθάσει εδώ κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1205–1430), Αλβανοί γεωργοί και βοσκοί, 

που αποίκισαν στην περιοχή µετά το 1400 και ιδίως µετά την πανώλη του 1383, οι οποίοι µε 

διαταγή των Παλαιολόγων εγκαταστάθηκαν στο χώρο και, τέλος, Τούρκοι, οι οποίοι 

εγκαταστάθηκαν µετά την πτώση του ∆εσποτάτου του Μορέως.  
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. Μαλτέζου, 248. 
706

. Μαλτέζου, 246, 250. 
707

. Παναγιωτόπουλος, 135–206. 
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VΒ. Υ∆ΡΕΥΣΗ  

Από την Παλαιολιθική ακόµη εποχή οι εγκαταστάσεις των ανθρώπων βρίσκονται 

κοντά σε νερό, όπως ποταµούς, χειµάρρους και πηγές. Το υδάτινο στοιχείο είναι ένας από τους 

βασικούς παράγοντες τόσο για τον οικισµό, όσο και για τη γη που οι κάτοικοι καλλιεργούσαν. 

Στην περιοχή µελέτης η αφθονία των πηγών καθώς και τα ποτάµια της έπαιξαν σηµαντικό ρόλο 

στην ίδια την ύπαρξη των οικισµών και των εγκαταστάσεων, των οποίων η θέση καθορίστηκε 

από την παρουσία του υδάτινου στοιχείου. Ειδικότερα, οι πηγές χρησιµοποιήθηκαν για τις 

ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης των περιοχών και, επιπλέον, καθόρισαν την πορεία των 

δικτύων των αγωγών, που οπωσδήποτε θα αφθονούσαν. Η διανοµή του ύδατος για την άρδευση 

των καλλιεργειών ενδεχοµένως γινόταν µε κτιστούς αγωγούς και αυλάκια. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η σχέση των πηγών µε όλες τις εγκαταστάσεις, λαµβάνοντας υπόψη και τα 

λιγοστά στοιχεία που προέκυψαν από την επιφανειακή έρευνα, τις ελάχιστες σωστικού τύπου 

ανασκαφές, καθώς και τις µαρτυρίες. 

Στην περιοχή της Νωνάκριδος (χάρτης 6) δεν εντοπίστηκαν στοιχεία υδραγωγείου, 

αγωγών, ή κρηνών. Η πόλη πρέπει να υδροδοτούνταν από τις πηγές Λεύκα και ∆ραγάτα. 

Επιπλέον, τα δύο ποτάµια, ο Στύγιος και ο Κράθις, που περιβάλλουν το Λόφο του Αγιο-Θανάση 

(αρ. 137, χάρτης 6), στον οποίον εντοπίζεται η Νώνακρη, εξασφαλίζουν το νερό της πόλης 

τόσο για ύδρευση, όσο και για άρδευση. Άλλωστε, ακόµη και σήµερα ρέει άφθονο νερό στην 

κοίτη τους
708

.  

Στην περιοχή των Καλαβρύτων (χάρτης 6) αρκετές είναι οι πηγές
709

, από τις οποίες 

υδρεύονταν ο οικισµός, ή οι διάφοροι οικισµοί που αναπτύχθηκαν διαχρονικά εδώ. Στη δυτική 

πλαγιά του λόφου του Κάστρου της Ωριάς, η πηγή Παλιοπήγαδο υδροδοτούσε τον οικισµό της 

Κύναιθας (αρ. 54, αρ. 59, αρ. 65, χάρτης 6)
710

. Στα ΡΩΜ χρόνια η πόλη, όπως προκύπτει και 

από τα στοιχεία, µετατοπίζεται δυτικότερα, αλλάζει χαρακτήρα και ευνοείται από τον 

αυτοκράτορα Αδριανό, ο οποίος κατασκευάζει υδραγωγείο. Ο Γ. Λώλος τοποθετεί την αρχή του 

υδραγωγείου στη θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι, ή Άγιος Ιωάννης
 
(αρ. 86, χάρτης 6)

711
. Οι 

Ρωµαίοι µηχανικοί κατόρθωσαν να µεταφέρουν στα ∆ της κοιλάδας των Καλαβρύτων το νερό 

της πηγής Μπρίσοβο, ή Πρίµισι, η οποία βρίσκεται σε υψόµετρο σε σχέση µε την επίπεδη 

περιοχή της πόλης. Εποµένως, ο πεσσός που σώζεται στη θέση Καµάρες, ή Βύθισµα (αρ. 70, 

χάρτης 6, εικ. 151) είναι του υδραγωγείου και ψηλότερα σχηµατίζονταν οι καµάρες, επάνω 

στις οποίες στηριζόταν η αύλακα όπου διοχετευόταν το νερό
712

. Το ύψος του πεσσού πρέπει να 

                                                 
708

. Πίκουλας 1986, 315. 
709

. Βλ. Κεφ. ΙΙ. ΠΗΓΕΣ. 
710

. Βλ. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 40. 
711

. Lolos, 307. 
712

. Ο Γ. Καραδέδος θεωρεί ότι οι πεσσοί της τοξοστοιχίας (arcuatio) χρησιµοποιούνται για να ξεπερασθούν 

µεγάλες, ή µικρές κοιλότητες εδάφους. Στην περιοχή της Κύναιθας, που η µορφολογία του εδάφους είναι δύσκολη, 

πρέπει να χρησιµοποιήθηκαν πεσσοί. Για το θέµα βλ. Καραδέδος, 219. 
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είναι 2.50µ.–3µ. και το πλάτος του περ. 1µ. Οπότε, µόνον τυχαίο δεν µπορεί να είναι το 

τοπωνύµιο.  

Βορειοδυτικότερα, στη θέση Φίντεϊ (αρ. 60, χάρτης 6) είναι πολύ πιθανόν να υπήρχε 

κτιστή δεξαµενή, στην οποία συγκεντρωνόταν το νερό, όχι µόνον από την οµώνυµη πηγή, αλλά 

από τις πηγές Μπρίσοβο, ή Πρίµισι, ή Άγιος Ιωάννης
 
(αρ. 86, χάρτης 6) στα Ν/ΝΑ και 

Παλιοπήγαδο (αρ. 59, χάρτης 6) στα Α και µετά διοχετευόταν στην πόλη, ή εδώ (αρ. 60, 

χάρτης 6) να υπήρχε κάποιος ενδιάµεσος πύργος διανοµής νερού, ή φρεατίου (εικ. 110). Στη 

θέση Παλιοπήγαδο (αρ. 59, χάρτης 6) ανασκάφηκαν τµήµατα αγωγών, που ανήκουν στους 

ΥΡΩΜ (εικ. 108), ΒΥΖ (εικ. 109) και ΜΤΒΥΖ χρόνους. Το εσωτερικό τους ήταν επενδεδυµένο 

για τη στεγανοποίησή τους µε ισχυρό κονίαµα, που αποτρέπει τη διαρροή του νερού και την 

εισροή άλλων υλών στο εσωτερικό του αγωγού. Επιπλέον, κατά µήκος της οδού Καλαβρύτων – 

Λουσών – Κλειτορίας (αρ. 56, χάρτης 6), κατά την επιφανειακή έρευνα, εντοπίσαµε σε τρία 

σηµεία αντίστοιχα τµήµατα αγωγών, µε κατεύθυνση Ν–Β, εκ των οποίων το ένα είναι κυκλικής 

διατοµής και έχει ως συνδετικό υλικό κουρασάνι (εικ. 104), ενώ τα άλλα δύο είναι πιθανόν των 

ΥΒΥΖ χρόνων (εικ. 105). Αγωγός ύδρευσης των ΡΩΜ χρόνων εντοπίστηκε και στη θέση Άγιος 

Κωνσταντίνος (αρ. 75, χάρτης 6).  

Στην περιοχή των Καλαβρύτων δεν εντοπίσαµε στελέχη πηλίνων σωλήνων ούτε 

πηγάδια
713

. Ίσως να µην χρειάζονταν, αφού και µία παραλλαγή του ονόµατος της σηµερινής 

κωµόπολης των Καλαβρύτων είναι «καλές βρύσες». 

Στη θέση Λυσσόνερο, ή Λυσσόβρυση, ή Βροντό (αρ. 88, χάρτης 6) υπάρχει πηγή µε 

το ίδιο όνοµα, µνεία της οποίας γίνεται και από τον F. v. Duhn
714

. Η πηγή αυτή θα πρέπει να 

ταυτιστεί µε την αρχαία πηγή Άλυσσο
715

, η οποία τροφοδοτούσε το υδραγωγείο της Κύναιθας 

των ΡΩΜ χρόνων. 

Στην περιοχή των Λουσών, η οµώνυµη πόλη υδροδοτούνταν από την πηγή Βετελίνο, 

ή Βετελίνος (αρ. 108, χάρτης 8), τη πηγή Λυσσονέρι που βρίσκεται στα Ν του λόφου 

Χαµακαίικο Βουνό, ή Κο(υ)κλάκι (αρ. 110, χάρτης 8), η οποία µπορεί να ταυτιστεί και µε την 

αρχαία πηγή Μισάµπελον, καθώς και από την πηγή που βρίσκεται στο λόφο Τσούκα (αρ. 121, 

χάρτης 8). Η τελευταία πρέπει να υδροδοτούσε και τις οικιστικές εγκαταστάσεις της πόλης 

στην περιοχή του Σιγουνίου. Η πηγή Λιδαράκια, ή Λιθαράκια (αρ. 116, χάρτης 8), 

ευρισκόµενη επάνω σε διασταυρώσεις δρόµων, που οδηγούσαν στο ιερό και στην πόλη των 

Λουσών, ήταν χρήσιµη για τους περαστικούς. Η µεγάλη λιθόπλινθος, που σώζεται 

παραπλεύρως της πηγής, πιθανόν να αποτελούσε µέλος κρηναίου οικοδοµήµατος (;) .  

                                                 
713

. Στην αρχαία ∆ύµη (σηµ. Κάτω Αχαΐα), παρά το οργανωµένο δίκτυο τόσο της Ελληνιστικής όσο και της 

Ρωµαϊκής περιόδου, η πόλη χρησιµοποιούσε για τις ανάγκες της και τα πηγάδια (βλ. Λακάκη-Marchetti 2000, 

120). 
714

. Αναφέρει ότι επί των ηµερών του ονοµαζόταν Λυσσόβρυση (Duhn, 72). 
715

. Βλ. και οικείο κεφάλαιο, VA. ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ. 
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Το 1999, στα Α των δύο οικιών της θέσης Φούρνοι (αρ. 107, χάρτης 8) και στη 

δεξιά/ανατολική του δρόµου που οδηγεί στο χωριό Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαµάκου)
716

, στα 

χαµηλά πρανή του βουνού, µετά από έντονες βροχοπτώσεις αποκαλύφθηκε στέλεχος πήλινου 

αγωγού, σχήµατος ανεστραµµένου Π
717

. Πρόκειται για αγωγό ύδρευσης, ο οποίος διοχέτευε το 

νερό και στις δύο οικίες και είχε προσανατολισµό Β/Β∆–Ν/ΝΑ. Πιθανότατα, το νερό 

µεταφερόταν από την πηγή Λυσσονέρι, που βρίσκεται στα Ν του βουνού Χαµακαίικο Βουνό, 

και όχι από την πηγή Βετελίνο, ή Βετελίνος, γιατί η τελευταία βρίσκεται χαµηλότερα του 

σηµείου που βρέθηκε ο αγωγός. 

Στελέχη πηλίνων σωλήνων έχουν εντοπιστεί και στο σηµερινό χωριό Λουσικό (παλ. 

τοπων. Χαµάκου) (αρ. 109, χάρτης 8). Επιπλέον, ο χείµαρρος Μάν(ν)α που διαρρέει τον 

κάµπο των Λουσών έχει ακόµη ικανή ποσότητα νερού. 

Σε ό,τι αφορά στον Κλείτορα, η πόλη υδρευόταν από την πηγή Κιάφα (αρ. 163, 

χάρτης 8), που βρίσκεται στις Β υπώρειες του λόφου Άγιος Παντελεήµων (αρ. 166, χάρτης 8). 

Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι είχε βρει εδώ στελέχη πηλίνων σωλήνων
718

. Η πηγή έχει άφθονο 

νερό σε όλη τη διάρκεια του έτους και οι κάτοικοι την ονοµάζουν και Βασιλικό Πηγάδι. Μέσα 

στη σηµερινή Κοίτη ποταµού Καρνέσιου (αρ. 167, χάρτης 8), και πολύ κοντά στη δεξιά/νότια 

πλευρά της, σε απόσταση µόλις 2µ. ∆ της σηµερινής γέφυρας του αναδασµού, εντοπίσαµε 

στελέχη πηλίνων σωλήνων κυκλικής διατοµής µε κατεύθυνση ∆–Α (εικ. 305).  

Άφθονο νερό έχει και η πηγή Καρποτένι (αρ. 180, χάρτης 8), η οποία πιθανότατα θα 

συνέβαλε στην υδροδότηση της πόλης κατά τα ΡΩΜ χρόνια, αφού ο Κλείτωρ µετατοπίζεται την 

εποχή αυτή λίγο δυτικότερα
719

. Μεγάλη πηγή ύδατος θεωρείται και η πηγή Φιλοµάτι (αρ. 153, 

χάρτης 8), που ασφαλώς εξυπηρετούσε τις ανάγκες του ΠΡ οικισµού, αλλά και τις ανάγκες των 

εργαστηρίων της πόλης του Κλείτορος κατά την ΕΛΛ εποχή. Οι παραρρέοντες ποταµοί της 

Κλείτωρ και Καρνέσιος, εξασφάλιζαν άφθονο νερό υδροδότησης και άρδευσης, όπως και ο 

Αροάνιος, ή Κατσάνας ποταµός.  

Πάρα πολλές είναι οι πηγές στην πόλη της Ψωφίδας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 

της. Η αρχαία πόλη υδρευόταν από την πηγή Βασιλική, από την οποία υδρεύονται και σήµερα 

οι οικισµοί Κάτω Τριποτάµων και Βασιλικής. Η πηγή Παλιοµάγγανο (αρ. 259, χάρτης 9) 

πρέπει να υδροδοτούσε την πόλη και, πιθανόν, βρισκόταν εντός των τειχών, ώστε σε περίπτωση 

πολιορκίας η πηγή να ήταν προφυλαγµένη και οι κάτοικοι να µην είχαν πρόβληµα υδροδοσίας. 

Οι Βρύσες του Καλόγερου (αρ. 244, χάρτης 9), στα ∆ της πόλης και επί ηλειακού 

εδάφους σήµερα, άρδευαν τη στενή λωρίδα γης, που είναι πρόσφορη για καλλιέργεια και για 

                                                 
716

. Λεξικό 2001, 262, 2211.  
717

. Ανάλογου σχήµατος αγωγός έχει βρεθεί και σε ανασκαφή στην πόλη της Ναυπάκτου. Για το θέµα βλ. 

Αλεξοπούλου 1988, 174, πίν. 97α. 
718

. ΙΚ, 43. 
719

. Πετριτάκη 2005, 359. 
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εργαστηριακές εγκαταστάσεις της πόλης. Πολλές πηγές υπάρχουν στα Α της προς την περιοχή 

της Αροανίας (παλ. τοπων. Σοπωτό), όπου η κοιλάδα της Σέλιτσας, µε κυριότερη όλων την 

πηγή Νεροµάνα. Το νερό πολλών πηγών χρησιµοποιούνταν στα µεταγενέστερα χρόνια για την 

κίνηση υδροµύλων. Η τοπική παράδοση πιστεύει ότι από την πηγή Νεροµάνα (αρ. 233, χάρτης 

9) υδροδοτούνταν η πόλη. Αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί, εκτός του ότι βρίσκεται πάρα πολύ 

µακριά, 8 περίπου χλµ., η πόλη ασφαλώς θα εκµεταλλεύτηκε τις κοντινότερες πηγές µε την 

αέναη ροή και, επιπλέον, το έργο της υδροδότησής της από το σηµείο αυτό θα ήταν δαπανηρό. 

Πιθανόν η πηγή να χρησιµοποιούνταν από τις εκτός του άστεως εγκαταστάσεις, για την 

άρδευση των αγρών και το πότισµα των κοπαδιών.  

Η Πάος, όπως και ο ΠΡ οικισµός της, εξασφάλιζαν το πόσιµο νερό από την πηγή 

∆ιάσελο (αρ. 291, χάρτης 9), η οποία βρίσκεται στον αυχένα που σχηµατίζεται µεταξύ του 

βουνού Τρίφτα, ή Προφήτης Ηλίας και του λόφου Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα (αρ. 299, χάρτης 9). 

Κατά µήκος της ∆/Β∆ πλευράς της οχύρωσης, ακόµη και σήµερα κατά τη διάρκεια άροσης των 

αγρών εντοπίζονται θραύσµατα, που ανήκουν σε στελέχη πήλινων σωλήνων
720

. Σηµαντική είναι 

και η πηγή στη θέση Χάνι του Καλαθά (αρ. 303, χάρτης 9). Οι καλλιεργήσιµες γαίες 

αρδεύονται από τους χειµάρρους Σκουπίτσι στα ∆ και Αυτίτσαινα στα Α και από τον 

Ξεροπόταµο, ή Πάϊο ποταµό. 

Η ύδρευση και η άρδευση των καλλιεργήσιµων γαιών της µικρής κώµης των Σειρών 

θα γινόταν από τον ποταµό Σειραϊκό, που ρέει στα Ν/Ν∆ της. 

Η πηγή Σφίξη (εικ. 63) στη θέση Γεωργάµ(η) Λίµνη (αρ. 26, χάρτης 6) υδρεύει την 

κώµη, τα ερείπια της οποίας εντοπίζονται στη θέση Λάκκες, ή Ποτάµι (αρ. 28, χάρτης 6) στην 

αριστερή/δυτική όχθη του Σελινούντα, αφού στη θέση κατά καιρούς βρίσκονται στελέχη 

πηλίνων σωλήνων.  

Ο οικισµός µε τη διαχρονική διάρκεια στην περιοχή του Μανεσίου δεν θα πρέπει να 

αντιµετώπιζε πρόβληµα ύδρευσης, αφού το Μανεσαίικο Ποτάµι έχει νερό σε όλη τη διάρκεια 

του έτους και, πιθανόν, η πηγή Παλιάµπελα
721

 να εξυπηρετούσε τον οικισµό. 

Η υδροδότηση της αναφερόµενης από τον Παυσανία κώµης Λυκουρία
722

, της οποίας ο 

οικισµός θεωρούµε ότι καταλαµβάνει τη θέση Ράχη του Πύργου (αρ. 207, χάρτης 8), γινόταν 

από την πηγή Κάτω Νίστα και από τις παρακείµενες πηγές του Λάδωνα (εικ. 370). Επιπλέον, τα 

ρέµατα Σπαρτιάς και Γκούρα αρδεύουν το καλλιεργήσιµο έδαφος. Πρόβληµα νερού δεν είχε 

και ο οικισµός της Ν και ΠΡ εποχής στη θέση Χελωνοσπηλιά (αρ. 208, χάρτης 8), γιατί εκτός 

                                                 
720

. ΙΚ, 49. ΑΖ, 61. Παπανδρέου 1925, 106. Κυριακόπουλος 1984, 19. Kourelis, 343. 
721

. Βρίσκεται στα ∆ του χωριού και σε µικρή απόσταση από αυτό, στην αριστερή/βόρεια πλευρά της Επαρχιακής 

οδού Πατρών – Χαλανδρίτσας – Καλαβρύτων και στο σηµείο που συγκλίνουν τα πρόβουνα του όρους Κρανιά 

Σγόρτσα στα Ν∆ και Λυκοχορός στα Β. 
722

. Παυσ. VIII 19, 4. 
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του ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη συµβολή δύο ποταµών µε άφθονο νερό, υπάρχει και η πηγή 

Μάτι, την οποία οι κάτοικοι την ονοµάζουν και Άµπουλα. 

Οι παραλαδώνιες κώµες Λευκάσιον και Μεσόβοα, ευρισκόµενες παραπλεύρως του 

ποταµού Λάδωνα, δεν πρέπει να αντιµετώπιζαν πρόβληµα νερού. Η πηγή Κακκάσοβα µε 

άφθονο και σήµερα νερό υδροδοτούσε τον οικισµό των Αργεάθων, καθώς και οι δύο πηγές 

Αρκουδόβρυση και Καµαρόβρυση, ευρισκόµενες στα Β και Ν του Κοτσοβουνίου 

αντίστοιχα. Η πηγή Παλιοκκλήσι υδροδοτούσε τη Σκοτάνη. Ο οικισµός των Λυκούντων τόσο 

για την ύδρευση, όσο και για την άρδευση χρησιµοποιούσε την πηγή Αγίου Ανδρέα (αρ.  

280, χάρτης 8), της οποίας το νερό χρησιµοποιείται και σήµερα (εικ. 507). Η µεγάλη 

πηγή Τρανή Βρύση (εικ. 555) και τα δύο ποτάµια, Λάδων και Πάϊος, ή Ξεροπόταµος 

εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της παραλαδώνιας κώµης Νάσοι. 
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VΓ. ΑΜΥΝΑ 

Μέχρι τις αρχές της Μυκηναϊκής περιόδου δεν γνωρίζουµε εάν υπήρξε ευρύτερος 

αµυντικός σχεδιασµός. Πιθανόν η επιλογή των θέσεων να σχετιζόταν άµεσα µε τη φυσική 

προστασία του χώρου και γι’ αυτό επιλέγονταν για εγκατάσταση θέσεις φυσικά οχυρές. 

Μεγαλύτερη σηµασία είχε ο αµυντικός σχεδιασµός σε τοπικό επίπεδο
723

.. Ωστόσο, η εύρεση 

οστράκων της Ν εποχής στα δυτικά πρανή του λόφου Κάστρο της Ωριάς (αρ. 54, χάρτης 6), 

στο λόφο Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα (αρ. 299, χάρτης 9) και της ΜΕ εποχής στην ακρόπολη της 

Ψωφίδας (αρ. 248, χάρτης 9) συνηγορούν στην κατοίκηση των πλατωµάτων, τα οποία 

βρίσκονταν σε επίκαιρα στρατηγικά σηµεία, δεδοµένου ότι έλεγχαν οδικά περάσµατα. 

Στη Μυκηναϊκή εποχή η κατάσταση αυτή αλλάζει. Η αξιοποίηση του οδικού δικτύου 

και των περασµάτων για εµπορικούς σκοπούς φανερώνει την άρτια οργάνωση σε ευρύτερο 

επίπεδο, στην οποία η ασφάλεια είχε πρωταρχική σηµασία. Η ύπαρξη ορεινών οικισµών σε 

θέσεις στρατηγικών περασµάτων, όπως π.χ. στις θέσεις Φιλοµάτι, ή Αµπέλια (αρ. 153, χάρτης 

8) και Παλιόπυργος Τουρλάδας (αρ. 173, χάρτης 8), υποδεικνύει ότι το αµυντικό σύστηµα 

ήταν καλά σχεδιασµένο, έχοντας πλέον δύο στόχους: την άµυνα της ίδιας της οικιστικής 

εγκατάστασης και, κυρίως, την άµυνα µιας ευρύτερης περιοχής. Πιθανότατα, κάποιες 

εγκαταστάσεις είχαν αρχικά ως µοναδικό σκοπό τον έλεγχο σηµαντικών περασµάτων, 

αποτελώντας απλές φρουρές σε επίκαιρα σηµεία
724

. Μερικές από αυτές φαίνεται να 

εξελίχθηκαν σε οικισµούς, κάποιοι από τους οποίους γνώρισαν µεγάλη ακµή και οικονοµική 

άνθηση, που σε µεγάλο βαθµό οφειλόταν στη στρατηγική θέση της εγκατάστασης στο χώρο και 

τη σηµασία της για τον αµυντικό σχεδιασµό στην ευρύτερη περιοχή. 

Κατά την περίοδο αυτή, σύµφωνα µε τα στοιχεία της επιφανειακής έρευνας, 

εντοπίστηκαν παραποτάµιοι λόφοι µε ΠΡ εγκατάσταση, οι οποίοι ελέγχουν περάσµατα. 

Συγκεκριµένα, ο λόφος Άγιος Κωνσταντίνος (αρ. 1, χάρτης 6) στην περιοχή Βιλιβίνας, που 

ελέγχει το πέρασµα από τον αυχένα του Αγίου Βασιλείου (αρ. 7, χάρτης 6) προς την εύφορη 

µικρή κοιλάδα της Βάλτας και το πέρασµα από το διάσελο του Αντίλαλου, ο λόφος Κάστρο 

περιοχής Καστριών (αρ. 141, χάρτης 8), που ελέγχει τη φυσική δίοδο προς τον Απανώκαµπο 

(κοιλάδα Λουσών)
725

 και την κοιλάδα του ποταµού Αροάνιου, ή Κατσάνα, ο λόφος 

Παλιόπυργος Τουρλάδας περιοχής Κλειτορίας (αρ. 173, χάρτης 8), στον οποίο λόγω της 

στρατηγικής του θέσης θεωρούµε ότι υπήρχε «οχυρό» για έλεγχο των περασµάτων, αφού 

βρίσκεται επάνω σε τρεις άξονες.  

                                                 
723

. Για τις πρώιµες οχυρώσεις Ν, ΠΕ και ΜΕ στην ηπειρωτική Ελλάδα, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο πρβλ. 

Scoufopoulos, 17–28. 
724

. Για τις οχυρώσεις της ΥΕ εποχής και ειδικότερα για την Πελοπόννησο και την Αχαΐα πρβλ. Scoufopoulos, 31 

και 60. 
725

. Σαλαβούρα 2007, 218–219. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 454

Στα ΓΕ χρόνια τα στοιχεία που προέκυψαν είναι λιγοστά. Η χωροθέτηση των πιθανών 

οικιστικών εγκαταστάσεων αυτής της περιόδου στις θέσεις Λάκκες, ή Ποτάµι (αρ. 28, χάρτης 

6), (Νεκροταφείο του χωριού) Φλαµπούρων (αρ. 47, χάρτης 6), Παλιοπήγαδο (αρ. 59, χάρτης 

6) και (Μέσα στο χωριό) Κάτω Τριποτάµων (αρ. 253, χάρτης 9) θα µπορούσε να µας επιτρέψει 

να συνάγουµε, ότι, ίσως, ο αµυντικός τους σχεδιασµός να είχε τις ίδιες επιδιώξεις και σκοπούς, 

µε αυτούς που συναντάµε στη Μυκηναϊκή περίοδο. 

Στα ΚΛ και ΕΛΛ χρόνια οι οικισµοί αποµακρύνονται από τα πεδινά και 

καταλαµβάνουν τα υψώµατα, γεγονός που αντανακλάται στην άµυνα
726

. Ιδίως στην ΕΛΛ εποχή 

τα οχυρά κατασκευασµένα στις κορυφές βουνών και λόφων έχουν τον καλύτερο δυνατό έλεγχο 

των διαδροµών και των προσβάσεων
727

. Είναι αξιοσηµείωτη η απουσία µεµονωµένων 

πύργων/φυλακείων στην περιοχή που εξετάζεται, η λειτουργία των οποίων αντικαθίσταται από 

τα οχυρά και τις ακροπόλεις. 

Στην Κύναιθα, το πλάτωµα του Κάστρου των Καλαβρύτων, ή Κάστρου της Ωριάς (αρ. 

54, χάρτης 6) τειχίστηκε και αποτέλεσε την ακρόπολη της πόλης στους ιστορικούς χρόνους 

(εικ. 94). Ο λόφος σε υψόµετρο 1.172µ. επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας επιλέχθηκε για 

τα αµυντικά πλεονέκτηµατά του. Στα Α και τα Β είναι απόκρηµνος και δύσβατος, όπως επίσης 

και στα Ν, που χωρίζεται µε αυχένα από το βουνό Πριόνι. Στα ∆ οι κλιτύες του λόφου 

κατέρχονται πιο οµαλά σε σχέση µε τις άλλες πλευρές του και η είσοδος επιτυγχανόταν από τα 

Β∆. Η οχύρωση περιέκλειε την ακρόπολη, ακολουθώντας το φρύδι του λόφου, όπως συνέβη και 

µεταγενέστερα µε την οχύρωση των ΥΒΥΖ χρόνων. 

Η ακρόπολη, βρισκόµενη ἐπὶ λόφου κρημνώδους και λόγω της µικρής έκτασης του 

πλατώµατός της, κατατάσσεται στη κατηγορία των «villes acropoles»
728

, στην οποία 

κατέφευγαν οι κάτοικοι σε περίπτωση κινδύνου. Από το πλάτωµα του λόφου είναι ορατή όλη η 

κοιλάδα των Καλαβρύτων προς τα ∆, το πέρασµα που ανοίγεται στα Β του µυχού της κοιλάδας, 

ο δρόµος που οδηγεί στους Λουσούς, διαµέσου του αυχένα του Αγίου Νικολάου, και εν µέρει ο 

δρόµος που οδηγεί στην Αιγιάλεια.  

Στη χώρα της Κύναιθας εντοπίστηκαν δύο οχυρά, ένα στη θέση Σκυλόλακκα, ή 

Κάστρο (αρ. 55, χάρτης 6) και το άλλο στη θέση Παναγιά (αρ. 102, χάρτης 8). Το πρώτο 

βρίσκεται στον ορεινό όγκο της Κοκορέτσας και σήµερα ανήκει στην εδαφική περιφέρεια της 

Κούτελης. Έχει άµεση οπτική επαφή µε το Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων (αρ. 

54, χάρτης 6) και στην αρχαιότητα ανήκε στη χώρα της Κύναιθας. Εκτός από τον κύριο οδικό 

                                                 
726

. Στην Επαρχία Καλαβρύτων, λόγω της παρουσίας υψηλών βουνών, οι οπτικές επαφές είναι δύσκολες και η 

επικοινωνία επιτυγχανόταν διαµέσου των υψηλών κορυφών. Στα σηµεία που συνδέουν οπτικές ενότητες 

συναντάµε τα τοπωνύµια Κάστρο και Παλιόκαστρο και σπάνια το τοπωνύµιο Πύργος. Φιλοξενούσαν οχυρά, ή 

πύργους και έτσι εξασφάλιζαν τις ανάγκες επικοινωνίας και την προστασία των κατοίκων της περιοχής που 

ανήκαν. 
727

. Ο∆Α, 332–244. 
728

. Jost 1999, 193–198. 
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άξονα (1η οδός), έλεγχε και τα προς Β περάσµατα, που οδηγούσαν στην Αιγιάλεια. Βρίσκεται 

σε στρατηγικό σηµείο (εικ. 102), του οποίου τη σπουδαιότητα αντελήφθησαν και οι Γερµανοί, 

που το χρησιµοποίησαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, σύµφωνα µε τις 

µαρτυρίες των γηραιοτέρων βοσκών της περιοχής
729

 (εικ. 99–101). 

Το οχυρό στη θέση Παναγιά Κέρτεζης (αρ. 102, χάρτης 8) βρίσκεται σε καίρια θέση 

στη µεθόριο δύο επικρατειών
730

. Ελέγχει τον άνω ρου του Ερασίνου/Βουραϊκού ποταµού και ως 

εκ τούτου το µεγαλύτερο µέρος της οµώνυµης κοιλάδας· έχει άµεση επαφή µε το Κάστρο της 

Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6) και από τη θέση του «καλύπτει» όλες τις 

διόδους, κάτι που δεν µπορούσε να γίνει από κανένα άλλο ύψωµα. 

Στο βουνό Μικρός Γκρεµουλιάς (αρ. 68, χάρτης 6), όπου εντοπίστηκε ερειπιώνας 

οχυρού της ΥΒΥΖ εποχής, µε µεγάλη επιφύλαξη θεωρούµε ότι, λόγω της σπουδαιότητας της 

θέσης του, υπήρχε και κατά την αρχαιότητα ανάλογο οχυρωµατικό έργο, σύµφωνα µε την 

αντίληψη της αµυντικής εξασφάλισης του οικισµού, το οποίο θα έλεγχε όχι µόνο τη δίοδο προς 

την Αιγιάλεια (4η οδός), αλλά και το δρόµο που διερχόταν από τον αυχένα του Αγίου Νικολάου 

(αρ. 91, χάρτης 6) και οδηγούσε στους Λουσούς (10η οδός), καθώς και την προς Α 

ευρισκόµενη περιοχή µέχρι το οροπέδιο Ξερόκαµπος των Αροανίων, διαµέσου του οποίου 

περνούσε η ηµιονική οδός που κατέληγε στη Νώνακρη (2η οδός, α). Η χωροθέτησή του εδώ 

πιθανόν να ήταν απαραίτητη, γιατί έλεγχε τη Ν και Α µεθόριο της Κύναιθας, αφού από το 

Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6) ο έλεγχος δεν είναι εφικτός 

και δεν θα παραβλέπονταν οι άλλες έξοδοι της πόλης. 

∆εν αποκλείεται και στον αυχένα του Αγίου Νικολάου Άνω Λουσών (αρ. 91, χάρτης 

6) να υπήρχε κάποιο φυλακείο/φρυκτώριο, που έλεγχε όχι µόνον το δρόµο που διερχόταν από 

εδώ (10η οδός) και οδηγούσε στην Κύναιθα, αλλά και τη διάβαση που διέσχιζε τον ορεινό όγκο 

της Βελιάς (11η οδός). Στα µεταγενέστερα χρόνια, ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι στη θέση 

υπήρχε «Βιγλοστάσιον»
731

, γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη ότι το πέρασµα στο σηµείο 

αυτό είναι διαχρονικό. 

Στους Λουσούς, στο δηµιουργούµενο µακρόστενο πλάτωµα στο Χαµακαίικο Βουνό, ή 

Κ(ο)υκλάκι (αρ. 110, χάρτης 8), εντοπίστηκαν το 1984 από τον Μ. Πετρόπουλο κατάλοιπα 

αµυντικής εγκατάστασης
732

. Το τείχος, που είναι κατασκευασµένο από λιθοπλίνθους µε αδρή 

επεξεργασία, έχει ασυνήθιστο σχήµα, σώζεται σε ύψος 0.50µ.–0.60µ. και περιτρέχει το 

µακρόστενο πλάτωµα (εικ. 237). Η M. Jost θεωρεί το οχυρωµένο πλάτωµα ακρόπολη και το 

κατατάσσει στην κατηγορία «villes acropoles»
733

, στην οποία κατέφευγαν οι κάτοικοι σε 

                                                 
729

. Για την εσωτερική οργάνωση ενός µεθοριακού οχυρού πρβλ. Πάντος, 261–273. 
730

. Πίκουλας 1991, 267. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 297. 
731

. ΚΕ, 176. 
732

. Πετρόπουλος 1985, 67–72. 
733

. Πετρόπουλος 1985, 68–72. Jost 1999, 194–195. 
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περίπτωση κινδύνου. Η B. Μητσοπούλου-Leon αναφέρει ότι πρόκειται για «οχυρό-

παρατηρητήριο», το οποίο αρχικά βρισκόταν στη θέση Παναγιά (αρ. 106, χάρτης 8), αλλά µετά 

την ανέγερση του µεγάλου ναού της Αρτέµιδος µεταφέρθηκε ψηλότερα
734

. Εντός του 

οχυρωµένου πλατώµατος του λόφου δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα κτηρίων
735

. 

Η ίδρυση της πόλης του Κλείτορος στο µέσον περίκλειστης κοιλάδας και µε 

περιορισµένο ορίζοντα, καθιστούσε, σύµφωνα µε τον Γ. Α. Πίκουλα, αναγκαία την παρουσία 

ενός περιφερειακού συστήµατος άµυνας
736

. Τρεις οχυρές θέσεις που εντοπίστηκαν στη χώρα 

του, θέση Πύργος Πλανητέρου (αρ. 144, χάρτης 8), Λόφος Αγίου Αθανασίου Αµυγδαλιάς (αρ. 

277, χάρτης 8) και Βορός (αρ. 282, χάρτης 8), εξασφαλίζουν την άµυνά της
737

. 

Ο Πύργος του Πλανητέρου (αρ. 144, χάρτης 8) λειτουργούσε ως οχυρό· στους 

πρόποδες του υψώµατος που έχει κατασκευαστεί καταλήγουν τα δύο (13η οδός, β και γ) από τα 

τρία περάσµατα, που ξεκινούν από τον Φενεό και οδηγούν στον Κλείτορα
738

. Ο Γ. Α. Πίκουλας 

επισηµαίνει ότι η περιορισµένη θέα του οχυρού αυτού προς την πόλη του Κλείτορος καθιστά 

αναγκαία την ύπαρξη τουλάχιστον δύο ακόµη σηµείων-φρυκτωρίων, προκειµένου να 

εξασφαλισθεί η άµεση επικοινωνία µε το λόφο Αγίου Αθανασίου (αρ. 277, χάρτης 8), ο οποίος 

υποκαθιστούσε την ακρόπολη του Κλείτορος. Το ύψωµα του Αγιο-Λιά στον Άρµπουνα, κατά 

την άποψή του, θα µπορούσε να είναι το ενδιάµεσο σηµείο µεταξύ οχυρού στο Πλανητέρου και 

του Λόφου Αγίου Αθανασίου, όµως δεν παρουσιάζει κατάλοιπα
739

. Θεωρούµε ότι κάποιο 

ενδιάµεσο σηµείο, που θα επείχε θέση φυλακείου, θα µπορούσε να ήταν το βουνό Άγιος 

Αθανάσιος (ύψους 1.207µ.), που έχει επαφή µε τη θέση Λόφος Αγίου Αθανασίου (αρ. 277, 

χάρτης 8), αλλά και οι θέσεις Παλιόπυργος (αρ. 173, χάρτης 8), ή η θέση Λόφος Τσιούγκα 

(αρ. 172, χάρτης 8), που βρίσκεται πλησιόχωρα της προηγούµενης, θα µπορούσαν στα ΕΛΛ 

χρόνια να φιλοξενήσουν ανάλογη εγκατάσταση, αφού βρίσκονται στο οδικό πέρασµα 

Κλείτορος – Λουσών – Φενεού και είχαν ανάλογες εγκαταστάσεις στα ΥΕ και ΥΒΥΖ χρόνια 

αντίστοιχα. 

Ο Λόφος Αγίου Αθανασίου (αρ. 277, χάρτης 8, εικ. 501), που υψώνεται επιβλητικά 

στα Ν της πόλης, περιλαµβάνεται και αυτός στο δίκτυο άµυνάς της. Την κορυφή του υψώµατος 

κατείχε το ιερό της Κορίας Αθηνάς και σύµφωνα µε το Γ. Α. Πίκουλα υποκαθιστούσε επαρκώς 

ακρόπολη και σύστηµα φρυκτωρίων, αφού πληροί ιδανικά το χαρακτηρισµό ὄρος740
. Θεωρεί 

                                                 
734

. Μητσοπούλου-Leon 2006α, 433–453 και ειδικότερα 445, υποσ. 50. 
735

. Ο Π. Σιγαλός αναφέρει ότι στη βόρεια πλευρά του λόφου υπάρχουν «σκαλάκια πέτρινα ή µαρµάρινα που 

οδηγούσαν από το Ιερό της Άρτεµης στην Ακρόπολη ή το Κάστρο, τα οποία γνωρίζει ο συµπατριώτης του Αλέξης 

Θεοδωρόπουλος. Ας εκµεταλλευτούν οι αρχαιολόγοι την προσφορά του συµπατριώτη του» (Σιγαλός, 52). Κατά 

την αυτοψία που διενεργήσαµε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αυτοφυή φλέβα βράχου που σχηµατίζει τρεις 

αναβαθµούς δίκην σκαλοπατιών. 
736

. Πίκουλας 1999, 144–154. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 424–434. 
737

. Πίκουλας 1999, 145. 
738

. Πίκουλας 1999, 148. ΑΡΚΑ∆ΙΑ 428. 
739

. Πίκουλας 1999, 148. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 428. 
740

. Πίκουλας 1999, 151. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 431. 
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ότι το ιερό επιτελούσε και χρέη οχυρού, αφού είναι σύνηθες να καθιερώνεται η άµυνα µε την 

υπόσταση της θεότητας
741

. Η θέα από την κορυφή του λόφου είναι εξαιρετική, αφού από εδώ 

είναι ορατά στα Β τα Αροάνια όρη, το βουνό Αγιο-Λιάς στον Άρµπουνα, η διάβαση του 

Απανώκαµπου που οδηγεί στους Λουσούς (14η οδός), στα Β/Β∆ το όρος Βελιάς των 

Καλαβρύτων, ο αυχένας Πριολίθου, η κοιλάδα του Λάδωνος, στα Ν∆ ο λόφος Γλανιτσά στα Α 

της ∆άφνης, στα ∆ το πέρασµα Βία, διαµέσου του οποίου επιτυγχανόταν η διέλευση του 

δρόµου που οδηγούσε στην Πάο και την Ψωφίδα (16η οδός), στα ΒΑ το διάσελο του Αγιο-Λιά 

Λυκουρίας και ο Νταραίικος Κάµπος.  

Στα ∆/Ν∆ του λόφου του Αγίου Αθανασίου Αµυγδαλιάς, ανάµεσα στα χωριά Πεύκο 

και Αµυγδαλιά, βρίσκεται βραχώδες έξαρµα, το οποίο ονοµάζεται Βορός (αρ. 282, χάρτης 8) 

και είναι οχυρωµένο
742

 (εικ. 510–514). Η πρόσβαση σε αυτό επιτυγχάνεται από τη Β πλευρά 

και ιδρύθηκε εδώ για τον έλεγχο του δρόµου, που κατέρχεται στην επικλινή πλαγιά, µετά τη 

διέλευση του Μαµαλουκαίικου αυχένα (16η οδός). Είναι το πιο χαρακτηριστικό οχυρό της 

ευρύτερης περιοχής. 

Η Ψωφίς έχει να επιδείξει εντυπωσιακό αµυντικό έργο για την προστασία του 

οικισµού της. Η οχύρωσή της περικλείει µία µεγάλη έκταση 420 περίπου στρεµµάτων γης και 

για την κατασκευή της χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά ο ντόπιος ασβεστόλιθος, η λατόµευση 

του οποίου γίνεται κατά χώραν. Ο λόφος Παλιόκαστρο, ή Κοκκινιά, ή Πρασινίτσα (αρ. 248, 

χάρτης 9), που βρίσκεται στο ψηλότερο σηµείο, τειχίστηκε και αποτέλεσε την ακρόπολη της 

πόλης (εικ. 406). Η θέση και η µορφή του λόφου του Παλιόκαστρου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 

στη διαχρονική του χρήση. Υψώνεται στα Β/ΒΑ της πόλης σε ύψος 80µ. και χαρακτηριστικό 

της µορφής του είναι οι απότοµες πλαγιές του. Η πρόσβαση στην ακρόπολη πρέπει να 

επιτυγχανόταν από τα ΒΑ, όπου θεωρούµε ότι είναι το καταλληλότερο σηµείο. Κατά τη M. 

Jost, η οχύρωση της Ψωφίδας ανήκει στην κατηγορία «villes mixtes»
743

. 

Η ακρόπολη της πόλης έχει άµεση οπτική επαφή στα ΒΑ µε τη θέση Παλιόκαστρο, ή 

Κάστρο του Αγριδίου (αρ. 235, χάρτης 9), η οποία αποτελεί αµυντικό εξάρτηµα της Ψωφίδας, 

αφού η θέση ελέγχει το πέρασµα από το Λεχούρι προς το αχαϊκό Λεόντιον και, επιπλέον, 

ελέγχει την κοιλάδα της Σέλιτσας. Λίγο ανατολικότερα υψώνεται ο Τάρταρης, από την κορυφή 

του οποίου ελέγχονται οι προσβάσεις από το ∆ροβολοβό–∆εσινό προς την Κέρτεζη και την 

κοιλάδα του Ερασίνου/Βουραϊκού, ο αυχένας Πριολίθου, καθώς και η περίκλειστη κοιλάδα που 

καταλαµβάνει ο Κλείτωρ. Παρόλο που στον Τάρταρη δεν αναφέρονται στοιχεία αρχαιότερα
744

, 

                                                 
741

. Πίκουλας 1999, 149–152. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 429–432. 
742

. Πίκουλας 1999, 152–153. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 432–433. Η παρουσία του οχυρού προκύπτει και από την αρ. πρ. 

604/28.6.1946 αναφορά του Ν. Ζαφειροπούλου, µετά από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ. 
743

. Jost 1999, 198–199. 
744

. ΚΕ, 210. Μπάλλας, 144. 
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είναι πιθανόν στην κορυφή του να υπήρχε κάποιο φρυκτώριο, ως ενδιάµεση «γέφυρα» οπτικής 

επικοινωνίας της κοιλάδας της Σέλιτσας µε την κοιλάδα του Αροανίου
745

.  

Στα Α/ΝΑ η ακρόπολη της Ψωφίδας έχει άµεση οπτική επαφή µε τον Άγιο Αθανάσιο, 

ή Αβρότι
746

 (αρ. 288, χάρτης 9), από την κορυφή του οποίου είναι ορατή η κοιλάδα του 

Λάδωνα στα Α της ∆άφνης (παλ. τοπων. Στρέζοβα), ο Τάρταρης και στο µεγαλύτερο τµήµα της 

η κοιλάδα Τριποτάµων – Παγκρατίου, διαµέσου της οποίας διέρχεται ο κύριος άξονας από 

Ψωφίδα προς Καφυές (17η οδός). Είναι, επίσης, ορατό το πέρασµα που οδηγεί στον Άγιο Πέτρο 

Κοντοβάζαινας και από εδώ στη Θέλπουσα (17η οδός, α). Ο Γ. Α. Πίκουλας, κατά την αυτοψία 

που πραγµατοποίησε το 2003, ανάµεσα στους αρµακάδες και τα ερείπια εγκατάστασης των 

ΥΒΥΖ χρόνων εντόπισε σε µερικά σηµεία θεµέλιο προγενέστερης εγκατάστασης, που ανήκει 

πιθανότατα σε αρχαίο φρυκτώριο. Στη θέση αυτή πρέπει να υπήρχε κάποια οχυρωµατική 

εγκατάσταση, οχυρό, ή πύργος, που να έχει σχέση µε την άµυνα των γειτονικών πόλεων 

Ψωφίδας και Πάου. 

Ο λόφος Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα (αρ. 299, χάρτης 9) θεωρείται η ακρόπολη της 

Πάου και ανήκει στη κατηγορία «villes acropoles» κατά την M. Jost
747

. Ο λόφος είναι 

οχυρωµένος (εικ. 534–535, σχ. 81–82) και ελέγχει το ανατολικό τµήµα της κοιλάδας 

Τριποτάµων – Παγκρατίου (εικ. 18), µερικώς το δυτικό τµήµα αυτής (εικ. 31) στη θέση 

Κεραµιδιά (αρ. 273, χάρτης 8), όπου και η κώµη Σείραι, που αποτελούσε το Α όριο των 

Ψωφιδίων και το πέρασµα προς το Αφροδίσιον όρος (17η
 οδός, α), ενώ έχει άµεση οπτική 

επαφή µε τον Άγιο Αθανάσιο, ή Αβρότι (αρ. 288, χάρτης 9).  

Στην κορυφή του βουνού Άγιος Αθανάσιος, (αρ. 92, χάρτης 7, ΕΠΙΜΕΤΡΟ και κεφ. 

VII ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) περιοχής Άνω Βλασίας Καλαβρύτων, εντοπίστηκαν κατάλοιπα 

οχυρωµατικής εγκατάστασης, πιθανόν οχυρού που υποκαθιστούσε την ακρόπολη του αχαϊκού 

Λεοντίου. Η στρατηγική της θέση, επάνω στη φυσική δίοδο, που από την Ψωφίδα οδηγεί στο 

Καστρίτσι, καθιστά αναµενόµενη τη διαχρονική της χρήση (εικ. 595). Η δυνατότητα της 

οπτικής επαφής που παρέχει σε µεγάλη ακτίνα, ιδίως στα Β που ανοίγονται αρκετά περάσµατα, 

όπως η δίοδος που οδηγεί στο Άνω Μαζαράκι (Ρακίτα) (9η οδός), το πέρασµα των Νεζερών 

                                                 
745

. Ο Α. Λέλος τοποθετεί στο λόφο Κάστρο (αρ. 232, χάρτης 9, ΕΠΙΜΕΤΡΟ), που βρίσκεται στα ΝΑ του χωριού 

Λιβάρτζι και στα Β της συµβολής των χειµάρρων Λεχουρίτικου και Λιβαρτζινού, οι οποίοι συµβάλλουν στον 

Αροάνιο (αρχ. Ερύµανθος), «ακρόπολη», που έλεγχε τις στενές κοιλάδες Λεχουρίου και Λιβαρτζίου αντίστοιχα 

(βλ. Λέλος, 85). Μάλιστα, κάνει µνεία για ίχνη τοίχου πιθανόν «φράγκικου κτηρίου». Ο λόφος παρέχει το 

πλεονέκτηµα να έχει τη φύλαξη και τον οπτικό έλεγχο της φυσικής διόδου που οδηγεί στο αχαϊκό Λεόντιον, όµως, 

εκτός του ότι κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν αρχαιότητες, δεν έχει και οπτική επαφή µε το άστυ της Ψωφίδας, 

στη χώρα της οποίας ανήκει. Αντίστοιχο κτίσµα πιθανότατα να υπήρχε στο Κάστρο του Αγριδίου, εκεί που σήµερα 

βρίσκεται το εκκλησάκι της Αναλήψεως, το οποίο έχει οπτική επαφή µε την ακρόπολη της Ψωφίδας και, επιπλέον, 

ελέγχει και την κοιλάδα της Σέλιτσας.  
746

. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι, σύµφωνα µε την τοπική παράδοση, το όνοµα του βουνού Αβρότι προέρχεται 

από τη λέξη ἄβροτος που σηµαίνει αθάνατος (ΑΖ, 63). 
747

. Jost 1999, 195. 
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διαµέσου του οποίου επιτυγχάνεται η πρόσβαση στην Αχαΐα (1η οδός), στα Ν τη δίοδο που 

έρχεται από την Ψωφίδα (19η οδός, β) και στα Α η οδός που οδηγεί στη Κύναιθα (1η οδός).  

Τα κατάλοιπα ισχυρού τοίχου που εντοπίστηκαν στο λόφο Γλινίτσα (αρ. 78, χάρτης 

7), στην περιοχή του Μάνεσι Καλαβρύτων, συνηγορούν, µε µεγάλη επιφύλαξη, στην απόδοσή 

τους σε κάποια οχυρωµατική εγκατάσταση για τον έλεγχο του οδικού δικτύου
748

. Από την 

κορυφή του λόφου είναι ορατό το πέρασµα που οδηγεί στην Αιγιάλεια διαµέσου του διασέλου 

του Αντίλαλου (7η οδός), το Α τµήµα της κοιλάδας εκατέρωθεν των Μανεσαίικου και 

Γουµενιτσιάνικου ποταµών (εικ. 189) (1η οδός), καθώς και το πέρασµα Αχλάδα στα Α του 

χωριού Κορφές, που οδηγεί στο Σκεπαστό και από εδώ στην Κύναιθα (6η οδός, β). 

Επίσης, το µικρό πλάτωµα στην κορυφή του λόφου Γλανιτσά (αρ. 319, χάρτης 8) 

πιθανόν να φιλοξενούσε κάποιο µικρό οχυρό, που θα έλεγχε τη κοιλάδα του Λάδωνα, καθώς 

και το δρόµο που ερχόταν από τις Καφυές προς την Ψωφίδα (17η οδός) και αυτόν που 

διερχόταν από την παραλαδώνια κώµη Νάσοι και έφθανε στους Θαλιάδες (17η οδός, β). 

Ένα ακόµη σηµείο, που πιθανόν να ήταν οχυρωµένο, είναι ο λόφος Γαρού Ράχη (αρ. 

25, χάρτης 6), εάν λάβουµε υπόψη µας τα κατάλοιπα που εντοπίζονται στα Α αυτού και τη 

δίοδο που διέρχεται από εδώ µέσω του ποταµού Σελινούντα (8η οδός). Βορειότερα, στο χωριό 

Μελίσσια, ο Α. Γ. Βόρδος εντόπισε δύο φυλακεία, που βρίσκονται πλησίον του ποταµού 
749

.  

 

Ο πύργος που εντοπίστηκε στη θέση Άγιος Ιωάννης Καλλιθέας Κλειτορίας (αρ. 151, 

χάρτης 8), θα µπορούσε να ενταχθεί στην ΒΥΖ περίοδο
 750

. Λόγω έλλειψης ανασκαφικών 

δεδοµένων, δεν γνωρίζουµε την ακριβή χρονολόγησή του. Στα Ν και ∆ του πύργου είναι ορατά 

τετράγωνης κάτοψης κτήρια. Από τη θέση αυτή στα Ν είναι ορατός ο λόφος του Αγίου 

Αθανασίου Αµυγδαλιάς (αρ. 277, χάρτης 8), ο Τάρταρης, ή Κάστρο του Σοπωτού (αρ. 238, 

χάρτης 8) και ο λόφος Κάστρο του χωριού Καστέλλι (αρ. 157, χάρτης 8) στα Ν/ΝΑ ο δρόµος 

που ξεκινάει από τον Κλείτορα και διέρχεται παραπλεύρως του ρέµατος Παναγιά (16η οδός, α) 

και στα ΝΑ ο αυλώνας (15η οδός). Στα Β είναι ορατή η δίοδος που διέρχεται από το χωριό 

Γλάστρα και οδηγεί στον κάµπο των Λουσών (13η οδός, γ). Επίσης, η οχυρωµατική 

εγκατάσταση που εντοπίστηκε στο βουνό Άγιος Αθανάσιος στα ∆ της Βλασίας (αρ. 92, χάρτης 

7, ΕΠΙΜΕΤΡΟ), δεν αποκλείεται να χρησιµοποιήθηκε και κατά την περίοδο αυτή, αφού η 

Ν/Ν∆ πλευρά της οχύρωσης, πλάτους 1.30µ. είναι επιµεληµένης κατασκευής και έχει ως 

συνδετικό υλικό ισχυρό ασβεστοκονίαµα και κεραµίδια
751

. 

                                                 
748

. Πίκουλας 2008, 251–260, πίν. 57–62. 
749

. Βόρδος 1996, 252. 
750

. Για αµυντικού χαρακτήρα εγκαταστάσεις της ΒΥΖ εποχής πρβλ. Pattenden, 258–299. 
751

. Στα τέλη του 13
ου

 αι. µ.Χ., οι µεσαιωνικές οχυρώσεις που κατασκευάζονται από Βυζαντινούς, χαρακτηρίζονται 

από την επιµεληµένη δόµηση, την εκµετάλλευση του χώρου και των αρχαίων οχυρώσεων για την ασφαλέστερη 

άµυνα (βλ. Bon 1969, 516–518, 662–663, πίν. 161–163). 
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Κατά την ΥΒΥΖ εποχή
752

, το νέο πολιτικό σύστηµα έφερε στην Πελοπόννησο και την 

ίδρυση του κάστρου753
, το οποίο αποτελούσε το σύµβολο της φεουδαρχίας. Τα περισσότερα 

κτίστηκαν επάνω σε προγενέστερες εγκαταστάσεις αµυντικού χαρακτήρα, όπως το Κάστρο της 

Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6)
754

, η ακρόπολη της Ψωφίδας (αρ. 248, 

χάρτης 9) και άλλα, που ιδρύονται όπου οι Φράγκοι έκριναν απαραίτητο
755

. Τα κάστρα της 

εποχής αυτής, ως επί το πλείστον, είναι πρόχειρης κατασκευής και δείχνουν «κατασκευές 

εσπευσµένες», όπως π.χ. το Κάστρο στη θέση Χώτσα, ή Καστέλλι (αρ. 318, χάρτης 9), το 

οποίο κατασκευάστηκε για τις αµυντικές ανάγκες κάποιας χρονικής στιγµής και στη συνέχεια 

εγκαταλείφθηκε
756

. Σε µια τέτοια ορεινή περιοχή, όπως αυτή των Καλαβρύτων, είναι φυσικό να 

µην είναι επιµεληµένης κατασκευής, διότι τους κατακτητές ενδιέφερε η γρήγορη προστασία 

τους από τους εξωτερικούς κινδύνους
757

 και, επιπλέον, ήταν «ξένοι» ανάµεσα στο ντόπιο 

πληθυσµό
758

.  

 

Στην Επαρχία Καλαβρύτων αρκετές είναι οι θέσεις, στις οποίες εντοπίστηκαν 

αµυντικές οχυρώσεις της περιόδου αυτής:  

i) Το Κάστρο της Ωριάς, γνωστό ως Κάστρο των Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6), ή 

ως Παλαιοκαλάβρυτα, ή Παλαιόκαστρο
759

, το οποίο καταλαµβάνει την ακρόπολη της Κύναιθας 

(εικ. 94, σχ. 12) και αποτέλεσε την έδρα του βαρώνου Othon de Tournay, ή Durnay, µνεία του 

οποίου γίνεται στο Χρονικό του Μορέως
760

.  

ii) Το Κάστρο Τρεµουλά (αρ. 68, χάρτης 6), που βρίσκεται στα Α του Κάστρου των 

Καλαβρύτων στο βουνό Πριόνι, και οι Φράγκοι κατακτητές ονόµαζαν de la Tremouille, από το 

όνοµα του οποίου έλαβε και το βουνό το όνοµά του
761

. Τα ερείπια καταλαµβάνουν µικρή 

έκταση σήµερα και φαίνεται ότι ανήκουν σε πύργο/βίγλα και δεξαµενή παρά σε κάστρο (εικ. 

                                                 
752

. Στην περιγραφή των Κάστρων της Επαρχίας Καλαβρύτων συνέβαλε τα µέγιστα ο Γ. Παπανδρέου, ο οποίος 

είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε µε τα µεσαιωνικά µνηµεία της περιοχής και το έργο του παραµένει ακόµη και 

σήµερα πολύτιµο βοήθηµα.  
753

. Επιλέγεται ο όρος «Κάστρο» αντί «Φρουρίου», γιατί πέραν της έννοιας του οχυρού περιέχει και αυτή της 

οχυρωµένης κατοικίας–πύργου των φεουδαρχών και των ηγεµόνων. Για το θέµα βλ. Ζήβας, 109–110. Κουµούση 

2005 (υπό έκδοση). 
754

. Το Κάστρο των Καλαβρύτων ανήκει στις ανεξάρτητες αµυντικές µονάδες, αποµονωµένα δηλαδή κάστρα µε 

στρατηγική θέση που ελέγχει διάβαση της ενδοχώρας, σύµφωνα µε τη µελέτη της Α. Κουµούση. Για το θέµα βλ. 

Κουµούση 2005 (υπό έκδοση). 
755

. Για την φράγκικη οχυρωµατική αρχιτεκτονική πρβλ. Carpenter – Bon, 135–137, 248–256, 265–271. Επίσης 

Bon 1937, 136–208. 
756

. Μπάλλας, 122. 
757

. Τόσο οι οµοεθνείς τους όσον και ο ντόπιος πληθυσµός αποτελούσαν κίνδυνο για τους Φράγκους και δεν 

έλειπαν οι συγκρούσεις (βλ. Μπάλλας, 81). 
758

. Όπως επισηµαίνει η Χ. Μαλτέζου, τα κάστρα της Πελοποννήσου είναι «άτεχνες αποµιµήσεις εκείνων της 

δυτικής Ευρώπης» (βλ. Μαλτέζου, 250).  
759

. Πίκουλας 1980–1981, 342. 
760

. Τὸν μισὲρ Ὄτον ντὲ Τουρνᾶ ἐπρονοίασεν ὡσαύτως/νὰ ἔχη τὰ Καλάβρυτα καὶ φίε δέκα και δύο (πρβλ. Το 

Χρονικό του Μορέως, έκδοση Π. Καλονάρου 1940, 83, στ. 1939 και Bon 1969, 108). ΚΕ, 154–155. 
761

. ΚΕ, 155–156. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι η βαρωνία της οικογένεια των de la Tournay, η οποία δεν είχε 

κληρονόµους, περιήλθε στους de la Tremouille, βαρώνους της Χαλανδρίτσας, οι οποίοι κυριάρχησαν στα 

Καλάβρυτα για τρεις γενιές. (Πρβλ. ΚΕ, 34). 
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145), ο οποίος στέγαζε µικρή φρουρά. Είχε οπτική επαφή µε τον αυχένα του Αγίου Νικολάου, 

απ’ όπου διερχόταν δρόµος. 

iii) Η αρχαία οχύρωση στη θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα (αρ. 55, χάρτης 6), που 

χρησιµοποιήθηκε και στους ΥΒΥΖ χρόνους, αφού λόγω της θέσεώς της ελέγχει το διαχρονικό 

πέρασµα που διέρχεται από εδώ (1η οδός, εικ. 99, 102).  

iv) Το βουνό Άγιος Αθανάσιος (αρ. 92, χάρτης 7, ΕΠΙΜΕΤΡΟ) που τειχίζεται, αφού 

βρίσκεται επάνω στο σηµείο σύγκλισης οδικών αρτηριών (1η και 19η οδός, β).  

v) Ο Λόφος Τσιούγκα (αρ. 172, χάρτης 8) στην εδαφική περιφέρεια της Τουρλάδας, 

όπου σώζονται ερείπια πύργου της περιόδου, πιθανόν κυκλικής κάτοψης
762

.  

vi) Στη θέση Ράχη (Στα ανατολικά του χωριού) (αρ. 176, χάρτης 8), κατά τον Γ. 

Παπανδρέου, υπήρχε πύργος της ΥΒΥΖ, ή της Οθωµανικής περιόδου, ο οποίος όµως σήµερα δε 

σώζεται
763

.  

vii) Στα Ν∆ της αρχαίας πόλης του Κλείτορος και στη θέση Παλαιόπυργος, ή 

Παλιόπυργος (αρ. 187, χάρτης 8) στην κορυφή του λόφου εντοπίζεται πύργος, κτισµένος από 

πέτρες και συνδετικό υλικό ασβεστοκονίαµα (εικ. 333).  

viii) Στο λόφο Κάστρο (αρ. 157, χάρτης 8), που υψώνεται στα ΝΑ του χωριού 

Καστέλλι, υπάρχουν τα ερείπια πύργου της ΥΒΥΖ περιόδου (εικ. 297–299), παραπλεύρως του 

οδικού άξονα που διέρχεται διαµέσου του αυχένα του Πριολίθου, ο οποίος είναι διαχρονικό 

πέρασµα (12η οδός)
764

.  

ix) Στο λόφο Άγιοι Θεόδωροι του χωριού Καστέλλι (αρ. 156, χάρτης 8), που οφείλει 

το όνοµά του στο οµώνυµο εξωκλήσι, εντοπίζονται επίσης ερείπια της ΥΒΥΖ περιόδου και 

συγκεκριµένα µικρή οχυρωµατική εγκατάσταση (εικ. 296)
765

.  

x) Οχυρωµατική εγκατάσταση της περιόδου, πιθανόν πύργου, εντοπίζεται στη N 

πλαγιά του βουνού Κλάπα στην περιοχή της Λυκουρίας (αρ. 201, χάρτης 8, ΕΠΙΜΕΤΡΟ), 

σύµφωνα µε τη µαρτυρία των γηραιοτέρων του χωριού.  

xi) Στη θέση Ράχη του Πύργου (αρ. 207, χάρτης 8) τα σωζόµενα ερείπια ανήκουν σε 

πύργο, ο οποίος είχε οπτική επαφή µε το διάσελο του Αγιο-Λιά (αρ. 201, χάρτης 8) και τα 

κατάλοιπα στην πλαγιά του βουνού Κλάπα και µε την κοιλάδα του Λάδωνα στα ∆.  

xii) Στη θέση Πύργος (αρ. 212, χάρτης 8) της περιοχής Φιλίων τα ερείπια ανήκουν σε 

πύργο, πιθανόν κυκλικής κάτοψης, που βρίσκεται πλησιόχωρα της οδικής αρτηρίας (17η οδός), 

η οποία εξακολουθεί και αυτή την εποχή να είναι σε χρήση.  

                                                 
762

. ΙΚ, 108. Μπάλλας, 152–153. 
763

. ΑΖ, 54. 
764

. Leake, II 256. Μπάλλας, 150. 
765

. Ο Μπάλλας αναφέρει ότι το µήκος της ανέρχεται σε 90µ. και το πλάτος της 10µ. Πρβλ. Μπάλλας, 150. 
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xiii) Το Κάστρο της Μαµαλούκας, που εντοπίζεται στο λόφο Άγιος Αθανάσιος (αρ. 

277, χάρτης 8, εικ. 501) Αµυγδαλιάς (παλ. τοπων Μαµαλούκα)
766

, µε θέα σε όλη την 

παραλαδώνια περιοχή.  

xiv) Την κορυφή του λόφου Άγιος Γεώργιος, ή Κάστρα (αρ. 283, χάρτης 8)
767

 

καταλαµβάνει το οµώνυµο Κάστρο, που υψώνεται στα ∆ του χωριού Πεύκο (εικ.516–518). 

Παρά τη µικρή έκτασή του, το Κάστρο του Πεύκου (Τσαρουχλιού) είναι ισχυρή αµυντική 

εγκατάσταση, αφού τα θεµέλια των οικιών εκτός της οχύρωσης συνηγορούν στην άποψη ότι 

εδώ ο φεουδάρχης ήταν ισχυρός.  

xv) Το Κάστρο, ή Φαβοβούνι (αρ. 292, χάρτης 8) της Χόβολης, που βρίσκεται στα 

Ν/Ν∆ του χωριού Κάτω Χόβολη· δεν σώζεται καµµία οχύρωση, παρά µόνον πριν από το 

διάσελο κυκλικό κτίσµα, το οποίο ο Μπάλλας θεωρεί ότι είναι βίγλα
768

.  

xvi) Η ακρόπολη της Πάου, που εντοπίζεται στο λόφο Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα (αρ. 

299, χάρτης 9), πρέπει να χρησιµοποιήθηκε και στα ΥΒΥΖ χρόνια, λόγω της επίκαιρης θέσεώς 

της (εικ. 534)
769

.  

xvii) Στη θέση Παλιόκαστρο Βαρδάλας (αρ. 290, χάρτης 9), που βρίσκεται στα ΒΑ 

του λόφου της Τσιούγκας (αρ. 293, χάρτης 9), σώζονται ερείπια οχυρωµατικής εγκατάστασης 

(εικ. 528–529).  

xviii) Το Κάστρο Αβρότι, ή Κάστρο Αγίου Αθανασίου (αρ. 288, χάρτης 9) 

βρίσκεται στο βουνό Άγιος Αθανάσιος (ύψους 1.108µ.)
770

, που υψώνεται στα Ν∆ του παλαιού 

χωριού Σκούπι και είναι από παντού απόκρηµνο και δυσπρόσιτο (εικ. 526–527). Στην κορυφή 

του σώζονται τα ερείπια ισχυρού φρουρίου, στο οποίο είχε την έδρα του ένας από τους 12 

φεουδάρχες της βαρωνίας των Καλαβρύτων
771

.  

xix) Στη θέση Παλιόκαστρο, ή Κάστρο του Αγριδίου (αρ. 235, χάρτης 9) δεν 

εντοπίζεται κάστρο παρά πύργος, ο οποίος ελέγχει την κοιλάδα της Σέλιτσας. Τη θέση του 

πύργου καταλαµβάνει σήµερα το εξωκκλήσι της Αναλήψεως
772

.  

xx) Η ακρόπολη της Ψωφίδας στη θέση Παλιόκαστρο, ή Κοκκινιά, ή Πρασινίτσα 

(αρ. 248, χάρτης 9) καταλαµβάνεται αυτή την εποχή και αποτελεί το κάστρο των Τριποτάµων. 

Ο A. Bon το χαρακτηρίζει ως «une petite château triangulaire» (εικ. 406, 409) και θεωρεί ότι η 

ακρόπολη χρησιµοποιήθηκε και κατά το Μεσαίωνα
773

.  

                                                 
766

. Leake, II 107. Μπάλλας, 99–101. 
767

. ΙΚ, 107-108, Μπάλλας, 105–111. 
768

. Μπάλλας, 111. 
769

. Μπάλλας, 157–160. Kourelis, 341–343.  
770

. Για το Κάστρο του Αγίου Αθανασίου, ή Αβρότι πρβλ. ΙΚ, 103-105. Κυριακόπουλος 1984, 28–30. Μπάλλας, 

113–120. 
771

. ΑΖ, 63. Αναφέρει ότι η περίµετρος της εσωτερικής οχύρωσης είναι 2 χλµ. και οι οικίες 150 περίπου. Ο Κ. 

Κυριακόπουλος αναφέρει ότι η περίµετρος είναι 1.500µ. (Κυριακόπουλος 1984, 28).  
772

. Μπάλλας, 138–139. 
773

. Bon 1969, 662. Μπάλλας, 131–138. Μουτζάλη 2004, 159–168, πίν. 49–52. 
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xxi) Η θέση Χώτσα, ή Καστέλλι (αρ. 318, χάρτης 9, εικ. 561), που βρίσκεται στο 

χωριό Νάσια σε υψόµετρο 833µ.
774

 (εικ. 561). 

xxii) Η θέση Παλιόκαστρο ∆ρυµώνα, ή Ανατολικό Κάστρο ∆άφνης (αρ. 323, 

χάρτης 8), όπου εντοπίζονται οχύρωση και θεµέλια κτηρίων πιθανόν της περιόδου αυτής
775

. Ο 

Μπάλλας εντόπισε ίχνη τείχους από ξερολιθιά (εικ. 565). 

xxiii) Η θέση Βασιλίκου Λάκκα, ή ∆υτικό Κάστρο της ∆άφνης (αρ. 322, χάρτης 8, 

εικ. 564), στην οποία εντοπίζονται οχύρωση και θεµέλια κτηρίων
776

 (εικ. 564). 

Στη ΜΤΒΥΖ περίοδο τα Καλάβρυτα, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, πέφτουν στα χέρια 

των Τούρκων. Μετά την κατάληψη του Ακροκορίνθου από το Μωάµεθ τον Β΄ και την κάθοδό 

του στην Πελοπόννησο, ο κατακτητής ζητά µεταξύ άλλων, εκτός από την παράδοση της 

Πάτρας και της Βοστίτσας (Αίγιον), τα Καλάβρυτα. Την περίοδο αυτή αναφέρονται τρία 

κάστρα: i) το κάστρο του Τάρταρη, ή Σοπωτού (Tartari vel Tradici Grando), ii) το κάστρο 

των Τριποτάµων (Tripotame vel Trisotenia) και iii) το Κάστρο των Καλαβρύτων (Calaurata 

vel Calavrita)
777

.  

Κατάλοιπα της Τουρκοκρατίας εντοπίστηκαν στο σηµερινό χωριό Ελατόφυτο (παλ. 

τοπων. Μάζι), στη θέση Κιόνια (αρ. 142, χάρτης 8)
778

 και στη θέση Αγία Παρασκευή του 

χωριού Λευκάσι (αρ. 194, χάρτης 8), στην αριστερή/δυτική όχθη του ρέµατος Παναγιάς το 

Ρέµα, τα οποία έχουν σχέση µε αµυντικές εγκαταστάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
774

. ΚΕ, 202. Μπάλλας, 120–122. 
775

. Μπάλλας, 123–128. Kourelis, 261–263. 
776

. Μπάλλας, 125–128. Kourelis, 262–263. 
777

. Μπάλλας, 97–99. 
778

. Kourelis, 312 
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V∆. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 

 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Το µοναδικό παράδειγµα ταφής, στη διάρκεια της Νεολιθικής εποχής, είναι αυτό του 

Σπηλαίου των Καστριών, ή των Λιµνών (αρ. 140, χάρτης 8), που βρέθηκε κατά την ανασκαφή 

του από τον Αδ. Σάµψων. Ο τάφος οριζόταν από πέτρες και βρισκόταν παράλληλα µε το βράχο 

του σπηλαίου, που περιείχε αδιατάρακτη ταφή ενός εύρωστου ανδρός. Ο νεκρός ήταν 

τοποθετηµένος εκτάδην, σπάνιο φαινόµενο για την εποχή. Κοντά στο σκελετό βρέθηκαν και 

οστά δεύτερου ατόµου, πιθανόν υπόλοιπο παλαιοτέρας ταφής, η οποία αποµακρύνθηκε για την 

τοποθέτηση του δευτέρου ατόµου
779

. Ήταν ακτέριστος και ανήκει στην κατηγορία των 

λιθοπερίβλητων τάφων
780

. Ως προς την κατάκλιση του νεκρού, φαίνεται ότι στο Σπήλαιο των 

Καστριών, ή των Λιµνών οι Νεολιθικοί άνθρωποι δεν ακολούθησαν την επικρατούσα συνήθεια, 

δηλαδή την έντονη συσπειρωµένη στάση, που γνωρίζουµε από την Αρχαιότερη Νεολιθική 

εποχή, και τη συνεσταλµένη στάση στη διάρκεια της Νεολιθικής. Στην περίπτωση των 

Καστριών µεγάλη σηµασία αποκτά ο συγκεκριµένος ενταφιασµός, που αποτελεί και 

παράδειγµα Νεολιθικής ταφής
781

. 

 

ΠΡΩΤΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  

Η επιφανειακή έρευνα δε µας έδωσε στοιχεία νεκροταφείων που να έχουν σχέση µε 

την περίοδο αυτή. Ούτε και κατά το παρελθόν έχουν εντοπιστεί, ή διενεργηθεί ανασκαφές σε 

νεκροταφεία αυτών των χρόνων
782

. 

 

ΜΕΣΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Ανύπαρκτα σχεδόν είναι και τα στοιχεία για τη ΜΕ περίοδο
783

. Για την πρώιµη και 

µέση περίοδο (ΜΕ Ι και ΜΕ ΙΙ) δε γνωρίζουµε απολύτως τίποτε, και γενικότερα οι γνώσεις µας 

για την εποχή αυτή είναι περιορισµένες στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στη ΜΕ ΙΙ/ΥΕ Ι περίοδο 

ίσως να ανήκει ένας κτιστός θαλαµοειδής τάφος, που εντοπίστηκε στη θέση Άγιος 

Κωνσταντίνος Βιλιβίνας (αρ. 1, χάρτης 6, εικ. 36). Οι τάφοι αυτού του τύπου εµφανίζονται σε 

αυτή την περίοδο και σχετίζονται µε την ενδυνάµωση του εθίµου των οικογενειακών, ή 

οµαδικών ταφών. Εντοπίζονται είτε µεµονωµένοι είτε εντός των ορίων τύµβων και η χρήση 

τους συνεχίζεται σποραδικά έως το τέλος της ΠΡ περιόδου. Η ακριβής χρονολόγηση του 

µνηµείου δεν είναι δυνατή, πριν από την ανασκαφή του. 

                                                 
779

. Σάµψων 1997, 44–45. 
780

. Για το θέµα πρβλ. Χουρµουζιάδης, 211. 
781

. Για τις ταφές, τα ταφικά ήθη και έθιµα της εποχής πρβλ. Χουρµουζιάδης, 201–212. 
782

. Για τους τάφους της προµυκηναϊκής εποχής βλ. Papadopoulos 1979, 49. 
783

. Papadopoulos 1979, 50. 
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Στην ίδια περίοδο, πιθανώς, ανήκει και πεταλόσχηµη, ή αψιδωτή κατασκευή, που 

βρέθηκε στη θέση Ξηρόκαµπος Σκεπαστού (αρ. 63, χάρτης 6, σχ. 20), η οποία µπορεί να 

ερµηνευθεί είτε ως κτιστός θαλαµοειδής τάφος είτε ως «κενοτάφιο», γνωστό από διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας από τα ΜΕ χρόνια
784

. Σε ορισµένες από αυτές τις περιπτώσεις το 

πεταλόσχηµο οικοδόµηµα σχετίζεται µε τύµβους και µε τη λατρεία των νεκρών. Η ακριβής 

χρονολόγησή του δεν είναι εφικτή, λόγω της απουσίας κινητών ευρηµάτων, θα µπορούσε όµως 

να τοποθετηθεί από τη ΜΕ µέχρι και τη ΓΕ εποχή
785

. 

 

ΥΣΤΕΡΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Κατά την Υστεροελλαδική, ή Μυκηναϊκή εποχή (ΥΕ) εντοπίστηκαν δέκα τρεις (13) 

θέσεις
786

, από τις οποίες οι εννέα (9) αντιστοιχούν σε νεκροταφεία και είναι οι παρακάτω: Αγία 

Παρασκευή, ή Αλώνια Βρυσαρίου (αρ. 29, χάρτης 6), Πλατάνα Βρυσαρίου (αρ. 30, χάρτης 6), 

Πουρνάρι οικισµού Λοµποκά Μικρού Ποντιά (αρ. 33, χάρτης 7), Λόφος Πρινάκια Βρυσαρίου 

(αρ. 34, χάρτης 6), Κρανιά, ή Αλώνια οικισµού Λοµποκά Μικρού Ποντιά (αρ. 37, χάρτης 7), 

Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων (αρ. 89, χάρτης 6), Βρωµονέρι Μανεσίου (αρ. 90, χάρτης 

7), Αρνούγκα Κανδάλου (αρ. 132, χάρτης 8), Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των Καστριών, ή Σπήλαιο 

των Λιµνών (αρ. 140, χάρτης 8). 

Σύµφωνα µε την τοποθέτησή τους στους αντίστοιχους χάρτες, η διασπορά τους 

αντιστοιχεί προς τη διατύπωση της υπόθεσης περί ύπαρξης πληθυσµιακών οµάδων-πυρήνων, 

που είναι διάσπαρτες στην περιοχή µελέτης. Πιθανόν η τοποθέτησή τους να µην είναι τυχαία 

και να οφείλεται στη µορφολογία του εδάφους, ή να αποτελούν ενότητες «διοικητικές»
787

. Με 

άλλα λόγια, το ανάγλυφο του εδάφους αποτέλεσε το βασικότερο παράγοντα για την προσέγγιση 

και το σχηµατισµό της πολιτικής γεωγραφίας. Και στην περίοδο αυτή, παρατηρούµε ότι 

βρίσκονται κοντά σε εύφορα εδάφη, που στην πραγµατικότητα είναι στενές λωρίδες γης 

εκατέρωθεν ποταµών και επάνω σε οδικούς άξονες. 

Σχετικά µε το νεκροταφείο του Βρυσαρίου, η αρχή του ανάγεται στην ΥΕ ΙΙΒ 

περίοδο
788

, ώστε να είναι από τα πρωιµότερα νεκροταφεία στην περιοχή, γεγονός όχι άνευ 

σηµασίας. Ο µόνος γνωστός τύπος τάφου που χρησιµοποιείται στη µυκηναϊκή περίοδο, στην 

υπό εξέταση περιοχή, είναι ο λαξευτός θαλαµοειδής
789

. Το γεγονός ίσως να είναι τυχαίο και 

                                                 
784

. Η Λ. Παρλαµά θεωρεί ότι ο τύπος αυτός των τάφων, ο οποίος έχει ερευνηθεί στη Μεσσηνία, γεννήθηκε από τη 

ΜΕ οικία. Πιστεύει ότι είναι καθαρά µεσσηνιακός και αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο της κρητικής επίδρασης. 

Πρβλ. Παρλαµά, 252–257. 
785

. Moschos 2000, 18, µε βιβλιογραφία. 
786

. Τρεις αντιστοιχούν σε οικισµό και µία σε «φρουριακή εγκατάσταση», βλ. οικείο κεφάλαιο VA. ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ. 
787

. Βλ. Μόσχος 2007, 278 κ.ε. Οι C. B. Mee και W. G. Cavanagh αναφέρουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα στη 

σχέση µυκηναϊκών νεκροταφείων και οικισµών και το θέµα πρέπει να διελευκανθεί. Για το θέµα πρβλ. Mee – 

Cavanagh, 225–243. 
788

. Παπάζογλου-Μανιουδάκη, 1999, 269. 
789

. Για τα είδη των µυκηναϊκών τάφων και τη διασπορά τους στον ελλαδικό χώρο πρβλ. Cavanagh – Mee. 
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πιθανότατα οφείλεται στην περιορισµένη έρευνα, καθώς στην υπόλοιπη Αχαΐα, όπου ο 

θαλαµοειδής είναι ο συνήθης τύπος, είναι επίσης γνωστοί οι θολωτοί, οι κτιστοί κιβωτιόσχηµοι, 

οι κτιστοί θαλαµοειδείς, οι λάκκοι, αλλά ακόµα και οι τύµβοι
790

. Θα πρέπει, λοιπόν, να 

αναµένουµε στο µέλλον τον εντοπισµό και άλλων τύπων µνηµείων.  

Ως προς τα ταφικά έθιµα, δεν υπάρχουν τοπικές ιδιαιτερότητες και ισχύουν τα συνήθη 

στο µυκηναϊκό κόσµο
791

. Ο ενταφιασµός είναι ο µόνος τρόπος ταφής και το έθιµο της καύσης 

δεν έχει εισχωρήσει στην περιοχή. Αλλά και στην υπόλοιπη Αχαΐα, όπως και σε όλη τη δυτική 

Ελλάδα, οι περιπτώσεις καύσεων στα νεκροταφεία των θαλαµωτών, ή και στους θολωτούς 

τάφους της Καλλιθέας Πατρών
792

 και του Πετρωτού
793

, είναι λιγοστές και τα στοιχεία που 

έχουµε είναι επισφαλή, ώστε το έθιµο να είναι τελικά αµφισβητήσιµο
794

. Τους νεκρούς 

συνοδεύουν τα συνήθη κτερίσµατα, κυρίως πήλινα αγγεία, αλλά και χάλκινα αντικείµενα, όπως 

όπλα, εργαλεία και µικροτεχνήµατα. Τα ευρήµατα αυτά φανερώνουν σχέσεις και επαφές µε τον 

υπόλοιπο µυκηναϊκό κόσµο. Κατά την πρώιµη µυκηναϊκή εποχή, τα ευρήµατα από το Βρυσάρι 

φανερώνουν σχέσεις µε την Ηλεία, τη Μεσσηνία και την Αχαΐα
795

, που δηλώνουν ότι από πολύ 

νωρίς η περιοχή ήταν στραµµένη προς τη δυτική Πελοπόννησο, αν και λείπει από την Αχαΐα µία 

συγκριτική µελέτη της πρώιµης και της ανακτορικής περιόδου, η οποία θα καταδείκνυε αυτούς 

τους προσανατολισµούς
796

.  

Κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο η κεραµική ακολουθεί το συρµό της δυτικής Αχαΐας και της 

Ηλείας, ώστε να εµφανίζεται σταθερότητα διαµέσου των αιώνων. Τα χαρακτηριστικά της 

κεραµικής αυτής εντάσσονται στο τµήµα της «∆υτικής Ηπειρωτικής Κοινής» αυτών των 

χρόνων
797

. 

Η ΥΕ εποχή στο Σπήλαιο των Καστριών (αρ. 140, χάρτης 8) είναι παρούσα και η 

κεραµική που ήλθε στο φως, κατά την ανασκαφή του, συνυπάρχει µε εκείνη της ΜΕ περιόδου. 

Η ΥΕ ΙΙΙ αντιπροσωπεύεται από ταφές (ανακοµιδές) και, επειδή σπανίζουν τα αποθηκευτικά 

                                                 
790

. Papadopoulos 1979, 51–61. Moschos 2000, 9–33.  
791

. Για τα Οµηρικά και Μυκηναϊκά έθιµα ταφής πρβλ. Mylonas 1948, 56–81. Mylonas 1951, 64–105. Μυλωνάς 

1953–1954, 263–285. 
792

. Παπαδόπουλος 1976, 196–199, πίν. 129–133. Παπαδόπουλος 1977, 184–186, πίν. 112–114. Παπαδόπουλος 

1978α, 122–124, πίν. 100–101. Παπαδόπουλος 1980, 106–110, πίν. 89–94. Παπαδόπουλος 1981, 184, πίν. 147. 

Παπαδόπουλος 1987, 69–72, πίν. 58–63. Παπαδόπουλος 1988, 32–36, πίν. 25–30. Παπαδόπουλος 1992, 53–59 και 

ειδικότερα 57–59, πίν. 17–19. Παπαδόπουλος 1993, 44–47, πίν. 22–24. Παπαδόπουλος 1997, 121–126, πίν. 69–72. 

Παπαδόπουλος 1998, 83–87, πίν. 32–35. Έργον 1987, 89–91. Έργον 1988, 24–26. Έργον 1989, 23–24. Έργον 

1990, 23–24. Έργον 1992, 23–24. Έργον 1993, 21–25. Έργον 1997, 49–51. Έργον 1998, 37–39. Έργον 2000, 55–

57. Έργον 2001, 45. 
793

. Πετρόπουλος 1990α, 495–537 και ειδικότερα 499–504. 
794

. Moschos 2008α (υπό έκδοση). 
795

. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1999, 278.  
796

. Η Ar. Rizio του Πανεπιστηµίου Νεάπολης (Ιταλίας) προετοιµάζει ήδη σχετική µε το θέµα µεταδιδακτορική 

διατριβή. 
797

. Πρβλ. Moschos 2002, 15–32 και ειδικότερα 15–16. Moschos 2008α (υπό έκδοση). 
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αγγεία, το σπήλαιο χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά ως χώρος ταφής, σύµφωνα µε την άποψη 

της Ε. Σαλαβούρα
798

. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ευρήµατα της ΥΕ ΙΙΙ περιόδου, τα οποία σήµερα εκτίθενται 

σε αίθουσα της Μονής της Αγίας Λαύρας που έχει διαµορφωθεί σε Μουσείο, δεν προέρχονται 

από κάποια αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα, όπως υποστηρίζει η Λ. Κοντορλή-

Παπαδοπούλου
799

, αλλά από τάφους που βρέθηκαν στα Β της Μονής. Κατά τη διάνοιξη του 

δρόµου από τη Μονή της Αγίας Λαύρας προς το Ηρώον, καθώς και κατά τις εργασίες που 

έλαβαν χώρα το 1930–1932 για την ανέγερσή του (Ηρώου), στο βουνό που βρίσκεται στα ∆ του 

µυχού της κοιλάδας (ύψους 955µ.), είχαν βρεθεί πήλινα αγγεία, όπως ανέφερε ο Ηγούµενος της 

Μονής στον Γ. Α. Πίκουλα το 1987
800

. Εποµένως, εάν στην περιοχή του µυχού της κοιλάδας 

υπάρχει νεκροταφείο της εποχής αυτής, τότε και εδώ υπάρχει η αντίστοιχη πληθυσµιακή οµάδα, 

στην οποία ανήκει το νεκροταφείο. Μάλιστα, ο Γ. Παπανδρέου, στην προσπάθειά του να 

τοποθετήσει την Κύναιθα στην περιοχή της κοιλάδας, αναφέρει ότι στην περιοχή της Αγίας 

Λαύρας πλησίον των υπωρειών του βουνού, στη γωνία της κοιλάδας, δεν υπάρχουν λείψανα 

που να αποδεικνύουν τη θέση της πόλης εἰ μὴ τάφοι τινὲς λελαξευμένοι801
.  

Κατά την Πρωτογεωµετρική περίοδο (ΠΓΕ) χρησιµοποιούνται κάποιοι από τους 

θαλαµοειδείς τάφους της ΥΕ περιόδου, όπως για παράδειγµα στο Βρυσάρι
802

, και πίθοι, όπως 

στις θέσεις Ξηρόκαµπος (αρ. 63, χάρτης 6) και Λάκκωµα, ή Λάκκος στον Πριόλιθο (αρ. 135, 

χάρτης 8), χωρίς να έχει εµφανισθεί ακόµη το έθιµο της καύσης
803

. 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Εντοπίστηκαν σαράντα (40) θέσεις, στις οποίες η παρουσία των θραυσµάτων πίθων 

είναι έντονη. Όλες βρίσκονται επάνω σε οδικούς άξονες και αυτές που παραθέτονται εδώ 

θεωρούµε ότι ανήκουν σε νεκροταφεία αντίστοιχων οικισµών, που βρίσκονται διάσπαρτοι σε 

όλο το χώρο της εξεταζόµενης περιοχής. Πρόκειται για τις θέσεις: Πλαγιά, ή Λάκκα Βάλτας 

(αρ. 2, χάρτης 6), Αυχένας, Εικονοστάσι Αγίου Βασιλείου Βιλιβίνας (αρ. 7, χάρτης 6), 

Αµπέλια Βιλιβίνας (αρ. 8, χάρτης 6), Άγιος Νικόλαος Βάλτας (αρ. 11, χάρτης 6), Άϊ-Γιώργης 

Πλατανιώτισσας (αρ. 12, χάρτης 6), Μονή Μακελλαριάς Λαπαναγών (αρ. 16, χάρτης 7)
804

, 

Καρές Κορφών (αρ. 18, χάρτης 6), Πράσινο Χωράφι, ή Παλιάχωρα (αρ. 21, χάρτης 6), Μέργα 

                                                 
798

. Σαλαβούρα 2007, 222. Ανάλογη περίπτωση και αυτή του σπηλαιώδους χάσµατος στα Μαυράτα 

Κεφαλληνίας. Για το θέµα πρβλ. Μόσχος 2007, 260, αρ. 42, µε βιβλιογραφία. 
799

. Papadopoulos – Kontorli-Papadopoulou 1984, 224–229. 
800

. Βλ. Πίκουλας, αρ. Ηµερ. VIII. Ο γηγενής Αλ. Λεχουρίτης µου επιβεβαίωσε το γεγονός, ο οποίος το είχε 

ακούσει από τον παππού του, αναφέροντάς µου ότι είχαν βρεθεί «πολλά πράγµατα από µεγάλους τάφους».  
801

. ΑΖ, 69. 
802

. Παπάζογλου-Μανιουδάκη, 1999, 269. 
803

. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί µία καύση από τη θέση Ζωϊτάδα Κρήνης Πατρών, όπου το µυκηναϊκό 

νεκροταφείο, για την οποία δεν υπάρχουν επαρκή ανασκαφικά στοιχεία. Για το θέµα πρβλ. Moschos 2009, 249.  
804

. Σύµφωνα µε το αρ. πρ. 882/7.6.1947 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας 

Λαπαναγών, αναφέρεται ότι στη Μονή είχαν κατατεθεί δύο αγγεία, πιθανόν των ΓΕ χρόνων, τα οποία δεν 

γνωρίζουµε που βρίσκονται σήµερα, αφού το 1980 άγνωστοι λήστεψαν τη Μονή. 
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Ίσωµα, ή Παναγιά (αρ. 31, χάρτης 6), Βαρθολοµιό οικισµού Λοµποκά Μικρού Ποντιά (αρ. 32, 

χάρτης 7), Κλοκός Καλαβρύτων (αρ. 40, χάρτης 6)
805

, ∆ρούκα Λάκκα οικισµού Λαπάθειας 

Τρεχλού (αρ. 44, χάρτης 7), Πουρνάρες οικισµού Λαπάθειας Τρεχλού (αρ. 52, χάρτης 7), 

Γρανπόπολις Κάτω Βλασίας (αρ. 57, χάρτης 7), Ξηρόκαµπος Σκεπαστού (αρ. 63, χάρτης 6), 

Καλύβες Σκεπαστού (αρ. 64, χάρτης 6), Αγία Παρασκευή Καλαβρύτων (αρ. 65, χάρτης 6)
806

, 

Καλάβρυτα (αρ. 71, χάρτης 6), Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου Καλαβρύτων (αρ. 74, 

χάρτης 6), (Εντός του οικισµού) Μανεσίου (αρ. 82, χάρτης 7)
807

, Καραµεσιναίικα Κάτω 

Βλασίας (αρ. 92, χάρτης 7), Άγιος Νικόλαος Λαγοβουνίου (αρ. 115, χάρτης 8), Κόκκορη 

Πριολίθου (αρ. 131, χάρτης 8), Νεκροταφείο Πριολίθου (αρ. 133, χάρτης 8), Άγιος Πέτρος 

Άνω Κλειτορίας (αρ. 175, χάρτης 8)
808

, Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ) Άνω 

Κλειτορίας (αρ. 183, χάρτης 8), Αρβανιτόλακκα Κλείτορος (αρ. 192, χάρτης 8), Αγία 

Παρασκευή Λευκασίου (αρ. 194, χάρτης 8), Αγία Μαρίνα Κλείτορος (αρ. 195, χάρτης 8), 

Σουληνάρια Φιλίων (αρ. 196, χάρτης 8), Παλιοχώρι Φιλίων (αρ. 198, χάρτης 8), Χάνια Φιλίων 

(αρ. 214, χάρτης 8), (Μέσα στο χωριό) οικισµού Κάτω Τριποτάµων Τριποτάµων (αρ. 253, 

χάρτης 9), Στα Λάζια Αµυγδαλέας (αρ. 274, χάρτης 8), Χάνι, ή Χάνι του Πίττα Αµυγδαλέας 

(αρ. 276, χάρτης 8), Μητρόπολη Πεύκου (αρ. 278, χάρτης 8), Άγιος Γεώργιος, ή Κάστρα 

Πεύκου (αρ. 283, χάρτης 8), Κεραµιδωτή Κάτω Χόβολης (αρ. 285, χάρτης 8), Χείµαρρος 

Αυτίτσαινας Πάου (αρ. 294, χάρτης 9) και Κιούπια Σκοτάνης (αρ. 302, χάρτης 8). 

Οι γνώσεις µας για την περίοδο αυτή είναι λίγες. Τα περισσότερα στοιχεία που 

εντοπίστηκαν αφορούν σε ταφικούς πίθους. Πρόκειται για ατοµικές ταφές (ενταφιασµούς), 

όπως γνωρίζουµε και από τον υπόλοιπο ηπειρωτικό χώρο, σε µεγάλους πίθους. Η στροφή προς 

τους ατοµικούς τάφους µε την εγκατάλειψη των οικογενειακών είναι γνωστή από την 

Υποµυκηναϊκή περίοδο, αλλά στην Αχαΐα το γεγονός αυτό συνέβη µόνον από την ΠΓΕ περίοδο 

και µετά
809

.  

Η µικρής διάρκειας ανασκαφική έρευνα στη θέση Ξηρόκαµπος Σκεπαστού (αρ. 63, 

χάρτης 6) µας έδωσε δύο σηµαντικά στοιχεία: α) ο ενταφιασµός σε πίθο εµφανίζεται από την 

ΠΓΕ έως το τέλος της ΑΡΧ περιόδου
810

 χωρίς διακοπή και εποµένως δεν θα πρέπει να τεθεί 

θέµα προέλευσης των ταφικών πίθων, αφού η παρουσία τους στην Μυκηναϊκή Αχαΐα και την 

Πελοπόννησο έχει συνδεθεί µε την εισβολή νέων φύλων από το Βορρά
811

 και β) την εµφάνιση 

των κανθάρων
812

. 

                                                 
805

. Ο πίθος που ανασκάφηκε στη θέση αυτή περιείχε ευρήµατα της ΜΓΕ εποχής. 
806

. Πίθος µε ευρήµατα ΥΓΕ εποχής. 
807

. Ταφικός πίθος µε ευρήµατα ΥΓΕ χρόνων. 
808

. Ταφικός πίθος µε ευρήµατα ΥΓΕ χρόνων. 
809

. Βλ. πιο πάνω ΠΓΕ περίοδο. 
810

. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται στη Μεσσηνία κατά την ΠΓΕ περίοδο (Χωρέµης 1973, 25–74 και ειδικότερα 

47–48, εικ. 12, πίν. 175) και να επαναλαµβάνεται στα Νιχόρια στο τέλος της ΥΓΕ περιόδου (Nichoria III 260–265). 
811

. Μαζαράκης Αινιάν, 168. Γκαδόλου 2008, 243. 
812

. Γκαδόλου 2008, 243. 
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Από την περιοχή απουσιάζουν οι καύσεις. Ο καθηγητής Π. Θέµελης σηµειώνει ότι το 

έθιµο της καύσης «δεν αποτελεί εθνική διαφοροποίηση µεταξύ ιωνικού και δωρικού στοιχείου. 

Απόδειξη αυτού αποτελεί η δωρική Πελοπόννησος, όπου έχουµε τον ενταφιασµό και η δωρική 

Θήβα στην οποίαν επικρατεί η καύση»
813

. Η Α. Γκαδόλου αναλύει διεξοδικά το θέµα της 

καύσης και µεταξύ άλλων αναφέρει ότι εάν αποδεχτούµε την άποψη ότι η Αχαΐα δεν ήλθε ποτέ 

σε επαφή µε την Ανατολή, είναι λανθασµένη, διότι σχέσεις µεταξύ των δύο περιοχών υπήρχαν 

ήδη από την ΥΕ ΙΙΙ έως και την ΥΓΕ περίοδο και η καύση υπάρχει στη µυκηναϊκή περίοδο
814

. 

Θεωρεί ότι η απουσία της καύσης στους πρώιµους ιστορικούς χρόνους διαφοροποιεί την 

περιοχή της Αχαΐας από τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου και αυτή η ιδιαιτερότητα 

ίσως να οφείλεται «στο συνδυασµό συγκεκριµένων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών ή 

προσωπικών επιλογών»
815

. 

Ωστόσο, το έθιµο της καύσης είναι γνωστό στο µυκηναϊκό νεκροταφείο του 

Παλαιοκάστρου της Αρκαδίας, κατά την Πρωτογεωµετρική περίοδο
816

. Ήδη οι B. Eder και R. 

Jung έχουν συσχετίσει τις καύσεις του νεκροταφείου των τύµβων της θέσης Χανιά, ή Χάνια–

Μοναστηράκι στις Μυκήνες της υποµυκηναϊκής περιόδου µε την περιοχή της Ιταλίας
817

. 

Βεβαίως, το έθιµο ήταν διαδεδοµένο και στην περιοχή της Σταµνάς στην Αιτωλία κατά την 

ΠΓΕ εποχή
818

, ώστε να µην είναι πρόσφορη πλέον η αναζήτηση σχέσεων µε την Ανατολή για 

την ερµηνεία του φανοµένου στην Αχαΐα και κατ’ επέκταση στην περιοχή των Καλαβρύτων. 

 

ΑΡΧΑΪΚΗ–ΚΛΑΣΙΚΗ–ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ–ΡΩΜΑΪΚΗ–ΥΣΤΕΡΟΡΩΜΑΪΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

Στο πέρασµα από τους ΥΓΕ στους ΠΑΡΧ χρόνους, οι νεκροί ενταφιάζονται όπως και 

στην προηγούµενη περίοδο, σε ταφικούς πίθους, σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας στις θέσεις 

Βελβίνικο Φλαµπούρων (αρ. 49, χάρτης 6), Ξηρόκαµπος Σκεπαστού (αρ. 63, χάρτης 6), 

Κιούπια Καλαβρύτων (αρ. 69, χάρτης 6), Σκαµιά στο Τρεχλό (αρ. 72, χάρτης 7), (Μέσα στο 

Χωριό) Κρυονερίου (αρ. 81, χάρτης 7) και Άγιος Πέτρος (αρ. 175, χάρτης 8)
819

. Πολύ πιθανόν 

να συνεχίστηκε το ίδιο έθιµο και κατά τους ΑΡΧ χρόνους. Για την περίοδο αυτή δεν 

γνωρίζουµε εάν το έθιµο της καύσης υφίσταται, ή υπάρχει σε περιορισµένη κλίµακα
820

, ή 

συνηθίζεται ο ενταφιασµός σε λάκκους.  

                                                 
813

. Πρβλ. Θέµελης 1973, 356–366. 
814

. Γκαδόλου 2008, 248–249. 
815

. Γκαδόλου 2008, 247–249. Για τα ταφικά έθιµα των πρώιµων ιστορικών χρόνων πρβλ. Μαζαράκης Αινιάν, 

150–151.  
816

. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β΄, 345. 
817

. Για το θέµα πρβλ. Eder – Jung 2005, 485–493 και ειδικότερα 493. 
818

. Moschos 2008α (υπό έκδοση). 
819

. Στην Αχαΐα οι ταφές σε πίθους συνεχίζονται µέχρι και την Ελληνιστική περίοδο, όπως και στην Ηλεία. Για την 

Αχαΐα πρβλ. Σταυροπούλου-Γάτση 1997, 286–287 και για την Ηλεία πρβλ. Χατζή-Σπηλιοπούλου 1991, 351–363. 
820

. Η θέση Σκαµιά του Τρεχλού ίσως να αποτελεί εξαίρεση, αφού, όπως αναφέρει ο ανασκαφέας Μ. Πετρόπουλος, 

στο ηµερολόγιο ανασκαφής, ο πίθος ΙΙΙ είχε χρησιµοποιηθεί και «για δευτερογενή ταφή υπολειµµάτων καύσης». 
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Μοναδική µαρτυρία καύσης των ΑΡΧ χρόνων µας παραδίδει ο Γ. Παπανδρέου για την 

περιοχή της Πάου και ειδικότερα, στη θέση Χείµαρρος της Αυτίτσαινας (αρ. 294, χάρτης 9), 

για την οποία χαρακτηριστικά αναφέρει ότι εἰς τὸν ῥύακα τῆς Αὐτιτσαίνης, εὑρέθησαν καὶ 

εὑρίσκονται πληθὺς ἀγγείων ἐπιταφίων καὶ χαλκῶν καὶ πηλίνων καὶ ἄλλων ποικίλων 

κτερισμάτων μετ’ ὀστῶν, ὡσαύτως δὲ καὶ πίθοι καὶ ποικίλα ἀγγεῖα, ὧν ἓν πήλινον καὶ 

μέγα εὑρέθη ἐσχάτως πλῆρες ὀστῶν ἡμικαύστων μετὰ τέφρας, ἅτινα θραύονται ἀτυχῶς 

καὶ περιφρονοῦνται ὑπὸ τῶν χωρικῶν821. Πιθανόν, οι αναφερόµενοι ταφικοί πίθοι και 

κεκαµένα οστά από το Γ. Παπανδρέου να ανήκουν στην ΑΡΧ εποχή, αφού η πόλη ήκµασε κατά 

την περίοδο αυτή.  

Οι δύο χάλκινες λαβές υδριών (εικ. 389) που περισυλλέχθηκαν από το Ν. 

Ζαφειρόπουλο στην περιοχή της Αροανίας (παλ. τοπων. Σοπωτό) (αρ. 238, χάρτης 9), πιθανόν 

να προέρχονται από αντίστοιχο οικισµό της εποχής, ο οποίος καταλάµβανε το χώρο του 

σηµερινού χωριού Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό), ή στην κοιλάδα της Σέλιτσας. Εάν τα 

αναφερόµενα από τον Α. Λέλο, ότι στη κοιλάδα της Σέλιτσας, παραπλεύρως της Επαρχιακής 

οδού Τριποτάµων – Σοπωτού, βρέθηκαν «λίθινοι τάφοι» (αρ. 234, χάρτης 9) σε εργασίες 

άροσης και καλλιέργειας των αγρών
822

, παραπέµπουν σε κιβωτιόσχηµους, τότε µπορούµε να 

πούµε ότι στην περιοχή συνυπάρχει ο ενταφιασµός σε πίθους και σε κιβωτιόσχηµους τάφους.  

Από τα στοιχεία φαίνεται ότι στην περιοχή κυριαρχεί ο ενταφιασµός και όχι η καύση. 

Επιπλέον δεν εντοπίστηκαν στοιχεία σχετικά µε άλλον τρόπο ενταφιασµού για την περίοδο 

αυτή, όπως π.χ. ενταφιασµός σε αβαθή ορύγµατα που καλύπτονται από πλακοειδείς λίθους. 

Στη θέση Καψαλάκι του οικισµού Μενυχταίικα (αρ. 48, χάρτης 7) έχουµε και ταφή σε 

κιβωτιόσχηµο τάφο. Από την τελευταία, καθώς και από τη θέση Κιούπια των Καλαβρύτων 

έχουµε τα µοναδικά αµυντικά και επιθετικά όπλα που βρέθηκαν στην περιοχή.  

Στα ΚΛ και ΕΛΛ χρόνια οι τάφοι, ως επί το πλείστον, είναι κιβωτιόσχηµοι, 

κατασκευασµένοι από πλάκες µαρµάρου, ή σχιστολιθικές, κεραµοσκεπείς καλυβίτες, ή 

λακκοειδείς. Επίσης, χρησιµοποιούνται σαρκοφάγοι, µαρµάρινες τεφροδόχες κάλπες και 

εγχυτρισµοί. Συνήθως περιέχουν µία ταφή, χωρίς όµως να αποκλείονται και οι περιπτώσεις των 

πολλαπλών ταφών. Τα κτερίσµατα είναι µυροδοχεία, λυχνάρια, λεκανίδες, πυξίδες, πινάκια, 

ανάγλυφοι σκύφοι, νοµίσµατα και κοσµήµατα.  

Στη ΡΩΜ εποχή οι τάφοι είναι συνήθως κτιστοί κιβωτιόσχηµοι, ορθογώνιοι, 

επιχρισµένοι µε κονίαµα και µε πυθµένα από πήλινες πλάκες, εγχυτρισµοί, κεραµοσκεπείς 

καλυβίτες και λίθινες σαρκοφάγοι. Τα κτερίσµατα συνίστανται σε τριφυλλόστοµες ραβδωτές 

οινοχόες, λυχνάρια, άωτα κύπελλα, γυάλινα αγγεία και χάλκινα νοµίσµατα. 

 

                                                 
821

. ΙΚ, 54. Παπανδρέου 1920, 128. Κυριακόπουλος 1984, 24. 
822

. Λέλος, 81–82. 
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ΝΩΝΑΚΡΙΣ 

Κατά την επιφανειακή έρευνα, στη Νώνακρη δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να 

αφορούν στο νεκροταφείου του οικισµού. Οι E. Curtius
823

 και Γ. Παπανδρέου
824

 κάνουν µνεία 

για «λαξευµένους τάφους στο βράχο», οι οποίοι, πιθανότατα, κατά το Γ. Α. Πίκουλα, 

αποτελούσαν τµήµα του νεκροταφείου της πόλης
825

.  

 

ΚΥΝΑΙΘΑ 

Στην περιοχή του οροπεδίου των Καλαβρύτων δεν εντοπίστηκαν οι νεκροπόλεις των 

ΚΛ και ΕΛΛ χρόνων της Κύναιθας. Αντίθετα, για την περίοδο της ρωµαιοκρατίας έχουµε 

κάποιες ενδείξεις, που αφορούν στη θέση του νεκροταφείου της ΡΩΜ Κύναιθας. Κατά µήκος 

της αριστερής/βόρειας πλευράς του δρόµου Πατρών – Χαλανδρίτσας – Καλαβρύτων, στη θέση 

Ξηρόκαµπος (αρ. 63, χάρτης 6), εντοπίστηκαν όστρακα και κοµµάτια κεραµίδων, που 

προέρχονται, πιθανόν, από τάφους της εποχής. Το στοιχείο αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το 

τµήµα του σύγχρονου δρόµου, που διέρχεται από εδώ, πρέπει να ανήκει σε τµήµα της αρχαίας 

οδού. Επιπλέον, επιβεβαιώνουν την άποψη του Γ. Α. Πίκουλα, ότι η πόλη στα ΡΩΜ χρόνια 

µετατοπίζεται δυτικότερα στο µυχό της κοιλάδας
826

. Η εύρεση ενεπίγραφης στήλης, που 

προέρχεται «αόριστα από τη Μονή της Αγίας Λαύρας»
827

, δεν αποκλείεται να προέρχεται από 

το χώρο του βουνού, που υψώνεται στα ∆ του µυχού, και στη ΡΩΜ εποχή να χρησιµοποιήθηκε 

και για νεκροταφείο. 

Στα Β/ΒΑ του µυχού και στην αριστερή/βόρεια όχθη του Ερασίνου/Βουραϊκού 

ποταµού, στη θέση Άγιοι Θεόδωροι, ή Αϊθοδωρότρυπα (αρ. 41, χάρτης 6) ο Γ. Α. Πίκουλας 

δηµοσίευσε δύο ταφικά κτίσµατα
828

, µνεία των οποίων γίνεται από τους περιηγητές και από 

αναφορά του Ν. Ζαφειροπούλου. Οι δύο ταφικές κατασκευές, κατά το µελετητή, «µαρτυρούν 

ένα αντίστοιχο πολιτιστικό επίπεδο και δεν µπορεί να είναι ξεκοµµένες από ένα οικιστικό χώρο 

και, εποµένως, αντικατοπτρίζουν την ευµάρεια του οικισµού, στον οποίο ζει η πολιτική, 

οικονοµική και κοινωνική ελίτ». Ο Γ. Α. Πίκουλας τα χρονολογεί στην ύστερη ρωµαιοκρατία. 

Τρεις τάφοι που ερευνήθηκαν παλαιότερα, ένας στη θέση Ξυδιά (αρ. 77, χάρτης 6) ΥΡΩΜ 

χρόνων στα ΒΑ της Μονής και δύο κιβωτιόσχηµοι στα Β της Μονής Αγίας Λαύρας (αρ. 89, 

χάρτης 6) των ΡΩΜ χρόνων, συνηγορούν στην προέκταση του νεκροταφείου προς τα Α/ΒΑ, 

ενώ οι τάφοι της δεύτερης θέσης καταδεικνύουν την ύπαρξη νεκροταφείου κατά την περίοδο 

αυτή. Έτσι, η µορφολογία του εδάφους για την πόλη της Κύναιθας καθόρισε και τη διάταξη του 

οικιστικού της κέντρου και του νεκροταφείου της. 

                                                 
823

. Curtius, I 197. 
824

. ΑΖ, 78. 
825

. Πίκουλας 1986, 317, υποσ. 2. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 223. 
826

. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 40. 
827

. Rizakis 1979, I 394, αρ. 285. 
828

. Πίκουλας 1980–1981, 347–354 και ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 51–58, όπου και όλη η σχετική βιβλιογραφία. 
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ΛΟΥΣΟΙ 

Στην περιοχή της κοιλάδας των Λουσών (Σουδενών) δεν έχουν ανασκαφεί 

νεκροταφεία, ή έστω µεµονωµένοι τάφοι και τα στοιχεία που διαθέτουµε προέρχονται από 

αναφορές αρχαιολόγων, οι οποίοι στο παρελθόν επισκέφθηκαν την περιοχή. Στις Ακλαδούρες 

(αρ. 96, χάρτης 8) και στον οικισµό Χαρακτινός (αρ. 105, χάρτης 8) εντοπίζονται τα 

νεκροταφεία της πόλης των Λουσών, το βόρειο και δυτικό/νοτιοδυτικό αντίστοιχα. Στην πρώτη 

θέση τίποτε σήµερα δεν είναι ορατό, αλλά, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Φ. Πέτσα, ο 

σύγχρονος δρόµος που οδηγεί στο Σιγούνι διήλθε του αρχαίου νεκροταφείου και κατέστρεψε 

κεραµοσκεπείς τάφους
829

. Στον οικισµό Χαρακτινού τοποθετείται η δυτική νεκρόπολη της 

πόλης, την οποία διασχίζει η αρχαία διάνοιξη, που ξεκινάει από την κοιλάδα του 

Ερασίνου/Βουραϊκού και οδηγεί στο ιερό της πόλης. Μέχρι σήµερα δεν έχουν ανασκαφεί ούτε 

έχουν επισηµανθεί τάφοι σε όλη την κοιλάδα, ούτε υπάρχουν ενδείξεις ενταφιασµού 

προγενέστερων εποχών. 

 

ΚΛΕΙΤΩΡ 

Και η πόλη του Κλείτορα διαθέτει δύο οργανωµένα νεκροταφεία, το ανατολικό και το 

δυτικό. Το ανατολικό νεκροταφείο εντοπίζεται στη θέση Ξερόκαµπος, ή Τρούπα (αρ. 169, 

χάρτης 8), η οποία αποτελεί την προς Α προέκταση της θέσης Φραγκοκκλήσι, ή Παναγιά (αρ. 

170, χάρτης 8). Το ίδιο νεκροταφείο εκτεινόταν και εν µέρει στις θέσεις Γυναικείο Χάνι, ή 

Ξυδιάς (αρ. 177, χάρτης 8) και Άγιος Γεώργιος (αρ. 182, χάρτης 8). Στο πλαίσιο του έργου 

«Αναδασµός της κοιλάδας του Αροάνιου», η Μ. Πετριτάκη ανέσκαψε κιβωτιόσχηµους τάφους 

των ΥΑΡΧ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ και ΥΡΩΜ χρόνων. Τα λιγοστά ευρήµατα που έχουν δηµοσιευθεί, 

υποδηλώνουν ένα οργανωµένο νεκροταφείο και σύµφωνα µε την άποψη της ανασκαφέως, η 

περίοδος ακµής είναι στους ΚΛ και ΕΛΛ χρόνους. Στη θέση Φραγκοκκλήσι, ή Παναγιά (αρ. 

170, χάρτης 8), η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή του ανατολικού νεκροταφείου της 

πόλης, ανέσκαψε τάφους που ανήκουν στη ΡΩΜ και ΥΡΩΜ εποχή. Το ανατολικό νεκροταφείο 

εκτείνεται προς τα Β µέχρι τη θέση Βλιχίνι, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ήλθαν στο φως κατά 

τη διάρκεια ανασκαφικής έρευνας στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Π. Ντόλκα-Οικονόµου (αρ. 169, 

χάρτης 8, ΕΠΙΜΕΤΡΟ)
830

.  

Το δυτικό νεκροταφείο εντοπίζεται στη θέση Στα Μνήµατα (αρ. 168, χάρτης 8). Η 

εύρεση ενεπίγραφης στήλης µε απεικόνιση πολεµιστή, γνωστή ως «τιµητική στήλη του 

Πολυβίου»
831

, πρέπει να προέρχεται από το δυτικό νεκροταφείο, όπως υποστηρίζει ο Ευθ. 

Μαστροκώστας
832

. Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι, τα ευρήµατα που ανέσκαψε η Μ. 

                                                 
829

. Πέτσας, 186. 
830

. Αλεξοπούλου 2008α (υπό έκδοση). 
831

. Bol – Eckstein, 83–93, πίν. 40–41. 
832

. Βλ. αναφορά Ευθ. Μαστροκώστα µε αρ. πρ. 418/27.7.1964. 
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Πετριτάκη στη θέση Φραγκλοκκλήσι, ή Παναγιά (αρ. 170, χάρτης 8), δεν ανήκουν σε 

νεκροταφείο της ΕΛΛ περιόδου της πόλης, όπως υποστηρίζει ο Γ. Παπανδρέου, ο οποίος 

θεωρεί ότι το ανάγλυφο του Πολυβίου προέρχεται από εδώ, αφού και στη θέση αυτή η Μ. 

Πετριτάκη εντόπισε δύο αρτηρίες της πόλης
833

, ενώ η θέση στα ΥΡΩΜ χρόνια χρησιµοποιείται 

ως νεκροταφείο και αποτελεί την προς Β προέκταση της θέσης Ξερόκαµπος, ή Τρούπα (αρ. 

169, χάρτης 8).  

Το δυτικό νεκροταφείο της πόλης εκτείνεται και στη θέση Άγιος Πέτρος (αρ.175, 

χάρτης 8), στα ∆ και Β του ερειπωµένου σήµερα εξωκλησιού, καθώς και προς τα Β, στο σηµείο 

απ’ όπου σήµερα διέρχεται η κοίτη του ποταµού Καρνέσιου, ή Ζούγρα (αρ. 167, χάρτης 8), στη 

νότια/δεξιά όχθη του οποίου εντοπίστηκε ταφικός πίθος και περισυνελέγη ενεπίγραφη 

επιτύµβια στήλη.  

 

ΨΩΦΙΣ 

Για την πόλη των ΚΛ και ΕΛΛ χρόνων, εκτός από το γεγονός ότι δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί ανασκαφές, τα στοιχεία που διαθέτουµε είναι λίγα και προέρχονται από την 

περιγραφή του χώρου από το φιλόλογο Γ. Παπανδρέου και τις µαρτυρίες των γηγενών της 

περιοχής. Και για την πόλη αυτή δεν γνωρίζουµε εάν στους ΚΛ χρόνους διέθετε δύο 

νεκροταφεία. Όµως, στην ΕΛΛ εποχή πρέπει να είχε δύο, το ανατολικό και το δυτικό, διαµέσου 

των οποίων διέρχονταν οδικοί άξονες, που τη συνέδεαν µε τις άλλες πόλεις της Αρκαδίας και 

της Πελοποννήσου. 

Το ανατολικό νεκροταφείο πρέπει να εκτεινόταν και στις δύο πλευρές του αρχαίου 

δρόµου, ο οποίος ξεκινούσε από την ανατολική πύλη (αρ. 243, χάρτης 9) και έβαινε 

παραπλεύρως του Λιβαρτζινού, ή Αροάνιου (αρχ. Ερύµανθος) ποταµού. ∆εν αποκλείεται, στο 

πλησιέστερο προς την πόλη τµήµα, να υπήρχαν και αναληµµατικοί τοίχοι στην πλευρά του 

ποταµού, οι οποίοι ασφαλώς θα όριζαν συστάδες τάφων, ή οικογενειακούς περιβόλους. Κατά 

την επιφανειακή έρευνα, σε αυτό το χώρο
834

 και, συγκεκριµένα, στη θέση Ελουκός (αρ. 241, 

χάρτης 9) εντοπίσαµε µεγάλα κοµµάτια κεραµίδων, που αποτελούσαν την κάλυψη 

κεραµοσκεπών τάφων, και πλησίον τους οστά. 

Το δυτικό νεκροταφείο εκτεινόταν από την Εβραίικη Λάκκα (αρ. 260, χάρτης 9) έως 

τις Παλιοφυτειές (αρ. 268, χάρτης 9) και τις θέσεις Κατεβάτες (αρ. 265, χάρτης 9) και 

∆εντρούλια (αρ. 267, χάρτης 9), οι οποίες σήµερα διοικητικά ανήκουν στο Νοµό Ηλείας. 

Εκτεινόταν κατά µήκος του οδικού άξονα, που ξεκινούσε από τη δυτική πύλη στη θέση Βρύση 

του Κατριβά (αρ. 254, χάρτης 9), διέσχιζε τη γέφυρα στα δυτικά της και οδηγούσε στη 

συνέχεια στο Λασιώνα και την Ήλιδα, αφού λίγο πριν από το Λασιώνα γινόταν εκτροπή προς 

                                                 
833

. Πετριτάκη 2005, 356. 
834

 Αλεξοπούλου 1999, 280. 
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τα ∆, περίπου στη θέση Άι-Γιαννάκη Λαµπείας (παλ. τοπων. ∆ίβρη)
835

, µε κατεύθυνση προς 

την Πισάτιδα και την Ολυµπία. Στο δυτικό πέρας της θέσης Παλιοφυτειές (αρ. 268, χάρτης 9), 

οι αναφερόµενοι από την Ξ. Αραπογιάννη λιθόπλινθοι
836

 πιθανόν να προέρχονται από ταφικούς 

περιβόλους, που βρίσκονται στην κατεύθυνση του δρόµου. Το στοιχείο αυτό είναι σηµαντικό, 

γιατί υποδηλώνει ότι ο δυτικός άξονας είχε την ίδια σηµασία που έχει και σήµερα και ότι το 

πλησιέστερο προς την αρχαία πόλη τµήµα πλαισιώθηκε µε τάφους και περιβόλους του δυτικού 

νεκροταφείου.  

Ο Α. Θ. Λέλος αναφέρει και «Μαυσωλείον του Μοσχίωνος», το οποίο βρίσκεται στη 

δεξιά πλευρά του οδικού άξονα που οδηγεί προς Ολυµπία και Ήλιδα
837

. Επειδή δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί σωστικού τύπου ανασκαφές, ή συστηµατικές, δεν έχουµε ακριβή στοιχεία ως 

προς την οργάνωση του νεκροταφείου. Σύµφωνα µε µαρτυρίες των γηγενών της περιοχής, όταν 

στη δεκαετία του ’30 διανοίχτηκε η σηµερινή επαρχιακή οδός Πατρών – Τριποτάµων – 

Τριπόλεως (111), ήλθαν στο φως τάφοι, που περιείχαν «οστά, µποτάκια, λυχναράκια, 

νοµίσµατα». Ένα θραύσµα σκύφου (εικ. 495), που βρέθηκε τυχαία από το Ν. Ζαφειρόπουλο 

στον Επαρχιακό δρόµο Πατρών – Τριποτάµων – Τριπόλεως (111), είναι το µοναδικό εύρηµα 

του δυτικού νεκροταφείου της Ψωφίδας.  

Στα ΡΩΜ χρόνια, πιθανόν να συνεχίστηκε η χρήση και των δύο νεκροταφείων, αλλά 

εκτός από αυτά, χρησιµοποιήθηκαν και ορισµένα ακατοίκητα σηµεία που βρίσκονται στη χώρα 

της Ελληνιστικής πόλης, όπως π.χ. στις θέσεις Βιλιβίνα και Αλυσσό (αρ. 222, 223, χάρτης 9) 

του χωριού Λεχούριον, ευρισκόµενες επάνω στο δρόµο που οδηγεί στο αχαϊκό Λεόντιον. Από 

την Ψωφίδα προέρχεται και µία επιγραφή, που χρονολογείται στο 2
ο
–3

ο
 αι. µ.Χ.

838
, χωρίς όµως 

να γνωρίζουµε την ακριβή θέση προέλευσής της.  

 

ΠΑΟΣ 

Λόγω έλλειψης ανασκαφικών δεδοµένων, δεν έχουµε στοιχεία και από την πόλη αυτή. 

Θεωρούµε ότι στις θέσεις Κουκούλες
839

 (αρ. 304, χάρτης 9) και Άγιος Ανδρέας (αρ. 301, 

χάρτης 9, εικ. 543) βρισκόταν το νεκροταφείο της πόλης, σύµφωνα και µε τις µαρτυρίες των 

κατοίκων, οι οποίοι µας ενηµέρωσαν ότι, κατά την άροση των αγρών, αποκαλύπτονταν 

κεραµίδες που περιείχαν «οστά και διάφορα πήλινα». Από τις αναφορές του Γ. Παπανδρέου 

προκύπτει ότι το νεκροταφείο της πόλης βρισκόταν εκατέρωθεν της αρχαίας διάνοιξης Καφυών 

– Ψωφίδας, τµήµα της οποίας αποτελεί σήµερα η σύγχρονη Επαρχιακή οδός Πατρών – 

                                                 
835

. Λεξικό 2001, 247, 2068. 
836

. Αραπογιαννη 1990, 111. 
837

. Λέλος, 51, 66. 
838

 Papapostolou 1993, 95, 23. 
839

. Παπανδρέου 1920, 128. Παπανδρέου 1925, 112. 
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Τριποτάµων – Τριπόλεως (111), δηλαδή στα Α της θέσης Χάνι του Καλαθά (αρ. 303, χάρτης 

9), όπου αποκαλύπτονταν τάφοι που περιείχαν «οστά, µποτάκια, λυχναράκια, νοµίσµατα»
840

.  

Η επιφανειακή έρευνα δεν µας έδωσε στοιχεία σχετικά µε τον εντοπισµό των 

νεκροταφείων των παραλαδώνιων κωµών, εκτός του ευρήµατος που αφορά σε λαβή κατόπτρου 

(εικ. 508), το οποίο προέρχεται από το Πεύκο (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) και είχε βρεθεί στην 

πηγή Αγίου Ανδρέα (αρ. 280, χάρτης 8). Ασφαλώς, θα προέρχεται από το νεκροταφείο του 

οικισµού των Λυκούντων. Άλλωστε, από εδώ διέρχεται και ο αρχαίος δρόµος Κλείτορος – 

Πάου – Ψωφίδας. 

 

∆ΡΟΣΑΤΟ 

Στην περιοχή του ∆ροσάτου και στον οικισµό που εντοπίζεται στις όχθες του ποταµού 

Σελινούντα στα ∆ του χωριού, το νεκροταφείο τοποθετείται στη θέση Μέργα Ίσωµα, ή Παναγιά 

(αρ. 31, χάρτης 6), το οποίο, από τα ευρήµατα (εικ. 71–72) που κατά καιρούς έχουν έλθει στο 

φως, χρησιµοποιείται από τους ΕΛΛ έως και τους ΡΩΜ χρόνους. 

 

ΜΑΝΕΣΙ 

Στην περιοχή του Μανεσίου το νεκροταφείο του οικισµού των πρώιµων ΚΛ και ΕΛΛ 

χρόνων εντοπίζεται στη θέση Καστανιά (αρ. 83, χάρτης 7) και στα ΡΩΜ χρόνια τη νεκρόπολη 

φαίνεται να κατέχει η θέση Τουρκοµνήµατα (αρ. 79, χάρτης 7) στα Α/ΒΑ του χώρου, όπως 

προκύπτει από τη µικρής κλίµακας ανασκαφική έρευνα. Ο εν µέρει αποκαλυφθείς ταφικός 

περίβολος και κεραµοσκεπής τάφος στη θέση Λίµνα (αρ. 39, χάρτης 7) και η ενεπίγραφος 

στήλη, επίσης των ΕΛΛ χρόνων, από τον οικισµό Νεοχώριο Φλαµπούρων, πιθανόν να αποτελεί 

στοιχείο χωροθέτησης δεύτερου νεκροταφείου του οικισµού. 

 

ΒΑΛΤΑ 

Σε δύο θέσεις Βελίνο, ή Βελινός και Άϊ-Γιάννης, ή Αδιάκοπος (αρ. 3, 5, χάρτης 6), 

εντοπίστηκαν τάφοι της ΡΩΜ περιόδου, οι οποίοι επιβεβαιώνουν και τη διέλευση του οδικού 

άξονα (7η οδός). 

 

ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ–ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ–ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Στην περιοχή µελέτης εντοπίστηκαν είκοσι τέσσερις (24) θέσεις που αφορούν σε 

νεκροταφεία της ΠΒΥΖ περιόδου, οι οποίες είναι οι παρακάτω: Αγιάννης, ή Αδιάκοπος (αρ. 5, 

χάρτης 6), Άγιοι Πάντες (αρ. 17, χάρτης 6), Άγιος Ιωάννης (αρ. 22, χάρτης 6), Αλυσός (αρ. 

24, χάρτης 6), Ράϊκου (αρ. 43, χάρτης 6), Στου Άγριου (αρ. 45, χάρτης 6), Πουρνάρες (αρ. 52, 

χάρτης 7), Καστρίτσι (αρ. 67, χάρτης 7), Παναγιά (αρ. 106, χάρτης 8), Ρηµοκκλήσι (αρ. 127, 

                                                 
840

. Παπανδρέου 1920, 128. Παπανδρέου 1925, 113. 
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χάρτης 8), Χάνι Μπράτσικα (αρ. 139, χάρτης 8), Άγιος Ιωάννης (αρ. 147, χάρτης 8), 

Παλαιοκατούνα (αρ. 185, χάρτης 8), Αγία Μαρίνα (αρ. 195, χάρτης 8), Πάνω Βίλα (αρ. 199, 

χάρτης 8), Ράχη Μπραΐµη (αρ. 202, χάρτης 8), Συκιές (αρ. 219, χάρτης 8), Κτήµα Ιωάννη 

Βερροίου (αρ. 227, χάρτης 9), Παναγιά (αρ. 231, χάρτης 9), Άγιοι Ανάργυροι (αρ. 239, 

χάρτης 9), Παλαιβός (αρ. 266, χάρτης 9), Τρούπα (αρ. 284, χάρτης 8), Συνοικισµός Μπάφι 

(αρ. 310, χάρτης 9) και Άγιος Αθανάσιος (αρ. 321, χάρτης 8). 

Πρόκειται για τάφους κιβωτιόσχηµους, οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι από πλάκες 

ασβεστολιθικές, κάθετα τοποθετηµένες, µε µικρό σχετικά πλάτος και έχουν προσανατολισµό Α-

∆
841

. Όσοι τάφοι εντοπίστηκαν, δεν έφεραν καλυπτήρια πλάκα και ήταν συληµένοι. Εξαίρεση 

αποτελούν οι τάφοι των θέσεων Χάνι Μπράτσικα (αρ. 139, χάρτης 8) και Κτήµα Ιωάννη 

Βερροίου (αρ. 227, χάρτης 9), στους οποίους, εκτός από το σκελετικό υλικό, βρέθηκαν και 

κτερίσµατα (εικ. 264). Στη θέση Χάνι Μπράτσικα (αρ. 139, χάρτης 8), η ανασκαφέας Μ. 

Πετριτάκη σηµειώνει ότι ο κιβωτιόσχηµος τάφος, ο οποίος είχε κατασκευαστεί από κεραµίδες 

στέγης ΚΛ–ΕΛΛ χρόνων, εκτός του ότι πρέπει να είχε χρησιµοποιηθεί αρκετές φορές, είχε στο 

εσωτερικό του και σκελετικό υλικό δέκα ατόµων. Στις ταφές αυτής της εποχής είναι 

συνηθισµένο το έθιµο σε κάποια άκρη στο εσωτερικό του τάφου να βρίσκονται συσσωρευµένα 

τα οστά συγγενών, που είχαν θαφτεί προγενέστερα και στη συνέχεια «ξαναθάβονταν»
842

. Το 

όστρακο της κάθετης ταινιωτής λαβής (εικ. 266), το οποίο βρέθηκε εκτός του τάφου, πιθανόν 

να προέρχεται από τη θραύση αγγείων που χρησιµοποιήθηκαν σε επιτάφια γεύµατα
843

. Η 

οινοχόη που βρέθηκε στο κτήµα Ιω. Βέρροιου, στο χωριό Καµενιάνοι (αρ. 227, χάρτης 9, εικ. 

382) χρησίµευε για την προσφορά οίνου προς το νεκρό, έθιµο που συνεχίζεται και σήµερα, ή 

για χοές κατά τη διάρκεια της ταφής και αργότερα
844

. Και οι δύο τάφοι περιείχαν χάλκινα 

ευρήµατα, όπως ζεύγος ενωτίων, ψέλλιο και δακτυλίδι. 

Παλαιοχριστιανικές είναι πιθανότατα και οι ταφές που εντοπίστηκαν στις θέσεις Άγιος 

Ιωάννης (αρ. 22, χάρτης 6) και Αλυσός (αρ. 24, χάρτης 6), οι οποίες έχουν σχέση µε τον 

οικισµό στη θέση Πρωτοβίνα (αρ. 20, χάρτης 6) του οικισµού Φαµελιτίκων ∆ροσάτου. Επίσης, 

οι τάφοι στην Παλαιοκατούνα (αρ. 185, χάρτης 8, εικ. 331–332) ανήκουν στον οικισµό που 

αναπτύχθηκε στα ∆ της αρχαίας πόλης του Κλείτορος˙ το ίδιο ισχύει και για όσους 

εντοπίστηκαν στις θέσεις Πάνω Βίλα (αρ. 199, χάρτης 8, εικ. 345) και Ράχη Μπραΐµη (αρ. 

202, χάρτης 8, εικ. 351), που ανήκουν σε αντίστοιχους οικισµούς. 

Στη ΒΥΖ εποχή οι τάφοι είναι επίσης κιβωτιόσχηµοι και καλυβίτες. Η µοναδική 

µαρτυρία τάφου της περιόδου αυτής αναφέρεται από το Ν. Ζαφειρόπουλο, ο οποίος τον είχε 

                                                 
841

. Το κρανίο στο δυτικό άκρο του τάφου και τα άκρα στο ανατολικό. Ο νεκρός κοιτάζει την ανατολή. 
842

. Ανάλογο παράδειγµα ταφικού εθίµου είναι από τη Θήβα, πρβλ. Κεραµόπουλλος 1926, 126, 135. 
843

. Κεραµόπουλλος 1926, 133. 
844

. Πρβλ. Κεραµόπουλλος 1926, 124–136 και ειδικότερα 130. 
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εντοπίσει στη θέση Άγιος Νικόλαος Φιλίων (αρ. 200, χάρτης 8), όπως προκύπτει από την αρ. 

πρ. 670/24.10.1946 αναφορά του. 
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VΕ. ΙΕΡΑ 

Σε µία κοινωνία απαραίτητο στοιχείο είναι ο τόπος λατρείας, τον οποίο η κοινότητα 

τοποθετεί στην πρώτη γραµµή των ενδιαφερόντων της. Στο εσωτερικό, ή στον περιβάλλοντα 

χώρο της πόλης βρίσκεται το ιερό, η γένεση του οποίου σταθεροποιεί τη λατρεία
845

. Ο Γ. Α. 

Πίκουλας διακρίνει τα ιερά ενός οικιστικού κέντρου σε: α) αστικά, τα οποία βρίσκονται εντός 

των ορίων του οικισµού, β) παρόδια, γ) ιερά ορίων και δ) αποµονωµένα ιερά846
. Η περιγραφή 

των ιερών που ακολουθεί βασίζεται στη µελέτη του Γ. Α. Πίκουλα και, επιπλέον, υπάρχει η 

διευκρίνιση εκτός των τειχών ιερών (extra muros). 

Τα στοιχεία που διαθέτουµε προέρχονται από τις αρχαίες γραπτές µαρτυρίες, τις 

αυτοψίες των αρχαιολόγων Ν. Ζαφειροπούλου και Ευθ. Μαστροκώστα, των περιηγητών και 

του καλαβρυτινού φιλολόγου Γ. Παπανδρέου, τις ολιγοήµερες ανασκαφές στην περιοχή του 

Κλείτορος από τη Μ. Πετριτάκη, την ανασκαφή του ιερού της Αρτέµιδος στους Λουσούς από 

το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, την ανασκαφή στη θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή 

Αγίων Θεοδώρων (αρ. 76, χάρτης 6) σε συνεργασία της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ µε το Αυστριακό 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και από τα ευρήµατα της επιφανειακής έρευνας. 

 

ΝΩΝΑΚΡΙΣ 

Αστικό Ιερό 

Για το ιερό πόλισµα των Αρκάδων ο περιηγητής του 2
ου

 αι. µ.Χ. αναφέρει ότι εδώ 

λατρευόταν ο Ερµής
847

, ο οποίος, σύµφωνα µε τη µυθολογία, υπήρξε αυτόχθων θεός της 

Αρκαδίας
848

. Στα τέλη του 7
ου

–αρχές 6
ου

 αι. π.Χ. ο Ὁμηρικός Ὕμνος στόν Ἑρμή849
 αναφέρεται 

στη γέννηση του θεού από τη Μαία στο αρκαδικό όρος Κυλλήνη
850

. Ο Ερµής αναφέρεται και 

στις πινακίδες της Πύλου και η χθόνια φύση του είναι πιθανή, όχι µόνο γιατί την εποχή αυτή οι 

περισσότεροι θεοί είναι χθόνιοι, αλλά και για το µόνιµο γνώρισµά του ως ψυχοποµπού
851

. Οι 

αυτοψίες που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή των Κλουκινοχωρίων δεν µας έδωσαν στοιχεία 

για τον εντοπισµό κάποιου ιερού, ή συναφούς κτηρίου. Το ειδώλιο, που ο W. M. Leake είδε στα 

                                                 
845

.  ΝΜΧ, 191. 
846

. Επίσης προβαίνει και σε τρεις άλλες διακρίσεις των ιερών: σε επώνυµα, αυτά που αναφέρονται από τις πηγές, ή 

τις επιγραφές, σε ανώνυµα, τα οποία έχουν επισηµανθεί, αλλά τα αγνοούµε και στα πιθανά, για τα οποία υπάρχουν 

ενδείξεις αλλά όχι αποδείξεις (πρβλ. ΝΜΧ, 191).  
847

. Παυσ. VIII 17, 6. 
848

. Jost 1985, 36, 439, 441. 
849

. Για τους Οµηρικούς ΄Υµνους πρβλ. Burkert, 267. 
850

. Ο Παυσανίας είδε το ναό του ερειπωµένο και µάλιστα αναφέρει ότι το ξόανό του ήταν από ξύλο θύου (Παυσ. 

VIII 17, 2). 
851

. Παπαχατζής 1996², 64, 127–128. 
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χέρια κάποιου χωρικού από το Μεσορρούγι
852

, παραµένει ακόµη και σήµερα η µόνη ένδειξη για 

την παρουσία ιερού (;)
853

. 

 

Ιερό ορίων, ή αποµονωµένο ιερό 

Κρίθηκε απαραίτητο, στο υποκεφάλαιο αυτό, να αναφερθούµε και στα Ύδατα της 

Στυγός, που βρίσκονται πλησίον της Νωνάκριδος (εικ. 262). Εδώ το νερό λειτουργούσε ως 

εγγύηση για την τήρηση των όρκων, τόσο ανάµεσα στους αθανάτους όσο και στους θνητούς, 

όπως προκύπτει από τις πηγές
854

, ενώ µαρτυρείται χθόνια λατρεία. 

Στη χώρα της Νωνάκριδος και στα Ν υψώνεται ο καταρράκτης της Στυγός. Ο βράχος 

απ’ όπου πηγάζει το ύδωρ δεν ανήκει στην κορυφή των Αροανίων ορέων αλλά σε µια 

χαµηλότερη, που ονοµάζεται Νεραϊδόρραχη
855

. Υψώνεται επιβλητικός και απότοµος και έχει 

ύψος περίπου 200µ. Από ένα µεγάλο στόµιο πηγάζει το νερό, το οποίο στη συνέχεια 

διασκορπίζεται σε σταγονίδια. Η επιφάνεια του βράχου είναι µαύρη και γι’ αυτό το λόγο πήρε 

το όνοµα Μαυρονέρι
856

. Το νερό δεν σταµατά και η πηγή τροφοδοτείται από τα χιόνια. 

Χαµηλότερα ενώνεται µε τον ποταµό Κράθι. Ο Όµηρος ονοµάζει το νερό κατειβόμενον 

Στυγὸς ὕδωρ και ο όρκος στα νερά της ήταν απαραβίαστος
857

, ισχυρότερος από οποιονδήποτε 

άλλον και δεσµευτικός ακόµη και για τους θεούς του Ολύµπου. Ο Ησίοδος διηγείται ότι, όταν 

οι θεοί θέλουν να «ορκισθούν, στέλνουν την Ίριδα να φέρει ύδωρ της Στυγός σε χρυσό 

αγγείο»
858

. Ο Στράβων ονοµάζει το νερό της Στυγός ολέθριο, τὸ καλούμενον Στυγὸς ὕδωρ, 

λιβάδιον ὀλεθρίου ὕδατος, νομιζόμενον ἱερόν859. 

Ο Παυσανίας µας µεταφέρει ότι τὸ παρά τὴν Φενεόν ὕδωρ, που το ονοµάζουν Στύγα, 

προξενεί τη συµφορά του ανθρώπου, σε αντίθεση µε την πηγή της Κύναιθας (Άλυσσος), που 

                                                 
852

. Leake, 169. 
853

. Ο Ν. Ντρέκης, που κατάγεται από την Περιστέρα και σήµερα είναι κάτοικος Πατρών, µου ανέφερε ότι, όταν 

ήταν µικρός, είχε ακούσει από τους παππούδες του πως «όταν όργωναν τα χωράφια εύρισκαν πολλά µικρά πουλιά 

και χάλκινα νοµίσµατα που είχαν περιστέρια σε µία θέση που λεγόταν ίσως Αλωνάκια». ∆εν θυµόταν καλά. 

Μάλιστα µου είπε ότι ο παππούς του, από την πλευρά του πατέρα του, του έλεγε συχνά ότι το χωριό πρέπει να 

πήρε το όνοµά του από τα περιστέρια που βρισκόντουσαν εκεί. Οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες από τον Οκτώβριο 

του 2008 µέχρι το Μάρτιο του 2009 από τη µία και τα υπηρεσιακά µου καθήκοντα από την άλλη δεν µου 

επέτρεψαν να πραγµατοποιήσω αυτοψία στην περιοχή. Ασφαλώς, πρόκειται για πτηνόσχηµα ειδώλια, που 

συνηγορούν στην ύπαρξη ιερού, και τα νοµίσµατα µε τα περιστέρια αφορούν στις χάλκινες κοπές της Σικυώνος, οι 

οποίες ως εµπροσθότυπο απεικονίζουν περιστέρι µε ανοιχτά φτερά δεξιά, ή αριστερά (πρβλ. Warren 1983 και 

Warren 1984). Εάν τα αναφερόµενα είναι αληθή, τότε στην παραπάνω θέση πρέπει να τοποθετηθεί ιερό εκτός 

των τε ιχών του αρκαδικού πολίσµατος Νώνακρις. 
854

. Παυσ. VIII 17, 6. Πρβλ. επίσης Roscher 1909–1915, 1566–1579, όπου και η προηγούµενη βιβλιογραφία. 
855

. Σχετικά µε τη Στύγα πρβλ. Καφούσιας, 151–161. Ρωµαίος 1974, 136–141. Clark, 373–382. Τσούντας, 240–

253. 
856

. Ο καταρράκτης αποκτά µεγάλο ύψος, επειδή ο γκρεµός είναι απότοµος, και όταν οι ακτίνες του ήλιου 

αντανακλούν στο νερό που πέφτει, του προσδίδουν τα χρώµατα της Ίριδος.  
857

. Οµ. Ο΄ 36. 
858

. Ησιοδ., Θεογονία, 719–806. Σιµώνη, 61–66. 
859

. Στραβ. VIII 8, 4=C 389. 
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είναι ευλογία και αντισταθµίζει το κακό της Στυγός
860

. Ο περιηγητής του 2
ου

 αι. µ.Χ. 

επισκέφθηκε τη Νώνακρη και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι τῶν δὲ ἐρειπίων οὐ πόρρω 

κρημνός ἐστιν ὑψηλός861… τὸ δὲ ὕδωρ τὸ ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ τοῦ παρὰ τὴν Νώνακριν 

στάζον862. Μερικοί µελετητές, βασιζόµενοι στην παράδοση, σύµφωνα µε την οποία το µόνο 

υλικό που δεν µπορούσε να καταστρέψει (διαβρώσει) το νερό ήταν η οπλή του όνου, 

υποστήριξαν τη σχέση των ονοκέφαλων δαιµόνων µε το νερό της Στυγός, δηλαδή του Κάτω 

Κόσµου
863

. Σε παραστάσεις σφραγιδολίθων αναπαριστώνται δαιµονικές µορφές που 

µεταφέρουν σκεύη, οι οποίες, κατά την άποψη του A. B. Cook, είναι χθόνιες θεότητες, που 

έχουν το προνόµιο να φυλάττουν το νερό του Κάτω Κόσµου
864

. 

 

ΚΥΝΑΙΘΑ 

Αστικό ιερό/Εκτός των τειχών 

Ο Παυσανίας µας πληροφορεί ότι στην αγορά της Κύναιθας, εκτός από τους βωµούς 

των θεών και τον ανδριάντα του αυτοκράτορος Αδριανού, υπάρχει και ιερό του ∆ιονύσου, από 

τα αξιοµνηµόνευτα και τα αρχαιότερα ιερά του τόπου
865

. Προς τιµήν του θεού διεξάγονταν 

γιορτές στην καρδιά του χειµώνα, κατά τις οποίες οι άνδρες της πόλης αλείφονταν µε λίπος και 

από την αγέλη των βοδιών συνελάµβαναν έναν ταύρο, που ο θεός υπεδείκνυε, και, 

κουβαλώντας τον στους ώµους, τον έφεραν µπροστά στο θυσιαστήριο
866

. Για το χθόνιο 

χαρακτήρα του θεού και το θεό των βακχικών οργίων γίνεται µνεία και στις πινακίδες της 

Πύλου, από τις οποίες προκύπτει η χθόνια φύση του, όπως άλλωστε και για τις κυριότερες 

θεότητες της εποχής
867

. Από την περιγραφή του περιηγητή αντιλαµβανόµαστε ότι το ιερό του 

θεού πρέπει να βρισκόταν στα ∆ της σηµερινής πόλης των Καλαβρύτων, προς την πλευρά του 

µυχού της κοιλάδας, στην αγορά δηλαδή της ΡΩΜ Κύναιθας. Προς την πλευρά αυτή 

αναφέρονται και οι περιηγητές, όπως ο E. Puillon-Boblaye, ο οποίος στο ύψωµα που εποπτεύει 

την κοιλάδα είχε δει ερείπια ενός µικρού ναού
868

, οι E. Dodwell
869

 και W. Gell
870

, που 

αναφέρουν ότι στα Β των Καλαβρύτων είχαν εντοπίσει σπονδύλους δωρικών κιόνων και 

κιονόκρανα στη θέση όπου σήµερα βρίσκεται το εξωκλήσι των Αγίων Θεοδώρων, αλλά και ο 

καταγόµενος από το Σκούπι φιλόλογος, Γ. Παπανδρέου, που µας µεταφέρει ότι στην περιοχή 

                                                 
860

. Παυσ. VIII 19, 3. 
861

. Παυσ. VIII 18.4. 
862

. Παυσ. VIII 18.7. 
863

. Milchhöefer 1883, 68–69. Cook, 100–102, 105. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β΄, 287. 
864

. Cook, 100–102, 105. 
865

. Παυσ. VIII 19, 2. Dodwell, 448. 
866

. Παυσ. VIII 19, 2. Roy 1999, 330. Στους ∆ελφούς η λατρεία του ∆ιονύσου, η οποία αναπτύχθηκε µετά το τέλος 

του 4
ου

 αι. π.Χ., λάµβανε επίσης χώρα, κατά τη διάρκεια του χειµώνα (πρβλ. Κεραµόπουλλος 1912, 17). 
867

. Burkert, 343–354. Παπαχατζής 1996², 64, 88. 
868

. Boblaye, 157–158. 
869

. Dodwell, 451. 
870

. Gell, 131–134. 
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του Σκεπαστού είχε εντοπίσει «ατελή ίχνη οικισµού», τα οποία, όµως, οι W. Reichel και A. 

Wilhelm απέδωσαν σε κάποιο «µικρό ιερό». Μνεία λίθου παραστάδος καταληγούσης εἰς 

ἡμικίονα κάνει και ο Ν. Ζαφειρόπουλος, που είχε δει στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων, ή 

Αϊθοδωρότρυπα (αρ. 41, χάρτης 8, εικ. 85), που βρίσκεται στα Β των Καλαβρύτων. Πολύ 

πιθανόν να πρόκειται για ένα από τα προαναφερθέντα µέλη, που είχαν εντοπίσει και οι ξένοι 

περιηγητές
871

. 

Το ύψωµα που αναφέρει, όµως, ο E. Puillon-Boblaye και εποπτεύει την κοιλάδα, είναι 

ο λόφος του Κάστρου της Ωριάς, που βρίσκεται στα Α/ΝΑ των Καλαβρύτων
872

. Πολύ πιθανόν 

το ιερό να βρισκόταν στην περιοχή του Σκεπαστού και, συγκεκριµένα, στο λόφο που βρίσκεται 

στα Β της Σάλµενας, όπου και το εξωκλήσι των Αγίων Αποστόλων, παρόλο που κατά την 

αυτοψία δεν εντοπίστηκαν αρχαιότητες. Το µικρών διαστάσεων κανθαρόσχηµο κύπελλο του 3
ου

 

αι. π.Χ., που βρέθηκε στη θέση Ξηρόκαµπος (αρ. 63, χάρτης 6), συνηγορεί στην άποψη ότι 

πιθανόν να προέρχεται από ιερό. Όµως, δεν είναι δυνατόν να αποκλείσουµε και τη θέση Αγίων 

Θεοδώρων, ή Αϊθοδωρότρυπα (αρ. 41, χάρτης 6), αφού τα αρχιτεκτονικά µέλη συνηγορούν 

στην τοποθέτηση εδώ κάποιου ιερού. Παρά την προσπάθεια που κατέβαλε η S. Parnicki-

Pudelko να αναγνώσει τον οπισθότυπο του νοµίσµατος, κοπής Καρακάλλα
873

, στον οποίον 

απεικονίζονται η αγορά, η κρήνη, δηµόσια οικοδοµήµατα και ο ανδριάντας του Αδριανού, τα 

στοιχεία που συγκέντρωσε δεν της επέτρεψαν την ταύτιση όχι µόνο του ιερού του ∆ιονύσου, 

αλλά και των άλλων οικοδοµηµάτων
874

.  

 

Εκτός των τειχών ιερό (extra muros)/παρόδιο 

Στην Κύναιθα τιµήθηκε και ο ∆ίας
875

 µε µία άλλη δραστηριότητα, αυτή του κυνηγού, 

και µε την επίκληση Ζεύς Κυναιθεύς876
. Τα αρχιτεκτονικά µέλη που εντοπίστηκαν στη θέση 

Μπρίσοβο, ή Πρίµισι, Άγιος Ιωάννης (αρ. 86, χάρτης 6, εικ. 201) στο λόφο Άγιος Ιωάννης 

Θεολόγος, που υψώνεται στην αριστερή/δυτική όχθη του ρέµατος Κερασιές, η κρηναία 

εγκατάσταση στη δεξιά/ανατολική όχθη και η εύρεση θραυσµάτων χάλκινου υπερφυσικού 

αγάλµατος, αποτελούν µία αρχιτεκτονική ενότητα και στοιχειοθετούν την ύπαρξη λατρευτικού 

χώρου. 

                                                 
871

. Βλ. Πίκουλας 1980–1981, 349. 
872

. ΑΖ, 67. ΚΕ, 157–158. Jost 1985, 53. 
873

. Head, 447. 
874

. Parnicki-Pudelko, 76–82. 
875

. Η λατρεία του ∆ιός στην Αρκαδία, όπως έχει επισηµάνει η M Jost, είναι σπάνια και ως παράδειγµα αναφέρει 

εκείνο της Ψωφίδας, η οποία παρόλο που συνορεύει µε την Ηλεία, δεν επηρεάστηκε από τη λατρεία του ∆ιός, σε 

αντίθεση µε την Άρτεµη, της οποίας η λατρεία ήταν ευρέως διαδεδοµένη (πρβλ. Jost 1985, 393–395). 
876

. H M. Jost θεωρεί ότι η επίκληση του ∆ιός «Κυναιθεύς» έχει τοπωνυµική σηµασία. Για το θέµα βλ. Jost 1985, 

278–279. Σχετικά µε τη λατρεία και τις επικλήσεις του ∆ιός βλ. Jost 1985, 240–279. Σχετικά µε τον ∆ία βλ. 

Burkert, 273–284. 
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Η κρήνη µε αέναη ροή είναι σε χρήση ακόµη και σήµερα. Η εύκολη πρόσβαση στο 

λόφο και η ύπαρξη της κρήνης, που βρίσκεται σε µικρή απόσταση, θα πρέπει να προσείλκυε 

ακόµη και τους περαστικούς. Πολύ πιθανόν, σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά µέλη που βρέθηκαν 

στη θέση αυτή (εικ. 202–204), να τοποθετείται εδώ ο ναός του ∆ιός. Εάν στη θέση αυτή η 

µελλοντική ανασκαφική έρευνα αποδείξει ότι εδώ δεν λατρευόταν ο ∆ίας, τότε δεν θα πρέπει να 

αποκλεισθεί η υπόθεση ότι λατρευόταν η Άρτεµη, αφού η θέση βρίσκεται σε µια δασωµένη 

ελατόφυτη περιοχή. 

Η χωροθέτησή της στο δάσος δείχνει την ενασχόληση των Κυναιθέων µε το κυνήγι, 

στο οποίο συµβάλλει και η αφθονία των αγρίων ζώων της περιοχής. Επιπλέον, η εύρεση των 

θραυσµάτων του χάλκινου αγάλµατος στην προαναφερθείσα θέση, συνηγορεί στην άποψη ότι 

εδώ υπήρχε λατρευτικό κτήριο (εικ. 205–209). Ο Ζεύς είναι ο θεός που δίνει τη νίκη
877

 και δεν 

αποκλείεται το χάλκινο άγαλµα να αφιερώθηκε στο θεό ως τρόπαιον µετά από κάποια νίκη των 

Κυναιθέων. 

Οι Κυναιθείς είχαν αφιερώσει υπερφυσικού µεγέθους άγαλµα στο ∆ία, που βρισκόταν 

στο ιερό της Ολυµπίας
878

. Ο θεός κρατούσε από έναν κεραυνό στο κάθε χέρι και προκαλούσε 

δέος στους ανθρώπους και ιδίως στους αθλητές, για να µην παρανοµούν. ∆ύο κεραυνούς 

κρατούσε και ο Όρκιος Ζεύς
879

 στην Ολυµπία, η παρουσία του οποίου αφαιρούσε τη διάθεση 

των αθλητών να νικήσουν µε απάτη. Η βασική οµοιότης των δύο αγαλµάτων είναι το ζεύγος 

των κεραυνών. Το ανάθηµα των Κυναιθέων στην Ολυµπία είναι µεταγενέστερο εκείνου του 

Ορκίου ∆ιός και, κατά το Γ. Κορρέ, η ανάθεσή του στο Πανελλήνιο Ιερό οφείλεται στην 

αλλαγή των ηθών και των εθίµων των Κυναιθέων
880

.  

 

Ιερό ορίων  

Στα ιερά της Κύναιθας ανήκει και ο ναός που ανασκάπτεται τα τέσσερα τελευταία 

χρόνια στη θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή των Αγίων Θεοδώρων (αρ. 76, χάρτης 6). Πρόκειται 

για ναό δωρικού ρυθµού των ΥΚΛ χρόνων, ο οποίος δεν µαρτυρείται από τις αρχαίες πηγές και 

ήταν άγνωστος στη νεώτερη έρευνα
881

. Είναι κατασκευασµένος στο πλάτωµα του αυχένα που 

σχηµατίζεται µεταξύ του Μικρού Γκρεµουλ(ι)ά στα ∆ και του Μεγάλου Γκρεµουλ(ι)ά στα Α, 

σε υψόµετρο 1.370µ., και περιβάλλεται από δάσος ελάτης. Οι W. Reichel και A. Wilhelm 

αναφέρουν ότι στα Ν∆ του χωριού Βραχνί υπάρχει «ein kloster» των Αγίων Θεοδώρων
882

.  

                                                 
877

. Burkert, 277. 
878

. Παυσ. V 22, 1. 
879

. Παυσ. V 24, 9. 
880

. Κορρές 1972, 232–233. 
881

. Η ανασκαφή γίνεται σε συνεργασία της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ µε το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και µε 

υπεύθυνους αρχαιολόγους το διευθυντή του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, G. Ladstätter, και τη 

γράφουσα. 
882

. Reichel – Wilhelm, 2, υποσ. 3. 
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Ο ναός, διαστάσεων 34.75µ. x 13.9µ. κατά την ευθυντηρία του, βρέθηκε σε σχετικά 

µικρό βάθος από 0.20µ.–0.30µ. και έχει προσανατολισµό Α–∆ κατά τις επικρατούσες συνθήκες 

(σχ. 39–42 , εικ. 166)
883

. Οι τοµές αποκάλυψαν ότι ο ναός σώζει την ευθυντηρία και τον πρώτο 

αναβαθµό της κρηπίδας. Η ευθυντηρία, σε τµήµα της βόρειας πλευράς καθώς και της δυτικής, 

εδράζεται στο κροκαλοπαγές πέτρωµα (εικ. 170), σε αντίθεση µε τις άλλες που εδράζονται στο 

φυσικό σκληρό χώµα. Για την κρηπίδα χρησιµοποιήθηκαν ασβεστολιθικές πέτρες Ωλονού–

Πίνδου, µερικές από τις οποίες έφεραν αναθύρωση, είχαν επιφάνεια λειασµένη µε βελόνι και 

έσωζαν τα µοχλοβόθρια (εικ. 171)· για το πτερό πωρολιθικές, πολλές εκ των οποίων έσωζαν 

και stucco. Η στέγη ήταν µαρµάρινη, κορινθιακού τύπου. ∆εν σώζονται ίχνη που να 

υποδηλώνουν την ύπαρξη εσωτερικής διαίρεσης του κτηρίου ούτε στοιχεία από το αρχικό 

δάπεδο. Στη διάρκεια των τεσσάρων ανασκαφικών περιόδων περισυνελέγη ικανός αριθµός 

θραυσµάτων µαρµάρινων καλυπτήρων και στρωτήρων κορινθιακού τύπου από την κεράµωση 

του ναού, καθώς και τεµάχια ραβδωτών κιόνων, τριγλύφων, υδρορροών και µετοπών από την 

ανωδοµή του (εικ. 173–174).  

Τοµές που διενεργήθηκαν στα Α, Ν και ∆ του ναού, καθώς και τοµή 10µ. 

ανατολικότερα από αυτόν, έφεραν στο φως µεγάλα τµήµατα ραβδωτών κιόνων από πωρόλιθο, 

πληθώρα µαρµάρινων θραυσµάτων καλυπτήρων και στρωτήρων κορινθιακού τύπου, επιστύλια, 

τµήµα µαρµάρινης σίµης που έσωζε εγχάρακτη διακόσµηση, κιονοκράνων, τµήµατα 

υδρορροών κ.ά., τα οποία συνηγορούν στην ανέγερση ενός προγενέστερου ναού που θα 

µπορούσε να χρονολογηθεί στον ύστερο 6
ο
 αι. π.Χ. Τα κατάλοιπα που ανασκάπτονται σήµερα 

ανήκουν σε νέο περίπτερο ναό, που ιδρύθηκε στη θέση προγενέστερου, και χρονολογικά 

τοποθετείται στον 4
ο
 αι. π.Χ. Η µαρµάρινη στέγη της προγενέστερης οικοδοµικής φάσης 

χρησιµοποιείται πάλι. Ο τοίχος που αποκαλύφθηκε στα Α του ναού µαζί µε τα ατάκτως 

ρηγµένα αρχιτεκτονικά µέλη της προγενέστερης περιόδου (σχ. 42), πιθανόν, να έχει σχέση µε 

βωµό. Σε αυτήν την υπόθεση συνηγορεί και ο µεγάλος αριθµός των φυλλόσηµων σιδερένιων 

λογχών, τα µικκύλα αγγεία, δύο χάλκινα φύλλα δάφνης, πιθανόν αποσπασµένα από στεφάνι, 

δύο χάλκινες µεσόµφαλες φιάλες
884

, δύο χάλκινα ελάσµατα σε µορφή ρόδακος µε έκκρουστη 

διακόσµηση εκ των όπισθεν, η οποία κατά κανόνα είναι κοκκιδωτή
885

, και ένα χάλκινο νόµισµα 

                                                 
883

. Σχετικά µε τα ανασκαφικά δεδοµένα βλ. Αλεξοπούλου – Ladstätter 2008 (υπό έκδοση). 
884

. Μεσόµφαλες φιάλες έχουν βρεθεί στο ιερό της Κοντοβάζαινας, στη θέση Άγιος Πέτρος, καθώς και στο 

νεκροταφείο της Βίτσας στην Ήπειρο (πρβλ. Καρδαρά, πίν. 116. Βοκοτοπούλου, τόµ. Β΄, εικ. 328, β–γ). 
885

. Ανάλογο έλασµα µε τετράφυλλο ρόδακα έχει βρεθεί στην ανασκαφή των Λουσών, χωρίς να λείπει η κοκκιδωτή 

διακόσµηση και από άλλα αντικείµενα που βρέθηκαν στο ιερό των Λουσών (πρβλ. Reichel – Wilhelm, 56, εικ. 102 

και 57). Επίσης, σε τεµάχια χάλκινων ζωστήρων και πλακιδίων στις Βάσσες (πρβλ. Κουρουνιώτης, 319, εικ. 40–41 

και 325, εικ. 48). Η κοκκιδωτή διακόσµηση συναντάται και σε ετρουσκικά αγγεία που χρονολογούνται περ. 750–

675 π.Χ. (πρβλ. Hayes 1984, 10–11). Επίσης, στο ιερό της Αοντίας Αρτέµιδος στο Άνω Μαζαράκι Αχαΐας (Ρακίτα) 

έχουν βρεθεί τµήµατα ταινιών, που διακοσµούνται µε έκτυπες στιγµές και προέρχονται από τον αποθέτη του ιερού 

(πρβλ. Γκαδόλου 2008, 204, 208, εικ. 161). 
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Σικυώνος
886

. Ένας σιδερένιος σύνδεσµος, που βρέθηκε στο 4
ο
 στρώµα της τοµής ΣΤ/2007, όταν 

χρησιµοποιήθηκε, ήταν µολυβδοχοηµένος. Βρέθηκαν επίσης καρφιά, µία χάλκινη εφηλίδα, 

οστά από διάφορα µέλη ζώων και δόντια αγριόχοιρου, που δεν έφεραν καµµία επεξεργασία. Οι 

σιδερένιες λόγχες που βρέθηκαν στις τοµές ΝΑ–06–Α και ΣΤ/2007 είναι κανονικά όπλα, σε 

αντίθεση µε αυτές που βρέθηκαν στην τοµή Ε/2007, οι οποίες είναι µικρότερες σε µήκος και 

είναι µόνο για ανάθεση
887

. 

Ο ναός στον Γκρεµουλιά Καλαβρύτων βρίσκεται στη χώρα της αρκαδικής Κύναιθας 

και µάλιστα κοντά στα όρια των δύο επικρατειών, Κύναιθας και Λουσών. Θα µπορούσε, 

εποµένως, να ταυτιστεί ως ιερό ορίων
888

, που προσδιορίζει το πέρας της Κύναιθας. Η ίδρυση 

του ιερού στην εσχατιά της πόλης ενισχύει όχι µόνον το όριο (σύνορο), αλλά και την κυριαρχία 

της ίδιας της πόλης
889

. Πολλές φορές η µη χρήση των εκτάσεων (ακαλλιέργητος χώρα) και τα 

χέρσα βοσκοτόπια ήταν σηµεία ευάλωτα για την πόλη. Η παρουσία ενός ιερού σε ένα τέτοιο 

χώρο, κοντά δηλαδή στο όριο δύο επικρατειών, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία
890

. 

Στα ΝΑ της θέσης που βρίσκεται ο ναός είναι ορατή η δίοδος και, συγκεκριµένα, ο 

αυχένας του Αγίου Νικολάου (αρ. 91, χάρτης 6), από τον οποίον διέρχεται η αρχαία διάνοιξη 

που από τους Λουσούς οδηγεί προς Κύναιθα. Ο αυχένας σχηµατίζεται στο τµήµα που 

συγκλίνουν οι δυτικές υπώρειες του βουνού Μαύρος Λόγγος στα Α και οι ανατολικές του 

βουνού Πυργωτό στα ∆. Στα Β του αυχένα του Αγίου Νικολάου και σε µικρή απόσταση 

βρίσκεται η θέση Σταχτόλακκα, από την οποία διέρχεται η παραπάνω οδός (Λουσών – 

Κύναιθας) και όπου γίνεται εκτροπή του δρόµου προς τα Α, στο οροπέδιο του Ξερόκαµπου των 

Αροανίων, όπου συναντάει και το πέρασµα που διέρχεται από το Κακόπορτο, που οδηγούν στη 

Νώνακρη. Από το ναό είναι επίσης ορατό το Χαµακαίικο Βουνό, ή Κ(ο)υκλάκι (αρ. 110, 

χάρτης 8), δυτικό πρόβουνο του βουνού Προφήτης Ηλίας, το πλάτωµα του οποίου είναι 

οχυρωµένο. Στα Β/Β∆ είναι ορατή η δίοδος που οδηγεί στην Αιγιάλεια.  

Τα ευρήµατα που ήλθαν στο φως, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ανασκαφικών 

περιόδων, µαρτυρούν την ύπαρξη λατρείας ήδη από τα ΑΡΧ χρόνια, ενώ το απότµηµα της 

µαρµάρινης εναέτιας σίµης, που φέρει εγχάρακτη διακόσµηση ανθεµίων και λωτών (εικ. 183), 

καθώς και τα δύο κιονόκρανα και το δωρικό γείσο, που βρέθηκαν στην τοµή Ε/2007, 

                                                 
886

. Το νόµισµα είναι καλής διατήρησης, φέρει ως εµπροσθότυπο περιστέρι προς τα δ. που τρώει, επάνω Σ[Ι] και ως 

οπισθότυπο τρίποδα µέσα σε στεφάνι. Ανήκει στην οµάδα 9 της Warren και χρονολογείται περ. 196–περ. 160/150 

π.Χ. Πρβλ. Warren 1984, 13, 23. 
887

. Σε αρκετά ιερά οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως αναθέσεις όπλων πραγµατικών ή µικρογραφικών, όπως στο 

ιερό της Ήρας στην Ολυµπία (OlForsch I, πίν. 58–62), στο ιερό του Απόλλωνος στους ∆ελφούς (FdD V), στην 

Επίδαυρο (πρβλ. Λαµπρινουδάκης 1974, 93–101. Λαµπρινουδάκης 1975, 162–175. Λαµπρινουδάκης 1976, 202–

209. Λαµπρινουδάκης 1977, 187–194. Λαµπρινουδάκης 1978, 111–121. Λαµπρινουδάκης 1979, 127–129. 

Λαµπρινουδάκης 1980, 39–63. Λαµπρινουδάκης 1981, 157–181. Λαµπρινουδάκης 1983, 151–159), στις Βάσσες 

(Κουρουνιώτης, 271–332), στο ιερό της Ήρας Ακραίας και Λιµηνίας στην Περαχώρα (πρβλ. Payne) και στο ιερό 

της Ορθίας Αρτέµιδος στην Σπάρτη (πρβλ. Dawkins). 
888

. ΝΜΧ, 191. 
889

. Ο U. Sinn αναφέρει χαρακτηριστικά «sacred channels». Πρβλ. Sinn 1996, 67–74. 
890

. De Polignac 1995, 87 κ.ε. 
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βεβαιώνουν την ύπαρξη παλαιοτέρου ναού, ο οποίος αντικαταστάθηκε από αυτόν που 

ανασκάπτεται και ανήκει στον 4
ο
–αρχές 3

ου
 αι. π.Χ. Στα µεταγενέστερα χρόνια το πλάτωµα του 

αυχένα καταλαµβάνεται από Μονή αφιερωµένη στους Αγίους Θεοδώρους, σύµφωνα µε το 

τοπωνύµιο. 

Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, πλην όµως τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά 

και ελπίζουµε στο µέλλον η ανασκαφή να αποδώσει περισσότερα στοιχεία για το ναό, τη 

διάρκεια χρήσης του και επιγραφικά στοιχεία για τη θεότητα, στην οποία ήταν αφιερωµένος. 

Σχετικά µε τη λατρευόµενη θεότητα, µε µεγάλη επιφύλαξη θεωρούµε ότι ο ναός θα µπορούσε 

να αποδοθεί στην Άρτεµη για τους παρακάτω λόγους: α) Το µεγάλο υψόµετρο, 1.370µ., και ο 

αγροκτηνοτροφικός χαρακτήρας της περιοχής είναι ένας από τους λόγους που συνηγορούν στη 

λατρεία της Άρτεµης Αγροτέρας
891

. Η Άρτεµις ήταν κατ’ εξοχήν αγροτική θεότητα και 

προστάτιδα της αγροτικής εργασίας. Φίλη των βουνών και των δασών αποκαλείται Οὐρεία, 

Ὀρεστιάς, Ὀρειβάτις και Ὀρεῖτις892
. Ως επί το πλείστον, τα ιερά της ιδρύονται σε µέρη µε 

άγρια βλάστηση, όπως προκύπτει στα ανεσκαµµένα ιερά της στους Λουσούς και στο Άνω 

Μαζαράκι (Ρακίτα) Αχαΐας. β) Η παρουσία των σιδερένιων αιχµών δοράτων, που η ανασκαφική 

έρευνα έφερε στο φως, και των δοντιών κάπρου αποτελούν ευρήµατα της Αρτέµιδος, τα οποία 

προσδιορίζουν και τα επίθετα της θεάς Ἰοχέραια, Τοξοβόλος, Ἑκατηβόλος893
. γ) Τα δύο 

χάλκινα αγαλµατίδια της θεάς, που προέρχονται από την περιοχή των Καλαβρύτων
894

 και 

βρίσκονται σήµερα το ένα στο Μουσείο του Βερολίνου (αρ. 7.644) και το άλλο στη Συλλογή 

Czartoryski αντίστοιχα
895

, τα οποία χρονολογούνται στο 2
ο
 τέταρτο του 5

ου 
αι. π.Χ. και 

προέρχονται από το ίδιο τοπικό εργαστήριο, κατά τον Lévêque
896

, συνηγορούν στην παρουσία 

του ιερού της θεάς. 

 

ΛΟΥΣΟΙ 

Αστικά ιερά 

i) Στη θέση Παναγιά (αρ.106, χάρτης 8) της πόλης των Λουσών
897

 βρίσκεται το ιερό 

της Αρτέµιδος, της οποίας οι επικλήσεις είναι Ἡμέρα, Ἱερά898, Ἄρτεμις ἡ Λουσιάτις899, 

Ἄρτεμις ἡ ἐν Λούσοις900
. Ο Παυσανίας είναι ο µόνος που µιλάει για Άρτεµη Ἡμερασία901

, 

                                                 
891

. Roscher 1884–1886, 566. Ο Κοντής αναφέρει ότι στη Βραυρωνία Άρτεµη, ως προστάτιδα της γεωργικής 

εργασίας, έχουµε και αναθηµατικά δρέπανα (θεριστικά και αµπελουργικά). Πρβλ. Κοντής, 165.  
892

. Roscher 1884–1886, s.v. Artemis, 558–607 και ειδικότερα 566. Burkert, 318–324. 
893

. Roscher 1884–1886, 582. Burkert, 318–324. 
894

. ∆εν αποκλείεται τα δύο αγαλµατίδια να προέρχονται και από τους Λουσούς. 
895

. Ο Pieske αναφέρει λατρεία Αρτέµιδος στην αρχαία Κύναιθα, τονίζοντας ότι το ιερό της βρισκόταν στους 

Λουσούς. Πρβλ. RE XI(1922)2479–2482, s.v. Kynaitha [Pieske]. Μαγκλάρας 1976, 194]. 
896

. Lévêque, 110–111. Lamb, 144–145.  
897

. Σύµφωνα µε τη M. Jost, το όνοµα της πόλης οφείλεται στο ρήµα λοῦσαι (Jost 1985, 422). 
898

. IG V2, 400, 401, 402. 
899

. IG V2, 397. 
900

. IG V2, 399. 
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ίσως γιατί τη συνέδεσε µε τη γιορτή Ἡμεράσια, που ελάµβανε χώρα στους Λουσούς προς τιµήν 

της θεάς
902

. Η επίκληση της θεάς «Ἡμέρα» αποδίδει στη θεότητα τη δύναµη να µεταδίδει στους 

άλλους την ιδιότητα που τη χαρακτηρίζει και στο µύθο των Προιτίδων αντικατοπτρίζεται «η 

αιτία της επίκλησης», δηλαδή η καταπράϋνση, όπως αναφέρει η M. Jost
903

.  

Στο λόφο Παναγιά ο Γ. Παπανδρέου εντόπισε το ιερό, το οποίο ανασκάφηκε από τους 

W. Reichel και A. Wilhelm το 1899 µε άδεια της Ελληνικής Κυβέρνησης, ενώ το 1981 υπό τη 

διεύθυνση της Β. Μητσοπούλου-Leon πραγµατοποιήθηκαν συµπληρωµατικές ανασκαφικές 

έρευνες στη θεµελίωση του ναού και ο G. Ladstätter εκπόνησε νέο σχέδιό του
904

. 

Τα κινητά ευρήµατα και ιδίως τα χάλκινα ελάσµατα που ήλθαν στο φως από την 

ανασκαφή του χώρου αντιστοιχούν, στο µεγαλύτερο µέρος τους, στην επίκληση της θεάς
905

. Το 

πήλινο ειδώλιο
906

 που βρέθηκε κατά την ανασκαφή του ναού, αποτελεί, σύµφωνα µε τους 

ανασκαφείς και το Ν. ∆. Παπαχατζή, «εικαστική επιβίωση µιας δεύτερης ιδιότητας 

προϊστορικής µεγάλης θεάς, ως πότνιας θηρών»
907

, όπου η θεά εµφανίζεται ως κυνηγός και ως 

προστάτιδα των ζώων, όπως και ως η θεά της αγνότητας και της φυτικής ανάπτυξης
908

. Στη 

λατρεία της θεάς αποδίδονται επίσης και χορευτικά δρώµενα, σύµφωνα µε εύρηµα της 

ανασκαφής του 1901
909

, όπου οι γυναίκες φαίνεται να έχουν ξεχωριστή θέση στο ιερό. Σε 

ειδώλια του 6
ου

 αι. π.Χ. η θεά φέρει και πέπλο
910

. Η λατρεία της θεάς υπήρχε ήδη από την ΥΓΕ 

εποχή, σύµφωνα µε τα ανασκαφικά ευρήµατα, και ήταν πιο έντονη στους µετέπειτα αιώνες (6
ο
, 

5
ο
 και 4

ο
 αι. π.Χ.)

911
. Τα αναθήµατα συνίστανται σε κοσµήµατα, πόρπες, περόνες, ενώτια, 

δακτυλίδια, απλούς κρίκους και µικρές ορθογώνιες «κασέλες». Όλα τα µικροευρήµατα 

φανερώνουν επαφές των Λουσών µε άλλες πόλεις, και το σπουδαιότερο, µαρτυρούν την άφιξη 

των πιστών από µακρινές περιοχές. Στα ευρήµατα συγκαταλέγονται και τα χειροποίητα ειδώλια, 

                                                                                                                                                            
901

. Παυσ. VIII 18, 8. 
902

. Reichel – Wilhelm, 83. Παπαχατζής 1980, 247, υποσ. 2. Jost 1985, 419. 
903

. Jost 1985, 420. Κατά τη M. Jost η Λουσιακή εκδοχή είναι άλλη. Αγνοεί τον Μελάµποδα και πιστεύει ότι η 

θεραπεία των Προιτίδων είχε λάβει χώρα υπό την επίβλεψη της τοπικής θεότητας. Στην άποψή της αυτή συνηγορεί 

και η παράσταση ενός αγγείου από τη Λουκανία της Μεγάλης Ελλάδας, στο οποίο απεικονίζεται σκηνή τραγωδίας. 

Το κέντρο της παράστασης καταλαµβάνει ένα ξόανο µε δόρυ και ένα λουλούδι και κοντά στη βάση του τρεις 

γυναίκες, ήρεµες, που δεν είναι άλλες από τις κόρες του Προίτου. Ένας τρίποδας θυµίζει τον Απόλλωνα, του 

οποίου η διακριτικότητα είναι βεβαιωµένη. Επιπλέον, η απόδειξη ότι η θεραπεία προέρχεται από τη θεά βασίζεται 

και στο δέκατο επινίκιο του Βακχυλίδη, που χρονολογείται στο α΄ µισό του 5
ου

 αι. π.Χ., όπου ο ποιητής τραγουδά 

την πυθιακή νίκη του Αλεξίδαµου από το Μεταπόντιον και τη θεά Άρτεµη, που του επέτρεψε να νικήσει (Jost 

1985,47, 419–425. Perlman, 159).  
904

. Ladstätter 2001, 143–153. 
905

. Τα χάλκινα ελάσµατα που βρέθηκαν στην ανασκαφή του ιερού σώζουν την επίκληση της θεάς (βλ. IG V2, 398, 

400, 403). 
906

. Reichel – Wilhelm, 37, εικ. 25. 
907

. Παπαχατζής 1996², 133, εικ. 128. Ο U. Sinn συνδέει την παρουσία άγριων ζώων (ελάφια, ζαρκάδια) µε την 

ιδιότητα ως πότνιας θηρών, σχέση που αναζητά στα αφιερώµατα, τα οποία σε µεγάλο βαθµό προέρχονταν από 

κτηνοτρόφους και κυνηγούς της περιοχής (πρβλ. Sinn 1992, 177–187. Schauer 2007, 371–376). 
908

. Η Μ. Jost αποδίδει και αυτή χθόνια ιδιότητα στη θεά µε αφορµή ένα κείµενο του Θεόποµπου (πρβλ. Jost 1985, 

419–425). 
909

. Reichel – Wilhelm, 40, εικ. 33.  
910

. Reichel – Wilhelm, 42. Mitsopoulos-Leon 2002α, 445–458. 
911

. Nielsen – Roy 1998, 15–16. 
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τα οποία, σύµφωνα µε τη Β. Μητσοπούλου-Leon, πρέπει να κατασκευάζονταν στην πόλη των 

Λουσών
912

.  

Τα θρέµµατα της θεάς ήταν αιγοπρόβατα, για τη βοσκή των οποίων το ιερό είχε τις 

εκτάσεις του, τις λεγόµενες «ἱερές γαῖες», ενώ τις καλλιεργήσιµες, που αποτελούσαν την 

«ἐνεργό χώρα», τις νέµονταν τόσο η πόλη όσο και το ιερό
913

. Το ιερό των Λουσών 

λειτουργούσε και ως «ἄσυλον»
914

, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Πολυβίου
915

. Το άσυλο 

ισχυροποιεί το ιερό και έτσι τόσο τα κοπάδια όσο και οι βοσκοί απολάµβαναν την ασφάλεια, 

χωρίς να υπάρχει δηλαδή πιθανότητα κλοπής των κοπαδιών, ιδίως σε περίπτωση επιδροµής, 

αφού το ίδιο το ιερό «παρείχε» ασφάλεια
916

.  

Ο Παυσανίας µας αναφέρει ότι στους Λουσούς γινόταν και η γιορτή των 

Ηµερασίων
917

, η οποία ασφαλώς θα είχε χαρακτήρα εµποροπανήγυρης. Άλλωστε, οι πόλεις που 

διοργάνωναν τέτοιες γιορτές είχαν οικονοµικά οφέλη. Το ιερό λειτουργούσε ως οικονοµικό 

κέντρο και µε χαρακτήρα αγοράς. Οι δύο οικίες των ΕΛΛ χρόνων που ανασκάφηκαν στη θέση 

Φούρνοι (αρ. 107, χάρτης 8) και µε τα ευρήµατα που ήλθαν στο φως, µαρτυρούν το υψηλό 

βιoτικό επίπεδο. Και στις δύο οικίες βρέθηκαν λουτρό και χώρο εστίας. Τα αναθήµατα 

κατασκευάζονταν σε ντόπιο εργαστήριο και θα πρέπει να ήταν σε προσιτή τιµή, ώστε να 

µπορούν να τα αγοράσουν και οι φτωχοί κτηνοτρόφοι και αγρότες της περιοχής
918

. Τα 

αντικείµενα υποδεικνύουν επαφές µε τον έξω κόσµο. Σε αυτές τις οικίες γινόντουσαν δεκτοί 

αυτοί που ζητούσαν ασυλία, αφού εδώ έµεναν οι «επίσηµοι αξιωµατούχοι», που ασχολούνταν 

µε τα του ιερού και ήταν υπεύθυνοι
919

. Η γιορτή ἡ]μεράσια είναι γνωστή από επιγραφή που 

βρέθηκε στο Αίγιο και χρονολογείται στα 100–80 π.Χ.
920

. 

Από τέτοιες γιορτές δεν θα µπορούσαν να αποκλειστούν και τα άλογα, των οποίων 

µαρτυρείται η παρουσία στα ιερά
921

˙ εκτός από τους αθλητικούς αγώνες, συµµετέχουν και σε 

θρησκευτικές γιορτές. 

                                                 
912

. Mitsopoulos-Leon 2001γ, 131–142. Μητσοπούλου-Leon – Ladstätter 2006, 59. 
913

. Ψαρουδάκης, 25. 
914

. Για τη λειτουργία των ιερών ως ασύλων, πρβλ. Sinn 1990, 53–116. Morgan 1999, 418. 
915

. Πολ. IV 18, 10–11. 
916

. Ψαρουδάκης, 30. Στην περίπτωση των Λουσών η ασυλία δεν αποτέλεσε και τον κανόνα, διότι, όταν οι Αιτωλοί 

έκαναν δύο επιδροµές στο ιερό, κατά την πρώτη οι Λουσιάτες φρονίµως σκέφτηκαν και έδωσαν µερικά από τα 

αναθήµατα του ιερού, αποφεύγοντας τη λεηλασία του. Όταν όµως το 220 π.Χ. επανήλθαν, κατέστρεψαν την πόλη 

και το ιερό (Πολ. IV 18, 9–12), ίσως γιατί οι Λουσοί είχαν προσχωρήσει στην Αχαϊκή Συµπολιυτεία (Οι Λουσοί 

πρέπει να προσχώρησαν στην Αχαϊκή Συµπολιτεία την περίοδο του Συµµαχικού πολέµου (Head, 418). BCD 

Collection, Pel., 345. Warren 2007, 25–26, 134–135). 
917

. Παυσ. VIII 18, 8. 
918

. Μητσοπούλου-Leon 2007, 39–50. 
919

. Μητσοπούλου-Leon 2001γ, 131–142. 
920

. Bingen 1954, 395–409. 
921

. Αδρύµη-Σισµάνη et al., 49. 
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ii) Στους Λουσούς λατρευόταν και ο Απόλλων
922

, όπως προκύπτει από χάλκινο ειδώλιο 

του θεού
923

 των ΑΡΧ χρόνων, ανάθηµα στο ναό της θεάς
924

. Στην επιγραφή που φέρει το 

αγαλµατίδιο στο πίσω µέρος, αναφέρεται και το επίθετο της θεάς, «Ἡμέρα».  

iii) Από αναθήµατα του 5
ου

 αι. π.Χ. προκύπτει ότι στην πόλη υπήρχε και λατρεία του 

Πανός
925

. 

iv) Στη θέση Κολώνες, ή Στάδιο (αρ. 112, χάρτης 8), στα Α/ΝΑ της στοάς και επάνω 

σε φυσικό άνδηρο, ύψους 12µ. περίπου, ανασκάπτεται ένας δεύτερος ναός από το Αυστριακό 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, υπό τη διεύθυνση του G. Ladstätter, του οποίου η κάτοψη δεν είναι 

συνηθισµένη. Ο ναός, εξωτερικών διαστάσεων 39µ. x 15.70µ., έχει προσανατολισµό Α–∆ και 

κίονες 14 x 6. Ο σηκός του είναι ορθογώνιος µε είσοδο στα Α, ενώ ο πρόναος δεν έχει ακόµη 

αποκαλυφθεί. Στα ∆ του σηκού υπάρχει µία εξάστυλη αίθουσα, στην οποία η πρόσβαση γίνεται 

από τα ∆, διαµέσου ενός οπισθοδόµου. Τα µέχρι στιγµής δεδοµένα οδηγούν τον ανασκαφέα στο 

συµπέρασµα ότι πρόκειται για ναό µε ασυνήθιστη κάτοψη, που διαθέτει ευρύ σηκό, στον οποίο 

σώζονται οι βάσεις των κιόνων, και διαιρείται σε πρόναο, οπισθόδοµο και δύο ανεξάρτητες 

αίθουσες, ενώ δεν υπάρχει άδυτο. Η ασυνήθιστη κάτοψή του δεν παραπέµπει σε ναούς της 

αρκαδικής τυπολογίας και παρουσιάζει οµοιότητες µε το ναό του Απόλλωνος της Κορίνθου
926

. 

Με βάση τα µέχρι στιγµής ανασκαφικά δεδοµένα και την τυπολογία της κάτοψής του, το 

µνηµείο χρονολογείται στην ΥΑΡΧ περίοδο, ενώ δεν έχει ακόµη ταυτιστεί η θεότητα στην 

οποία ανήκει.  

v) Στη θέση Βορούς (αρ. 120, χάρτης 8), εάν το αναφερόµενο από τον Γ. Παπανδρέου 

κυκλικό κτίσµα
927

, διαµέτρου 6µ., είναι αληθές, τότε εδώ θα πρέπει να αναζητηθεί κάποιο 

µνηµείο, που ίσως ανεγέρθηκε προς τιµήν κάποιου Λουσιάτη, προς αναγνώριση του έργου του. 

Τέτοιου είδους κτίσµατα έχουν κωνική οροφή, στην κορυφή της οποίας εδράζεται κίονας µε 

χάλκινο έργο, στερεωµένο στο κιονόκρανο
928

. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ήταν ηµικυκλικό, 

τότε πιθανόν να πρόκειται για ηµικυκλικό βάθρο αναθηµάτων, ή ακόµη να ανήκει σε κόγχη 

Νυµφαίου
929

. 

vi) Στη θέση Σκάλα Σιγουνίου (αρ. 125, χάρτης 8), που βρίσκεται στα Ν του ιερού της 

Αρτέµιδος και του ναού που ανασκάπτεται στη θέση Κολώνες, ή Στάδιο (αρ. 112, χάρτης 8), 

στα δυτικά χαµηλά κράσπεδα του βουνού Ψηλή Γούβα (ύψους 1.456µ.), θα µπορούσε να 

                                                 
922

. Burkert, 308–318. 
923

. IG V2, 403. 
924

. Παπαχατζής 1980, 247, υποσ. 2. Jost 1985, 479. 
925

. Jost 1985, 457. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β΄, 286. 
926

. Για το ναό πρβλ. Ladstätter 2008 (υπό έκδοση). 
927

. ΚΕ, 141. 
928

. Ανάλογο κτίσµα, µε τετράγωνη κάτοψη και κωνική οροφή ήλθε στο φως στην αρχαία Μεσσήνη, στο 

εσωτερικό του οποίου ερευνήθηκαν οκτώ κιβωτιόσχηµοι τάφοι. Στο υπέρθυρο της εισόδου σώζονται τα ονόµατα 

των νεκρών ανδρών και γυναικών, που τιµήθηκαν µε ένα τέτοιο µνηµείο (πρβλ. Θέµελης 2000, 97–101). Για το 

µνηµείο του Μενεκράτους στην Κέρκυρα βλ. Σπετσιέρη-Χωρέµη, 6, 8. 
929

. Παπαχατζής 1979, 304. Παπαποστόλου 1991, 311. 
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τοποθετηθεί η λατρεία και µιας άλλης θεότητας, εάν η εύρεση του χάλκινου ανδρικού ειδωλίου, 

όπως ανέφεραν οι κάτοικοι του χωριού στο Μ. Πετρόπουλο, στη θέση αυτή ευσταθεί. 

 

ΚΛΕΙΤΩΡ930
 

Αστικό, ή Εκτός των τειχών ιερό (extra muros) 

Ο ναός της ∆ήµητρας
931

 θα µπορούσε να τοποθετηθεί στη θέση Νταµάρι (αρ. 178, 

χάρτης 8), που βρίσκεται στα Ν/ΝΑ της πόλης. Ο W. M. Leake, στο σκαρίφηµα που παραθέτει, 

σηµειώνει ορθογώνιας κάτοψης ναό
932

. Επίσης, σύµφωνα µε άρθρο της εφηµερίδας «Τα 

Καλάβρυτα» της 27.12.1929, αναφέρεται ότι εδώ είχαν βρεθεί «αγαλµατίδια, αρχαία νοµίσµατα 

και επιγραφή µε το όνοµα της θεάς». Κοντά στη θέση και σε µικρή ακτίνα υπάρχουν ακόµη 

σήµερα µεγάλες λιθόπλινθοι και σπόνδυλοι κιόνων˙ επιπλέον, µέσα στην πλησιόχωρη κοίτη του 

ποταµού Κλείτορος, ή Ξερρορέµατος βρίσκεται πεσµένο οικοδοµικό υλικό, πιθανόν από το ίδιο 

κτήριο
933

. Ως άλλη πιθανή θέση µπορεί να θεωρηθεί και αυτή της Λυκουριώτισσας, ή 

Λυγουριώτισσας (αρ. 159, χάρτης 8), που βρίσκεται στα Β της πόλης και extra muros
934

. 

 

Εκτός των τειχών ιερά (extra muros) 

i) Στην πόλη του Κλείτορος λατρεύονταν και οι ∆ιόσκουροι. To ιερό των ∆ιοσκούρων, 

ή των Μεγάλων Θεών, σύµφωνα µε τον Παυσανία, βρίσκεται τέσσερα στάδια από την πόλη
935

 

και αναφέρει και χάλκινα αγάλµατά τους. Η λατρεία τους είναι επιβεβαιωµένη και από 

επιγραφή του 5
ου

 αι. π.Χ., που είναι χαραγµένη σε δόρυ αφιερωµένο στους Τυνδαρίδες, το 

οποίο σήµερα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο
936

. Ο Γ. Παπανδρέου προτείνει δύο θέσεις για 

το ιερό των ∆ιοσκούρων: τη θέση Παλιόνταρα, ή Κολώνες (αρ. 189, χάρτης 8)
937

, η οποία 

αποτελεί µετόχι της Μονής Αγίων Θεοδώρων, και τη θέση Γυναικείο Χάνι, ή Ξυδιά (αρ. 177, 

χάρτης 8)
938

. Η δεύτερη θέση θεωρείται πιθανότερη, αφού η απόστασή της από την πόλη 

συµπίπτει µε εκείνη των τεσσάρων σταδίων, που δίδει ο περιηγητής του 2
ου

 αι. µ.Χ. Στη θέση 

και τον αύλειο χώρο της οικίας Α. Κασιανού υπάρχουν αρχιτεκτονικά µέλη (σπόνδυλος 

ραβδωτού κίονα και κιονόκρανο δωρικού ρυθµού) και πηγή µε αέναη ροή. Το ιερό ήταν extra 

                                                 
930

. Κατά τον Παυσανία, τα σηµαντικότερα ιερά των Κλειτόριων είναι της ∆ήµητρας και του Ασκληπιού και στην 

τρίτη θέση εκείνο της Ειλειθυίας (Παυσ. VIII 21, 3.) Λόγω έλλειψης ανασκαφικών δεδοµένων, µόνον εικασίες 

µπορούν να γίνουν για την ακριβή θέση των ιερών της πόλης του Κλείτορος. 
931

. Για τη θεά ∆ήµητρα βλ. Burkert, 338–343. 
932

. Leake, II 258. 
933

. Ο Γ. Παπανδρέου θεωρεί ότι στη θέση Παλάτι, ή Καταρράχη, που βρίσκεται στα ∆ του θεάτρου, µπορεί να 

τοποθετηθεί ένας από τις τρεις ναούς της πόλης, της ∆ήµητρας, του Ασκληπιού και της Ειλειθυίας (ΙΚ, 39), αφού 

εδώ είχε εντοπίσει θεµέλια µεγάλου οικοδοµήµατος. 
934

. Η Μ. Πετριτάκη θεωρεί πιθανή τη θέση για την τοποθέτηση ναού (Πετριτάκη 1996, 86–87). 
935

. Παυσ. VIII 21, 4. Dodwell, 443. 
936

. Jost 1985, 41, 519–520 
937

. ΙΚ, 44. ΑΖ, 51. Παπανδρέου 1920, 111. 
938

. ΙΚ, 44. Jost 1985, 43. 
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muros και πιθανόν πολύ κοντά στην Α/ΝΑ πύλη της πόλης, επάνω στον άξονα που ερχόταν από 

τη Φενεό διαµέσου του αυλώνος και του ανατολικού νεκροταφείου. 

 

ii) Ο Καλλίµαχος, στον ύµνο ΙΙΙ προς την Άρτεµη, αναφέρει σχέση της επωνυµίας 

Κορία µε τη θεά Άρτεµη
939

 και µάλιστα ότι ο Προίτος, ο βασιλιάς του Άργους, είχε ιδρύσει δύο 

ναούς, εκ των οποίων ο ένας είναι αυτός των Λουσών. Εποµένως, όπως αναφέρει και η Μ. 

Πετριτάκη, η ύπαρξη ιερού της Άρτεµης Κορίας δεν πρέπει να µας ξενίζει, αφού ως «Πότνια 

Θηρών» είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις κορυφές των αζανικών βουνών
940

. Εκτός από τον 

Καλλίµαχο που µας διέσωσε την επίκληση Κορία προς την Άρτεµη, από την υπόλοιπη 

γραµµατεία δεν έχουµε κάποια συγκεκριµένη µαρτυρία για τη λατρεία της θεάς στον Κλείτορα. 

∆εν αποκλείεται ο δεύτερος ναός του Προίτου να ιδρύθηκε στον Κλείτορα
941

. Η εύρεση 

θραύσµατος πήλινης µήτρας, στην οποίαν απεικονίζεται ο Ακταίων περιτριγυρισµένος από 

σκυλιά, που βρέθηκε στη θέση Φιλοµάτι, ή Αµπέλια (αρ. 153, χάρτης 8) σε κλίβανο που 

ανέσκαψε η συνάδελφος Μ. Πετριτάκη, παραπέµπει στην Άρτεµη. Η ανασκαφέας διατυπώνει 

την άποψη ότι η αναφερόµενη από τον Παυσανία λατρεία της Ειλείθυιας
942

, πιθανόν, «να 

συγκαλύπτει την Αρτέµιδα Ειλείθυια, ή Λοχεία, ή Λεχώ»
943

. Λόγω έλλειψης ανασκαφικών 

δεδοµένων, δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του ιερού της θεάς. 

 

iii) Στον Κλείτορα λατρεύονταν και δύο άλλες µικρότερες θεότητες, ο Ήλιος
944

 και η 

Τύχη. Σε νοµίσµατα της πόλης του 4
ου

 αι. π.Χ. απεικονίζεται ως εµπροσθότυπος ο Ήλιος κατ’ 

ενώπιον και ως οπισθότυπος ταύρος
945

. Η απεικόνισή του µαρτυρεί την ύπαρξη ιερού. Σε 

νοµισµατική επαρχιακή κοπή της πόλης, εποχής Ιουλίας ∆όµνας, ως οπισθότυπος απεικονίζεται 

η θεά Τύχη
946

 κρατώντας σκήπτρο και φιάλη
947

, ενώ σε µία άλλη κοπή, εποχής Πλαυτίλλας, η 

θεά κρατάει σκήπτρο και κέρας της Αµαλθείας
948

. Πιθανή θέση των ιερών θεωρούµε τη θέση 

Λυκουριώτισσα, ή Λυγουριώτισσα (αρ. 159, χάρτης 8), στα Β της πόλης και εκτός των τειχών. 

 

Παρόδια ιερά  

i) Το ιερό του Ασκληπιού, µε µεγάλη επιφύλαξη, θα µπορούσε να τοποθετηθεί στα Β 

του λόφου του Αγίου Παντελεήµονα (αρ. 166, χάρτης 8) και πολύ κοντά σε αυτόν, στο σηµείο 

                                                 
939

. Καλλ. Εἰς Ἄρτεμιν, ΙΙΙ 233–236. 
940

. Πετριτάκη 1996, 86. 
941

. Jost 1985, 25–46. Πετριτάκη 2001α, 255–270. 
942

. Παυσ. VIII 21, 3. Dodwell, 443. 
943

. Πετριτάκη 2001, 255–270 και ειδικότερα 270. 
944

. Jost 1985, 39–40, 526. Nielsen – Roy 1998, 27–28. 
945

. SNG, Cop., 223–225. BMC, Pel., 179, 3–6, 180, 12, πίν. 33, 10, 11 και πίν. 33, 15. 
946

. Για τη λατρεία της θεότητας βλ. Jost 1985, 39–40, 532. 
947

. BMC, Pel., 180, 15, πίν. 33, 16.  
948

. BMC, Pel., 180, 16, πίν. 33, 17.  
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όπου ο W. M. Leake αναφέρει την ύπαρξη σπονδύλων κιόνων δωρικού ρυθµού. Πρόκειται για 

παρόδιο ιερό, αφού από εδώ διέρχεται και ο δρόµος που οδηγεί στους Λουσούς διαµέσου του 

Απανώκαµπου. Παρά τις συχνές αυτοψίες, τα αναφερόµενα από το W. M. Leake αρχιτεκτονικά 

µέλη δεν εντοπίστηκαν. Ο Γ. Παπανδρέου τοποθετεί στην κορυφή του λόφου του Αγίου 

Παντελεήµονα το ιερό του Ασκληπιού
949

, όµως στο λόφο δεν εντοπίζονται κατάλοιπα ούτε 

κεραµική. Από επιτύµβια στήλη που βρέθηκε στο χωριό Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) 

[βλ. οικείο πίνακα επιγραφών, περιοχής Κλειτορίας – Λευκασίου, ΙΙ αρ. 9]
950

, αναφέρεται η 

ιδιότητα του νεκρού (ἀρχιιατρός), γεγονός που ενισχύει την άποψη ύπαρξης ναού του 

Ασκληπιού στην πόλη. Από αυτό συνάγεται ότι εδώ θα λειτουργούσε και θεραπευτήριο, για τις 

ανάγκες του οποίου θα χρησιµοποιήθηκε η πηγή Κιάφα (αρ. 163, χάρτης 8), ευρισκόµενη 

κοντά στο χώρο. 

 

ii) Τα αρχιτεκτονικά µέλη, που µέχρι πριν από λίγα χρόνια βρισκόντουσαν διάσπαρτα 

στην πλατεία του χωριού Κάτω Κλειτορία, πλησίον του ενοριακού ναού του Αγίου ∆ηµητρίου 

(αρ. 165, χάρτης 8), ανήκουν σε κάποιο δηµόσιο κτήριο. ∆εν αποκλείεται να τοποθετείται εδώ 

ο ναός της Ειλειθυίας
951

, η οποία ως γνωστόν λατρευόταν εκτός των ορίων της πόλης. Ο 

Παυσανίας την ταυτίζει µε την Πεπρωμένην952
. Το ιερό θεωρείται παρόδιο. Οι C. Bursian και 

Χ. Κορύλλος τοποθετούν στη θέση Φραγκοκκλήσι, ή Παναγιά (αρ. 170, χάρτης 8)
953

 το ιερό 

της θεάς του τοκετού. Όµως, η ανασκαφική έρευνα που πραγµατοποίησε εκεί η Μ. Πετριτάκη, 

στο πλαίσιο του έργου «Αναδασµός της κοιλάδας του Αροάνιου», έφερε στο φως οικιστικά 

κατάλοιπα που χρονολογούνται στον 4
ο
 αι. π.Χ., ενώ το εξωκλήσι του Φραγκοκκλησιού είναι 

θεµελιωµένο επάνω σε παλαιότερο χριστιανικό ναό. 

 

Ιερά ορίων  

i) Ο Παυσανίας σηµειώνει και τη λατρεία µιας άλλης θεότητας, εκείνης της Κορίας 

Αθηνάς
954

, που λατρεύεται σε κορυφή και το ιερό της οποίας βρίσκεται τριάντα στάδια από την 

πόλη. Ο Κικέρων αναφέρει ότι την Αθηνά, γεννηµένη από τον ∆ία και την Κορυφή, κόρη του 

Ωκεανού, οι Αρκάδες την ονοµάζουν Κορία και είναι η εφευρέτρια του άρµατος
955

. Το ιερό 

ήταν αξιόλογο, αφού διεξάγονταν και αγώνες προς τιµήν της θεάς, τα λεγόµενα κοριάσια ἐν 

Κλείτορι. Η αναφορά του Κικέρωνος συµφωνεί και µε το µύθο ότι ο Κλείτωρ πρώτος 

πραγµατοποίησε στην πόλη νεκρικές γιορτές προς τιµήν του πατέρα του Αζάνα, στις οποίες 

                                                 
949

. ΑΖ, 50. Dodwell, 443. 
950

. IG V2, 385.  
951

. Burkert, 366–369. 
952

. Παυσ. VIII 21, 3. 
953

. Bursian, ΙΙ 263–265. Κορύλλος, 148. 
954

. Παυσ. VIII 21, 4. 
955

. Κικερ. De nature Deorum IIΙ 23. Jost 1985, 42. Πετριτάκη 1996, 85. 
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λάµβαναν χώρα και αγώνες δρόµου ίππων
956

. Ο παραπάνω µύθος αναφέρεται και στον 

Παυσανία, ο οποίος στην περιγραφή των Ηλειακών µας µεταφέρει ότι ο Ηλείος Αιτωλός, στους 

αγώνες προς τιµήν του Αζάνα στον Κλείτορα, είχε παρασύρει µε το άρµα του και είχε σκοτώσει 

τον Άπιν, τον γιο του Ιάσονα από το Παλλάντιον της Αρκαδίας
957

. Οι νοµισµατικές εκδόσεις 

της πόλης παρέχουν σαφείς παραποµπές στο µύθο, ιδίως οι πρώιµες κοπές της, που 

απεικονίζουν προτοµή αλόγου ως εµπροσθότυπο
958

 και αργότερα εκείνες του 4
ου

 αι. π.Χ., οι 

οποίες ως εµπροθότυπο φέρουν τη θεά Αθηνά µε κράνος και ως οπισθότυπο άλογο σε 

καλπασµό
959

. Ο W. M. Leake αναφέρει ότι, εάν η απόσταση των τριάντα σταδίων που δίδει ο 

Παυσανίας είναι σωστή, τότε το ιερό της Κορίας Αθηνάς πρέπει να τοποθετηθεί στο λόφο του 

Αγίου Αθανασίου Αµυγδαλιάς (αρ. 277, χάρτης 8), ή στο βουνό Τζηπάτι στα Β του Κλείτορος 

στην περιοχή της Άνω Κλειτορίας
960

. Οι E. Curtius
961

 και C. Bursian
962

 εκφράζουν την άποψη 

ότι το ιερό βρίσκεται στα Β του Κλείτορος και στην κορυφή του βουνού Προφήτης Ηλίας, που 

ονοµάζεται Κορυφή, ή Κορυφάσιον,  στην αριστερή/ανατολική του χειµάρρου Καρνέσιου, ή 

Ζούγρα. Ο Γ. Α. Πίκουλας πραγµατοποίησε πολλαπλές αυτοψίες στο λόφο του Αγίου 

Αθανασίου (αρ. 277, χάρτης 8)
963

 και εντόπισε την οχύρωση και εντός αυτής αρχιτεκτονικά 

µέλη. Περισυνέλεξε θραύσµα πήλινης γραπτής σίµης, που χρονολογείται στο µεταβατικό 

στάδιο του α΄ τετάρτου του 5
ου

 αι. π.Χ.
964

, η οποία ασφαλώς προέρχεται από τον 

κεραµοπλαστικό διάκοσµο του ναού
965

. Ανάλογο απότµηµα σίµης που έχει βρεθεί στη θέση 

Κάστρο του χωριού Τρυπητή (παλ. τοπων. Μπιτζιµπάρδι)
966

 του Νοµού Ηλείας
967

, στην οποία 

εντοπίζεται η τριφυλιακή πόλη Στυλάγγιον968, και χρονολογείται στα ΥΑΡΧ χρόνια, µαρτυρεί 

την επικοινωνία και τις επιρροές της πόλης Στυλάγγιον µε την αρκαδική ενδοχώρα, αφού η 

τελευταία βρίσκεται επάνω στον οδικό άξονα Ηραίας – Θέλπουσας. Κατά το Γ. Α. Πίκουλα, ο 

λόφος είναι ένα περίβλεπτο οχυρωµένο ύψωµα, την κορυφή του οποίου κατείχε «ιερόν ίδρυµα» 

                                                 
956

. Πετριτάκη 1996, 85. 
957

. Παυσ. V 1, 8. Πιθανόν, ο ακούσιος φόνος που διέπραξε ο Αιτωλός να υπήρξε και η αιτία να καταφύγει στην 

περιοχή του Αχελώου, από τον οποίο χώρα και κάτοικοι πήραν το όνοµά του. 
958

. SNG, Cop., 217, 218. BCD Collection, Pel., 339–340. 
959

. SNG, Cop., 219–220. BMC, Pel., 179–180, 7–10, πίν. 33, 12 και 33, 13. BCD Collection, Pel., 341. 
960

. Leake, II 107, 260. Ο Ν. Ζαφειρόπουλος τοποθετεί στο λόφο του Αγίου Αθανασίου το ιερό της Κορίας Αθηνάς 

(βλ. αρ. πρ. 604/28.6.1946 αναφορά του). Πιθανή θεωρούν τη θέση του ιερού εδώ οι Γ. Παπανδρέου, Ν. 

Παπαχατζής και η Μ. Πετριτάκη· η M. Jost δεν παίρνει θέση. Για το θέµα πρβλ. ΙΚ, 45. ΑΖ, 112. Παπαχατζής 

1980, 257, υποσ. 5. Jost 1985, 44. Πετριτάκη 1996, 86. Πίκουλας 1999, 137–154, πίν. 24–53 και ειδικότερα 137. 

Επίσης ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 416–445. 
961

. Curtius, I 377. 
962

. Bursian, II 264. 
963

. Πίκουλας 1999, 137–154, πίν. 24–53 και ειδικότερα 137. Επίσης ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 416–445. 
964

. Ο Γ. Τερζής χρονολογεί το θραύσµα της σίµης στο µεταβατικό στάδιο του α΄ τετάρτου του 5
ου

 αι. π.Χ., διότι 

είναι της άποψης ότι πρόκειται για αρχαΐζουσα σίµη, η οποία τεχνοτροπικά συνδυάζει παλαιά και νέα στοιχεία 

(πρβλ. Τερζής, 121–128).  
965

. Πίκουλας 1999, 145, 149–152. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 425, 429–432. 
966

. Λεξικό 2001, 459, 4130. 
967

. Παπακωνσταντίνου 1982, 238–243. 
968

. Πολ. IV 77, 10.  
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(εικ. 504) και ανήκε στο περιφερειακό σύστηµα άµυνας της πόλης του Κλείτορος, του οποίου ο 

αµυντικός ρόλος είναι ανάλογος µε εκείνον του Ακροκορίνθου
969

.  

 

ii) Τα ειδώλια που βρέθηκαν στη θέση Χελωνοσπηλιά (αρ. 208, χάρτης 8), κατά τη 

διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση αλεξικέραυνου, πολύ πιθανόν να προέρχονται από 

αποθέτη ιερού και, χωρίς να έχουµε άλλες ενδείξεις, είναι ελκυστικό να υποθέσουµε την 

ύπαρξη παρόδιου ιερού και στη χώρα του Κλείτορος, αφού εντοπίζεται παραπλεύρως της οδού 

που έρχεται από τη Φενεό και οδηγεί στον Κλείτορα. ∆υτικότερα βρίσκεται ο αὐλών, από τον 

οποίο διέρχεται η αρχαία οδός. Τοποθετείται στην ἐνεργό χώρα του Κλείτορος, τα όρια της 

οποίας στα Α έφθαναν µέχρι το διάσελο του Αγιο-Λιά (αρ. 201, χάρτης 8).  

 

ΨΩΦΙΣ 

 

Αστικά ιερά 

i) Ο Παυσανίας αναφέρει δύο ιερά στην πόλη της Ψωφίδας, της Ερυκίνης 

Αφροδίτης
970

 ευρισκόµενο ἐν τῇ πόλει και το ιερό του Ερυµάνθου
971

. Ο περιηγητής του 2
ου

 αι. 

µ.Χ. κάνει µνεία ειδικότερα για τη λατρεία της Ερυκίνης Αφροδίτης, την οποία µετέφερε στην 

πόλη η κόρη του βασιλιά της πόλης του Έρυκος της Σικελίας, Ψωφίς. Στην πόλη του Έρυκος 

υπήρχε σπουδαίο ιερό της Ερυκίνης και ήταν τόσο πλούσιο, που δεν υπολειπόταν εκείνου της 

Πάφου
972

. Είναι βέβαιο ότι η θεότητα του Έρυκος, της οποίας η σύνθετη προσωπικότητα 

εµπίπτει στη σφαίρα της γονιµότητας και της παραγωγικότητας, βρήκε θέση στο αρκαδικό 

πάνθεον και κατ’ επέκταση στην Ψωφίδα, αφού στην πόλη δεν γνωρίζουµε καµία µαρτυρία 

γυναικείας θεότητας µε αυτό το ρόλο. Ο R. Schilling αναφέρει ότι η Αφροδίτη Ερυκίνη εισήχθη 

στην Ψωφίδα τον 5
ο
 αι. π.Χ. από Αρκάδες µισθοφόρους κατά την επιστροφή τους από τη 

Σικελία
973

. Κατά τη M. Jost, η άποψη του R. Schilling µπορεί να µοιάζει υποθετική
974

, ωστόσο 

δεν αγνοούνται παντελώς οι σχέσεις µεταξύ Αρκαδίας και Σικελίας. Στις αρχαίες πηγές 

αναφέρονται µισθοφόροι Αρκάδες και µάλιστα Κλειτόριοι στην αυλή του τυράννου Ιέρωνος
975

. 

Οι Γ. Παπανδρέου
976

, Α. Λέλος
977

 και Μ. Πετρόπουλος
978

 υποθέτουν ότι ο ναός της 

Ερυκίνης Αφροδίτης βρίσκεται στη θέση της Μονής Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου (αρ. 

                                                 
969

. Πίκουλας 1999, 149–152. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 429–432. 
970

. Παυσ. VIII 24, 6. 
971

. Παυσ. VIII 24, 12. 
972

. Παυσ. VIII 24, 6. Παπαχατζής 1980, 273, υποσ. 4. 
973

. Schilling, 233–239. 
974

. Jost 1985, 514. 
975

. Roy 1967, 287–323. 
976

. Παπανδρέου 1920, 139. 
977

. Λέλος, 64. 
978

. Πετρόπουλος 1985, 63–73. Πετρόπουλος 2005α, 368. 
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252, χάρτης 9), εξαιτίας των αρχιτεκτονικών µελών που σήµερα είναι διάσπαρτα στον αύλειο 

χώρο της Μονής
979

. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν αυτά µε βεβαιότητα στο ναό της 

Ερυκίνης Αφροδίτης, χωρίς όµως να αποκλείεται και η τοποθέτησή του εδώ. Η µελλοντική 

ανασκαφική έρευνα ελπίζουµε να αποκαλύψει τη θεότητα που λατρευόταν στο χώρο που 

σήµερα καταλαµβάνει η Μονή Τριποτάµων.  

Θεωρούµε αντιθέτως ότι ο ναός της Ερυκίνης Αφροδίτης µπορεί να τοποθετηθεί στη 

θέση του Σχολικού Συγκροτήµατος
980

 (αρ. 258, χάρτης 9), για τους παρακάτω λόγους: α) ο 

χώρος του Σχολικού Συγκροτήµατος βρίσκεται σε περίοπτη θέση, αφού από εδώ είναι ορατός 

όλος ο χώρος που καταλαµβάνει η πόλη, β) κατά τη σωστική ανασκαφική έρευνα που 

διενεργήθηκε στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Γ. Γεωργουλόπουλου, το οποίο βρίσκεται στα Α του 

Σχολικού Συγκροτήµατος και σε επαφή µε αυτό (αρ. 258, χάρτης 9), στη διενεργηθείσα τοµή 

εσωτερικά του τείχους, στα Β, περισυνελέγησαν όστρακα καλής ποιότητας, ένα µικκύλο αγγείο 

και θραύσµατα ειδωλίων.  

Αρχαία ευρήµατα, όπως ειδώλια-προτοµές (εικ. 445–447, 449–452) και µολύβδινα 

οµοιώµατα καρπών και µάλιστα ροδιού (εικ. 462), που προέρχονται από την Ψωφίδα και 

περισυνέλεξε ο Ν. Ζαφειρόπουλος, χωρίς όµως να γνωρίζουµε την ακριβή θέση προέλευσής 

τους, θα µπορούσαν να αποδοθούν στο ιερό της Αφροδίτης
981

, δεδοµένης της εικονογραφίας και 

του τύπου τους. Ο καρπός της ροδιάς είναι το σύµβολο της γονιµότητας και της αφθονίας των 

αγαθών, αλλά, ως σύµβολο, είναι τόσο κοινό που δεν µπορεί να θεωρηθεί αναγνωριστικό για 

κάποια θεότητα
982

. Οι «κόρες» της Ψωφίδας βρίσκουν παράλληλα µε αυτές που προέρχονται 

από την Άκοβα Αρκαδίας
983

. Οι συγκεκριµένες προτοµές-ειδώλια από την Ψωφίδα φορούν 

χιτώνα και πέπλο, που στερεώνεται στη στεφάνη του κεφαλιού. Ο τύπος αυτός της γυναικείας 

µορφής είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην κοροπλαστική και ευρέως διαδεδοµένος σε όλο τον 

κόσµο από τον 6
ο
 αι. π.Χ. µέχρι τα ύστερα ΕΛΛ χρόνια. Οι Μ. Σιγανίδου και Μ. Λιλιµπάκη-

Ακαµάτη πιστεύουν πως οι γυναικείες προτοµές παρουσιάζουν «πολλά προβλήµατα καθώς δεν 

                                                 
979

. Αλεξοπούλου 1999–2001, 173. 
980

. Ο F. C. H. L. Pouqueville αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 300µ. επάνω από τη Ν∆ γωνία της οχύρωσης, εννοεί 

επάνω από το Χάνι του Μπάµπουρα, είδε λίθινο σηκό ναού που περιβαλλόταν από περιστύλιο 14 κιόνων από 

λευκό µάρµαρο, ο οποίος πρέπει να είναι της Ερυκίνης Αφροδίτης. Ίσως τον ντόπιο λευκό ασβεστόλιθο τον 

αναφέρει ως «λευκό µάρµαρο» (πρβλ. Pouqueville 1820, 333. ΙΚ, 161. Λέλος, 66). 
981

. Σχετικά µε τη θεότητα αυτή πρβλ. Burkert, 324–331. 
982

. Για το θέµα πρβλ. Muthmann, 52 κ.ε. Το ρόδι θεωρείται σύµβολο της θεάς Ήρας (πρβλ. Χαριτωνίδης, 155–164 

και ειδικότερα 160. Muthmann, 52. Pötscher, 83–93), της θεάς Αθηνάς (πρβλ. Οικονόµος, 99. Ρωµαίος 1957, 150 

κ.ε. Muthmann, 64 κ.ε.), της Αφροδίτης (Muthmann, 39 κ.ε.), της ∆ήµητρας (Muthmann, 52, 67 κ.ε.) και της 

Περσεφόνης (Muthmann, 72 κ.ε). 
983

. Σπυρόπουλος – Σπυρόπουλος, 43. Ανάλογες πήλινες προτοµές του 4
ου

 αι. π.Χ. έχουν βρεθεί στην Ήλιδα (πρβλ. 

Έργον 1962, 151), στη Χρυσοβίτσα Αιτωλίας (πρβλ. Ρωµαίος 1920–1921, 60–98), στην Ήπειρο που 

χρονολογούνται στο β΄ µισό του 6
ου

 αι. π.Χ. (πρβλ. Mollard-Besques 1954, 24, πίν. 18, Β–138), στην Αττική (πρβλ. 

Mollard-Besques 1954, 3, πίν. 2, Β2), στη Μύριννα (πρβλ. Mollard-Besques 1963, 6, πίν. 5, j–1196), στο ιερό της 

θέσης Άγιος Πέτρος Κοντοβάζαινας Νοµού Αρκαδίας (πρβλ. Καρδαρά, πίν. 20α, πίν. 23–26). Επίσης και στη Γέλα 

της Σικελίας έχουν βρεθεί ειδώλια καθήµενων και ορθίων γυναικείων µορφών που χρονολογούνται στα µέσα του 

6
ου

 αι. π.Χ., τα οποία όµως είναι τοπικού εργαστηρίου (πρβλ. Adamesteanu – Orlandini, 229–235). 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 495

αποτελούν αποκλειστικά προσφορά σε µια θεότητα»
984

. Πρόκειται για συνηθισµένα αναθήµατα 

και οι θεωρίες που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί συνηγορούν στην ερµηνεία τους «ως 

συµβολικών απεικονίσεων χθόνιων θεοτήτων. Το περιστέρι, ή το λουλούδι που κρατούν 

υποδηλώνουν µορφή, που άλλοτε χαρακτηρίζεται ως Περσεφόνη και άλλοτε ως Αφροδίτη»
985

. 

Η άποψη της Χρ. Καρδαρά ότι το ιερό της Ερυκίνης Αφροδίτης βρίσκεται στη θέση 

Άγιος Πέτρος των Αφροδισίων ορέων
986

, στην περιοχή της Κοντοβάζαινας, αντικρούστηκε 

πειστικά από το Γ. Α. Πίκουλα, ο οποίος θεωρεί ότι εδώ θα πρέπει να αναζητήσουµε 

Αρτεµίσιον και όχι Αφροδίσιον, το οποίο θα µπορούσε να ανήκει στη µεθόριο δύο επικρατειών, 

της Θέλπουσας και της Πάου, ή ακόµη και των Σειρών
987

. Επιπλέον, ευρισκόµενο στη µεθόριο 

επικρατειών, όπως εύστοχα έχει παρατηρήσει, θα µπορούσε να µην ανήκει σε καµία επικράτεια. 

Τα στοιχεία της επιφανειακής έρευνας συνηγορούν ότι το ανασκαφέν ιερό στο Αφροδίσιον όρος 

βρίσκεται εκτός των ορίων της πόλης της Ψωφίδας και µακριά από τη χώρα της, αφού τα Ν/ΝΑ 

όρια έφθαναν µέχρι το λόφο του Αγίου Βασιλείου (αρ. 264, χάρτης 9) και τη θέση Κεραµιδιά 

(αρ. 273, χάρτης 9), στην οποία εντοπίζεται η κώµη των Σειρών
988

.  

 

ii) Οι Ψωφίδιοι είχαν θεοποιήσει τον ποταµό Ερύµανθο και στο ναό του είχαν 

αφιερώσει ανθρωπόµορφο άγαλµα
989

. Λόγω έλλειψης ανασκαφικών δεδοµένων, είναι αδύνατον 

να εντοπιστεί µε βεβαιότητα η θέση του ναού του αρχαίου ποτάµιου θεού. Εάν στη θέση της 

σηµερινής Μονής Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου (αρ. 252, χάρτης 9) βρίσκεται ο ναός 

της Ερυκίνης Αφροδίτης, αντί στη θέση του Σχολικού Συγκροτήµατος, όπως υποθέσαµε πιο 

πάνω, τότε η θέση του ναού του Ερυµάνθου που προτείνουµε ότι µπορεί να βρίσκεται στη θέση 

της Μονής, πρέπει να τοποθετηθεί κάπου αλλού, πιθανόν δίπλα στον ποταµό Λιβαρτζινό, ή 

Αροάνιο (αρχ. Ερύµανθος), όπως αναφέρουν οι E. Meyer και M. Jost
990

, ή ακόµα και στη θέση 

του Σχολικού Συγκροτήµατος
991

 (αρ. 258, χάρτης 9). Η λατρεία του ποτάµιου θεού εδώ 

προκύπτει και από δύο νοµισµατικές εκδόσεις της πόλης, που χρονολογούνται περ. στο β΄ µισό 

του 4
ου

 αι. π.Χ., η µία και η άλλη περ. στο µισό του 3
ου

 αι. π.Χ. Η πρώτη κοπή (χαλκούς) ως 

εµπροσθότυπο έχει κεφαλή του θεού προς τα δ., που φέρει στεφάνι από καλάµια, και ως 

οπισθότυπο ψάρι που κολυµπάει και την επιγραφή ΨΩΦΙ
992

. Η δεύτερη (χαλκούς) ως 

                                                 
984

. Σιγανίδου – Λιλιµπάκη-Ακαµάτη, 57–60, εικ. 38. 
985

. Σιγανίδου – Λιλιµπάκη-Ακαµάτη, 57–60. 
986

. Βλ. Καρδαρά. Η θέση Άγιος Πέτρος βρίσκεται στα όρια των Νοµών Αρκαδίας–Αχαΐας–Ηλείας, στο Β∆ πέρας 

της Επαρχίας Γορτυνίας του Νοµού Αρκαδίας στα σύνορα µε την Επαρχία Καλαβρύτων Νοµού Αχαΐας. 
987

. Πίκουλας 2000–2003, 333–344, πίν. 85–86. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β΄, 279. Η Πάος στα ΡΩΜ χρόνια 

βρίσκεται υπό τον Κλείτορα, όπως και οι Σειρές, που την εποχή αυτή αποτελεί και τα όρια µεταξύ Κλείτορος και 

Ψωφίδας. 
988

. Βλ. οικείο κεφάλαιο VA. ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ. 
989

. Jost 1985, 54. 
990

. Meyer, 1922. Jost 1985, 57, 524–525. 
991

. Τη θέση αυτή θεωρεί και ο Α. Λέλος πιθανή για το ναό του Ερυµάνθου (πρβλ. Λέλος, 46). 
992

. BCD Collection, Pel., 397, 1684. 
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εµπροσθότυπο κεφαλή Ερυµάνθου δ. µε στεφάνι και ως οπισθότυπο ρόπαλο µέσα σε στεφάνι 

δάφνης
993

. 

 

iii) Στις νοµισµατικές εκδόσεις της πόλης, τόσο στις πρώιµες αργυρές, όσο και στις 

χάλκινες του 2
ου

 αι. π.Χ.,
994

 ως εµπροσθότυπος απεικονίζεται η θεά Αθηνά
995

 και ως 

οπισθότυπος ολόκληρο το εθνικό της πόλης, ΨΩΦΙ∆ΙΩΝ. Τα νοµίσµατα είναι οι µοναδικές 

µαρτυρίες που έχουµε και υποδεικνύουν τη λατρεία της θεάς στην πόλη. Προς το παρόν λείπουν 

τα αρχαιολογικά τεκµήρια, το οποία θα µας επέτρεπαν την αναγνώριση, ή τον εντοπισµό του 

ιερού της Αθηνάς. Παρόλα αυτά, θεωρούµε ότι το πλάτωµα της ακρόπολης θα µπορούσε να 

φιλοξενούσε το ιερό της Πολιάδος Αθηνάς. Η εύρεση τριών θραυσµάτων σίµης µε γραπτή 

διακόσµηση, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισµού και µερικής αποψίλωσης της ακρόπολης 

(αρ. 248, χάρτης 9) το 1998 και σε τοµή που διενήργησε η 6
η
 ΕΒΑ σε µονόχωρο ναΐσκο, 

συνηγορούν στην ύπαρξη ιερού κτίσµατος στο πλάτωµα της ακρόπολης
996

 (εικ. 407). 

 

iv) Στην Ψωφίδα πρέπει να λατρευόταν και ο ∆ιόνυσος, του οποίου η λατρεία 

προκύπτει από νοµισµατική κοπή εποχής του Σεπτιµίου Σεβήρου
997

. Το νόµισµα (ασσάριον), 

που χρονολογείται, σύµφωνα µε τη µελέτη του A. Walker, περ. 198–209 µ.Χ., ως οπισθότυπο 

απεικονίζει το θεό που κρατάει κάνθαρο και θύρσο
998

. Ο J. Roy πιστεύει ότι οι ρωµαϊκές 

επαρχιακές κοπές µερικών αρκαδικών πόλεων, όπως της Ψωφίδας, των Καφυών και της 

Φενεού, σε συνδυασµό µε τη µαρτυρία του Παυσανία, αποδεικνύουν τη λατρεία του 

∆ιονύσου
999

. Στην ΕΛΛ εποχή η λατρεία του ∆ιονύσου γίνεται δηµοφιλής σε όλο τον κόσµο, 

όπως αναφέρει ο Αρριανός
1000

, και είναι ριζωµένη σε όλες τις κοινωνικές τάξεις που γιόρταζαν 

τα διονυσιακά µυστήρια. Με µεγάλη επιφύλαξη, η εύρεση µάσκας ηθοποιού στη θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια (αρ. 261, χάρτης 9), στο χώρο της Ψωφίδας, θα µπορούσε να 

συνηγορήσει στην ύπαρξη διονυσιακής λατρείας στην Ψωφίδα, η οποία ίσως εισήχθη αργότερα. 

Ο ναός του ∆ιονύσου πρέπει να αναζητηθεί πιθανότατα πλησίον του θεάτρου
1001

. 

 

                                                 
993

. BCD Collection, Pel., 398, 1687. 
994

. Head, 453. Jost 1985, 55. 
995

. Πρβλ. Burkert, 300–307. Jost 1985, 362. 
996

. Αλεξοπούλου 1999–2001, 173–174. 
997

. Burkert, 343–354. 
998

. BMC, Pel., 198, 6. BCD Collection, Pel., 399, 1690. 
999

. Roy 2007, 17–23, πίν. 1–4. Επίσης και η M. Jost για τη λατρεία του ∆ιονύσου στην Αρκαδία βασίστηκε στον 

περιηγητή του 2
ου

 αι. µ.Χ. και στις νοµισµατικές µαρτυρίες (πρβλ. Jost 1985, 427–428). 
1000

. Αρρ. Ἀνάβασις, IV 8, 1. 
1001

. Ανάλογο παράδειγµα εκείνο της Αθήνας (πρβλ. Παπαχατζής 1994, 289–291). Επίσης, για την πόλη της 

Καλυδώνος της Αιτωλίας, βλ. Dyggve et al., 300 και Έργον 2001, 56–59. 
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v) Η λατρεία της Αρτέµιδος προκύπτει από τις επαρχιακές νοµισµατικές εκδόσεις της 

πόλης, εποχής Σεπτιµίου Σεβήρου
1002

. Η M. Jost αναφέρει ότι οι κοπές αυτές δεν µπορούν να 

µας βοηθήσουν να καταλάβουµε εάν πρόκειται για παλαιές, ή σύγχρονες δηµιουργίες
1003

.  

 

vi) Επίσης, στον κατάλογο BCD Collection, Peloponnesos σε επαρχιακή κοπή 

(ασσάριον) εποχής Σεπτιµίου Σεβήρου (193–211 µ.Χ.) ως οπισθότυπος απεικονίζεται 

Απόλλωνας όρθιος, γυµνός, που κοιτάζει προς τα αρ. και ο αριστερός του αγκώνας ακουµπάει 

επάνω σε κίονα, ενώ το δεξί του χέρι είναι ελεύθερο προς τα κάτω. Ο µελετητής της BCD 

Collection, A. Walker αναφέρει, ότι πρόκειται όχι µόνον για µια σπάνια κοπή αλλά και τον 

ενδοιασµό του, ότι ο απεικονιζόµενος θεός θα µπορούσε να είναι και ο ∆ιόνυσος· επιπλέον η 

κοπή είναι σηµαντική, διότι ο εµπροσθότυπος του νοµίσµατος είναι από την ίδια µήτρα 

ασσαρίου του Σεπτιµίου Σεβήρου της Θέλπουσας
1004

. Όµως, δεν µπορούµε να υποθέσουµε 

τίποτε προς το παρόν για λατρεία του Απόλλωνος στην Ψωφίδα. 

 

Εκτός των τειχών ιερό (extra muros) 

Η εύρεση ενός χάλκινου οµοιώµατος φιδιού (εικ. 468), κατά τον καθαρισµό του 

εξωτερικού µετώπου της δυτικής πλευράς του τείχους, στη θέση Βρύση του Κατριβά (αρ. 254, 

χάρτης 9), και στο τµήµα εκείνο που έχει πορεία Ν–Β (εικ. 438–439, 464–465) στα Β της 

δυτικής πύλης και πλησιόχωρα αυτής, δεν αποκλείεται να υποδηλώνει ότι στο σηµείο αυτό 

υπάρχει κάποιο ιερό χθόνιας θεότητας. Μη έχοντας άλλα στοιχεία στη διάθεσή µας και εάν η 

µελλοντική ανασκαφική έρευνα φέρει στο φως κατάλοιπα αφιερωµένα στη θεότητα, αυτό θα 

είναι σηµαντικό στοιχείο για την παρουσία της λατρευόµενης θεότητας, ή ακόµη και του 

Ασκληπιού στην Ψωφίδα. 

 

Παρόδια ιερά  

i) Ενδιαφέρον παρουσιάζουν το δωρικό κιονόκρανο και οι δύο σπόνδυλοι ραβδωτών 

κιόνων (ύψους 0.70µ. και 0.90µ. αντίστοιχα), που βρίσκονται στη θέση Αλώνι του 

Ξενοχρήστου (αρ. 229, χάρτης 9), και των γωνιόλιθων, που είναι εντοιχισµένοι στους τοίχους 

του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου στο χωριό Καµενιάνοι, ευρήµατα τα οποία µαρτυρούν ότι 

πρόκειται για παρόδιο ιερό, που εντάσσεται στη χώρα της πόλης της Ψωφίδας (εικ. 385). Η 

θέση των αρχιτεκτονικών µελών επιβεβαιώνει την ύπαρξη του δρόµου, που ξεκινούσε από την 

Ψωφίδα και από εδώ καµπτόταν προς τα Α, διερχόταν πλησίον του Σπηλαίου ∆ροβολοβού και 

από εκεί, διασχίζοντας την Καπρίβαινα, έφθανε στην Κέρτεζη και στη συνέχεια στην Κύναιθα.  

 
                                                 
1002

. Head, 453. Jost 1985, 55. BCD Collection, Pel., 399, 1691. 
1003

. Jost 1985, 55. 
1004

. BCD Collection, Pel., 398. 
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ii) Η Μονή Πορετζού στην περιοχή των Αγραµπέλων, στα Β της Ψωφίδας, θα 

µπορούσε να θεωρηθεί πιθανή θέση για το ιερό του Πανός
1005

, ή ακόµη σε άλλη θέση της 

ευρύτερης περιοχής, δηλαδή στην περιοχή του σηµερινού όρους Λάµπεια. Ο Παυσανίας 

αναφέρει ότι το ιερό του Πανός βρίσκεται στο όρος Λάµπεια
1006

, το οποίο θεωρείται μοῖρα τοῦ 

ὄρους τοῦ Ἐρυμάνθου, που αντιστοιχεί στο όρος Καλλιφώνι, γιατί η διακλάδωση αυτή του 

Ερυµάνθου συνδέεται µε τον κυρίως όγκο των Ψηλών Κορυφών (ύψους 1.878µ.)
1007

. Ο Πάνας 

είναι ο θεός των ποιµένων και κατοικεί τις βραχώδεις κορυφές, τις χαράδρες και τα πυκνά δάση. 

Ο θεός απεικονίζεται και σε επαρχιακές κοπές (ασσάρια) εποχής Γέτα, που ως οπισθότυπο 

έχουν το θεό όρθιο µε σύριγγα και λαγωβόλο
1008

. 

 

iii) Το Σπήλαιο ∆ροβολοβού θα µπορούσε να θεωρηθεί τόπος λατρείας (αρ. 224, 

χάρτης 9). Το στόµιο του σπηλαίου βρίσκεται σε µία απότοµη και βραχώδη πλαγιά, σε µικρή 

απόσταση από τον οµώνυµο οικισµό. Πρόκειται για κάθετη σχισµή ανάµεσα στα βράχια, 

µπροστά από την οποία ο βράχος έχει λειανθεί, για να δηµιουργηθεί ένας στενόµακρος χώρος 

και να φιλοξενηθεί το ναύδριο της Ζωοδόχου Πηγής. Στο εσωτερικό της σχισµής ρέει άφθονο 

νερό και µε ορµή
1009

. Εδώ, σύµφωνα µε τον ιεροµόναχο Π. Παπαδόπουλο, είχε βρεθεί γυναικείο 

ειδώλιο του 5
ου

 αι. π.Χ.
1010

, στοιχείο που δεν αποκλείει και την προγενέστερη παρουσία 

λατρείας σε αυτό. Η εύρεση του γυναικείου ειδωλίου, το οποίο µπορεί να παραλληλιστεί µε 

ανάλογο από την Ψωφίδα (αρ. 253, χάρτης 9, ΕΠΙΜΕΤΡΟ, αρ. 6), που χρονολογείται στο 

τέλος 5
ου

 αι. π.Χ.–αρχές 4
ου

 αι. π.Χ., παραπέµπει σε χώρο λατρείας. Ο εντοπισµός ενός 

σπόνδυλου ραβδωτού κίονα, ύψους 0.57µ. και διαµ. 0.45µ., στον ερειπωµένο σήµερα ναΐσκο 

του Αγίου Παντελεήµονα (αρ. 224, χάρτης 9, ΕΠΙΜΕΤΡΟ), που βρίσκεται σε µικρή 

απόσταση από το σπήλαιο, πιθανόν να σχετίζεται µε κάποια εγκατάσταση, η οποία θα είχε 

σχέση µε τη λατρευόµενη στο σπήλαιο θεότητα.  

 

Ιερό ορίων  

Τα ειδώλια που βρέθηκαν κατά την εκσκαφή θεµελίων για ανέγερση της εκκλησίας 

του χωριού στην Κέρτεζη, όπως αναφέρει ο Α. Βορύλλας
1011

, υποδεικνύουν ότι και εδώ έχουµε 

ιερό, το οποίο βρίσκεται στο όριο τριών επικρατειών, Ψωφίδας, Κλείτορος και Κύναιθας, 

                                                 
1005

. Για τον Πάνα βλ. Jost 1985, 456–457 και Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β΄, 268. 
1006

. Παυσ. VIII 24, 4. Το όρος Λάµπεια (ύψους 1.793µ.) είναι η Ν∆ προέκταση του όρους Αστράς (ύψους 

1.686µ.). Το όνοµα Λάµπεια αναφέρεται και από το ∆ιόδωρο ως το µέρος όπου διέτριβεν ο Ερυµάνθιος κάπρος 

(∆ιοδ. IV 12, 1). 
1007

. Παπαχατζής 1980, 273, υποσ. 1. Σήµερα το όνοµα Λάµπεια έχει δοθεί στη Ν παραφυάδα του κυρίως 

Ερυµάνθου.  
1008

. Head, 453. BCD Collection, Pel., 399. 
1009

. Ο ψηλός βράχος µε το σπηλαιώδες άνοιγµα και το άφθονο νερό, σύµφωνα µε την τοπική παράδοση, 

αποτέλεσε την κατοικία κάποιου ιεροµονάχου-ασκητού (πρβλ. Παπαδόπουλος 1969, 48). 
1010

. Παπαδόπουλος 1970, 109–111. 
1011

. Βορύλλας, 17–18. 
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ανάλογο µε εκείνο του Αγίου Πέτρου Κοντοβάζαινας
1012

. Το οχυρό που εντοπίστηκε από το Γ. 

Α. Πίκουλα στη θέση Παναγιά (αρ. 102, χάρτης 8) και είναι ένα «αυτόνοµο» οχυρό στο χώρο, 

αφού δεν υπερασπίζεται κάποιον οικισµό, συνηγορεί ώστε η παρουσία του ιερού να καταταχθεί 

στην κατηγορία «ιερό ορίων».  

 

Αποµονωµένο ιερό 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι µεγάλες λιθόπλινθοι που εντοπίστηκαν στην πλατεία 

του χωριού Ορεινή (παλ. τοπων. Μοστενίτσα) (αρ. 256, χάρτης 9) είναι πιθανόν να 

προέρχονται από κάποιο άλλο ιερό, που και αυτό εντάσσεται στη χώρα της Ψωφίδας. 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ  

Από τον περιηγητή γίνεται µνεία στα ηρώα των γιων της Ψωφίδας, Εχέφρωνος και 

Προµάχου
1013

, τα οποία δεν ήταν επιβλητικά επί των ηµερών του
1014

, καθώς και στο ηρώο του 

Αλκµαίωνος, του γιου του Αµφιάραω
1015

. Το ηρώο του Αλκµαίωνος, σύµφωνα µε τον Παυσανία, δεν 

είναι οὔτε μεγέθει οὔτε κεκοσμημένον…κυπάρισσοι πεφύκασιν ἐς τοσοῦτον ὕψος ἀνήκουσαι, ὥστε 

καὶ τὸ ὄρος τὸ πρὸς τῇ Ψωφῖδι κατεσκιάζετο ὑπ’ αὐτῶν1016. Από την περιγραφή του περιηγητή γίνεται 

αντιληπτό ότι το ηρώο του Αλκµαίωνος πρέπει να βρισκόταν στα ∆ της πόλης και της ακρόπολης, γιατί 

το βουνό που δεν φαινόταν από τον ίσκιο των κυπαρισσιών, είναι το πρόβουνο του βουνού 

Κουρτουβίνα (ύψους 1.194µ.), το οποίο υψώνεται στα ∆, αµέσως µετά το Νουσαιΐτικο Ποτάµι. Το 

ιερό θα πρέπει να αναζητηθεί µεταξύ δυτικής πύλης και Σχολικού Συγκροτήµατος
1017

.  

Χάλκινα νοµίσµατα της πόλης, που χρονολογούνται στα µέσα του 3
ου

 αι. π.Χ., ως 

εµπροσθότυπο απεικονίζουν κεφαλή Ηρακλή και ως οπισθότυπο τον Ερυµάνθιο Κάπρο
1018

. Πιθανόν, οι 

νοµισµατικές µαρτυρίες να παραπέµπουν στη λατρεία του ήρωα, χωρίς όµως να γνωρίζουµε µε ποια 

επίκληση τιµήθηκε
1019

.  

 

ΠΑΟΣ 

 

Αστικά ιερά  

i) Για την πόλη της Πάου οι πηγές δεν µας παραδίδουν καµία µαρτυρία σχετικά µε τις 

λατρευόµενες θεότητες. Μόνον ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι στην οικία του Ευφορίωνα είχαν 

                                                 
1012

. Πίκουλας 2000–2003, 333–344, πίν. 85–86. 
1013

. Παυσ. VIII 24, 7. Παπανδρέου 1920, 145. Jost 1985, 55. 
1014

. Παυσ. VIII 24, 7. Pouqueville 1820, 335. IK, 68. 
1015

. Παυσ. VIII 24, 8. Jost 1985, 55.  
1016

. Παυσ. VIII 24, 7. 
1017

. Pouqueville 1820, 334–335. Λέλος, 64. 
1018

. BCD Collection, Pel., 398, 1685–1686. 
1019

. Οι χάλκινες κοπές της αιτωλικής Καλυδώνας απεικονίζουν ως οπισθότυπο τον ήρωα, που κρατάει µε το 

αριστερό τη λεοντή και µε το δεξί το ρόπαλο (πρβλ. Tsangari, 167, 80, 1400 κ.ε.).  
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φιλοξενηθεί οι ∆ιόσκουροι1020
. Το τετράπλευρο κτήριο, διαστάσεων 10.30µ. x 6.60µ., που 

αναφέρεται από το Γ. Παπανδρέου στο ανώτερο πλάτωµα της οχυρωµένης ακρόπολης, στο 

λόφο Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα (αρ. 299, χάρτης 9), δεν αποκλείεται να ανήκει σε ναό
1021

 (εικ. 

537).  

 

ii) Στη θέση Χάνι του Καλαθά (αρ. 303, χάρτης 9), που βρίσκεται στα Ν της 

ακρόπολης, και στην ιδιοκτησία του Γ. Νικολακόπουλου, λόγω της παρουσίας αρχιτεκτονικών 

µελών (σπόνδυλοι ραβδωτών κιόνων και πήλινο δωρικό κιονόκρανο συµφυές µε τον κορµό του 

κίονα) (εικ. 546–547) και πηγής (εικ. 548), θα µπορούσε να τοποθετηθεί κάποιος ναός
1022

.  

 

iii) Στη θέση Μαρµαράλωνο (αρ. 300, χάρτης 9), που βρίσκεται στα ΒΑ της θέσης 

Χάνι του Καλαθά και σε µικρή απόσταση, ο Κ. Κυριακόπουλος αναφέρει ότι το 1982 είχαν 

βρεθεί θεµέλια οικοδοµήµατος και βάσεις κιόνων «γρανιτένιες», διαµ. 0.58µ.
1023

, που ανήκουν 

σε ναό. Τα αναφερόµενα κατάλοιπα πιθανόν να σχετίζονται µε άλλη εγκατάσταση δηµόσιου 

βίου. 

 

iv) Επίσης, στη θέση (Λόφοι νότια της ακρόπολης) (αρ. 305, χάρτης 9) οι Γ. 

Παπανδρέου και Κ. Κυριακόπουλος αναφέρουν κατάλοιπα και απότµηµα ραβδωτού κίονα, σωζ. 

ύψους 1.11µ.
1024

 ∆εν αποκλείεται να υπήρχε κάποιο ιερό, το οποίο ήταν παρόδιο, ευρισκόµενο 

πλησίον του δρόµου Καφυών – Πάου – Ψωφίδας. 

 

ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ (αχαϊκό Λεόντιον;) 

 

Εκτός των τειχών ιερό (extra muros) 

Η εύρεση χάλκινου ειδωλίου Πανός σε χαράδρα του χωριού Κοµπηγάδι, κοντά στο 

λόφο Καστρίτσι, στοιχειοθετεί την άποψη ότι εδώ βρισκόταν ναός (;) αφιερωµένος στο θεό. ∆εν 

αποκλείεται, µάλιστα, ο θεός να λατρευόταν σε σπήλαιο, δεδοµένου του χώρου εύρεσης του 

ειδωλίου.  

 

 

 

                                                 
1020

. Ηροδ. VI 127. Jost 1985, 45. 
1021

. Παπανδρέου 1925, 110. 
1022

. Οι Γ. Παπανδρέου, Α. Παπαθανασίου και Κ. Κυριακόπουλος θεωρούν ότι στη θέση αυτή θα πρέπει να 

τοποθετηθεί ο ναός των ∆ιοσκούρων. Πρβλ. Παπανδρέου 1920, 127. Παπανδρέου 1925, 100. Παπαθανασίου 1970, 

65–76. Κυριακόπουλος 1984, 23. 
1023

. Κυριακόπουλος 1984, 24–25. 
1024

. Παπανδρέου 1920, 129. Κυριακόπουλος 1984, 26, υποσ. 37. 
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ΜΑΝΕΣΙ 

 

Αστικό ιερό 

Η αναφορά χάλκινου ειδωλίου ταύρου στη θέση Καστανιά (αρ. 83, χάρτης 7) δηλώνει 

την ύπαρξη λατρευτικού κτηρίου. 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Εάν η εύρεση του ειδωλίου στη θέση Αλίστρες (αρ. 315, χάρτης 8), σύµφωνα µε τη µαρτυρία 

του γηγενούς Ι. ∆ουφεξή, ευσταθεί, τότε αυτό αποτελεί ένδειξη για ιερό, που ανήκε στην παραλαδώνια 

κώµη Νάσοι. 

Όσον αφορά στο απότµηµα βραχίονος αγάλµατος, που βρέθηκε κατά τις εργασίες αµµοληψίας 

στη θέση Χαλίκι (αρ. 325, χάρτης 8), δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να υποθέσουµε κάτι, γιατί 

µπορεί να προέρχεται ακόµη και από την πόλη της Πάου και το ποτάµι να το µετέφερε µέχρι το Λάδωνα, 

αφού λίγα µέτρα βορειότερα ο Πάϊος, ή Ξεροπόταµος συµβάλλει σε αυτόν. 
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VΣΤ. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Η Επαρχία Καλαβρύτων συνδεόταν µε ένα πυκνό οδικό δίκτυο, που καθορίστηκε από 

τη µορφολογία του εδάφους και τις ανάγκες ζωής, γι’ αυτό και κατά µήκος των αρτηριών του 

δηµιουργήθηκαν οι διάφοροι οικισµοί. Το οδικό δίκτυο έγινε επάνω σε φυσικές χαράξεις, το 

επέβαλαν εδαφολογικοί παράγοντες, που ο άνθρωπος εκµεταλλεύτηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

εξασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες που παρείχε ο τόπος για εύκολη επικοινωνία και 

διακίνηση εµπορευµάτων και άλλων αγαθών. Η εξέταση του οδικού δικτύου στηρίχτηκε στο 

µεγαλύτερο µέρος της στις πληροφορίες των βοσκών και των γηραιοτέρων κατοίκων, που 

γνώριζαν καλά την περιοχή τους. Η διαδροµή ορίζεται µε βάση πρωτίστως τα µικροτοπωνύµια. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι δρόµοι που περιγράφονται παρακάτω, είναι ακόµη, ή 

ήταν σε χρήση µέχρι και τη δεκαετία του ’60
1025

, όπως π.χ. ο αυχένας Αγίου Βασιλείου (αρ. 7, 

χάρτης 6) Βιλιβίνας, ο οποίος είναι πέρασµα διαχρονικό. ∆εν επισηµάνθηκαν αρµατροχιές, 

εκτός εκείνης που είχε εντοπίσει ο Γ. Α. Πίκουλας στη θέση Χελωνοσπηλιά (αρ. 208, χάρτης 

8), γεγονός που οφείλεται κυρίως στη γεωµορφολογία του χώρου και στην απουσία σκληρού 

ασβεστόλιθου. 

Τα ποτάµια και οι χείµαρροι που διαρρέουν την περιοχή ένωναν τους οικισµούς, σε 

αντίθεση µε τα ψηλά βουνά, που δυσχέραιναν την επικοινωνία˙ όµως συχνά τα διάσελα τη 

διευκόλυναν. Πολλοί δρόµοι κατά τη διάρκεια του χειµώνα δεν θα ήταν σε χρήση˙ πιθανόν να 

χρησιµοποιούσαν άλλους, διανύοντας ίσως και µεγαλύτερες αποστάσεις, που θα ήταν βατοί και 

ασφαλείς. 

Η µετακίνηση των ανθρώπων γινόταν µε υποζύγια (ηµιόνους και όνους) και µε ίππους 

για ταχύτητα˙ άλλωστε, οι ίπποι των Αρκάδων ήταν ονοµαστοί, όπως µας παραδίδει ο Στράβων: 

τὸ γένος τῶν ἵππων ἄριστον τὸ Ἀρκαδικόν1026
.  

Εκτός από τους κύριους οδικούς άξονες, θα περιγραφούν και οι δευτερεύουσας 

σηµασίας, δηλαδή τα µονοπάτια και οι στενωποί, που συµπληρώνουν τη διάταξη του δικτύου. 

Η περιγραφή των οδών (διαδροµών) γίνεται από Β προς Ν και φέρουν αύξοντα αριθµό, π.χ. 1
η
 

οδός, 2
η
 κ.ο.κ. Με έντονο ιώδες χρώµα χαράσσεται η κατεύθυνση του δρόµου στους 

αντίστοιχους χάρτες των θέσεων και µε διακεκοµµένη γραµµή η πιθανή διαδροµή τους. 

Το οδικό δίκτυο που εξετάζεται δεν περιορίζεται µόνο µέσα στην περιοχή της µελέτης, 

αλλά επεκτείνεται και στις όµορες περιοχές των Νοµών Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας και 

Αρκαδίας (βλ. ∆ιάγραµµα Σύνδεσης Φύλλων), για την κατεύθυνση των οποίων θα 

                                                 
1025

. Η ορολογία του οδικού δικτύου και των συναφών µε αυτό όρων είναι ίδια µε αυτή που χρησιµοποιεί ο Γ. Α. 

Πίκουλας. Η µελέτη του µε θέµα Οδικό ∆ίκτυο και Άµυνα αποτελεί βασική πηγή και σηµείο αναφοράς για το 

συγκεκριµένο θέµα. Τους κύριους άξονες επικοινωνίας τους ονοµάζουµε αµαξήλατους οδούς, ή κύριες διαδροµές 
και τις δευτερεύουσες οδούς µονοπάτια, ή στενωπούς, σε αντιδιαστολή µε την αµαξήλατο οδό. Για το θέµα βλ. 

Ο∆Α, 16. 
1026

. Στράβ. VIII 8, 1 = C 388. 
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περιοριστούµε σε σύντοµη αναφορά και σε επίµετρο στο τέλος κάθε διαδροµής, σκέλος που δεν 

εµφανίζεται στους χάρτες. 

 

1η οδός: Κύναιθα–Καστρίτσι (αχαϊκό Λεόντιον ;) (χάρτης 6, 7) 

Από το λόφο του Κάστρου της Ωριάς, στις ∆ πλαγιές του οποίου βρισκόταν η αρχαία 

Κύναιθα, ξεκινούσε ένας δρόµος, που στο µεγαλύτερο τµήµα του αντιστοιχεί στη σηµερινή 

Επαρχιακή οδό Πατρών – Χαλανδρίτσας – Καλαβρύτων, και οδηγούσε στο Καστρίτσι (αρ. 67, 

χάρτης 7), όπου το αχαϊκό Λεόντιο, και στη συνέχεια στην Αχαΐα. Με κατεύθυνση ∆, 

διερχόταν στα Β του µυχού της κοιλάδας που βρίσκεται στα ∆ των Καλαβρύτων
1027

, από την 

περιοχή του Ξηροκάµπου Σκεπαστού (αρ. 63, χάρτης 6), στη συνέχεια από τη θέση 

Σάλµενα
1028

 (αρ. 73, χάρτης 6), όπου εντοπίστηκαν κεραµίδια στέγης και κατάλοιπα τοίχων 

από αργολιθοδοµή, κατόπιν ανάµεσα από τις Ν υπώρειες του βουνού Ράϊκο και τις Β υπώρειες 

του βουνού Πετρωτό και στη συνέχεια εισερχόταν στη δίοδο, που βρίσκεται ανάµεσα στο 

βουνό Κοκορέτσα (ύψους 1.023µ.) στα ∆ και το βουνό Τούρλα (ύψους 961µ.) στα Α. Το οχυρό 

που εντοπίστηκε στη θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα (αρ. 55, χάρτης 6), αποτελεί ένδειξη ότι, 

στο σηµείο που συγκλίνουν τα δύο προαναφερθέντα βουνά, το τµήµα αυτό του δρόµου 

αποτελεί διαχρονικό πέρασµα (εικ. 102). Στην άποψη αυτή συνηγορεί και η ύπαρξη των τάφων 

της ΠΒΥΖ περιόδου (αρ. 43, χάρτης 6), που έχουν ερευνηθεί στα χαµηλά κράσπεδα των 

βουνών Τούρλα και Ράϊκο. Στη θέση Σταυροκαριά του Βρυσαρίου, κατάφυτη σήµερα από 

µηλιές, ο δρόµος κάµπτεται προς τα ∆ και ακολουθεί κατεύθυνση παράλληλη µε το ρου του 

Γουµενιτσιάνικου χειµάρρου και στη συνέχεια του Μανεσαίικου ποταµού
1029

. Η διέλευση του 

δρόµου στην περιοχή του Μάνεσι επιβεβαιώνεται και από την ύπαρξη των αρχαίων που 

εντοπίστηκαν κατά την επιφανειακή έρευνα. Πλησίον των θέσεων (Μέσα στο χωριό) (αρ. 81, 

χάρτης 7) και Αλώνια του χωριού Κρυονέρι (αρ. 87, χάρτης 7) καµπτόταν στα ∆, διερχόµενος 

στα Ν της θέσης Παναγιά (αρ. 84, χάρτης 7) και στη συνέχεια διερχόταν µεταξύ των θέσεων 

Βρωµονέρι (αρ. 90, χάρτης 7) και Καστανιά (αρ. 83, χάρτης 7), στις οποίες έχουν εντοπιστεί 

νεκροταφεία των ΥΕ και των πρώιµων ΚΛ χρόνων αντίστοιχα. Ακολούθως, µε κατεύθυνση ∆ 

διερχόταν ανάµεσα στις νότιες υπώρειες του βουνού Σγόρτσα, νότιου πρόβουνου του όρους 

Κρανιά (ύψους 1.274µ.), και τις Β υπώρειες του Ερυµάνθου, φθάνοντας στο λόφο Καστρίτσι 

της Κάτω Βλασίας (αρ. 67, χάρτης 7), όπου το αχαϊκό Λεόντιο. Κατόπιν η οδός εισερχόταν στο 

αχαϊκό έδαφος και κατέληγε στην πόλη των Πατρών.  

                                                 
1027

. Στα ΡΩΜ χρόνια, λίγο πριν από τη διάβαση του ποταµού Ερασίνου, πιθανόν να καµπτόταν προς τα ∆ και να 

οδηγούσε στο µυχό παραπλεύρως της δεξιάς/νότιας όχθης του ποταµού. 
1028

. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι ο Ιµπραήµ ερχόµενος στα Καλάβρυτα το 1827, στρατοπέδευσε ἐν Λειβαδίῳ 

Σαλμαίνης, κινούµενος από την Πάτρα όχι από την κύρια οδό αλλά διαµέσου των ∆εµεστίχων (ΚΕ, 317). 

Ακολούθησε την ορεινή οδό, που συµβάλλει στην 1η οδό. 
1029

. Ο Γουµενιτσιάνικος χείµαρρος και το Μανεσαίικο Ποτάµι αποτελούν τον κύριο ρου του ποταµού Σελινούντα. 
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Ο κύριος αυτός άξονας (1η οδός), µετά το λόφο Καστρίτσι
1030

 καµπτόταν προς τα ∆ 

και κοντά στην περιοχή του χωριού Λακκώµατα εισερχόταν στο πέρασµα των Νεζερών, 

όπου ο Ερύµανθος, ή Ωλονός ενώνεται µε το όρος Παναχαϊκόν
1031

. Στο τµήµα ένωσης των δύο 

ορεινών όγκων ο ποταµός ονοµάζεται Νεζερίτικο Ποτάµι,  ή Αχελώος (σηµ. 

Πείρος)
1032

. Στη συνέχεια, δια των θέσεων Μπακαλάρου
1033

–Αριδράκου
1034

–

Σταυρός
1035

–Λόφος Τρουµπέ
1036

 στα Α και Άγιος Βασίλειος
1037

 στα ∆–Παναγιά
1038

 του 

χωριού Πλατανόβρυση
1039

 έφθανε στα ∆ των θέσεων Λαγανιδιά,  ή Λαγανίδα (φύλλο ΓΥΣ 

ΠΑΤΡΑΙ) και Ραµπαντάνια, ή Σπέντζες
1040

 του χωριού Καλλιθέα (παλ. τοπων. 

Γαϊδουριάρη)
1041

 και τον Καλλιθεόκαµπο
1042

. Κατόπιν, περνούσε από τις θέσεις 

Ζωϊτάδα
1043

–∆ριµαλαίικα
1044

–Κεφαλόβρυσο–Άγιος Κωνσταντίνος Κρήνης
1045

–

                                                 
1030

. Βλ. αρ. 67 οικείου καταλόγου και κεφ. VII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
1031

. Ο W. M. Leake ονοµάζει και αυτός το πέρασµα Νεζερά «we quit Kastritza … and enter the pass of Nezera…I 

presume the ancient Peiros…» και αναφέρει ότι βρίσκεται αµέσως µετά την Καστρίτσα, εννοώντας ασφαλώς το 

λόφο Καστρίτσι της Βλασίας (βλ. Leake, II 118). Επίσης, πρβλ. Τριανταφύλλου 1974, 61–65. Επίσης, µνεία του 

περάσµατος των Νεζερών γίνεται και από τους E. Curtius (βλ. Curtius, 433), Ν. Θωµόπουλο (βλ. Θωµόπουλος 

1950, 48, 61), Κ. Τριανταφύλλου (βλ. Τριανταφύλλου 1974, 61–65) και Μ. Πετρόπουλο (βλ. Πετρόπουλος 2007, 

199–200). 
1032

. Θεωρούµε ότι η διαδροµή ακολουθούσε το µονοπάτι που είναι και σήµερα σε χρήση, κατά µήκος της Ν όχθης 

του ποταµού, και έφθανε έναντι της Μονής Χρυσοποδαρίτισσας, όπου υπάρχει και τρίτοξο γεφύρι, αφού πρώτα 

διερχόταν από τον οικισµό Ρίκαβα [βλ. Κουµούση 2000 (υπό έκδοση)]. Στη συνέχεια, ο δρόµος ανηφόριζε προς 

την περιοχή του χωριού Κάλανος (βλ. Κουµούση 1999, 301–302). Στο συνοικισµό Ροδιά (παλ. τοπών. Μπούγα) 

του χωριού Καταρράκτης έχουν ερευνηθεί δύο θολωτοί τάφοι, εκ των οποίων ο ένας βρέθηκε συληµένος. Τα 

ευρήµατα του δεύτερου τάφου τον χρονολογούν στην ΥΕ ΙΙ εποχή και χρησιµοποιήθηκε και κατά την ΥΕ ΙΙΙΑ (βλ. 

Κυπαρίσσης 1919, 98–99. Ζαφειρόπουλος, 193–201. Κολώνας 2008, 14–17). 
1033

. Το 2000, στο πλαίσιο του έργου «∆ιαπλάτυνση–Βελτίωση της Επαρχιακής οδού Πατρών – Χαλανδρίτσας – 

Καλαβρύτων» και στην αριστερή/βόρεια πλευρά της οδού, στην ιδιοκτησία Χρ. Χαµουζά, ερευνήθηκαν τρεις 

πίθοι, εκ των οποίων ο ένας περιείχε ένα αγγείο των ΥΓΕ χρόνων. Στα ∆ των πίθων αποκαλύφθηκε ορθογώνιος 

χώρος, διαστάσεων 5µ. x 4.50µ., κοµµάτια πίθων, αγνύθες και όστρακα των ΕΛΛ χρόνων [πρβλ. Αλεξοπούλου 

2000 (υπό έκδοση)]. Λίγο ανατολικότερα στη θέση Σκάλα, στο πλαίσιο του ίδιου έργου, ερευνήθηκαν τρεις 

κεραµοσκεπείς τάφοι [Αλεξοπούλου 2000 (υπό έκδοση)]. 
1034

. Στη θέση αυτή ο Ευθ. Μαστροκώστας ανέσκαψε κιβωτιόσχηµο τάφο που περιείχε κυαθίσκο και κάνθαρο των 

ΠΓΕ χρόνων. Ο κάνθαρος κοσµείται στο χείλος µε τεθλασµένη γραµµή λευκού χρώµατος (πρβλ. Μαστροκώστας 

1964, 186). Στα ∆ της θέσης Αριδράκου, στο πλαίσιο του έργου «∆ιαπλάτυνση–Βελτίωση της Επαρχιακής οδού 

Πατρών – Χαλανδρίτσας – Καλαβρύτων», και στη θέση Ρ ίζες , παραπλεύρως της παραπάνω Επαρχιακής οδού, 

εντοπίστηκαν διάσπαρτες λιθόπλινθοι µε δουλεµένη την επιφάνειά τους, κεραµίδια στέγης λακωνικού τύπου και 

όστρακα ΕΛΛ χρόνων, που πιθανόν ανήκουν σε κάποιο οικισµό [βλ. Αλεξοπούλου 2000 (υπό έκδοση)].  
1035

. Κολώνας 2001, 482–483. Κολώνας – Γκαζής 2006, 25–30. Κολώνας 2008, 7–13. 
1036

. Papadopoulos 1979, 29. Κολώνας 2001, 477. 
1037

. Papadopoulos 1979, 29. Σταυροπούλου-Γάτση 1993, 123. Κολώνας 2001, 477. 
1038

. Η θέση Παναγ ιά βρίσκεται παραπλεύρως της Επαρχιακής οδού Πατρών – Χαλανδρίτσας – Καλαβρύτων, 

στην αριστερή πλευρά και συγκεκριµένα στο 18
ο
 χλµ. της οδού. Η συνάδελφος Αφ. Μουτζάλη το 1981 ανέσκαψε 

βασιλική των ΠΒΥΖ χρόνων, αφιερωµένη στην Κοίµηση της Θεοτόκου. Η παλαιοχριστιανική βασιλική είχε 

κτιστεί επάνω σε τοίχους λουτρού των ΡΩΜ χρόνων. Ο χώρος γύρω από τη βασιλική χρησιµοποιήθηκε ως 

χριστιανικό νεκροταφείο µε διάρκεια από τον 5
ο
 αι. µ.Χ. µέχρι τα χρόνια της Τουρκοκρατίας (πρβλ. Μουτζάλη 

1984, 21–42 και Μουτζάλη 1993β, 925–926). Ο Ν. Κυπαρίσσης ανέσκαψε µερικούς συληµένους τάφους στην 

Πλατανόβρυση (παλ. τοπων. Μέντζενα) και ο Ευθ. Μαστροκώστας στη θέση Καµίν ι , ή Στου παπά το µνήµα, 

αναφέρει νεκροταφείο θαλαµωτών τάφων (Κυπαρίσσης 1930, 88. Μαστροκώστας 1964, 186. Κολώνας 2001, 477). 

Ο Μ. Πετρόπουλος στην ευρύτερη περιοχή της θέσης Παναγιά έχει εντοπίσει οικισµό των ΚΛ και ΕΛΛ χρόνων. 
1039

. Λεξικό 2001, 387, 3424. 
1040

. Το 1953 ο Ν. Γιαλούρης ερεύνησε δύο τάφους που είχαν πλούσια ευρήµατα, όπως χάλκινες κνηµίδες και 

χάλκινο θώρακα πολεµιστή (πρβλ. Yalouris 1960β, 42–67). Από το 1977 την ανασκαφή διενεργεί το Πανεπιστήµιο 

Ιωαννίνων υπό τη διεύθυνση του καθηγητού Αθ. Παπαδόπουλου, σε συνεργασία µε την Αρχαιολογική Εταιρεία. 
1041

. Λεξικό 2001, 171, 1336. 
1042

. Πετρόπουλος 1994, 415. 
1043

. Έχουν ερευνηθεί τρεις τάφοι µυκηναϊκών χρόνων της ΥΕ ΙΙΙΑ–ΙΙΙΓ περιόδου. Βλ. Κολώνας 2001, 481–482. 
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Σαραβάλι
1046

–Λόφος Αµυγδαλιά Πετρωτού (παλ. τοπων. Βαλαντούνα)
1047

–Achaia Klaus 

(Αχάϊα Κλάους)
1048

–ποταµός Γλαύκος
1049

 και από εδώ, διαµέσου του ΝΑ νεκροταφείου των 

Πατρών
1050

 και στη συνέχεια κατά µήκος της οδού Γούναρη
1051

, έφθανε στο λιµάνι της 

Πάτρας
1052

.  

                                                                                                                                                            
1044

. Βλ. Πετρόπουλος 1990, 132–133). Papazoglou-Manioudaki 1994, 171–200, πίν. 23–36. 
1045

. Στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος βρίσκονται δύο εκτεταµένα νεκροταφεία των ΥΕ χρόνων (βλ. Κολώνας 1990, 

131–132. Κολώνας 2001, 481). Επιπλέον, στην ίδια θέση και κοντά στο ∆ηµοτικό Σχολε ίο  ερευνήθηκαν 13 

κτιστοί και κεραµοσκεπείς τάφοι των ΥΡΩΜ και των ΠΒΥΖ χρόνων (πρβλ. Α∆ 38(1983)[1989] Β1, 125). Στα ∆ 

του ναϋδρίου του Αγίου Κωνσταντίνου οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως λείψανα κατοίκησης του χώρου των 

ΚΛ και ΕΛΛ χρόνων [Αλεξοπούλου 2000 (υπό έκδοση)]. 
1046

. Λεξικό 2001, 415, 3700. Το Σαραβάλι βρίσκεται 7 χλµ. ΝΑ των Πατρών και στα ∆ του χωριού σώζονται 

ερείπια φρουρίου του 14 ου αι. µ.Χ. Στη θέση Ράχες στα Ν του οικισµού η Μ. Σταυροπούλου-Γάτση εντόπισε 

οικισµό των ΥΡΩΜ χρόνων (∆ΜΤΕ/Σαραβάλι, Μ. Σταυροπούλου). Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην 

είσοδο του χωριού, κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών, αποκαλύφθηκε κτήριο των ΥΡΩΜ–ΠΒΥΖ χρόνων, 

καθώς και πιθόσχηµο τεφροδόχο αγγείο των ΡΩΜ χρόνων (πρβλ. Πετρόπουλος 1998, 268). Επίσης, βλ. 

Σταυροπούλου-Γάτση 1997, 286–287 και Αλεξοπούλου 1998, 286.  
1047

. Λεξικό 2001, 379, 3352. Στη θέση Γούπατα του Πετρωτού, στις Ν υπώρειες του λόφου Αµυγδαλιά ο Μ. 

Πετρόπουλος ερεύνησε µεγάλο θολωτό τάφο της ΥΕ ΙΙ περιόδου (πρβλ. Πετρόπουλος 1990α, 499–504, εικ. 1–8. 

Κολώνας 2001, 480–481). Θεωρούµε ότι στα Ν∆ του λόφου Αµυγδαλιά γινόταν εκτροπή/συµβολή του δρόµου 

προς τα Α/ΝΑ και κατά µήκος του χειµάρρου Φίλιουρα αρχικά ο δρόµος, αφού πρώτα διερχόταν από τη θέση 

Γούπατα, µε πορεία Α οδηγούσε σ’ ένα µικρό οροπέδιο και κατόπιν µε κατεύθυνση Ν/ΝΑ διερχόταν µεταξύ του 

Σιδηροκάστρου και της Μονής Οµπλού, ανάµεσα από τα βουνά Αγία Παρασκευή στα ∆ και Πεζός στα Α, και 

έφθανε στο χωριό Κρυσταλλόβρυση, απ’ όπου µε διαδροµή ∆ κατέληγε στη θέση Παναγιά Πλατανόβρυσης, 

συµβάλλοντας στον άξονα που ερχόταν από την Κύναιθα. Το Σιδηρόκαστρο, ή Σιδερόκαστρο (Castello del Ferro) 

βρίσκεται έναντι της Μονής Οµπλού και από εδώ διερχόταν ο δρόµος που ξεκινούσε από την Πάτρα και έφθανε 

στη Μακελλαριά και στη συνέχεια στα Καλάβρυτα (Leake, ΙΙ 122–123). Στην ύπαρξη του δρόµου αυτού συνηγορεί 

και η οχυρωµατική εγκατάσταση(;) των ΚΛ χρόνων, που ανέσκαψε ο Μ. Πετρόπουλος στη συµβολή των οδών 

Αχάϊα Κλάους – Σαραβαλίου – Κρήνης – Μονής Οµπλού, στο οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆. Αργυρόπουλου. Ο Μ. 

Πετρόπουλος επισηµαίνει ότι οι αρχαιότητες σε µεγάλο βαθµό είχαν καταστραφεί κατά τη διάνοιξη του δρόµου 

προς τη Μονή Οµπλού. Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως τοίχους, που δηµιουργούσαν µικρούς χώρους, και η 

µορφή του κεντρικού κτίσµατος, κατά τον ανασκαφέα, θύµιζε οχυρωµατικό έργο. Η κεραµική χρονολογεί το 

κτήριο στους ΚΛ χρόνους (πρβλ. Πετρόπουλος 1999, 260). Επίσης, µετά το λόφο Αµυγδαλιά και τη διάβαση του 

χειµάρρου Φίλιουρα,  που ρέει στα Ν του λόφου, πρέπει να γινόταν εκτροπή/συµβολή ενός άλλου δρόµου, ο 

οποίος µε κατεύθυνση Ν/Ν∆, διαµέσου του Μιντιλογλίου, οδηγούσε στη ∆ύµη και την Ηλεία. Πρόκειται για δρόµο 

της µεσογαίας περιοχής και ήταν παράλληλος του παραλιακού οδικού άξονα (πρβλ. Πετρόπουλος 1994, 415). 
1048

. Κυπαρίσσης 1936, 97–98. Κυπαρίσσης 1937, 84–93. 
1049

. Τα έτη 1999 και 2000 στο πλαίσιο του έργου «Ευρεία Παράκαµψη Πατρών, Κόµβος 5, ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ», 

πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την 6
η
 ΕΒΑ σωστική ανασκαφική έρευνα στην κοίτη του ποταµού Γλαύκου, 

όπου αποκαλύφθηκε δρόµος µήκους 22µ. και πλάτους 4µ., µε προσανατολισµό Β–Ν. Το τµήµα του δρόµου, που 

ανήκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, σωζόταν σε πολύ καλή κατάσταση και σε δοκιµαστική τοµή που 

πραγµατοποιήθηκε στη δεξιά/ανατολική πλευρά του, διαπιστώθηκε παλαιότερη φάση του, που πιθανότατα ανήκε 

στους ΡΩΜ χρόνους [βλ. Αλεξοπούλου 2000 (υπό έκδοση)]. Πριν από τη διάβαση του ποταµού, γινόταν 

εκτροπή/συµβολή της κύριας οδού προς Α και κατά µήκος της δεξιάς/βόρειας όχθης του Γλαύκου ανέβαινε στην 

περιοχή του Σουλίου, όπου στη θέση Κάστρο, σώζονται ερείπια φρουρίου των χρόνων της Φραγκοκρατίας 

(Τριανταφύλλου 1995³, 1898), του επωνοµαζόµενου Κάστρο του ∆άσους. Σε αυτοψία που πραγµατοποίησε 

στην ορεινή περιοχή του Σουλίου ο Μ. Πετρόπουλος, κάτοικοι του χωριού του ανέφεραν ότι στη θέση Γκούρα 

του οικισµού Κεφαλόβρυσου Σουλίου είχαν βρεθεί τοίχοι παλαιάς εκκλησίας. Επίσης, στη θέση Παναγ ία των 

Μιτζαίικων βρίσκονταν κατά την άροση των αγρών πολλά πήλινα λυχνάρια και στη θέση Προφήτης Ηλίας  

αρχαίοι τάφοι. Για το θέµα βλ. Πετρόπουλος 1994, 231. Από το Σούλι ο δρόµος µε κατεύθυνση ΝΑ οδηγούσε στον 

οικισµό Γκοτσαίικα και από εδώ στο Άνω Μαζαράκι (Ρακίτα). 
1050

. Πετρόπουλος 1994, 415. 
1051

. Πρόκειται για την οδό που ακολούθησε ο Παυσανίας, ερχόµενος από τις Φαρρές στην Πάτρα, σύµφωνα µε την 

άποψη του Ι. Α. Παπαποστόλου (βλ. Παπαποστόλου 1991, 310). Ένα µικρό τµήµα της αποκαλύφθηκε στην οδό 

Γούναρη 84, στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Γεωργίου Σοφή (βλ. Αλεξοπούλου 1994, 214) και ένα άλλο τµήµα της 

ερευνήθηκε παλαιότερα στην οδό Λόντου 69–71 (βλ. Παπαποστόλου 1973, 222–224). 
1052

. (Σταυροπούλου-Γάτση 1997, 284). Για τις παλαιότερες θέσεις βλ. Παπαποστόλου 1991, 315. Παπάζογλου-

Μανιουδάκη 1985, 119–120. Κωτσάκη, 148. Rizakis 1988, 453–472. Παπαποστόλου 1991, 315. Σταυροπούλου-

Γάτση – Αλεξοπούλου 2008 (υπό έκδοση). Η απεικόνιση του λιµανιού της Πάτρας σε νοµισµατική έκδοση της 

πόλης επί αυτοκράτορος Κοµµόδου, προϋποθέτει τη σπουδαιότητα της θέσης της πόλης στις θαλάσσιες 

επικοινωνίες. Σχετικά µε την κοπή αυτή βλ. Γαλάνη-Κρίκου et al. 1996, 205. 
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Μετά το πέρασµα των Νεζερών η οδός πρέπει να καµπτόταν προς τα ∆ και κατά µήκος 

του ποταµού Πείρου οδηγούσε στις Φαρές και την Ηλεία (βλ. 18η οδός, ΕΠΙΜΕΤΡΟ)
1053

. 

 

2η οδός: Κύναιθα–Νώνακρις (χάρτης 6) 

Η Κύναιθα επικοινωνούσε µε τη Νώνακρη διαµέσου του οροπεδίου του Ξερόκαµπου. 

∆εν πρόκειται όµως για αµαξήλατη οδό
1054

, γιατί, παρόλο που στην περιοχή υπάρχει 

ασβεστολιθικό πέτρωµα, δεν σώζονται αρµατροχιές
1055

. Το πέρασµα αυτό πρέπει να 

χρησιµοποιούνταν για υποζύγια και ανθρώπους. Έφθανε στη Νώνακρη µέσω των θέσεων 

Μπρίσοβο, ή Πρίµισι (εικ. 211)–Βαλβούσι, ή Βαλβούσα–Σταχτόλακκα–Μεγάλη 

Λάκκα–Καλντερίµια–Ξερόκαµπος–Ψηλός Σταυρός
1056

–Πηγή Μπλιζινά–Σκάλα–

Κοκκινόχωµα–Κατσανάκι–Γουναριάνικα–Μεσορρούγι–Στύγιος / Μαυρονέρι–

Λυκιάνικα–Λόφος Αγιο–Θανάση (Νώνακρις)
1057

. Μεταξύ των θέσεων Μπρίσοβο, ή 

Πρίµισι και Σταχτόλακκας εντοπίστηκε τµήµα της αρχαίας αυτής διάνοιξης (εικ. 212), καθώς 

επίσης και στα Α του αυχένα του Αγίου Νικολάου (εικ. 221–222). Αυτή τη διαδροµή πρέπει να 

ακολούθησε και ο περιηγητής του 2
ου

 αι. π.Χ.
1058

, για να φθάσει στους Λουσούς. Για τη 

σύνδεση της Νώνακρης µε τον Φενεό και τις άλλες πόλεις της Αιγιάλειας βλ. 3η οδός, 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ. 

Στο οροπέδιο του Ξερόκαµπου έφθανε και ένα µονοπάτι (2η οδός, α), που ξεκινούσε 

από το Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων (αρ. 54, χάρτης 6), διερχόταν από τις ∆ 

υπώρειες του Κάστρου και µάλιστα από τις θέσεις Αγία Παρασκευή (αρ. 65, χάρτης 6) και 

Άγιος Αθανάσιος (αρ. 58, χάρτης 6), στη συνέχεια µε κατεύθυνση Ν/ΝΑ διερχόταν από τα 

χαµηλά κράσπεδα του Μικρού Γκρεµουλ(ι)ά και δια των θέσεων Κάψαλο–Εικονοστάσι της 

Καλέραινας–Βράχος Χωροφύλακα–Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων 

(αρ. 76, χάρτης 6)–Κακόπορτο–Πόρτες Ξερόκαµπου έφθανε στον Ξερόκαµπο.  

Στη θέση Εικονοστάσι της Καλέραινας γινόταν διασταύρωση και προς τα Β ανοιγόταν 

ένα µονοπάτι µε κατεύθυνση Β (2η οδός, β), το οποίο, δια των θέσεων Κατσικού–∆ιάσελο–

Άγιος Κλοκός–Στάση Κερπινής, συνέβαλε στον κύριο άξονα (4η οδός), που οδηγούσε 

στη Βούρα. 

 

 

                                                 
1053

. Πετρόπουλος 1996–1997, 175. Pikoulas 1999α, 418. Γκαδόλου 2008, 233. 
1054

. Pikoulas 1999α, 301. Tausend 1994, 41–52. 
1055

. Pikoulas 1999α, 298–299. 
1056

. Ο γηγενής Φ. Πλιατσικούρας του Γερασίµου µου ανέφερε ότι στη θέση Ψηλός Σταυρός ανοιγόταν ένας 

άλλος ηµιονικός δρόµος, ο οποίος διαµέσου των θέσεων Ψηλός Σταυρός–Κρύα Βρύση–Σούβαρδο–Ρέµα 

Καλογεραύλακο, το οποίο αποτελεί τον άνω ρου του Λαδοπόταµου, έφθανε στο Μ. Σπήλαιο και πλησίον της 

Ζαχλωρούς συναντούσε την 4η οδό, που οδηγούσε στη Βούρα. Στο Σούβαρδο ένα άλλο µονοπάτι ανοιγόταν προς 

τα ∆/Ν∆ και έφθανε στη θέση Στάση Κερπινής, όπου συνέβαλε και αυτό στην 4η οδό. 
1057

. Για την κατεύθυνση του δρόµου αυτού πρβλ. Πίκουλας 1999α, 298–299. 
1058

. Πρβλ. Παπαχατζής 1980, 179. Επίσης βλ. χάρτη διαδροµών Παυσανία (επιµ. Γ. Α. Πίκουλας και ΑΝΑΒΑΣΗ). 
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3η οδός: Νώνακρις–Φενεός (χάρτης 6) 

Η επικοινωνία µεταξύ Νωνάκριδος (χάρτης 6) και Φενεού (φύλλο ΓΥΣ ΚΑΝ∆ΗΛΑ) 

επιτυγχανόταν µέσω του διασέλου του Αγίου Νικολάου. Συγκεκριµένα, ο δρόµος ξεκινούσε 

από τη Νώνακρη (αρ. 138, χάρτης 6) αρχικά µε κατεύθυνση Β και κατόπιν ΝΑ, διερχόταν από 

τον οικισµό Λυκιάνικα (φύλλο ΓΥΣ ∆ΕΡΒΕΝΙΟΝ) και ακολουθώντας το ρου του ρέµατος 

Ασωπός,  που αποτελεί τον κύριο ρου του ποταµού Κράθιδος, έφθανε στη Ζαρούχλα (φύλλο 

ΓΥΣ ∆ΕΡΒΕΝΙΟΝ). Από εδώ µε κατεύθυνση Ν/ΝΑ ακολουθούσε το ρου του ρέµατος του 

Αγίου Νικολάου και του οµώνυµου διασέλου και κατέληγε στο Φενεό
1059

. Ο Παυσανίας 

ακολούθησε τη διαδροµή αυτή µέσω του διασέλου και έφθασε στην περιοχή του σηµερινού 

χωριού Ζαρούχλα και από εδώ στη Νώνακρη
1060

· κατόπιν µέσω του οροπεδίου του Ξεροκάµπου 

στους Λουσούς
1061

. 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Από τη Νώνακρη ξεκινούσε µία διαδροµή, η οποία αρχικά µε κατεύθυνση Β έφθανε στο χωριό 

Περιστέρα, στα ΒΑ του οποίου καµπτόταν προς τα Α και, διερχόµενη κατά µήκος των Ν υπωρειών 

των βουνών Γαϊδουρόρραχη (ύψους 1.471µ.) και Κλωκός (ύψους 1.563µ.), έφθανε στο σηµερινό 

χωριό Εξοχή (παλ. τοπων. Ράχοβα)
1062

, που βρίσκεται στα Ν/Ν∆ κράσπεδα του βουνού Τρανό Ίσωµα 

(ύψους 1.265µ.). Από εδώ, µε κατεύθυνση Α έφθανε στο ανατολικό πέρας των νότιων κρασπέδων του 

βουνού Τρανό Ίσωµα και καµπτόταν προς τα Β, διερχόµενη από τις θέσεις Άγιος Κωνσταντίνος και 

Άγιος Βασίλειος του χωριού Σελιάνα, όπου τοποθετείται η αρχαία Φελλόη
1063

 (φύλλο ΓΥΣ 

∆ΕΡΒΕΝΙΟΝ). Ο δρόµος από τη Σελιάνα µε κατεύθυνση Β έφθανε στη θέση Παλιόκαστρο της 

Αίγειρας (φύλλο ΓΥΣ ∆ΕΡΒΕΝΙΟΝ), όπου η ακρόπολη της πόλης των ΚΛ–ΕΛΛ χρόνων
1064

. 

Θεωρούµε ότι στα Β του χωριού Σελιάνα ο δρόµος, µε κατεύθυνση Β, οδηγούσε δια των 

θέσεων Αγία Σωτήρα του χωριού Μοναστήρι [παλ. τοπων. Βεργο(υ)βίτσα]
1065

–Πλακόπετρα
1066

–

Πύργος και Άγιοι  Θεόδωροι
1067

 στην αρχαία Αίγειρα, ενώ στα Β του χωριού ίσως καµπτόταν προς 

                                                 
1059

. Leake, III 139. Πίκουλας 1986, 317. Στη θέση Ριγανοχώρι ο Γ. Α. Πίκουλας εντόπισε αρµατροχιές. Για την 

κατεύθυνση του δρόµου αυτού βλ. Pikoulas 1999α, 301. 
1060

. Πρβλ. Παπαχατζής 1980, 179. Βλ. χάρτη διαδροµών Παυσανία (επιµ. Γ. Α. Πίκουλας και ΑΝΑΒΑΣΗ, 2007). 
1061

. Βλ. 2η οδός οικείου κεφαλαίου. 
1062

. Λεξικό 2001, 150, 1135. Στη θέση Λίθος, ή Λεύκες του χωριού ερευνήθηκαν δύο πίθοι [πρβλ. Κόλια 2002α 

(υπό έκδοση) και Petropoulos – Pontradolfo – Rizakis 2002β, 951–952].  
1063

. Τα ερείπια της αρχαίας Φελλόης αναγνωρίζονται στο σηµερινό χωριό Σελιάνα Αιγιαλείας, που βρίσκεται 12 

χλµ. Ν της αρχαίας Αίγειρας. Για τη θέση της πόλης στην περιφέρεια της Σελιάνας πρβλ. ΚΕ, 159–160. Baladié, 

182–183. Rizakis 1995, 222. Βόρδος 1996, 252. Ο W. M. Leake νόµισε ότι βρήκε τα ίχνη της αρχαίας Φελλόης στο 

δρόµο από Αιγές (παλ. τοπων. Βλοβοκά) προς Ζάχολη (Leake, ΙΙΙ 389). Ο Ν. Παπαχατζής την τοποθετεί στα Β της 

Εβροστίνας (Παπαχατζής 1980, 14–15, 167, υποσ. 1). Morgan – Hall 2004, 485. Rizakis 2008, 221–223. 
1064

. Η πόλη τοποθετείται στη Β απόληξη του βουνού Εβροστίνα, επάνω σε ένα απόκρηµνο ύψωµα. Παυσ. VII 

26, 1–9. Στράβ. VIII 7, 4 = C 386. ΚΕ, 159. Σταυρόπουλος 1954, 68–69. Παπαχατζής 1980, 158–167. Rizakis 

1995, 215–221, όπου και η σχετική προηγούµενη βιβλιογραφία. Morgan – Hall 2004, 479–480. Rizakis 2008, 224–

245. 
1065

. Λεξικό 2001, 296, 2545. 
1066

. Κόλια 2000, 333. Petropoulos – Pontradolfo – Rizakis 2004β, 787–791. 
1067

. Βόρδος 1996, 252. Petropoulos – Pontradolfo – Rizakis et al. 2002β, 947–948. 
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τα ∆ και αµέσως µετά µε κατεύθυνση Β/Β∆, δια των χωριών Όασις (παλ. τοπων. Σβιρού)
1068

–

Αµπελόκηποι (παλ. τοπων. Αρφαρά)
1069

 και Χρυσάνθιον (παλ. τοπων. Βερσοβά)
1070

, οδηγούσε στις 

αρχαίες Αιγές
1071

. 

Επίσης, από τη Νώνακρη ξεκινούσε µια άλλη διαδροµή, η οποία ακολουθούσε κατεύθυνση 

σχεδόν παράλληλη µε τον ποταµό Κράθι αλλά ψηλότερα από την κοίτη του και, διερχόµενη από τις 

θέσεις Αγρίδι  (φύλλο ΓΥΣ ∆ΕΡΒΕΝΙΟΝ)–Πόρτες Αγριδίου
1072

 (χάρτης 6)–Συλίβαινα
1073

–

Καµαρόβρυση (φύλλο ΓΥΣ ∆ΕΡΒΕΝΙΟΝ)–Βαλιµή
1074

–Πύργος έφθανε στην Ακράτα
1075

 και 

κατ’ επέκταση στην παραλιακή ζώνη.  

 

4η οδός: Κύναιθα–Βούρα (χάρτης 6)  

Από την Κύναιθα ξεκινούσε και µία άλλη διαδροµή, που διερχόταν κατά µήκος του 

Ερασίνου/Βουραϊκού ποταµού και οδηγούσε στη Βούρα, σηµαντική πόλη της Αιγιάλειας
1076

. Ο 

γηγενής Φίλιππος Πλιατσικούρας, κάτοικος Ζαχλωρούς Καλαβρύτων, µου ανέφερε ότι 

διερχόταν από τις θέσεις Κλοκός
1077

–Στάση Κερπινής–Καλύβια Πλιατσικούρα και 

έφθανε στη θέση Αµπέλια Μεγάλου Σπηλαίου· στην τελευταία θέση καµπτόταν προς τα 

                                                 
1068

. Λεξικό 2001, 350, 3070. Στη θέση Παναγία  του χωριού Όασις εντοπίστηκαν κατάλοιπα οικιστικής 

εγκατάστασης των ΕΛΛ χρόνων, που καταλαµβάνουν περίπου 20 στρέµµατα. Για το θέµα βλ. Κόλια 2000, 333. 
1069

. Λεξικό 2001, 70, 382. 
1070

. Λεξικό 2001, 488, 4413. Petropoulos – Pontradolfo – Rizakis 2002β, 939–965. 
1071

. Οι αρχαίες Αιγές τοποθετούνατι στη θέση Γρασιδοτόπια,  ή  Κοκκιν ιές  του σηµερινού χωριού Άµπελος. 

Στην παραπάνω θέση, η Λ. Παπακώστα ανέσκαψε τµήµα της οχύρωσης της πόλης (πρβλ. Σταυρόπουλος 1954, 67–

68. Παπακώστα, 238–239. Rizakis 1995, 213–214, όπου και η προηγούµενη σχετική βιβλιογραφία. Morgan – Hall 

2004, 478–479). Η διαδροµή αυτή του δρόµου διαµέσου των «Αρφαρών» µνηµονεύεται και από τον Γ. 

Παπανδρέου στην περιγραφή των γεγονότων του 1821, αναφέροντας χαρακτηριστικά τοὺς ἐξ Ἀκράτας διὰ 

Βαλιμῆς καὶ Ἀρφαρῶν εἰς Νώνακριν καὶ Τρίπολιν μέλλοντας νὰ πορευθῶσι Τούρκους…(ΚΕ, 296, 309).  
1072

. Μέχρι το Β πέρας της θέσης Πόρτες του Αγριδίου ο δρόµος έβαινε παραπλεύρως της ανατολικής/δεξιάς όχθης 

του ποταµού Κράθιδος, γιατί το έδαφος είναι οµαλό, κατόπιν ο ποταµός ρέει µέσα σε χαράδρες και το έδαφος είναι 

απόκρηµνο. Το ότι ο δρόµος διέρχεται από τη θέση Πόρτες, το αναφέρει και ο Γ. Παπανδρέου στην περιγραφή των 

γεγονότων του 1821 (ΚΕ, 309). 
1073

. Λεξικό 2001, 444, 3980. Το χωριό βρισκόταν στην ανατολική/δεξιά όχθη του ποταµού Κράθιδος, στα Ν του 

χωριού Βαλιµή, αλλά το 1906 έγινε κατολίσθηση και το χωριό µεταφέρθηκε στα Β της Ακράτας κοντά στην 

παραλία που σήµερα ονοµάζεται Συλιβαινιώτικα (Λεξικό 2001, 444, 3981). Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι στη 

θέση Πύργος  του χωριού υπήρχαν, εκτός των ερειπωµένων ναϋδρίων Αγίας Παρασκευής και Αγίου Γεωργίου, 

και «ἴχνη πυκνοῦ κατοικισμοῦ ἀρχαιοτέρου». Στην ίδια θέση κάνει µνεία και για τετράγωνο κτήριο που καλείται 

«Πύργος», διαστάσεων 6µ. x 5µ. x 1.50µ. και ύψους 7µ. Αναφέρει εσοχές αψιδωτές και ότι η πύλη του βρισκόταν 

στην ανατολική πλευρά του (πρβλ. ΚΕ, 312–313). Τα παραπάνω στοιχεία, που αναφέρει ο Γ. Παπανδρέου, 

ενισχύουν την άποψη ότι στην περιοχή αυτή πρέπει να ήταν πύργος, ο οποίος ήλεγχε το δρόµο που οδηγούσε στη 

Νώνακρη. 
1074

. Λεξικό 2001, 92, 583. Πολύ πιθανόν, µετά τη Συλίβαινα, ο δρόµος να διερχόταν µεταξύ Βαλιµής και περιοχής 

Σεγ ίν ισκες, ή Συγ ίν ισκες, όπου στην τελευταία και στη θέση Γύρῳ  βρίσκονται σχιστολιθικές λίθοι και 

θραύσµατα κεραµίδων. Μάλιστα αναφέρει ότι στη τελευταία θέση (Γύρῳ ), σύµφωνα µε την παράδοση, ήταν «ὁ 

ναὸς Γαῖον καὶ ὁ τάφος τῆς βασιλόπαιδος Κράθιδος ἢ αἱ ἀρχαῖαι Αἰγαὶ καὶ ὁ τοῦ Ποσειδῶνος ναὸς». Επίσης, 

στη θέση Καλύβια κάνει µνεία τάφων. Πρβλ. ΚΕ, 307–310. 
1075

. Λεξικό 2001, 63, 312. Στη σηµερινή Ακράτα ο Ν. Παπαχατζής τοποθετεί τις αρχαίες Αιγές, βασιζόµενος στα 

ευρήµατα του Ευθ. Μαστροκώστα (Μαστροκώστας 1961–1962, 130. Παπαχατζής 1980, 157–158, υποσ. 3). Στο 

χωµατόδροµο που οδηγεί από Ακράτα προς Άµπελο και στη θέση Χούνη, ο Μ. Πετρόπουλος το 1991 ανέσκαψε 

τάφους του 2
ου

 και 3
ου

 αι. µ.Χ., που είχαν προσανατολισµό Β–Ν και βρίσκονταν επάνω σε πετρώδες έξαρµα. Στα Α 

των τάφων εντόπισε εκτεταµένο στρώµα καταστροφής, που προϋποθέτει οικισµό, στον οποίον ανήκαν και οι 

τάφοι. Για το θέµα πρβλ. Πετρόπουλος 1991, 153. 
1076

. Πρβλ. Rizakis 1995, 296. Morgan – Hall 2004, 480–481. Για την πόλη της Βούρας και τη χώρα της µε 

νεώτερα στοιχεία και µε κατοίκηση από τα ΓΕ έως και τα ΜΤΒΥΖ χρόνια βλ. Κόλια 2008, 39–41, 80–106. 
1077

. Εντοπισµός ταφικών πίθων της ΜΓΕ περιόδου (αρ. 40, χάρτης 6). 
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Β/ΒΑ, σχεδόν παράλληλα µε το σηµερινό δρόµο αλλά ακολουθώντας την πλαγιά, και οδηγούσε 

στη θέση Λόφος, όπου θεωρούµε ότι το βουνό «διακόπτεται» και πιθανότατα αποτελεί το 

Β/ΒΑ όριο της χώρας της Κύναιθας
1078

. Από εδώ µε κατεύθυνση αρχικά Α και κατόπιν Β 

έφθανε στη θέση Κάστρο, όπου πιθανόν βρισκόταν η αρχαία Βούρα
1079

.  

 

5η οδός: Κύναιθα–Ερασίνος/Βουραϊκός (αρχ. Ερασίνος) (χάρτης 6) 

Ένας άλλος δρόµος ξεκινούσε από την Κύναιθα, κατά µήκος του ποταµού 

Ερασίνου/Βουραϊκού (αρχ. Ερασίνος), ο οποίος µέχρι τη θέση Καλύβια Πλιατσικούρα είχε 

κοινή διαδροµή µε την 4η οδό. Λίγο µετά πρέπει να επιτυγχανόταν η διάβαση του ποταµού και 

κατά µήκος της αριστερής/δυτικής όχθης του να οδηγούσε στην περιοχή της Ζαχλωρούς. Η 

συγκεκριµένη διάνοιξη αφορά σε µονοπάτι/ατραπό και είναι αποκλειστικά για πεζούς, όπως µε 

ενηµέρωσαν οι Φ. Πλιατσικούρας, Α. Ζησιµόπουλος, κάτοικοι Καλαβρύτων, και Κυρ. Κόλλιας, 

κάτοικος Κάτω Κλειτορίας. Ο τελευταίος µου ανέφερε ότι «πολλοί Καλαβρυτινοί και Μαζαίοι, 

όταν είχαµε δουλειά στο ∆ιακοφτό, ακολουθούσαµε το ποτάµι για να φθάσουµε γρήγορα, χωρίς 

ζώα όµως». Μετά το Μεγάλο Σπήλαιο και τη Ζαχλωρού το µονοπάτι διασχίζει το λεγόµενο 

«φαράγγι του Βουραϊκού», το οποίο διαµέσου των θέσεων Πόρτες
1080

–Τρικλιά
1081

–

Σιφώνι
1082

–∆ικαστήριο
1083

–Νιάµατα έφθανε στην παραλία του ∆ιακοπτού και 

συγκεκριµένα στα Ζαχλωρίτικα
1084

, που βρίσκονται στην αριστερή/δυτική όχθη του ποταµού 

Ερασίνου/Βουραϊκού (αρχ. Ερασίνος). Το µονοπάτι αυτό ήταν σε χρήση µέχρι τα τελευταία 

χρόνια, προτού γίνουν οι αµαξιτοί δρόµοι, και αποτελούσε την πλέον εύκολη διέξοδο από την 

αποµονωµένη περιοχή των Καλαβρύτων, όπως µε ενηµέρωσαν οι προαναφερθέντες 

γηγενείς
1085

. 

                                                 
1078

. Στη θέση Λόφος ο δρόµος καµπτόταν προς τα Β∆ και έφθανε στη θέση Νιάµατα, όπου συνέβαλε στην 5η 
οδό. Επίσης, στην ίδια θέση (Λόφος) γινόταν και άλλη εκτροπή/συµβολή του δρόµου, ανατολική, η οποία 

διαµέσου της θέσης Ψαµιακό έφθανε στην Κερνίτσα, µε ακµάζοντα οικισµό στη διάρκεια των ΒΥΖ χρόνων, και 

την Επισκοπή Κερνίτσ(ζ)ας, και από εδώ, αµέσως µετά τη διάβαση του Λαδοπόταµου, µε κατεύθυνση Ν/ΝΑ 

οδηγούσε στην περιοχή της Κάτω και Άνω Ποταµιάς και από εδώ συνέβαλε στην οδό, που διερχόταν από τη θέση 

Πόρτες Αγριδίου (βλ. 3η οδός, ΕΠΙΜΕΤΡΟ). 
1079

. Από τη θέση Κάστρο ο δρόµος οδηγεί στον παραλιακό οικισµό Τράπεζα Αιγιάλειας, ο οποίος ονοµάζεται 

Μεγάλη Στράτα και ήταν σε χρήση και στα Μεσαιωνικά χρόνια [πρβλ. Βέης, 449. Κόλια 2002 (υπό έκδοση). 

Κόλια 2008, 102]. ∆ιερχόταν δια των θέσεων Άγιος Γεώργ ιος–Κοκκινόβραχος–Λοµποζίνο,  ή του  

Καλαµιώτη ο  Ληνός–Μονή Αγίας Τριάδας–Κούντουρα,  ή Μυγδαλιές–Άη-Γιάννης Τράπεζας 

και έφθανε στην παραλιακή ζώνη. Στην τελευταία θέση και στη δεξιά/ανατολική όχθη του ρέµατος, η Ε.-Ι. Κόλια 

εντόπισε αρµατροχιά µήκους 1.20µ. µε προσανατολισµό ΒΑ–Ν∆ [βλ. Κόλια 2002 (υπό έκδοση). Κόλια 2008, 90]. 

Την ίδια κατεύθυνση είχε και ο µεσαιωνικός δρόµος, όπως αναφέρεται στο έγγραφο Χαρτία τοῦ Κλαβαζοῦ [πρβλ. 

Βέης, 449. Κόλια 2002 (υπό έκδοση). Κόλια 2008, 102].  
1080

. Σύµφωνα µε τη λαϊκή παράδοση στη θέση «Πόρτες» οι πεζοπόροι πλήρωναν τον ανάλογο φόρο περάσµατος.  
1081

. Υπάρχει πηγή και σκιερά δένδρα και ο οδοιπόρος µπορεί να ξεκουραστεί. 
1082

. Εδώ ο ποταµός στενεύει και το νερό πέφτει µε τόσο µεγάλη ορµή και τροµακτική πίεση, ώστε οι µικροί 

καταρράκτες που σχηµατίζονται µοιάζουν µε το πλάτος ενός «σιφωνιού». 
1083

. Στο σηµείο της διαδροµής που λέγεται ∆ικαστήριο, βρίσκεται σπήλαιο µε σταλαγµίτες, τους οποίους η λαϊκή 

φαντασία παροµοιάζει µε πρόεδρο, κατηγορούµενο και συνήγορο, προσωπα που έχουν σχέση µε τη δίκη.  
1084

. Λεξικό 2001, 155, 1179. 
1085

. Την ίδια διαδροµή, κατά µήκος του ποταµού, αναφέρει και ο W. Gell (Gell, 9–10). Στα Ζαχλωρίτικα και στη 

θέση Άγιος Στέφανος το 1967, κατά τις εργασίες κατασκευής της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών, ο Ευθ. 

Μαστροκώστας ανέσκαψε µεγάλο οικοδόµηµα (βλ. Μαστροκώστας 1967, 215). Στη θέση αυτή και στους δύο 
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Από αυτή τη διαδροµή ίσως να διήλθαν οι ενωµένες δυνάµεις Αιτωλών και Ιλλυριών, 

ακολουθώντας το ρου του Ερασίνου ποταµού και να επιτέθηκαν στην Κύναιθα, την οποίαν και 

λεηλάτησαν
1086

. 

 

6η οδός: Κύναιθα–Μαµουσιά (αρχ. Κερύνεια) (χάρτης 6) 

Μία άλλη διαδροµή αφετηρία είχε την περιοχή των Καλαβρύτων, διερχόταν από το 

χωριό Σκεπαστό
1087

, στη συνέχεια διέσχιζε στα Β του σηµερινού το παλαιό χωριό, και κατόπιν 

από τις θέσεις Σταυρός και Πριονά, ή Μεταξά Βρύση·µε κατεύθυνση Β διερχόταν από τη 

θέση Άγιος Κωνσταντίνος·κατόπιν έβαινε κατά µήκος της αριστερής/δυτικής όχθης του 

ποταµού Κερυνίτη, ή ρέµα της Μπουφούσιας (αρχ. Κερυνίτης) και έφθανε στην Πλατανιώτισσα 

(παλ. Κλαπατσούνα)
1088

. Από εδώ, µε κατεύθυνση Β ο δρόµος διέσχιζε τη µικρή κοιλάδα που 

αναπτύσσεται στα Β του χωριού και κατόπιν µε κατεύθυνση Β/ΒΑ, κατά µήκος του ποταµού, 

έφθανε στη θέση Άγιος Ανδρέας, όπου καµπτόταν προς τα ΝΑ και κατέληγε στην Μαµουσιά 

(αρχ. Κερύνεια)
1089

. Η Ε.-Ι. Κόλια θεωρεί ότι η πρόσβαση στην πόλη εξασφαλιζόταν από τα Ν, 

αφού από εδώ είναι ευκολότερη και πιο οµαλή
1090

.  

Στην κοιλάδα του χωριού Πλατανιώτισσα (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα) γίνεται 

εκτροπή/συµβολή του δρόµου (6η οδός, α), ο οποίος κάµπτεται προς τα Α, ακολουθώντας τα 

                                                                                                                                                            
χαµηλούς λόφους, όπου υπάρχουν διάσπαρτες αρχαιότητες, ο Α. Ριζάκης τοποθετεί τη Βούρα (παλαιά), πριν από 

το σεισµό του 373 π.Χ. (βλ. Rizakis 1995, 209–210). Όµως, σύµφωνα µε τις τελευταίες έρευνες της Ε.-Ι. Κόλια, το 

ύψωµα του Αγίου Στεφάνου αποτελούσε τµήµα της επικράτειας της Ελίκης µέχρι το 373 π.Χ. (βλ. Κόλια 2008, 

94). Στην κορυφή του ανατολικού λόφου υπάρχουν κατάλοιπα οχυρού και στο δυτικό είναι ορατό κτήριο, 

διαστάσεων 6µ. x 11µ., κτισµένο κατά το λέσβιο σύστηµα δόµησης (βλ. Rizakis 1995, 206, 210) και Κόλια 2008, 

94). Το ύψωµα του Αγίου Στεφάνου είναι θέση φύσει οχυρή, στρατηγικής σηµασίας, µε θέα προς την παραλιακή 

ζώνη και την ενδοχώρα˙ το οχυρό έλεγχε το δρόµο, που έβαινε κατά µήκος του ποταµού και έφθανε στην περιοχή 

του Μεγάλου Σπηλαίου µε κατάληξη στην Κύναιθα. 
1086

. Πολ. IV 16, 6. Bursian, 266. Walbank 1940, 29. 
1087

. Το 2007 (3.9.2007) στην ιδιοκτησία Αθ. Τσάφου, κατά τη διάρκεια εκασκαφικών εργασιών για ανέγερση 

οικοδοµής, στη Β παρειά του οικοπέδου αποκαλύφθηκε µικρό τµήµα αγωγού ύδρευσης ΒΥΖ χρόνων, ο οποίος είχε 

κτιστά τοιχώµατα, πλάτους 0.20µ., και εσωτερικού πλάτους 0.30µ. Η κάλυψή του ήταν από πλάκες και κοίλες 

κεραµίδες αποτελούσαν τον πυθµένα του. Εσωτερικά ήταν επενδεδυµένος µε ασβεστοκονίαµα και είχε 

προσανατολισµό Β/ΒΑ–Ν/Ν∆. Η παρουσία του αγωγού προϋποθέτει και δρόµο, όχι µόνον για την κατασκευή του 

αλλά και για τη συντήρησή του [πρβλ. Αλεξοπούλου 2007 (υπό έκδοση)]. 
1088

. Την ύπαρξη αυτής της διάνοιξης, που ένωνε την Αρκαδία µε την αρχαία Κερύνεια, αναφέρει και η Ε.-Ι. Κόλια 

(βλ. Κόλια 2002–2005, 134). 
1089

. Για την πόλη της Κερύνειας βλ. Anderson 1953, 154–171, πίν. 36–38. Πετρόπουλος 1984, 99. ∆εκουλάκου 

1994 (αδηµ. διδακτ. διατριβή). Πετρόπουλος 2001α, 329–340. Κόλια 2002–2005, 129–148. Morgan – Hall 2004, 

482–483. Rizakis 2008, 211–219. 
1090

. Κόλια 2002–2005, 134. Από την αρχαία Κερύνεια ο δρόµος συνέχιζε µέχρι την παραλιακή περιοχή και 

ακολουθούσε την ίδια κατεύθυνση, µε εκείνη που έχει ο σύγχρονος δρόµος, αφού, όπως επισηµαίνει η συνάδελφος 

Ε.-Ι. Κόλια, στο χωριό ∆ερβένι (Λεξικό 2001, 133, 976) και στη θέση Πλόκαρη έχει εντοπίσει κατάλοιπα 

πύργου, ο οποίος ασφαλώς έχει σχέση µε τον έλεγχο του δρόµου, και στη θέση Καλάµι, που βρίσκεται στα Α του 

χωριού, έχει βρει και άλλα αρχαία κατάλοιπα (βλ. Κόλια 2002–2005, 134).  

Στα Ν/Ν∆ της θέσης Άγιος Ανδρέας, ο δρόµος καµπτόταν προς τα Β/Β∆ και οδηγούσε στη θέση Άγιος 

Γεώργ ιος  του Ριζόµυλου, στην οποία τοποθετούνται τα ερείπια της ακρόπολης της Ελίκης, και κατόπιν στην 

πόλη (Για την κατεύθυνση του τµήµατος αυτής της διαδροµής βλ. Πετρόπουλος 1985α, 123–127. Πετρόπουλος 

1993, 132–139 και ειδικότερα 137. Επίσης Πετρόπουλος 1983, 76–79 και Πετρόπουλος 1991, 156. Morgan – Hall 

2004, 482). Ο E. Meyer απέδωσε τα ερείπια του λόφου του Αγίου Γεωργίου στην αχαϊκή πόλη Κάλλισται (βλ. 

Meyer, 127–130 και 141–142) και ο M. E. Puillon-Boblaye στην Κερύνεια (βλ. Boblaye, I 25). Τα ερείπια της 

αρχαίας Κερύνειας τοποθετούνται στη θέση Βουν ί  Μαµουσιάς, βάσει επιγραφικής µαρτυρίας (πρβλ. ∆εκουλάκου 

1994, 21–22).  
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χαµηλά πρανή του βουνού Τρούλος (ύψους 1.224µ.), και διέρχεται από τον αυχένα του Αγίου 

Βασιλείου (αρ. 7, χάρτης 6), ένα διαχρονικό πέρασµα. Από εδώ, µε κατεύθυνση Β/ΒΑ αρχικά 

και κατόπιν Β/Β∆ έφθανε στο Βουνί, όπου τα ερείπια της αρχαίας Κερύνειας (χάρτης 6). 

Λίγο πριν από τη θέση Σταυρός Σκεπαστού, 100µ. περίπου και στα Ν, ένα µονοπάτι 

(6η οδός, β), µετά τη διάβαση του ρέµατος του Σκεπαστού, µε πορεία ∆ οδηγούσε στη θέση 

Καρές (αρ. 18, χάρτης 6) του χωριού Κορφαί, διαµέσου των θέσεων Λάκκες–Βουνό–Κρύα 

Βρύση–Πέρασµα Αχλάδα–Καρές–Κορφαί και συνέβαλε στην 7η οδό. 

 

7η οδός: Βρυσάρι–Κορφές–∆ιάσελο του Αντίλαλου–χώρα Ελίκης (χάρτης 6) 

Στα ΒΑ του βουνού Κοκορέτσα, στην περιοχή του Κουδουνόµυλου, ή της 

Σταυροκαριάς και στα Ν του χωριού Βρυσάρι γινόταν εκτροπή/συµβολή από τον κύριο 

δρόµο (1η οδός) και ανοιγόταν µια άλλη διαδροµή, που οδηγούσε στη χώρα της Ελίκης και κατ’ 

επέκταση στην παραλία του Αιγίου, δηλαδή η 1η
 και 7η

 οδός µέχρι τον Κουδουνόµυλο είχαν 

κοινή διαδροµή. Ο δρόµος αυτός µε κατεύθυνση Β διερχόταν από τις θέσεις Λόφος Πρινάκια 

(αρ. 34, χάρτης 6) και Αγία Παρασκευή, ή Αλώνια (αρ. 29, χάρτης 6) και έφθανε στα ∆ της 

θέσης Καρές (αρ. 18, χάρτης 6), όπου στις δύο πρώτες έχουν εντοπιστεί νεκροταφεία των ΥΕ 

χρόνων και στην τρίτη πίθοι της ΓΕ (;) εποχής. Από την τελευταία θέση και µέχρι το ∆ιάσελο 

του Αντίλαλου δεν προέκυψαν στοιχεία, ώστε να έχουµε την ακριβή διαδροµή της. 

Θεωρούµε, όµως, ότι ο σύγχρονος δρόµος αποτελεί τµήµα της αρχαίας διαδροµής, διότι το 

πέρασµα πρέπει να ήταν διαχρονικό. Στην άποψη αυτή συνηγορεί το γεγονός ότι οι 

ασβεστολιθικοί βράχοι στην αριστερή/δυτική όχθη του ρέµατος Κοπρολάγκαδο είναι 

κάθετοι, σε σχέση µε το σηµείο από το οποίο διέρχεται σήµερα ο δρόµος, και, επιπλέον, εδώ 

συγκλίνουν οι δυτικές υπώρειες του βουνού Ρουπακιά στα Α και οι ανατολικές υπώρειες του 

βουνού Αγριοσάλι στα ∆. Μετά το ∆ιάσελο του Αντίλαλου διερχόταν από τη θέση Βελίνο, ή 

Βελινός (αρ. 3, χάρτης 6), όπου εντοπίστηκαν κατάλοιπα νεκροταφείου ΡΩΜ χρόνων, και 

κατόπιν η αρχαία διαδροµή πρέπει να είχε κατεύθυνση ίδια περίπου µε τη σηµερινή, η οποία, 

διαµέσου των θέσεων Παλαιόµυλος
1091

 του χωριού Πτέρη
1092

–Προφήτης Ηλίας
1093

 και 

Αχούρι
1094

 του οικισµού Αχλαδέα
1095

, έφθανε στη χώρα της Ελίκης και στη συνέχεια µε 

κατεύθυνση Β και κατόπιν Α κατά µήκος του ποταµού Σελινούντα κατέληγε στην παραλιακή 

ζώνη. 

 

                                                 
1091

. Στη θέση αυτή, κατά τη διάρκεια εργασιών άροσης στην ιδιοκτησία Μορώνη, αποκαλύφθηκε τµήµα τοίχου 

από κροκαλοπαγείς ογκολίθους, που σωζόταν σε ύψος 3µ. (βλ. Α∆ 38(1983)[1989] 127). 
1092

. Λεξικό 2001, 399, 3540. 
1093

. Βόρδος 1996, 252. 
1094

. Ο Μ. Πετρόπουλος έχει εντοπίσει µυκηναϊκά ευρήµατα και θεωρεί ότι η περιοχή αυτή στην αρχαιότητα ανήκε 

στην επικράτεια της Ελίκης (βλ. Πετρόπουλος 1993, 139). 
1095

. Λεξικό 2001, 91, 565. 
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8η οδός: Μάνεσι και Βρυσάρι–∆ροσάτο–µέσω ποταµού Σελινούντα–χώρα Ελίκης 

(χάρτης 6, 7)  

Πρόκειται για σηµαντική διαδροµή, η οποία στο µεγαλύτερο µέρος της βαίνει 

παραπλεύρως του ποταµού Σελινούντα, γιατί, όπως έχουν επισηµάνει οι Λ. Παπάζογλου-

Μανιουδάκη
1096

, Μ. Πετρόπουλος
1097

 και Α. Γκαδόλου
1098

, όλη σχεδόν η ενδοχώρα της Αχαΐας 

και η βόρεια Αρκαδία διαµέσου αυτής της διαδροµής επικοινωνούσε µε τις πόλεις της 

Αιγιαλείας και κατ’ επέκταση µε το Αίγιο
1099

, ήδη από τη Μυκηναϊκή εποχή. Η άποψη των 

προαναφεροµένων µελετητών, την οποία αποδέχεται και η Ε. Σαλαβούρα
1100

, φαίνεται να 

κερδίζει έδαφος, όχι µόνον από τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την επιφανειακή έρευνα στον 

άνω ρου του ποταµού Σελινούντα, αλλά και από τα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή 

της Αιγιάλειας
1101

. Ο δρόµος, µε αφετηρία την 1η οδό και τον οικισµό που εντοπίζεται στο 

σηµερινό χωριό Μάνεσι (αρ. 79, αρ. 72, αρ. 52, αρ. 44, αρ. 39, χάρτης 7), διερχόταν κατά 

µήκος της αριστερής/δυτικής όχθης του Μανεσαίικου ποταµού, στα ανατολικά πρανή του 

βουνού Ψηλή Ράχη (ύψους 1.168µ.) (φύλλο ΓΥΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑ) και στη συνέχεια από τη 

θέση Μέργα Ίσωµα, ή Παναγιά (αρ. 31, χάρτης 6), όπου το νεκροταφείο της κώµης στην 

αριστερή/δυτική όχθη του ποταµού Σελινούντα, και κατόπιν µε κατεύθυνση Β/ΒΑ έφθανε στη 

χώρα της Ελίκης και στο Αίγιο
1102

.  

Από το Αίγιο
1103

 η επικοινωνία µε την ορεινή περιοχή επιτυγχανόταν µέσω του 

ποταµού Σελινούντα, αλλά και από άλλους ορεινούς δρόµους, η διαδροµή των οποίων 

συµπίπτει σήµερα από τους σύγχρονους, όπως επισηµαίνουν οι Λ. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 

και Ε. Σαλαβούρα
1104

. 

                                                 
1096

. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1998, 157. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1999, 279. 
1097

. Πετρόπουλος 1996–1997, 165–192. 
1098

. Γκαδόλου 2008, 233, 323. 
1099

. Πετρόπουλος 1996–1997, 174. 
1100

. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β΄, 490. 
1101

. Στα Β της εξεταζόµενης περιοχής στην Επαρχία Αιγιάλειας, στο ύψωµα Καταρράχι  που βρίσκεται στα Ν∆ 

του χωριού Μελίσσια (Λεξικό 2001, 284, 2423), ο γηγενής Χαρ. Γιαλελής υπέδειξε στο συνάδελφο Α. Γ. Βόρδο 

τοίχο κτισµένο κατά το πολυγωνικό σύστηµα δόµησης, που σώζεται σε µήκος 6.30µ. Ο συνάδελφος πιστεύει ότι ο 

τοίχος αυτός, στον οποίο σήµερα εδράζεται σύγχρονη αποθήκη, ανήκει σε πύργο, που ήλεγχε το ρου του ποταµού 

και κατ’ επέκταση την ενδοχώρα του Αιγίου (πρβλ. Βόρδος 1996, 252, πίν. 71α). Επίσης, στα Β του χωριού 

Μελίσσια στη θέση Πιλαλίστρα,  ή Λογγά, αµέσως µετά τη γέφυρα του ποταµού Σελινούντα, ο τελευταίος 

εντόπισε διάσπαρτο οικοδοµικό υλικό και κατάλοιπα κτηρίων (πρβλ. Βόρδος 1996, 252). 
1102

. Πρέπει να σηµειωθεί ότι από το Αίγιο εύκολος καθίσταται ο διάπλους του στενού θαλάσσιου περάσµατος στα 

Β της πόλης, που επέτρεπε την επικοινωνία µε την κεντρική Ελλάδα. Για τους δρόµους που ερευνήθηκαν στην 

Κεντρική Ελλάδα, πρβλ. Kase et al., 21 κ.ε. και Eder 2003, 41–44, 49. Μάλιστα, η χρήση του δρόµου αυτού για τη 

διάδοση των ρυθµών της κεραµικής από την Αργολίδα προς τη Θεσσαλία έχει ήδη επισηµανθεί. Για το θέµα βλ. 

Mountjoy 1990, 254–256. Mountjoy 1999. Γκαδόλου 2008, 323. Σε αυτή την επικοινωνία συνηγορεί και η 

λεγόµενη κάθοδος των ∆ωριέων, που πιστεύεται ότι έλαβε χώρα από τη θάλασσα και µάλιστα από τον Κρισαϊκό 

(Κορινθιακό) κόλπο, µέσω Ναυπάκτου (Στράβ. IX 4, 7 = C 427). Για τις χερσαίες µεταφορές στα µυκηναϊκά 

χρόνια βλ. Crouwel, 29–31, 43–44. 
1103

. Η επικοινωνία του Αιγίου µε την Πάτρα επιτυγχανόταν από τη θάλασσα και από την ξηρά µε χερσαίο δρόµο, ο 

οποίος πιθανότατα να ακολουθούσε την ίδια πορεία του ρωµαϊκού δρόµου, δηλαδή της Via Publica 

(Παπαποστόλου 1991, 305–320 και ειδικότερα 313), µεγάλα τµήµατα της οποίας έχουν ανασκαφεί στη Β έξοδο 

της πόλης των Πατρών (βλ. Σταυροπούλου-Γάτση 1995, 208–210 και Αλεξοπούλου 1995, 213–215) 
1104

. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1998, 157. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β΄, 490.  
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9η οδός: Καστρίτσι (αχαϊκό Λεόντιον ;)–Άνω Μαζαράκι (Ρακίτα) (χάρτης 6, 7)  

Στη θέση Καστρίτσι (αρ. 67, χάρτης 7), η οποία βρίσκεται στα Β του µοναστηριού της 

Κάτω Βλασίας και µε την οποία πιθανότατα ταυτίζεται το αχαϊκό Λεόντιον, ξεκινούσε ο δρόµος 

που οδηγούσε στο ιερό της Αρτέµιδος Αοντίας
1105

 και κατέληγε στο Αίγιο. Συγκεκριµένα, µε 

αφετηρία την Α πύλη της πόλης διαµέσου των θέσεων Καψαλάκι (αρ. 48, χάρτης 7), όπου έχει 

ερευνηθεί τάφος των ΑΡΧ χρόνων, οικισµός Μουρίκι (αρ. 38, χάρτης 7)–Κρανιά, ή Αλώνια 

(αρ. 37, χάρτης 7)–Πουρνάρι (αρ. 33, χάρτης 7) και Βαρθολοµιό (αρ. 32, χάρτης 7), στις 

οποίες έχουν ανασκαφεί τάφοι ΥΕ χρόνων, έφθανε στο σηµερινό οικισµό Μικρός Ποντιάς. Ο 

δρόµος έβαινε κατά µήκος της αριστερής/δυτικής όχθης του ποταµού Σελινούντα, αφού η 

δεξιά/ανατολική όχθη δεν είναι βατή και το βουνό Κρανιά υψώνεται απότοµα. 

Από το Μικρό Ποντιά ο δρόµος διερχόταν στα ΒΑ του σηµερινού χωριού Καρούσι
1106

, 

από τον οικισµό Μιχαλαίικα
1107

,  το χωριό ∆εµέστιχα και µε κατεύθυνση Β έφθανε στις 

θέσεις Άγιος Ανδρέας και Άγιος Κωνσταντίνος, όπου τα ερείπια του Λεύκτρου
1108

. Στη 

συνέχεια διερχόταν από τις θέσεις Βραγιάνικα
1109

 και Κεφαλόβρυσο του σηµερινού χωριού 

Λεόντιο (παλ. τοπων. Γουρζούµισα)
1110

 και εισερχόταν στο οροπέδιο της Ρακίτας, όπου και το 

ιερό της Αρτέµιδος Αοντίας
1111

.  

                                                 
1105

. Για το ιερό της Αρτέµιδος Αοντίας βλ. Πετρόπουλος 1992–1993, 141–158. Petropoulos 2002, 143–160. 

Πετρόπουλος 2005α, 143–160, όπου όλη η προηγούµενη σχετική βιβλιογραφία. Πετρόπουλος 2001, 39–45. 

Γκαδόλου 1996–1997, 51–72 και Alexopoulou – Callegher 2005, 167–198. 
1106

. Λεξικό 2001, 193, 1550. 
1107

. Λεξικό 2001, 295, 2532. 
1108

. Ο λόφος του Αγίου Κωνσταντίνου είναι οχυρωµένος και το τείχος σώζεται σε µερικά σηµεία σε ύψος 

τεσσάρων δόµων και έχει πλάτος 3µ. Οι Γ. Παπανδρέου και Ευθ. Μαστροκώστας τοποθετούν εδώ το αχαϊκό 

Λεόντιον (ΙΚ, 99. Μαστροκώστας 1975, 370–380. Papadopoulos 1979, 32. Πετρόπουλος 2002α), ενώ ο Α. Ριζάκης 

τοποθετεί το Λεύκτρον (βλ. Rizakis 1995, 308–312. Rizakis 2008, 147). Πλησίον και στα ∆ του λόφου του Αγίου 

Κωνσταντίνου πρέπει να τοποθετηθεί µία από τις πύλες της οχύρωσης, αφού φαίνεται να είναι προσαρµοσµένη 

στον άξονα που καταλήγει εδώ από τη Ρακίτα. Στα ∆ του λόφου του Αγίου Κωνσταντίνου βρίσκεται η θέση 

Άγιος Ιωάννης, η οποία οφείλει το όνοµά της στο οµώνυµο εξωκλήσι και όπου έχει εντοπιστεί και εν µέρει 

ανασκαφεί νεκροταφείο της ΥΕ ΙΙΙΒ–Γ περιόδου (βλ. Κυπαρίσσης 1932, 57. Papadopoulos 1979, 31–32). Από τη 

θέση Άγιος Ιωάννης ένας άλλος δρόµος µε κατεύθυνση ∆/Β∆ διερχόταν από τον οικισµό Γκοτσαίικα–Παλαιό 

Άνω Σούλι–Πηγές Ποταµού Γλαύκου και κατέληγε στην πόλη των Πατρών. Από την ίδια θέση ξεκινούσε 

µία άλλη διαδροµή, η οποία µε κατεύθυνση ∆ διερχόταν από το σηµερινό οικισµό Κατσαϊταίικα, από τα ερείπια 

της λεγόµενης Σάπιας Βρύσης,  και πλησίον των πηγών του ρέµατος Άγ ιος Ανδρέας καµπτόταν προς τα Ν 

και διερχόταν από το χωριό Μοίραλι, ή Μιράλιον (Λεξικό 2001, 294, 2526), στο οποίο έχουν ερευνηθεί τύµβοι, 

που ανήκουν στη µεταβατική ΜΕ ΙΙΙ/ΥΕ Ι περίοδο (πρβλ. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1998, 142). Η ύπαρξη της 

διαδροµής αυτής επιβεβαιώνεται και από τις αρχαιότητες που εντόπισε ο Μ. Πετρόπουλος στο λόφο Άϊ–Λιά,  ή 

Προφήτης Ηλίας,  όπου και το οµώνυµο εξωκλήσι, στα Ν∆ της διασταύρωσης προς Μοίραλι, όπου 

περισυνέλεξε άφθονα µελαµβαφή και ΓΕ χρόνων όστρακα (πρβλ. Πετρόπουλος 1991, 157). 
1109

. Στη θέση αυτή έχει εντοπιστεί νεκροταφείο µυκηναϊκών χρόνων (βλ. Κυπαρίσσης 1931, 71. Papadopoulos 

1979, 31).  
1110

. Λεξικό 2001, 251, 2108. 
1111

. Από το οροπέδιο της Ρακίτας ο δρόµος µε κατεύθυνση Β διερχόταν από τα χωριά Αγία Παρασκευή και 

Κούµαρι, όπου έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες ΥΕ και ΚΛ χρόνων (πρβλ. Meyer, 123. Papadopoulos 1979, 35. 

Vordos 2002, 217–234) και κατέληγε στο Αίγιο (βλ. Rizakis 2008, 159–210). Για τη διαδροµή του δρόµου αυτού 

βλ. Πετρόπουλος 1996–1997, 172–175. Από το ιερό της Αοντίας Αρτέµιδος ξεκινούσε ένα µονοπάτι µε 

κατεύθυνση Ν/ΝΑ, το οποίο, διερχόµενο από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται στα Α του 

οροπεδίου της Ρακίτας, κατερχόταν τις ανατολικές υπώρειες του βουνού Μπουχουµέρα (ύψους 1.350µ., φύλλο 

ΓΥΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑ), έφθανε στο εκκλησάκι του Αγίου Βασιλείου, µετά στον ποταµό Σελινούντα και κατόπιν 

στη θέση Μετόχι (αρ. 15, χάρτης 7), στην οποία εντοπίστηκαν κοµµάτια πίθων, φολίδα πυριτόλιθου και θραύσµα 

πιθοειδούς αγγείου των ΠΓΕ χρόνων. Ο ιερέας Γ. Στρουµπούκης, κάτοικος Τρεχλού, µου ανέφερε την ύπαρξη του 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 514

Από τον Μικρό Ποντιά ανοιγόταν ένας άλλος δρόµος, δηλαδή η κύρια αυτή διαδροµή 

καµπτόταν προς τα Α (9η οδός, α), και διαµέσου του χωριού Μεγάλου Ποντιά —που θεωρείται 

και το κατάλληλο σηµείο πρόσβασης, γιατί στα Β υψώνεται το όρος Αετοφωλιά (ύψους 

1.055µ.) και στα Ν το όρος Κρανιά— µε κατεύθυνση Ν/ΝΑ διερχόταν από τη θέση Άγιος 

Γεώργιος, όπου και το οµώνυµο εξωκλήσι, κατερχόταν και έφθανε στον οικισµό Νεοχώρι 

Φλαµπούρων και στη θέση Λίµνα (αρ. 39, χάρτης 7), όπου έχει εντοπιστεί νεκροταφείο ΥΚΛ 

και ΕΛΛ χρόνων. Στην τελευταία θέση συναντούσε τον κύριο άξονα (8η οδός), η οποία στα Ν 

συνέβαλε στην 1η οδό. Η κατεύθυνση αυτή του δρόµου µέχρι τους Λουσούς είναι ασφαλής, 

σύµφωνα µε την άποψη του Μ. Πετρόπουλου, λόγω της παρουσίας της εµπίεστης κεραµικής σε 

θέσεις κατά µήκος της διαδροµής
1112

. 

Στα ΝΑ του χωριού ∆εµέστιχα, όπως µε πληροφόρησε ο γηγενής Β. ∆ιαµαντής, 

κάτοικος ∆εµεστίχων, υπάρχει ένα µονοπάτι (9η οδός, β), που ήταν σε χρήση µέχρι τη δεκαετία 

του ’80 και το οποίο έβαινε κατά µήκος των πηγών του ποταµού Σελινούντα (οι κύριες πηγές 

του ποταµού βρίσκονται στην περιοχή της Βλασίας και στα Ν του όρους Παναχαϊκόν είναι οι 

δευτερεύουσες πηγές του), µετά έφθανε στη θέση Μετόχι, όπου το εξωκλήσι της 

Ευαγγελίστριας
1113

 (αρ. 15, χάρτης 7), και από εδώ, καµπτόµενο προς τα Ν, διερχόταν στα Α 

του µικροοικισµού Μπόσι (χάρτης 6), όπου συνέβαλε στην 8η οδό1114
. Από εδώ εύκολα κανείς, 

αφού διάβαινε τον ποταµό Σελινούντα, έφθανε «περικοπά» στο χωριό Πετσάκοι
1115

, από όπου 

διερχόταν η 7η οδός. Στο µονοπάτι αυτό και συγκεκριµένα στο σηµείο που το ∆ιβουλαίικο 

Ρέµα συµβάλλει στον Σελινούντα, κατέληγε και ένα άλλο, που ξεκινούσε από τον Άγιο 

Κωνσταντίνο, αφού πρώτα διερχόταν από τη θέση Κουτραίικα
1116

. 

 

10η οδός: Κύναιθα–Λουσοί (χάρτης 6, 8)  

Η οδός αυτή ξεκινούσε από το Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων (αρ. 54, 

χάρτης 6) και µέχρι τη θέση Σταχτόλακκα, η διαδροµή της ήταν κοινή µε εκείνη της 2ης 

οδού. Από την τελευταία θέση και µε κατεύθυνση Ν έφθανε στον αυχένα του Αγίου Νικολάου 

                                                                                                                                                            
δρόµου και χαρακτηριστικά µου είπε: «δεν θυµάµαι πότε ακριβώς η Νοµαρχία µε δικά της µηχανήµατα άνοιξε 

αυτό το δρόµο. Παλαιά ήταν ένα µονοπάτι. Ο δρόµος αυτός πατάει επάνω σε πολύ παλιό δρόµο. Από εδώ 

πηγαίναµε στη Ρακίτα µε τα πρόβατα».  
1112

. Πετρόπουλος 1996–1997, 173. Την άποψη του Μ. Πετρόπουλου αποδέχεται και η Ε. Σαλαβούρα (πρβλ. 

Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β΄, 490). 
1113

. Τη διαδροµή από Λεόντιο προς Καλάβρυτα διαµέσου Μακελλαριάς αναφέρει και ο Α. Ριζάκης (βλ. Rizakis 

2008, 145). 
1114

. Στα ∆ του χωριού ∆εµέστιχα µία άλλη διαδροµή οδηγεί στην πόλη των Πατρών διά των θέσεων Λούστρα–

Πατερό(ανήκει στη ∆ήµο Μεσάτιδος)–Τοπόλοβα (σηµερινό χωριό Αγία Παρασκευή)–Βαλµαντούνα–

Πετρωτό–Αχάϊα-Κλάους–Πάτρα, όπως µε πληροφόρησε ο γηγενής Β. ∆ιαµαντής και ο επιστάτης ανασκαφών 

της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ ∆. Ευαγγελίου. 
1115

. Λεξικό 2001, 380, 3354 
1116

. Στα Α του λόφου Αγίου Κωνσταντίνου βρίσκεται η θέση Κουτραίικα, πλησίον της δεξιάς/δυτικής όχθης του 

ρέµατος ∆ιβουλαί ικο που συµβάλλει στο Σελινούντα, στην οποία ο Ν. Κυπαρίσσης εντόπισε µεγάλο 

νεκροταφείο λαξευτών τάφων. Αναφέρει ότι οι τάφοι είχαν καταστραφεί από τους βράχους που είχαν καταπέσει 

και κατά την έρευνα δεν βρήκε αντικείµενα, γιατί οι τάφοι είχαν συληθεί (βλ. Κυπαρίσσης 1932, 57. Papadopoulos 

1979, 31). 
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(αρ. 91, χάρτης 6), που οφείλει το όνοµά του στο οµώνυµο ναΰδριο και ο οποίος σχηµατίζεται 

στο σηµείο εκείνο που συγκλίνουν οι δυτικές υπώρειες του βουνού Μαύρος Λόγγος στα Α και 

οι ανατολικές του βουνού Πυργωτό στα ∆. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι ο συγκεκριµένος 

αυχένας ονοµάζεται και Βιγλοστάσιον
1117

. Από τη δίοδο του Αγίου Νικολάου µε κατεύθυνση 

Ν/Ν∆ κατερχόταν στον επίπεδο χώρο της κοιλάδας και διαµέσου του βόρειου νεκροταφείου της 

πόλης των Λουσών, που εντοπίζεται στη θέση Ακλαδούρες (αρ. 96, χάρτης 8), έφθανε στην 

πόλη των Λουσών.  

 

11η οδός: Ρωµαϊκή Κύναιθα–∆ιάσελο Τρικοκιάς–Λουσοί (χάρτης 6, 8)  

Η διαδροµή αυτή είχε αφετηρία το µυχό της κοιλάδας, που βρίσκεται στα ∆ της 

κωµόπολης των Καλαβρύτων και στον οποίον εντοπίζεται η ρωµαϊκή Κύναιθα. ∆ιερχόταν στα 

Ν από τη θέση Λυσσόνερο, ή Λυσσόβρυση, ή Βροντό (αρ. 88, χάρτης 6), όπου και η οµώνυµη 

πηγή, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στην αναφερόµενη από τον Παυσανία πηγή Άλυσσος
1118

. 

Σύµφωνα µε τον περιηγητή, απέχει µόλις 2 στάδια από την πόλη και στα Β της βρίσκεται ο 

µυχός της κοιλάδας, όπου τα εδάφη είναι οµαλά και µπορούν να φιλοξενήσουν οικισµό. Στα Α 

της θέσης, στην αριστερή/ανατολική πλευρά του σύγχρονου δρόµου Καλαβρύτων–Μονής 

Αγίας Λαύρας βρίσκονται τα κτήρια των κατασκηνώσεων της Μονής, στα Α/ΝΑ των οποίων 

εντοπίσαµε µέσα στην πυκνή βλάστηση τµήµα της παλαιάς αυτής διαδροµής. Από τις 

κατασκηνώσεις ο δρόµος «ανεβαίνει» και διέρχεται κατά µήκος των δυτικών υπωρειών της 

Βελιάς και δια των θέσεων Μαυρόλακκα–Καλύβες του Μπαµπουνάκη–

Καλογερόλακκα φθάνει στο ∆ιάσελο της Τρικοκιάς
1119

.  Μετά το ∆ιάσελο της Τρικοκιάς 

ο κύριος δρόµος καµπτόταν ελαφρώς προς τα Α και στη συνέχεια έφθανε στη θέση Καρσίνι, 

όπου υπάρχει πηγή µε αέναη ροή, και κατόπιν, µε κατεύθυνση Β–Ν, οδηγούσε στην πηγή 

Λιδαράκια, ή Λιθαράκια (αρ. 116, χάρτης 8) στον κάµπο των Λουσών. Την ύπαρξη αυτής της 

διαδροµής είχε επισηµάνει και ο Μ. Πετρόπουλος, αλλά την απέκλεισε, γιατί θεώρησε ότι δεν 

θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί, εξαιτίας των δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν 

στην περιοχή κατά τη διάρκεια του χειµώνα
1120

.  

Οι γηγενείς Αλ. Λεχουρίτης και Π. Γαζετάς, κάτοικοι Καλαβρύτων, µε ενηµέρωσαν ότι 

ο δρόµος «στο πάνω µέρος της κοιλάδας των Σουδενών στρίβει ανατολικά (11η οδός, α) και 

ενώνεται µε εκείνον που περνάει στον αυχένα του Αγίου Νικολάου», δηλαδή κοντά στο σηµείο 

που σήµερα είναι το ξενοδοχείο «ΣΠΕΡΧΟΣ», όπου συνέβαλε στη 10η οδό.  

 

                                                 
1117

. ΚΕ, 176. 
1118

. Παυσ. VIII 19, 2–3. 
1119

. Στο ∆ιάσελο της Τρικοκιάς και στα δεξιά του δρόµου ανοίγεται ένα ευρύχωρο µονοπάτι, που διέρχεται από τη 

Μονή της Αγίας Λαύρας, κατόπιν από τη θέση Καλύβια του Τσεκούρα και φθάνει στο χωριό Κραστικοί. Το 

µονοπάτι είναι σε χρήση ακόµα και σήµερα. 
1120

. Πετρόπουλος 1985, 65–66. 
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12η οδός: Κύναιθα–αυχένας Πριολίθου–Κλείτωρ (χάρτης 6, 8, 9)  

Θεωρούµε ότι µεταξύ των θέσεων Σάλµενα (αρ. 73, χάρτης 6) και Ξηρόκαµπος (αρ. 

63, χάρτης 6) Σκεπαστού (παλ. τοπων. Βυσοκά), από τις οποίες διερχόταν η 1η οδός, ξεκινούσε 

µία άλλη διαδροµή, που διέσχιζε την κοιλάδα του Ερασίνου/Βουραϊκού (αρχ. Ερασίνος) 

ποταµού και κατόπιν διαµέσου του αυχένα Πριολίθου οδηγούσε στον Κλείτορα και τους 

Λουσούς
1121

. Το οχυρό στη θέση Παναγιά
1122

 (αρ. 102, χάρτης 8), το οποίο εντοπίστηκε από 

τον Γ. Α. Πίκουλα, αποτελεί µία επιπλέον ένδειξη, αναδεικνύοντας διαχρονικά τη σηµασία της 

οδού αυτής που χρησιµοποιείται και σήµερα. Το ελληνιστικό οχυρό της Παναγιάς έχει ιδιαίτερη 

σηµασία για τον έλεγχο του δρόµου και θεωρούµε ότι ίσως η οδός να ήταν και αµαξήλατη λόγω 

του πεδινού εδάφους. Στη διαχρονικότητά της συνηγορούν και τα στοιχεία που προέκυψαν από 

την επιφανειακή έρευνα. Ο δρόµος, διερχόµενος από τις θέσεις που εντοπίστηκαν στα σηµερινά 

χωριά Λαγοβούνι, Κάνδαλος και Πριόλιθος και κατόπιν από τον σχηµατιζόµενο αυχένα στα 

Ν/ΝΑ του χωριού (αυχένας Πριολίθου), κατέληγε στην πόλη του Κλείτορα
1123

.  

Βασιζόµενοι στα στοιχεία της επιφανειακής έρευνας και στις πληροφορίες των 

γηραιότερων της περιοχής, θεωρούµε ότι µία εκτροπή/συµβολή της κύριας αυτής αµαξήλατης 

διαδροµής γινόταν στην περιοχή του Λαγοβουνίου (12η οδός, α), όπου διαµέσου των θέσεων 

Άγιος Νικόλαος (αρ. 115, χάρτης 8) και ∆ιάσελο κατέληγε στον οικισµό Χαρακτινού (αρ. 

105, χάρτης 8) στα ∆ της κοιλάδας και µετά στην πόλη και το ιερό των Λουσών. Η διαδροµή 

αυτή θεωρείται δευτερεύουσα οδός˙ µέχρι σήµερα υφίσταται ευρύχωρο µονοπάτι, το οποίο έως 

τα µέσα του 20
ού 

αιώνα αποτελούσε τον κύριο δρόµο, που συνέδεε τα χωριά Λαγοβούνι, 

Κραστικοί και Πριόλιθο µε τους Λουσούς. Ίχνη αυτής της διαδροµής εντοπίστηκαν µέσα στην 

πυκνή βλάστηση, λίγο πριν από τoν οικισµό Χαρακτινού (εικ. 229).  

Στη θέση ∆ιάσελο, που βρίσκεται στα Α της θέσης Άγιος Νικόλαος, ανοίγεται ένα  

µονοπάτι µε κατεύθυνση Ν (12η οδός, β) και διέρχεται από τη θέση Ρηµοκκλήσι (αρ. 127, 

χάρτης 8) του οικισµού Λεύκης Σιγουνίου, στην οποία συναντά την κύρια οδό, που εξασφάλιζε 

την επικοινωνία Λουσών–Κλείτορος διαµέσου του Απανώκαµπου (14η οδός)
1124

. 

Επίσης, στα ∆ του σηµερινού χωριού Λαγοβούνι η οδός πρέπει να καµπτόταν προς τα 

δυτικά (12η οδός, γ) και να οδηγούσε στην Ψωφίδα (20ή οδός), στην ύπαρξη της οποίας 

                                                 
1121

. Σύµφωνα µε τον F. W. Walbank, η θέση της Κύναιθας είναι καίρια και ελέγχει τον κύριο άξονα που διέρχεται 

από εδώ από την κεντρική Αχαΐα προς την Αρκαδία, ο οποίος διαµέσου των Λουσών και του Κλείτορος οδηγεί 

στις Καφυές και τις άλλες αρκαδικές πόλεις (βλ. Walbank 1936, 66). 
1122

. Πίκουλας 1991, 265–268 και ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 294–298. 
1123

. Πίκουλας 1999, 138. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 418. 
1124

. Οι γηγενείς Π. Γ. Καραγκούνης και Β. Κουτρουµπή, κάτοικοι Κραστικών, µου ανέφεραν ότι στα Ν/ΝΑ του 

χωριού Κραστικοί ξεκινούσε και ένα άλλο µονοπάτι «αρκετά πλατύ», το οποίο διαµέσου των θέσεων Κωσταί ικο  

Λάζο–Κιούκλο–Ράχη Καβαλλάρη έφθανε στο Χαρακτινό και µετά στους Λουσούς. Επίσης, µία άλλη 

διαδροµή (ατραπός) οδηγούσε στα ∆ των Λουσών, διαµέσου των θέσεων Άγιο ι  Ταξιάρχες–Αλωνάκι–Πέντε  

Βρύσες–Γιώργου Αλώνι–Γυφτόγουρνα–Τσεκούρα Καλύβια–Λουσοί. Στη θέση Καλύβια ανοίγεται 

ένα άλλο µονοπάτι και µε πορεία Β οδηγεί στην Αγία Λαύρα.  
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συνηγορεί το οχυρό της θέσης Παναγιά στην Κέρτεζη, που εντοπίστηκε από τον Γ. Α. 

Πίκουλα
1125

. 

Ο κύριος αυτός άξονας (12η οδός) πλησίον της θέσης Στα Μνήµατα (αρ. 168, χάρτης 

8), όπου το δυτικό νεκροταφείο της πόλης, καµπτόταν προς τα ∆/Ν∆ (12η οδός, δ) και 

διερχόταν από τις θέσεις Κιβούρια, ή Κουβούκλι (αρ. 188, χάρτης 8) και Αρβανιτόλακκα (αρ. 

192, χάρτης 8). Στα ∆/Ν∆ της θέσης Αγία Μαρίνα (αρ. 195, χάρτης 8) δια του ∆ιασέλου της 

Χόβολης έφθανε στην περιοχή του σηµερινού χωριού Άνω Χόβολη και συνέβαλε στη 17η οδό 

στη θέση Λόφος Αγίου Γεωργίου Σειρών (αρ. 269, χάρτης 9), αφού διερχόταν κατά µήκος της 

δεξιάς/βόρειας όχθης του χειµάρρου Τάρταρη. 

 

13η οδός: Λουσοί–Κλείτωρ, διαµέσου των Καστριών–Φενεός (χάρτης 8)  

Η επικοινωνία των δύο πόλεων, Λουσών και Κλείτορος, εξασφαλιζόταν διαµέσου της 

περιοχής των Καστριών. Την αρχή του δρόµου αυτού τοποθετούµε στη θέση Ακλαδούρες (αρ. 

96, χάρτης 8), όπου το βόρειο νεκροταφείο της πόλης, απ’ όπου µε κατεύθυνση Ν/ΝΑ αρχικά 

και στη συνέχεια Ν, κατερχόταν και έβαινε κατά µήκος της δεξιάς/δυτικής όχθης του χειµάρρου 

Λαγκάδα. Στα Β της µεγάλης καταβόθρας για όποιον εγκατέλειπε την πόλη των Λουσών, ο 

κύριος άξονα που ερχόταν από την Κύναιθα (10η οδός) πρέπει να εκτρεπόταν και να ενωνόταν 

κοντά στη θέση Ξυδιά µε την 13η οδό. Στη συνέχεια ο δρόµος αυτός (13η οδός) διερχόταν από 

το λόφο Κάστρο (αρ. 141, χάρτης 8) και έφθανε στον αρχαίο Κλείτορα. Ο Γ. Α. Πίκουλας 

πιστεύει ότι ο δρόµος αυτός, διαµέσου των Καστριών, ήταν αµαξήλατος, γιατί η άνοδος από τον 

Κλείτορα προς το οροπέδιο των Λουσών ήταν «απρόσκοπτη µε συνεχή µαλακή ανάβαση, αφού 

η υψοµετρική διαφορά καλυπτόταν σε µεγάλο τµήµα της διαδροµής προοδευτικώς»
1126

. Στην 

περιοχή των Καστριών το πέρασµα πρέπει να είναι διαχρονικό και, επιπλέον, ο λόφος Κάστρο 

(αρ. 141, χάρτης 8) ελέγχει το δρόµο, όπως επισηµαίνει και η Ε. Σαλαβούρα
1127

.  

Στη θέση Σερεµετάκι, ή Κλεισούρα (αρ. 150, χάρτης 8) ο δρόµος καµπτόταν προς τα 

Α και διαµέσου δύο διασέλων, εκείνου του Κυνηγού (αρ. 149, χάρτης 8, εικ. 282–284)
1128

 και 

του αµέσως νοτιότερα ευρισκοµένου της Τριανταφυλλιάς (αρ. 191, χάρτης 8)
1129

, 

επιτυγχανόταν η επικοινωνία του Κλείτορος µε το Φενεό. Μετά τη θέση Σερεµετάκι και 

πλησίον των πηγών του Αροανίου, ή Κατσάνα ποταµού ξεκινούσε µία διαδροµή (13η οδός, α) 

για το ∆ιάσελο του Κυνηγού (αρ. 149, χάρτης 8), η οποία οδηγούσε στη Φενεατική
1130

 (φύλλο 

ΓΥΣ ΚΑΝ∆ΗΛΑ), καθώς και η ατραπός από τον Κλείτορα προς τη Στύγα και τη Νώνακρη 

                                                 
1125

. Πίκουλας 1991, 265–268. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 294–298. Walbank 1936, 68. 
1126

. Πίκουλας 1999, 138. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 418. 
1127

. Σαλαβούρα 2007, 218–219. 
1128

. Leake, III 151. Πίκουλας 1999, 140. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 420. 
1129

. Leake, III 151. Πίκουλας 1999, 141. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 421. 
1130

. Για την κατεύθυνση του δρόµου αυτού πρβλ. Πίκουλας 1999, 140. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 420. 
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(χάρτης 6)
1131

. Η διαδροµή διερχόταν διαµέσου των θέσεων Πηγές Αροάνιου/Κατσάνα 

ποταµού–Πύργος Πλανητέρου–Χείµαρρος Χαλίκι–Οικισµός Βάλτος–∆ιάσελο 

του Κυνηγού–Βάραθρο Φενεού και έφθανε στον Φενεό
1132

.  

Η επικοινωνία του Κλείτορος µε το Φενεό επιτυγχανόταν και διαµέσου του ∆ιάσελου 

της Τριανταφυλλιάς (13η οδός, β), που οφείλει το όνοµά του στην οµώνυµη δεύτερη κορυφή 

της Ντουρντουβάνας (ύψους 2.109µ., φύλλο ΓΥΣ ∆ΑΦΝΗ). Η πρόσβαση καθίσταται εφικτή 

µόνο από το δρόµο που οδηγεί στο ∆ιάσελο του Κυνηγού
1133

 και, συγκεκριµένα, ξεκινούσε από 

την κοίτη του χειµάρρου Χαλίκι και δια των θέσεων Βελιµίρι–Τριανταίϊκα–

Παλιοκάτουνα–Πολύ Νερό–Κρύα Βρύση–Έλατος–Ζυγουρόβρυση έφθανε στο 

∆ιάσελο της Τρανταφυλλιάς και από εδώ µε κατεύθυνση Α στα Β της θέσης Χοσιά Βρύση 

(φύλλο ΓΥΣ ΚΑΝ∆ΗΛΑ) συνέβαλε στη 15η οδό, που οδηγούσε στο Φενεό
1134

.  

Το οχυρό στο Πλανητέρο (αρ. 144, χάρτης 8, εικ. 278) «ενισχύει» την ύπαρξη των 

δύο ανωτέρω διαδροµών (13η οδός, α και β), αφού εντάσσεται στο περιφερειακό σύστηµα 

άµυνας του Κλείτορος
1135

. Οι δύο αυτές διαδροµές, σύµφωνα µε το Γ. Α. Πίκουλα
1136

, είναι 

κατάλληλες για υποζύγια και πεζοπόρους και θεωρούνται ως η καλύτερη λύση για όποιον 

εγκατέλειπε τον κύριο (αµαξήλατο) δρόµο από Κλείτορα προς Φενεό
1137

. 

Λίγο βορειότερα της θέσης Σερεµετάκι, ή Κλεισούρα (αρ. 150, χάρτης 8) ο κύριος 

άξονας (13η οδός) δια των Καστριών καµπτόταν προς τα ∆ (13η οδός, γ) και διερχόταν από τη 

θέση Άγιος Ιωάννης Γλάστρας (αρ. 147, χάρτης 8), στην οποία εντοπίστηκαν αρχαιότητες των 

ΡΩΜ και ΠΒΥΖ χρόνων και δια των θέσεων Γκιάφα–Άγιος Ηλίας–Ράχη–Σιγούνι έφθανε 

στους Λουσούς. Η διαδροµή αυτή µετά τη θέση Άγιος Ιωάννης Γλάστρας διερχόταν από τη 

θέση Σερεµετάκι, ή Κλεισούρα (αρ. 150, χάρτης 8) και από εδώ έφθανε στον Φενεό. 

                                                 
1131

. Πίκουλας 1999, 143. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 423. 
1132

. Για τη διαδροµή της διάνοιξης αυτής πρβλ. Πίκουλας 1999, 140. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 420. 
1133

. Πίκουλας 1999, 141. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 421. 
1134

. Στο ∆ιάσελο της Τριανταφυλλιάς ανοίγονται δύο µονοπάτια, ένα µε πορεία ΝΑ που οδηγεί στη θέση 

Παλιοχώρι και το άλλο µε πορεία Ν∆ που καταλήγει στις πηγές του Λάδωνα (πρβλ. Πίκουλας 1999, 141, υποσ. 10. 
1135

. Για το θέµα βλ. Πίκουλας 1999, 137–154. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 416–434. 
1136

. Πίκουλας 1999, 143. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 423. 
1137

. Από την περιοχή του Ελατόφυτου (παλ. τοπων. Μάζι) ξεκινούσαν τρία µονοπάτια, που οδηγούσαν στο 

οροπέδιο των Αροανίων (Χελµού), από τα οποία, σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των γηραιότερων της περιοχής, 

µετέφεραν τα κοπάδια τους το καλοκαίρι από την Κλειτορία στον Χελµό. Σήµερα σπανίως χρησιµοποιούνται, 

αφού το ∆ασαρχείο έχει προβεί σε διανοίξεις και εξυπηρετούνται µε τα τροχοφόρα. Συγκεκριµένα, το 1
ο
 µονοπάτι 

διέρχεται δια των θέσεων ∆ιάσελο Μαζιού–Κοψοκέφαλο–Κορύτια Καθάρα–Λάµπρου Ταµπούρι–

Παναή Έλατο–Τρανό Χέρωµα–∆ιασέλες–Παπαχρήστου Κουκούγερα–Άϊ Λιάς. Από τη θέση 

Κορύτια ένα άλλο µονοπάτι διαµέσου της θέσης Κακό Λαγκάδι οδηγεί στη θέση Μαγέρου του 3
ου

 

µονοπατιού και από τη θέση Καθάρα ένα άλλο µονοπάτι, διερχόµενο από τη θέση Σαµάρια,  φθάνει στο Κακό  

Λαγκάδι και ενώνεται µε τη θέση Επάνω Μπερκιά του 3
ου

 µονοπατιού. Το 2
ο
 µονοπάτι ξεκινά από το χωριό 

Μάζι και δια των θέσεων Τρανή Βρύση–Κεφαλόβρυσο–Καλόγερος–Γριάς Λάκκα–Κουκουγέρια–

Κάτω Κάµπος οδηγεί στον Χελµό. Το 3
ο
 µονοπάτι αφετηρία έχει το χείµαρρο Χαλίκι και η ανάβαση 

πραγµατοποιείται διά των θέσεων Κασταν ιά–Αντώνη Χωράφια–Μαγέρου–Γερµανογκρέµ ι–Μαγέρου 

Βρύση–Κάτω Μπερκιά–Επάνω Μπερκιά. Στη θέση Μαγέρου καταλήγει και το µονοπάτι, το οποίο ξεκινά 

από την κοίτη του χειµάρρου Χαλίκι και δια των θέσεων Χονδρόλακκα–Ελαφόβρυση–Κουτουλόπυργας–

Γαρδίκ ι–Ορνόλουτσα–Τρύπιο Λιθάρι–Νησί–Νώνακρη οδηγεί στην κοιλάδα του Στυγίου. Πρβλ. 

Πίκουλας 1999, 143. 
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Στα ∆ της θέσης Γυµνάσιο της κωµόπολης Κλειτορίας (αρ. 160, χάρτης 8), θεωρούµε 

ότι η 13η οδός καµπτόταν προς τα Β (13η οδός, δ), διερχόµενη από τη θέση Φιλοµάτι, ή 

Αµπέλια (αρ. 153, χάρτης 8), όπου έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες των ΥΕ χρόνων και εν µέρει 

ανασκαφεί κατάλοιπα της ΚΛ εποχής, στη συνέχεια από τη θέση Άγιος Ιωάννης (αρ. 151, 

χάρτης 8) και κατόπιν, µε κατεύθυνση Β και κατά µήκος της αριστερής/ανατολικής όχθης του 

ρέµατος Βελιβίνα, ανερχόταν στις ∆/Β∆ πλαγιές του βουνού Τρανό Τσούµπι (ύψους 

1.081µ.) και ενωνόταν µε τη δευτερεύουσα 13η οδό, γ, που οδηγούσε στους Λουσούς. 

 

14η οδός: Λουσοί–Κλείτωρ, διαµέσου του Απανώκαµπου (χάρτης 8)  

Από τους Λουσούς ξεκινούσε ένας ακόµη δρόµος, ο επονοµαζόµενος δρόµος του 

Απανώκαµπου
1138

, ο οποίος διέσχιζε το νότιο τµήµα της κοιλάδας των Λουσών (Σουδενών), 

διερχόταν στα ∆ της θέσης Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος (αρ. 119, χάρτης 8) του Σιγουνίου, από 

τη θέση Ρηµοκκλήσι (αρ. 127, χάρτης 8) του οικισµού Λεύκη (παλ. τοπων. ∆ούνιτσα) και, 

κατερχόµενος κατά µήκος της δεξιάς/δυτικής όχθης του ρέµατος Ποτάµι
1139

,  έφθανε στον 

αρχαίο Κλείτορα
1140

 και συγκεκριµένα στη θέση Κάπου Καλύβι (αρ. 174, χάρτης 8)
1141

. Η 

αποκαλυφθείσα από τη Μ. Πετριτάκη Β∆ πύλη του Κλείτορος στην προαναφερθείσα θέση είναι 

προσαρµοσµένη στο δρόµο αυτό, ο οποίος οδηγούσε στους Λουσούς
1142

. 

 

15η οδός: Κλείτωρ–Φενεός (χάρτης 8)  

Από τον Κλείτορα τρεις είναι οι διαδροµές που οδηγούσαν στο Φενεό: το πέρασµα στο 

∆ιάσελο του Κυνηγού (αρ. 149, χάρτης 8, 13η οδός, α), που είναι το βορειότερο, το πέρασµα 

στο ∆ιάσελο της Τριανταφυλλιάς (αρ. 191, χάρτης 8, 13η οδός, β) αµέσως Ν του 

προηγούµενου και η τρίτη, αυτή που διερχόταν από το ∆ιάσελο του Αγιο-Λιά (αρ. 201, χάρτης 

8). Η κύρια διαδροµή (15η οδός) που ενώνει τον Κλείτορα µε το Φενεό είναι η τελευταία, όπως 

επισηµαίνει ο Γ. Α. Πίκουλας
1143

. Ο Παυσανίας ερχόµενος στον Κλείτορα χρησιµοποίησε αυτή 

την τελευταία διάνοιξη, τη νοτιότερη σύµφωνα µε την περιγραφή του
1144

. Ο αρχαίος δρόµος 

ξεκινούσε από την πόλη του Φενεού, κατά µήκος του «ορύγµατος του Ηρακλή»
1145

 (φύλλο ΓΥΣ 

                                                 
1138

. Πίκουλας 1999, 138. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 418. 
1139

. Το ρέµα αυτό συµβάλλει στον Καρνέσιο, ή Ζούγρα. 
1140

. Πίκουλας 1999, 138. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 418. 
1141

. Για την κατεύθυνση του δρόµου αυτού πρβλ. Πίκουλας 1999, 138, υποσ. 3. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 418. 
1142

. Πετριτάκη 1996, 84 και Πετριτάκη 2005, 354. Ο γηγενής Γ. Βαρβιτσιώτης, κάτοικος Σιγουνίου και 

συνταξιούχος αγροφύλακας, µε πληροφόρησε για την ύπαρξη δύο ακόµη περασµάτων που οδηγούν στον 

Κλείτορα. Το 1ο
 πέρασµα διέρχεται δια των θέσεων Σιγούν ι–Σιν(ο) ίκου–Αλεπούς Χέρωµα–Τρανή 

Ράχη–Καρνέσι και το 2ο
 δια των θέσεων Σιν(ο) ίκου–Κυναίτζα–Άγιος Κωνσταντίνος–Μεγάλη 

Πέτρα–Καλλιθέα.   
1143

. Πίκουλας 1999, 143. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 423. 
1144

. Παυσ. VIII 19, 4. Για τη διαδροµή αυτή βλ. και Tausend 2001, 125–130. 
1145

. Μέσα στην πεδιάδα του Φενεού ο Ηρακλής, κατά τον µύθο, άνοιξε «κανάλι» µήκους 50 σταδίων για τον 

ποταµό Όλβιο (Αροάνιο), για να µη υπερχειλίζουν τα νερά και καταστρέφονται οι καλλιέργειες των Φενεατών. 

Το κανάλι διαµέσου της πεδιάδας διοχέτευε τα νερά στην καταβόθρα της Όρυξης, η οποία πήρε το όνοµα από το 

όρυγµα που και στην εποχή του Παυσανία αποδιδόταν στον Ηρακλή (Παυσ. VIII 14, 3).  
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ΚΑΝ∆ΗΛΑ) και ανηφόριζε προς το ∆ιάσελο του Αγιο-Λιά Λυκουρίας (αρ. 201, χάρτης 8, εικ. 

350)
1146

. Αµέσως ∆ του διασέλου, ο δρόµος κατηφόριζε και µε κατεύθυνση δυτική, πιθανόν 

παραπλεύρως της αριστερής/νότιας-νοτιοανατολικής όχθης του χειµάρρου Σπαρτιάς, έφθανε 

στο χωρίον Λυκουρία, όπως αναφέρει ο Παυσανίας […] κάτεισιν ἐπὶ χωρίον Λυκουρίαν1147. 

Με βάση τα τοπωνύµια των θέσεων που εντοπίστηκαν κατά την επιφανειακή έρευνα η 

διαδροµή της οδού είναι: ∆ιάσελο του Αγιο-Λιά–Αγία Σωτήρα–Κυράς το αµπέλι, ή 

Σκυράµπελι
1148

–Χάνι του Κοντογιάννη–Πηγές του Λάδωνα–Χελωνοσπηλιά. Στην 

τελευταία θέση (αρ. 208, χάρτης 8) ο Γ. Α. Πίκουλας εντόπισε αρµατροχιά, που σωζόταν σε 

µήκος 2µ. σε νησίδα ασβεστολίθου δίπλα στο γεφύρι και στο µύλο του Βίγκου
1149

. Μετά τη 

Χελωνοσπηλιά µε κατεύθυνση Β/Β∆ διερχόταν του αὐλῶνος1150
, µνεία του οποίου γίνεται από 

τον Παυσανία: […] ἡ δὲ ὁδὸς ἡ ἀπὸ τῶν πηγῶν τοῦ Λάδωνός ἐστιν αὐλὼν στενὸς παρὰ τὸν 

Ἀροάνιον ποταμόν (εικ. 368). Έφθανε στην πόλη του Κλείτορος, πιθανόν κατά µήκος της 

δεξιάς/δυτικής όχθης του ποταµού Αροάνιου, ή Κατσάνα. Μπορεί η διαδροµή αυτή να είναι 

κυκλοτερής, όπως αναφέρει ο Γ. Α. Πίκουλας, όµως είναι η πιο οµαλή και, καθότι η 

χαµηλότερη υψοµετρικά, πιθανόν να ήταν και η πιο σύντοµη
1151

. 

Κοντά στη συµβολή του χειµάρρου Ξερόρρεµα, ή Κλείτωρ µε τον Αροάνιο, ή 

Κατσάνα, ο δρόµος πρέπει να οδηγούσε, διαµέσου των θέσεων που εντοπίστηκαν στο κέντρο 

της σηµερινής Κλειτορίας και του ανατολικού νεκροταφείου, ή παραπλεύρως αυτού (ανατολική 

πλευρά), στην πόλη του Κλείτορος. Θεωρούµε ότι, πιθανόν, πλησίον της θέσης Άγιος 

∆ηµήτριος, ή (Εντός του χωριού) (αρ. 165, χάρτης 8) πρέπει να συναντούσε και τον κύριο 

οδικό άξονα, που κατέβαινε από τους Λουσούς διαµέσου των Καστριών (13η οδός).  

Από το διάσελο του Αγιο-Λιά (εικ. 350) εξασφαλιζόταν όχι µόνον η επικοινωνία 

µεταξύ Κλείτορος και Φενεού αλλά και εκείνη µεταξύ Λουσών και Φενεού
1152

. Από τον ίδιο 

άξονα επιτυγχανόταν η επικοινωνία και µε τη ΝΑ Αρκαδία, δηλαδή τον Ορχοµενό, τις Καφυές 

και τις Νάσους
1153

, τουλάχιστον µέχρι τη θέση Χελωνοσπηλιά στον κάτω ρου του ποταµού 

Αροάνιου, ή Κατσάνα, και κατόπιν µε πορεία Ν/Ν∆ συνέβαλε στην οδό Καφυών – Ψωφίδας 

(17η οδός). 

 

                                                 
1146

. Πίκουλας 1999, 142. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 422. 
1147

. Παυσ. VIII 19, 4. 
1148

. Στα Α της θέσης βρίσκεται το τοπωνύµιο Χόβα (βλ. οικείο κεφάλαιο, ΛΥΚΟΥΡΙΑ και αρ. 205, χάρτης 8 

καταλόγου), όπου από εδώ µία ατραπός διαµέσου της θέσης Λούκια οδηγεί ακόµη και σήµερα στο σηµερινό 

χωριό Κώµη της Αρκαδίας και στο χωριό Χωτούσσα (Λεξικό 2001, 492, 4449), στο οποίο αναγνωρίζονται τα 

ερείπια των Καφυών. Για την πόλη των Καφυών και τη χώρα της πρβλ. Παπανδρέου 1920, 114–120. 
1149

. Πίκουλας 1999, 142. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 422. 
1150

. Παυσ. VIII 21, 1. 
1151

. Πίκουλας 1999, 142. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 422. Βλ. επίσης χάρτη διαδροµών Παυσανία (επιµ. Γ. Α. Πίκουλας και 

ΑΝΑΒΑΣΗ, 2007). 
1152

. Πρβλ. Πίκουλας 1999, 143. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 423. 
1153

. Πίκουλας 1999, 143. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 423. 
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16η οδός: Κλείτωρ–Πάος–Ψωφίς (χάρτης 8)  

Η επικοινωνία του Κλείτορος µε την Πάο και την Ψωφίδα εξασφαλιζόταν από δύο 

αυχένες, που βρίσκονται εκατέρωθεν της θέσης Λόφος Αγίου Αθανασίου Αµυγδαλιάς (παλ. 

τοπων. Μαµαλούκα) (αρ. 277, χάρτης 8)
1154

. Η πρώτη διάβαση ξεκινούσε από τη θέση Παλάτι, 

ή Καταρράχη (αρ. 181, χάρτης 8, εικ. 318), όπου η Ν∆ πύλη της πόλης
1155

, και µε κατεύθυνση 

αρχικά ∆ διέσχιζε το δυτικό νεκροταφείο, που τοποθετείται στη θέση Άγιος Πέτρος (αρ. 175, 

χάρτης 8), στη συνέχεια προχωρούσε Ν∆, διερχόµενη πιθανόν από την περιοχή του χωριού 

Παλαιοκατούνα (παλ. τοπων. Μοστιτσιάνικα Καλύβια, ή Κάτω ∆ρυµός), όπου παραπλεύρως 

του σηµερινού δρόµου εντοπίστηκαν τάφοι ΠΒΥΖ χρόνων (εικ. 331), ανηφόριζε και έφθανε 

στο Μαµαλουκαίικο ∆ιάσελο (αρ. 274, χάρτης 8, εικ. 501), στα ∆ του λόφου Άγιος Αθανάσιος 

Αµυγδαλιάς. ∆ιαµέσου του οχυρού στη θέση Βορός
1156

 (αρ. 282, χάρτης 8, εικ. 501, 510) και 

της πηγής του Αγίου Ανδρέα (αρ. 280, χάρτης 8, εικ. 507), διερχόταν από το πέρασµα Βία 

(εικ. 519), κατόπιν δια των θέσεων Τρούπα (αρ. 284, χάρτης 8, εικ. 521) και Κεραµιδωτή 

(αρ. 285, χάρτης 8, εικ. 522) κατέληγε µε κατεύθυνση Ν στην κύρια διαδροµή Ψωφίδας – 

Καφυών (17η οδός). Η συνάντηση των δύο οδών θεωρούµε ότι πρέπει να επιτυγχανόταν κοντά 

στην πηγή Κακάσοβα (αρ. 306, χάρτης 8). Η διαδροµή αυτή µπορεί να θεωρηθεί και ο κύριος 

οδικός άξονας, όπως µαρτυρούν τα στοιχεία της επιφανειακής έρευνας, και η διέλευσή του από 

εδώ είναι ασφαλής, αφού το οχυρό στο λόφο του Αγίου Αθανασίου (αρ. 277, χάρτης 8) και η 

θέση Βορός (αρ. 282, χάρτης 8) εντάσσονται στο περιφερειακό σύστηµα άµυνας της πόλης του 

Κλείτορος
1157

.  

Η δεύτερη διαδροµή (16η οδός, α) ξεκινούσε επίσης από τον Κλείτορα, κατά µήκος της 

δεξιάς/ανατολικής όχθης του ρέµατος της Παναγιάς, έφθανε στη θέση Σουληνάρια (αρ. 196, 

χάρτης 8, εικ. 341)
1158

 και πιθανόν µέσω αυτής της θέσης, που βρίσκεται στα Α του λόφου 

Αγίου Αθανασίου, γινόταν και η πρόσβαση στον τελευταίο, όπου το οχυρό και το ιερό της 

Κορίας Αθηνάς
1159

. Στη συνέχεια διερχόταν στα Ν του λόφου από τη θέση Τρούπα (αρ. 279, 

χάρτης 8) και στα Ν∆ κράσπεδά του µε κατεύθυνση Β ενωνόταν στο Μαµαλουκαίικο ∆ιάσελο 

στη θέση Στα Λάζια (αρ. 274,  χάρτης 8) µε την πρώτη αρτηρία (16η οδός).  

∆εν αποκλείεται στη θέση Σουληνάρια (αρ. 196, χάρτης 8) να καµπτόταν προς τα Ν 

(16η οδός, β) και να ενωνόταν µε τη διαδροµή Ψωφίδας – Καφυών (17η οδός ), διερχόµενη από 

τις θέσεις Κιούπια (αρ. 302, χάρτης 8) και Σκοτεινή (αρ. 308, χάρτης 8). 

                                                 
1154

. Pikoulas 1999α, 302. Πίκουλας 1999, 143–144. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 423–424. 
1155

. Στις Ν∆ υπώρειες του λόφου Αγίου Παντελεήµονα είναι ορατό ένα µικρό τµήµα δρόµου, το οποίο ανήκει στην 

αρχαία διάνοιξη, της οποίας η προς Ν προέκταση συµπίπτει µε τη Ν∆ πύλη της πόλης. 
1156

. Πίκουλας 1999, 143–144. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 423–424. 
1157

. Πίκουλας 1999, 137–154. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 416–434. 
1158

. Στα Α της Σκοτάνης και στη θέση Τρούπα ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει αρµατροχιά, την οποία τόσο ο Γ. Α. 

Πίκουλας όσο και εµείς δεν µπορέσαµε να επιβεβαιώσουµε. Πρβλ. ΚΕ, 278 και Πίκουλας 1999, 144. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 

424. 
1159

. Πίκουλας 1999, 143–144. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 423–424. 
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Η διαδροµή της οδού Κλείτορος – Ψωφίδας επιβεβαιώνεται και από τους ∆ελφικούς 

Θεωρούς
1160

, οι οποίοι διέρχονταν από τον Κλείτορα
1161

, την Πάο (Παῖον) και κατόπιν δια του 

αυχένα του Αγίου Πέτρου (βλ. 21η οδό) έφθαναν στον Καούντα, την Θέλπουσα και την Ηραία. 

 

17η οδός: Ψωφίς–Καφυαί (χάρτης 8, 9)  

Από την Ψωφίδα (χάρτης 9) ξεκινούσε ένας ακόµη κύριος άξονας µε κατεύθυνση Β∆–

ΝΑ αρχικά και κατόπιν ∆–Α και την ένωνε µε την αρκαδική πόλη των Καφυών
1162

, τα ερείπια 

της οποίας εντοπίζονται κοντά στο σηµερινό χωριό Χωτούσα (φύλλο ΓΥΣ ΚΑΝ∆ΗΛΑ). Ο 

δρόµος διέσχιζε την κοιλάδα Τριποτάµων–Παγκρατίου. Η σηµερινή Επαρχιακή οδός Πατρών – 

Τριποτάµων – Τριπόλεως (111), στο µεγαλύτερο τµήµα της από την Ψωφίδα µέχρι τη διάβαση 

του ποταµού Λάδωνος, αντιστοιχεί στον αρχαίο δρόµο. Στο γεγονός αυτό συνηγορούν και τα 

ευρήµατα των θέσεων που επισηµάνθηκαν κατά την επιφανειακή έρευνα, καθώς και το τµήµα 

της αρχαίας διάνοιξης που εντοπίστηκε στη θέση Παλιοκατούνα, στο φαράγγι του Τράφου (αρ. 

307, χάρτης 8, εικ. 552). Για τη χρήση της οδικής αυτής αρτηρίας υπάρχει και η ρητή µνεία του 

ιστορικού Πολυβίου, που αναφέρει ότι από εδώ διήλθε και ο µακεδόνας βασιλέας Φίλιππος 

Ε΄
1163

. Η αρχαία αυτή διάνοιξη δεν έχασε ποτέ την αξία της, αφού συνέδεε όχι µόνον τις 

Καφυές αλλά και τις άλλες αρκαδικές πόλεις µε τη ∆ύση και, εποµένως, χρησιµοποιήθηκε 

διαχρονικά. 

Θεωρούµε ότι ο δρόµος ξεκινούσε από την Ψωφίδα και µάλιστα από τη θέση Σφακιερό 

(αρ. 247, χάρτης 9, εικ. 404), όπου η ΝΑ πύλη της πόλης, και διερχόταν αρχικά µε κατεύθυνση 

Β∆–ΝΑ από το µικρό αυχένα που δηµιουργείται ανάµεσα στο λόφο Μπαρµπανίτσα ∆/Ν∆ και 

το βουνό Φλαµπουριά Ράχη (ύψους 748µ.) στα Α, αφού πρώτα επιτυγχανόταν η διάβαση του 

Ερυµάνθου (σηµ. Λιβαρτζινός, ή Αροάνιος ποταµός). Η διέλευση της οδού από τον αυχένα 

αυτόν επιβεβαιώνεται και από τον εντοπισµό καταλοίπων και οικοδοµικού υλικού στο Α τµήµα 

του λόφου Μπαρµπανίτσα (αρ. 250, χάρτης 9, εικ. 422, 423–424). Στη συνέχεια µε 

                                                 
1160

. Plassart, 12, 49. 
1161

. Ο γηγενής Ιω. Χαραλαµπόπουλος, κάτοικος του χωριού Κλείτωρ [Κλείτουρας] µε πληροφόρησε ότι από το 

χωριό Κλείτωρ ξεκινάει ένα µονοπάτι, που είναι σε χρήση και σήµερα και φθάνει στην Άνω Χόβολη (εικ. 339), 

αφού διέλθει από τις θέσεις Λιθαρόβρυση και Χοβολίτικο ∆ιάσελο. Στην Άνω Χόβολη το πέρασµα µε 

κατεύθυνση Ν συµβάλλει στην οδό, που έρχεται από τον Κλείτορα (κύρια διαδροµή) διαµέσου του περάσµατος 

Βία, και καταλήγει στον κύριο άξονα Ψωφίδας – Καφυών (19η
 οδός)˙ µε πορεία Β και δια των θέσεων Άγιος 

Αθανάσιος και Αγ ία Βαρβάρα φθάνει στην Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό) και από εδώ στην κοιλάδα της 

Σέλιτσας και στην Ψωφίδα.  

Στη θέση Λιθαρόβρυση διασταυρώνεται µε άλλο µονοπάτι που οδηγεί στο Πεύκο (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) και 

διέρχεται διαµέσου των θέσεων ∆ιακόπι–Αµπελίνα–∆ιασελάκι–Κόκκινη Σπηλιά–Πεύκο–Πηγή 

Αγίου Ανδρέα (αρ. 280, χάρτης 8). Επίσης, µε ενηµέρωσε και για ένα άλλο, το οποίο σήµερα δεν είναι βατό σε 

µερικά σηµεία του. Ξεκινάει «από την αρχαία πόλη στον κάµπο», κατόπιν διέρχεται από το σηµερινό χωριό 

Κλείτωρ και δια των θέσεων Κουσούτα–Χωράφια–Βασίλη Καταρράχι–Κοτρώνα–Ακόν ι–

Στουρνάρι–Κοτσαφτούλα Βρύση–∆ιάσελο–Γάβρος–Κεραµίδ ι  Βρύση–Άγιο ι  Θεόδωροι–Άγιος  

Ιωάννης οδηγεί στην Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό).  
1162

. Παυσ. VIII 23, 2–9. Leake, III 119. ΙΚ, 47–48. Παπανδρέου 1920, 114–120. Παπαχατζής 1980, 267, υποσ. 3. 
1163

. Πολ. IV 70, 2. Ο Φίλιππος παρέµεινε δύο ηµέρες στις Καφυές, µε σκοπό να αναπαυθεί το στράτευµά του, και 

στη συνέχεια προχώρησε στην Ψωφίδα, αφού διήλθε από τον Κλείτορα. 
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κατεύθυνση ∆/Β∆–Α/ΝΑ, σχεδόν παράλληλη µε τη σηµερινή Επαρχιακή οδό Πατρών – 

Τριποτάµων – Τριπόλεως (111), διερχόταν από την κώµη των Σειρών, τα ερείπια της οποίας 

θεωρούµε ότι εντοπίζονται στη θέση Κεραµιδιά (αρ. 273, χάρτης 9)
1164

. Θεωρούµε ότι ο 

δρόµος πρέπει να ήταν παράλληλος µε το σηµερινό και κάτω από αυτόν και, εάν στο λόφο του 

Αγίου Βασιλείου υπήρχε γέφυρα, συνέχιζε κατά µήκος της αριστερής/νότιας όχθης του. 

Στη συνέχεια έφθανε στην Πάο
1165

 (χάρτης 9) και κατόπιν εισερχόταν στο δάσος του 

Σόρωνος
1166

, µε κατεύθυνση ∆–Α. Η διάβαση του ποταµού Λάδωνος πρέπει να επιτυγχανόταν 

στο σηµείο, όπου σήµερα βρίσκεται η γέφυρα που ονοµάζεται Φιλαίικο Γεφύρι, λίγα µέτρα 

∆ των θέσεων Κόστρες και Πάτρες, ή Ρίζα Αµπέλια (αρ. 216, αρ. 217, χάρτης 8), των οποίων 

τα κατάλοιπα θεωρούµε ότι σχετίζονται µε εκείνα της παραλαδώνιας κώµης Μεσόβοα. Στη 

συνέχεια ο δρόµος καµπτόταν προς τα ΝΑ, έβαινε κατά µήκος της δεξιάς/ανατολικής όχθης του 

ποταµού Τράγου και εισερχόταν στον Νταραίικο Κάµπο, όπου η περιοχή διαρρέεται από 

χειµάρρους που συµβάλλουν στον ποταµό Τράγο και η οποία στην αρχαιότητα ονοµαζόταν 

Νάσοι
1167

. Κατόπιν µε κατεύθυνση ∆–Α διερχόταν κατά µήκος των Β/ΒΑ χαµηλών κρασπέδων 

των βουνών Λυκοβούνι (ύψους 660µ.) και Βράχος Τούρλα (ύψους 1037µ.) και στη 

συνέχεια µε κατεύθυνση Β–Ν κατερχόταν τις ανατολικές υπώρειες του βουνού Βράχος 

Τούρλα
1168

 και έφθανε στην πόλη των Καφυών
1169

. 

Εκτροπή/συµβολή του κύριου αυτού άξονα (17η οδός, χάρτης 9) επιτυγχανόταν στα ∆ 

της Πάου, κοντά στα ∆εχουναίικα Καλύβια (17η οδός, α). Καµπτόταν προς τα Ν∆ και 

διερχόταν από τη θέση Μεγάλο ∆ένδρο (αρ. 311, χάρτης 9) και κατόπιν διέσχιζε τα Α 

κράσπεδα του Αφροδισίου όρους και έφθανε στον αυχένα του Αγίου Πέτρου (χάρτης 9), όπου 

η Χρ. Καρδαρά ανέσκαψε ιερό
1170

. Μετά τον αυχένα του Αγίου Πέτρου ο δρόµος κατερχόταν 

και µε κατεύθυνση, πιθανότατα, Ν/Ν∆ οδηγούσε στη Θέλπουσα, τα ερείπια της οποίας έχουν 

αναγνωριστεί στα Β∆ του εγκαταλελειµένου σήµερα χωριού Βάναινα, στην 

αριστερή/ανατολική όχθη του ποταµού Λάδωνος (φύλλο ΓΥΣ ΤΡΟΠΑΙΑ)
1171

. Η διέλευση του 

δρόµου αυτού επιβεβαιώνεται όχι µόνον από την ύπαρξη του αρχαίου ιερού στον αυχένα του 

Αγίου Πέτρου, αλλά και από τους θεαροδόκους, όπου η Θέλπουσα αναφέρεται αµέσως µετά την 

                                                 
1164

 Παυσ. VIII 23, 9. 
1165

. Παυσ. VIII 23, 9. 
1166

. Η χλωρίδα και η πανίδα του δάσους ήταν αξιόλογη. Ζούσαν σ’ αυτό αγριόχοιροι, αρκούδες και χελώνες τόσο 

µεγάλες από το κέλυφος των οποίων κατασκευάζονταν λύρες (Παυσ. VIII 23, 8–9). 
1167

. Παυσ. VIII 23, 8. Πίκουλας 1999, 151. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 431. 
1168

. Το βουνό που υψώνεται στα ∆ της πόλης ονοµάζεται Κασταν ιά και πιθανότατα αντιστοιχεί στον Κνάκαλο  

(Παυσ. VIII 23, 4). 
1169

. Για τη διαδροµή του δρόµου βλ. Παπαχατζής 1980, 178 και χάρτη διαδροµών Παυσανία (επιµ. Γ. Α. Πίκουλας 

και ΑΝΑΒΑΣΗ, 2007). 
1170

. Για το ιερό του Αγίου Πέτρου βλ. Καρδαρά. 
1171

. Παπαχατζής 1980, 276, υποσ. 3. 
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Πάο, γεγονός που σηµαίνει ότι η δίοδος µεταξύ των δύο πόλεων επιτυγχανόταν διαµέσου του 

ανωτέρω αυχένα
1172

.  

Επίσης, µια άλλη εκτροπή/συµβολή του κύριου αυτού άξονα (17η οδός, β, χάρτης 8) 

γινόταν αµέσως µετά τη διάβαση του ποταµού Λάδωνος στο Φιλαίικο Γεφύρι και οδηγούσε 

στην παραλαδώνια κώµη Όρυγα/Αλούντα (χάρτης 8)
1173

, τα ερείπια της οποίας αναγνωρίζονται 

στη θέση Παλιόκαστρο του χωριού Μουριά (παλ. τοπων Συριάµου)
1174

, αφού πρώτα 

διερχόταν από την κώµη Νάσοι
1175

. Τα ερείπια της τελευταίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

επιφανειακής έρευνας, εντοπίζονται στα Α της ∆άφνης και στη δεξιά/δυτική όχθη του ποταµού 

Λάδωνα
1176

. Η κατεύθυνση της διαδροµής επιβεβαιώνεται και από τον Παυσανία, ο οποίος 

χαρακτηριστικά αναφέρει
1177

: …ῥεῖ δὲ πρῶτον μὲν παρὰ Λευκάσιον χωρίον καὶ Μεσόβοα 

καὶ διὰ τῶν Νάσων ἐπί τε Ὄρυγα [τε] καὶ τὸν Ἁλοῦντα ὀνομαζόμενον, ἐξ Ἁλοῦντος δὲ ἐπὶ 

Θαλιάδας… Από τον Όρυγα/Αλούντα, µε κατεύθυνση Β/Β∆, ο δρόµος οδηγούσε στις 

Θαλιάδες
1178

, τα ερείπια των οποίων εντοπίζονται στη θέση Παλιόκαστρο στα Ν∆ του χωριού 

Βάχλια (χάρτης 9)
1179

. Στη συνέχεια, µε κατεύθυνση ∆ διερχόταν από το χωριό ∆ήµητρα (παλ. 

τοπων. ∆ίβριτσα)
1180

, όπου τα ερείπια του ιερού της Ελευσινίας ∆ήµητρας του Ογκείου (χάρτης 

9)
1181

, και κατόπιν µε κατεύθυνση Ν/Ν∆ έφθανε στη Θέλπουσα (φύλλο ΓΥΣ ΤΡΟΠΑΙΑ)· από 

εδώ µε κατεύθυνση Ν κατέληγε στην Ηραία (φύλλο ΓΥΣ ΤΡΟΠΑΙΑ)
1182

.  

 

18η οδός: Ψωφίς–Οπούς–Τρίτεια, ή Τριταία–Φαραί–Πάτραι (χάρτης 9) 

Ο δρόµος αυτός συνέδεε την Ψωφίδα και τις άλλες αρκαδικές πόλεις, Καφυές, 

Μαντίνεια και Ορχοµενό, µε την Αχαΐα
1183

. Ξεκινούσε από την Ψωφίδα, από τη δυτική πύλη 

(Ηλειακή πύλη) (αρ. 254, χάρτης 9, εικ. 463), κατόπιν διερχόταν από τη γέφυρα του σηµερινού 

                                                 
1172

. Bursian, 260. Plassart, 12, 49. 
1173

. Παυσ. VIII 25, 2. Leake, II 271–272.  
1174

. Λεξικό 2001, 322, 2805. Ο W. M. Leake τοποθετεί τον Αλούντα στην απέναντι (αριστερή) όχθη του ποταµού 

Λάδωνος στο χωριό Αµυγδαλιά, ή Μυγδαλιά (παλ. τοπων. Γλανιτσιά), (πρβλ. Leake, Peloponnesiaka, 228). Στο 

Παλιόκαστρο του χωριού Μουριά τα σωζόµενα ερείπια της οχύρωσης ο E. Meyer τα αποδίδει στον 

Όρυγα/Αλούντα (πρβλ. Meyer, 69. Παπαχατζής 1980, 277, υποσ. 4). 
1175

. Παυσ. VIII 25, 2.  
1176

. Βλ. οικείο κεφάλαιο, VA. ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ. 
1177

. Παυσ. VIII 25, 2. 
1178

. Σώζεται και τείχος, που είναι κτισµένο κατά το ακανόνιστο τραπεζιόσχηµο σύστηµα δόµησης. Ο W. M. Leake 

τοποθετούσε τις Θαλιάδες στη θέση Παλιόκαστρο  της Μουριάς. Ο Β. Λεονάρδος στις αρχές του 20
ού

 αιώνα 

πραγµατοποίησε ανασκαφική έρευνα και αποκάλυψε ναό µέσα στην ακρόπολη, πιθανόν του ∆ιός (πρβλ. ΠΑΕ 

(1891)25. Παπαχατζής 1980, 277, υποσ. 5).  
1179

. Λεξικό 2001, 98, 635. 
1180

. Λεξικό 2001, 134, 993. 
1181

. Το 1891 ο παλαιός Έφορος Αρχαιοτήτων Β. Λεονάρδος ανέσκαψε ναό, διαστάσεων 16.50µ. x 5.50µ. Μεταξύ 

των ευρηµάτων βρέθηκε και χάλκινος κρατηρίσκος µε την αναθηµατική επιγραφή Κόρᾳ και ο ναός ταυτίστηκε µε 

το αναφερόµενο από τον Παυσανία ιερό της ∆ήµητρας του Ογκείου. Μεταξύ των άλλων ευρηµάτων βρέθηκε και 

πήλινο ειδώλιο Αθηνάς, της οποίας δεν αποκλείει τη λατρεία εδώ (ΠΑΕ (1891)23–25).  
1182

. Παυσ. VII 3, 4. Τα ερείπια της πόλης βρίσκονται στο σηµερινό χωριό Λουτρά Ηραίας Ν. Αρκαδίας, στη 

δεξιά/βόρεια όχθη του Αλφειού στα Α της συµβολής του µε τον Λάδωνα. Ήταν η µεγαλύτερη αρκαδική πόλη που 

βρισκόταν κοντά στα σύνορα των Ηλείων (πρβλ. Leake, I 9, II 75, 92. Παπαχατζής 1980, 281. Σαλαβούρα 2007, 

190–192.) 
1183

. Η διάνοιξη αυτή θα µπορούσε να θεωρηθεί προέκταση της 17ης οδού. 
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ποταµού Ερυµάνθου (Νουσαιΐτικος)
1184

 και µετά µε κατεύθυνση ∆/Ν∆ διέσχιζε το δυτικό 

νεκροταφείο που εντοπίζεται στις θέσεις Παλιοφυτειές (αρ. 268, χάρτης 9), Κατεβάτες (αρ. 

265, χάρτης 9) και ∆εντρούλια (αρ. 267, χάρτης 9), οι οποίες βρίσκονται πλησιόχωρα της 

διασταύρωσης του σύγχρονου δρόµου, που οδηγεί στο χωριό Ορεινή
1185

 (αρ. 256, χάρτης 9), µε 

την Επαρχιακή οδό Πατρών – Τριποτάµων – Τριπόλεως (111)
1186

. Στη συνέχεια, ο δρόµος 

καµπτόταν προς τα αριστερά, δηλαδή Ν/Ν∆ σχεδόν παραπλεύρως της σηµερινής Επαρχιακής 

οδού Πατρών – Τριποτάµων – Τριπόλεως (111), και διερχόταν από τις θέσεις Βίγκλα–Χάνι 

Καρακαλέτσι–Αλογοπάτηµα
1187

–Κρασάπιδα–Καλύβια–Παναγίτσα (περιοχή 

Λαµπείας)
1188

 και Χάνι Θειοφάνη, ή ∆ιοφάνη
1189

.  Από το Χάνι Θειοφάνη, ή ∆ιοφάνη µε 

πορεία ∆ έβαινε παραπλεύρως και Β της σηµερινής Επαρχιακής οδού Πατρών – Τριποτάµων – 

Τριπόλεως (111), διερχόταν από τις θέσεις Βουλωµένη Βρύση–Χάνι Καλλιµάνη–Χάνι 

του Μπάµπη, ή της Ιτιάς
1190

–Αναθέµατα–Χάνια Σπαρτουλιά
1191

 (φύλλο ΓΥΣ 

ΓΟΥΜΕΡΟ)–Χάνι Κατσαρού, ή Χάνι Μπαντούνα–Ζαχαραίικα Χάνια και Χάνι 

Πανόπουλου. Μετά την τελευταία θέση, ο δρόµος, όπως και σήµερα, εισερχόταν στο δάσος 

της Φολόης, ή Κάπελης, αλλά νοτιοδυτικότερα του σηµερινού δρόµου, και στη συνέχεια 

διερχόταν από τις θέσεις Παπά το ∆ένδρο και Τσίπα τη Λάκκα και από εδώ µε 

κατεύθυνση Β έφθανε στην Αγία Τριάδα
1192

. Αµέσως µετά επιτυγχανόταν η διάβαση του 

ποταµού Πηνειού
1193

, καµπτόταν προς τα Α/ΒΑ και έφθανε στην πόλη Οπούντα
1194

 της 

Ακρωρείας
1195

, τα ερείπια της οποίας εντοπίζονται στο λόφο Γάρτσικο, ή ∆όξα Πατρί του 

                                                 
1184

. Pikoulas 1999α, 302. 
1185

. Οι γηραιότεροι του χωριού Κάτω Τριπόταµα µε πληροφόρησαν ότι όσοι έρχονταν από µακριά, δηλαδή από 

την Αρκαδία, αφού διάβαιναν τα δύο τούρκικα γεφύρια των Τριποτάµων, το ένα ήταν αυτό που σήµερα 

καταλαµβάνει η σύγχρονη γέφυρα, στο σηµείο ένωσης του Αροάνιου µε τον Ερύµανθο, και το άλλο είναι ορατό, 

λίγα µέτρα Ν/Ν∆ της αρχαίας γέφυρας στο Νουσαιΐτικο ποτάµι, έναντι του ∆ηµαρχείου Αροανίας. Λίγο πριν από 

τη διασταύρωση του σηµερινού δρόµου, που οδηγεί στο χωριό Ορεινή (παλ. τοπων. Μοστενίτσα), υπήρχε το Χάνι  

του  Μαρίνη και διανυκτέρευαν. 
1186

. Για τη σύνδεση της Ψωφίδας µε την Αχαΐα βλ. Walbank 1936, 68. 
1187

. Μνεία της θέσης αυτής γίνεται και από το Γ. Παπανδρέου (ΙΚ, 159). 
1188

. Μετά τη θέση Κρασάπιδα µε ενηµέρωσαν ότι οι ελαφρώς φορτωµένοι και αδύνατοι ακολουθούσαν ένα στενό 

κατηφορικό µονοπάτι που ονοµάζεται Κακός Κατήφορος, έφθαναν στην κοίτη του ρέµατος Κλοµποκή,  ή 

∆ιβραί ικο  ποτάµ ι, αµέσως µετά τη διάβαση του ρέµατος διερχόταν από τον Κακό Ανήφορο–Βρύση της 

Κοπέλλας ( ΙΚ, 159)  και έφθανε στην Παναγίτσα. 
1189

. Τα ερείπια του χανιού είναι και σήµερα ορατά παραπλεύρως της Επαρχιακής Οδού Πατρών – Τριποτάµων – 

Τριπόλεως (111). 
1190

. Βρισκόταν εκεί που σήµερα είναι το εγκαταλελειµένο λατοµείο, παραπλεύρως της Επαρχιακής οδού Πατρών – 

Τριποτάµων – Τριπόλεως (111), 200µ. περίπου πριν από τη διασταύρωση του δρόµου προς Αντρώνι (Λεξικό 2001, 

77, 442). 
1191

. Κοντά στο Χάνι υπήρχε κεφαλόβρυσο µε άφθονο νερό, όπου γινόταν η επεξεργασία των σπάρτων σε νήµατα 

και από τα πολλά σπάρτα που φύονται στην περιοχή, όπως και σήµερα, πήρε το όνοµα το Χάνι. 
1192

. Στη δυτική/αριστερή όχθη του Πηνειού Ποταµού, στα Α του χωριού Αγία Τριάδα ανασκάπτεται από την Ζ΄ 

ΕΠΚΑ σηµαντικό νεκροταφείο της ΥΕ περιόδου (πρβλ. Βικάτου 1992, 119. Βικάτου 1999, 237–255. Το 

ανασκαφέν νεκροταφείο της Αγίας Τριάδος Νοµού Ηλείας αποτελεί θέµα διδακτορικής διατριβής της ιδίας). 
1193

. Ο Ν. Νταφογιάννης γηγενής του χωριού Σκιαδά, µε πληροφόρησε ότι η διάβαση του ποταµού Πηνειού 

επιτυγχανόταν στο ίδιο σηµείο που σήµερα βρίσκεται το γεφύρι, το οποίο µέχρι το 1949 ήταν ξύλινο και το έλεγαν 

«ξυλογέφυρο». Όταν το ποτάµι «φούσκωνε, πολλές φορές παρέσερνε τα ξύλα» και το έφτιαχναν από την αρχή. 
1194

. Στράβ. IX 4, 2 = C 425. 
1195

. Για την Ακρώρεια πρβλ. Leake, II 202–203 και Siewert, 7–12. 
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χωριού Σκιαδά Νοµού Αχαΐας
1196

. Κατόπιν, µε κατεύθυνση Β διερχόταν από τη θέση Αγία 

Μαρίνα ∆ροσιάς (παλ. τοπων. Προστοβίτσα)
1197

 και τον οικισµό Ξηροχώρι (παλ. τοπων. 

Ρένεσι)
1198

 και στη συνέχεια εισερχόταν στο οροπέδιο Βουντούχλα· έπειτα µε κατεύθυνση Β 

διερχόταν στα ∆ της θέσης Παναγιά Αγίας Μαρίνας Τριταίας
1199

, στην οποία έχουν εντοπιστεί 

τα ερείπια της αρχαίας πόλης Τρίτειας, ή Τριταίας
1200

, και στα Α του χωριού 

Μαστραντώνης
1201

, όπου στη θέση Μνηµοδιάσελα έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα οικισµού και 

συστάδα τάφων
1202

, τα οποία ασφαλώς ανήκουν στη χώρα της αρχαίας πόλης Τριταίας
1203

. 

Κατόπιν, διερχόταν µεταξύ Ερυµάνθειας (παλ. τοπων. Τουρκοχώρι)
1204

 στα Α και Αγίου 

Γεωργίου
1205

 στα ∆, που ανήκαν επίσης στη χώρα της αρχαίας Τριταίας, από την περιοχή του 

σηµερινού χωριού Κυπαρίσσι
1206

 (φύλλο ΓΥΣ ΠΑΤΡΑΙ) και µετά τη διάβαση του Παραπείρου, 

παραπόταµου του Πείρου ποταµού, έφθανε στον κάµπο του Σταροχωρίου (παλ. τοπων. 

Λάλουσι)
1207

 και συγκεκριµένα στις θέσεις Μαγούλα
1208

 και Άϊ-Γιάννης
1209

. Στη συνέχεια, 

                                                 
1196

. Στο λόφο Γάρτσικο, ή ∆όξα Πατρί σώζονται ερείπια αρχαίας πόλης. Για το θέµα βλ. Curtius, II 41. 

Μαστροκώστας 1960, 145. ∆ΜΤΕ/Σκιαδάς, Μ Πετρόπουλος. Στην κορυφή του δυτικού πρόβουνου του 

Ερυµάνθου, Σκιαδοβούν ι , σώζονται τα ερείπια δωρικού ναού, τα αρχιτεκτονικά µέλη του οποίου 

χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του καθολικού των ΜΤΒΥΖ χρόνων Μονής Νοτενών. Για το θέµα βλ. ∆ιοδ. 

XIV 17, 8–9. Στράβ. IX 4, 2 = C 425. Στεφ. Βυζ., 494. Leake, II 234–235. Μαστροκώστας 1960, 144 και 

Πετρονώτης – Χαντάτ, 477–492. Από το πλάτωµα του Σκιαδοβουνίου, όπου η παλαιά Μονή Νοτενών, είναι 

ορατός προς τα ΝΑ ο άνω ρους του ποταµού Πηνειού και η δίοδος που οδηγεί στη Βλασία.  
1197

. Λεξικό 2001, 142, 1069. Στα ∆ του χωριού και κοντά στο ερειπωµένο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, από το 

ιερό του οποίου αναβλύζει νερό καθόλη τη διάρκεια του έτους, βρίσκεται εκτεταµένο νεκροταφείο ΥΕ ΙΙΙΓ 

περιόδου (πρβλ. Κυπαρίσσης 1928, 114–119. Συριόπουλος 1964, 480, 503, 529). Για τις προϊστορικές θέσεις στην 

περιοχή της Τριταίας βλ. επίσης Αποστολοπούλου-Κακαβογιάννη, 45–50. 
1198

. Λεξικό 2001, 349, 3058. ∆υτικότερα του µυκηναϊκού νεκροταφείου της ∆ροσιάς και σε απόσταση 900µ. 

περίπου στα ∆ του οικισµού Ξηροχώριον, το 2006 εντοπίστηκε εκτεταµένο νεκροταφείο των ΠΒΥΖ χρόνων (βλ. 

αναφορά Γ. Αλεξοπούλου µε αρ. πρ. 9741/9.11.2006).  
1199

. Λεξικό 2001, 36, 52. 
1200

. Παυσ. VII 22, 6–10. Leake, II 117. Wilhelm 1911, 74. Νεράντζουλης. Rizakis 1995, 188–190. Λακάκη 1987, 

160–163. Λακάκη 2006, 71–80. Rizakis 2008, 130–143. 
1201

. Λεξικό 2001, 278, 2365. 
1202

. Νεράντζουλης, 19. 
1203

. Η διέλευση της αρχαίας διάνοιξης στα ∆ της θέσης Παναγιά και η διαχρονική της σηµασία επιβεβαιώνεται όχι 

µόνον από τα ερείπια και ένα τετράπλευρο κτήριο που εντόπισε ο Π. Νεράντζουλης (πρβλ. Νεράντζουλης, 18), 

αλλά και από το Χάνι  Μπάλιου, το οποίο στα νεώτερα χρόνια υπήρξε σταθµός στην περιοχή.  
1204

. Λεξικό 2001, 152, 1152. Στη θέση Παναγιά, µεταξύ εκκλησίας και Σφαγείων στην είσοδο του χωριού η Μ. 

Πετριτάκη εντόπισε εκτεταµένο οικισµό των ΡΩΜ χρόνων (βλ. ∆ΜΤΕ/Ερυµάνθεια, Μ. Πετριτάκη). Από την 

Ερυµάνθεια προέρχονται εννέα υπέρπυρα του Ιωάννου ΙΙΙ Βατατζή (1222–1254 µ.Χ.) της Νικαίας που ανήκουν σε 

θησαυρό 17 όµοιων νοµισµάτων (πρβλ. Courbin 1956, 228). Παρόµοιος θησαυρός από 30 νοµίσµατα είχε βρεθεί 

εδώ προπολεµικά, ο οποίος σήµερα βρίσκεται στο Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών (βλ. ∆ΜΤΕ/Ερυµάνθεια, Μ. 

Πετρόπουλος). Σχετικά µε τη διείσδυση των νοµισµατικών εκδόσεων της Νικαίας στην Αχαΐα και τη γειτονική 

Ηλεία, βλ. Πέννα, 229–237. Πλησίον του χωριού Καλέντζι και στα ∆ αυτού, στη θέση Παλιοκκλήσι, ο Π. 

Νεράντζουλης το 1933 πραγµατοποίησε δοκιµαστικές τοµές και αποκάλυψε µεγάλο οικοδόµηµα, που υψωνόταν 

επάνω σε ορθογώνιο κρηπίδωµα (πρβλ. Νεράντζουλης, 30–32). ∆υστυχώς µέχρι σήµερα το οικοδόµηµα δεν έχει 

ανασκαφεί. 
1205

. Ο Π. Νεράντζουλης αναφέρει ότι ο Άγ ιος Γεώργ ιος  είναι η βορειότερη απόληξη του λόφου Παναγιά, στην 

οποία πραγµατοποίησε ανασκαφική έρευνα και αποκάλυψε τύµβο (πρβλ. Νεράντζουλης, 18–19).  
1206

. Λεξικό 2001, 240, 2005. Το 1971 στη θέση Χαλικούρα και στον αγρό ∆ηµ. Π. Κουτσαντώνη, βρέθηκε 

τυχαία ανδρική κεφαλή και παρεδόθη στο Μουσείο Πατρών (αρ. κατ. ΛΜΠ 801). 
1207

. Λεξικό 2001, 437, 3914. 
1208

. Στο κτήµα ιδιοκτησίας Α. Σκέντζου κατά τις εργασίες άροσης ήλθαν στο φως τµήµατα πίθων και πλακοειδείς 

αµµόλιθοι φαιοπρασίνου χρώµατος, πέτρωµα χαρακτηριστικό της περιοχής. Ο Μ. Πετρόπουλος πραγµατοποίησε 

διερευνητικές τοµές και η ανασκαφή έφερε στο φως κυκλικό κτήριο, που χωριζόταν εσωτερικά σε τέσσερα 

τεταρτηµόρια από δύο κάθετους µεταξύ τους τοίχους. Σε όλο τον αγρό είναι διάσπαρτα αρχιτεκτονικά µέλη, όπως 

βάσεις κιόνων, τα οποία ο ανασκαφέας θεωρεί ότι προέρχονται από τον εξωτερικό τοίχο του κτηρίου. Η κεραµική 
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µε κατεύθυνση Β διέσχιζε τον κάµπο των Φαρών
1210

, διερχόµενος από τις θέσεις Λουτρό
1211

 

και Παναγιά
1212

 των Φαρών. Μετά τη διάβαση του ποταµού Πείρου, λίγο βορειότερα 

συνέβαλε στην 1η οδό στη θέση Παναγιά (φύλλο ΓΥΣ ΠΑΤΡΑΙ) του χωριού Πλατανόβρυση. 

Οι ηλικιωµένοι χωρικοί Τριποτάµων, Λάµπειας (παλ. τοπων. ∆ίβρη), Πανόπουλου και 

Σκιαδά θυµούνται ότι µέχρι και προπολεµικά ο δρόµος αυτός (18η οδός) ήταν σε χρήση. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της επιφανειακής έρευνας αποτελεί ένδειξη για την 

ύπαρξη της διάνοιξης και κατά την αρχαιότητα. Τη διέλευσή της επιβεβαιώνει και ο κατάλογος 

των θεαροδόκων, όπου στη στήλη ΙΙ της επιγραφής των ∆ελφών, αµέσως µετά την Ψωφίδα, 

αναφέρεται ο Λασιών, ο Οφιούς (Οπούς) και η Τριταία
1213

. Επιπλέον, ο ∆ιόδωρος µας 

παραδίδει ότι, κατά την εκστρατεία του Σπαρτιάτη Παυσανία µε σκοπό να καταλάβει την 

Ήλιδα, προέλασε µέσω της Αρκαδίας, εισέβαλε στο οροπέδιο της Φολόης, µε έφοδο κατέλαβε 

τον Λασιώνα
1214

 και κατόπιν οδήγησε το στράτευµα διά της Ακρωρείας και ἀγαγὼν τὸ 

στρατόπεδον τέτταρας πόλεις προσηγάγετο, Θραῖστον, Ἅλιον, Ἐπιτάλιον (ενν. Εὐπάγιον), 

Ὀποῦντα.  

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ  

Στη θέση Χάνι Θειοφάνη, ή ∆ιοφάνη η 18η οδός (χάρτης 9) καµπτόταν προς τα Ν∆ (18η οδός, 

α) και οδηγούσε διαµέσου του οροπεδίου της Φολόης, όπου το χωριό Λάλας
1215

, στην Πισάτιδα και την 

Ολυµπία (φύλλο ΓΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ). Συγκεκριµένα, µετά το Χάνι του Θειοφάνη, ή ∆ιοφάνη διερχόταν 

από τις θέσεις Μάρµαρα (χάρτης 9)–Σεϊµένη–Αρασύλυµα, κατόπιν εισερχόταν στα οροπέδια 

Ρασουµπά και Πούση (φύλλο ΓΥΣ ΤΡΟΠΑΙΑ) και µε κατεύθυνση Ν∆ έφθανε στη µεγαλώνυµο 

Πίσα (φύλλο ΓΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ) και την Ολυµπία.  

Μία άλλη εκτροπή/συµβολή (18η οδός, β) του κύριου αυτού άξονα γινόταν στη θέση Χάνι 

του Μπάµπη, ή της Ιτιάς (χάρτης 9) και µε κατεύθυνση Ν/Ν∆, κατά µήκος του ρέµατος 

Κρυόβρυση, οδηγούσε στη θέση Κούτι του χωριού Κούµανης του Νοµού Ηλείας (φύλλο ΓΥΣ 

                                                                                                                                                            
που περισυνελέγη ανήκει στους ΑΡΧ και ΚΛ χρόνους (βλ. Πετρόπουλος 1997, 291). Θα πρέπει, επίσης, να 

σηµειωθεί ότι τόσο στον αγρό του Α. Σκέντζου όσο και στους παρακείµενους υπάρχει αφθονία πυριτόλιθου 

καστανοκόκκινου χρώµατος (αυτοψία 22.8.2007 της γράφουσας). 
1209

. Στη θέση Άι-Γιάννης ο Μ. Πετρόπουλος πραγµατοποίησε ανασκαφική έρευνα σε τύµβο διαµ. 34µ. περίπου 

και ύψους 4.60µ., ο οποίος αποκαλύφθηκε µετά από αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα. Η στρωµατογραφική έρευνα 

περιορίστηκε στα ανεσκαµµένα από τους αρχαιοκάπηλους τµήµατα και απέδειξε την παρουσία αλλεπάλληλων 

στρωµάτων, που περιείχαν κεραµική της ΠΕ και ΜΕ περιόδου (βλ. Πετρόπουλος 1997, 291). 
1210

. Παυσ. VII 22, 1. 
1211

. Η θέση βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία στην αριστερή/ανατολική πλευρά του δρόµου και στην 

ιδιοκτησία Κουµανιώτη. Σώζεται σε ικανό ύψος µεγάλο τµήµα λουτρών της ρωµαιοκρατίας και είναι εν µέρει 

ορατά τα υπόκαυστα [βλ. ∆ΜΤΕ/Πρέβεδος, Μ. Πετρόπουλος. Μ. Πετρόπουλος 1991, 156. Αλεξοπούλου 2005α 

(υπό έκδοση)]. Ο Μ. Πετρόπουλος τοποθετεί στη θέση Άγιος  Σπυρίδων τον οικισµό της πόλης των Φαρών 

(∆ΜΤΕ/Πρέβεδος, Μ. Πετρόπουλος). Για την πόλη των Φαρών (πρβλ. Bölte 1938, s.v. Phara, Pharai. Rizakis 1995, 

186–187. Rizakis 1996, 255–324, ειδικότερα 276–277).  
1212

. Στο χώρο που σήµερα καταλαµβάνει η εκκλησία υπάρχουν διάσπαρτοι κίονες, µικκύλα αγγεία και πιθανότατα 

ο χώρος ανήκει σε ιερό.  
1213

. Plassart, 14, 51. 
1214

. ∆ιοδ. 17, 8. 
1215

. Λεξικό 2001, 246, 2059. 
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ΓΟΥΜΕΡΟ), όπου εντοπίζονται τα ερείπια του αρχαίου Λασιώνος
1216

, σηµαντικής πόλης της 

Ακρώρειας
1217

. Μετά το Λασιώνα ο δρόµος έβαινε κατά µήκος του ποταµού Λάδωνος (αρχ. 

Σελλήεις)
1218

 και µε κατεύθυνση ∆ και κατόπιν Β∆ οδηγούσε στην οµηρική Έφυρα/Οινόη, ή Βοινόα
1219

, 

της οποίας τα ερείπια αναγνωρίζονται στο σηµερινό χωριό Οινόη
1220

 (παλ. τοπων. Κούλουγλι)1221
. Στη 

συνέχεια ο δρόµος µε κατεύθυνση Β/Β∆ διερχόταν από την περιοχή Κάµπος (παλ. τοπων. 

Λουκαβίτσα)
1222

, τα σηµερινά χωριά Εφύρα (παλ. τοπων. ∆ελήµπαλη)
1223

–Τζαµί (φύλλο ΓΥΣ 

ΑΜΑΛΙΑΣ)–Κεραµιδιά (παλ. τοπων. Μπεζαΐτη)
1224

–∆άφνη (παλ. τοπων. Κουτρουµπούχι)
1225

–τις 

νότιες υπώρειες λόφου Σκουρτέµπεη–παλαιό Χάβαρι και από εδώ µε κατεύθυνση Β κατέληγε 

στην Ήλιδα
1226

.  

Στη θέση Παναγιά Πρεβέδου
1227

 (φύλλο ΓΥΣ ΠΑΤΡΑΙ) ξεκινούσε µία άλλη διάνοιξη (18η  

οδός, γ), που συνέδεε τις Φαρές µε τη ∆ύµη και κατ’ επέκταση µε την Ήλιδα. ∆εν αποκλείεται στον 

κάµπο των Φαρών (φύλλο ΓΥΣ ΠΑΤΡΑΙ) και συγκεκριµένα κατά µήκος της αριστερής/νότιας όχθης του 

ποταµού Πείρου, ένας άλλος δρόµος να ανοιγόταν προς τα Α (18η οδός, δ), όπως αναφέρει και ο Γ. Α. 

Πίκουλας, ο οποίος πλησίον του χωριού Ροδιά να συναντούσε την 1η οδό1228
, αφού από εδώ είναι η 

πλησιέστερη διαδροµή από τη Φαραϊκή προς την Αιγιάλεια
1229

. 

                                                 
1216

. Leake, II 200–202. Παπανδρέου 1924, 101–108. Σκιάς, 44. ∆επάστας, 203–243. 
1217

. Για την Ακρώρεια βλ. Siewert, 7–12. 
1218

. Ο ποταµός Λάδων (αρχ. Σελλήεις), ή Λαγαναί ικο Ποτάµι δέχεται, σε όλο το µήκος του, πολλά ρέµατα, 

ρυάκια και λαγκάδια, µε αποτέλεσµα να έχει αξιόλογη ποσότητα νερού στην κοίτη του, ιδιαίτερα τους χειµερινούς 

µήνες. Κυριότεροι παραπόταµοί του είναι ο χείµαρρος Γκούρα στην περιοχή του Αντρωνίου, οι χείµαρροι 

Βούζιανης και Βουλιάγρα της περιοχής της Φολόης, ο χείµαρρος Ντάρας  στην περιοχή του Λαγανά, ο 

χείµαρρος Κάκαβος στην περιοχή Σκλίβα και ο χείµαρρος Ροκοτσά στην περιοχή του χωριού Βουλιαγµένη. Ο 

ποταµός συµβάλλει στη τεχνητή σήµερα λίµνη του Πηνειού, αφού πρώτα έχει αρδεύσει χιλιάδες στρέµµατα, 

δίνοντας έτσι πνοή στην οικονοµία της περιοχής από την οποία διέρχεται. 
1219

. Στη θέση Παλαιόκαστρο που βρίσκεται στα Α του σηµερινού χωριού Οινόη, εντοπίζεται η ακρόπολη της 

πόλης. Στα Β/ΒΑ της σχηµατιζόµενης πεδιάδας, µεταξύ Λάδωνος και ακρόπολης αναπτύσσεται η πόλη. Το όνοµά 

της πιθανόν να οφείλεται στην καλλιέργεια αµπέλων (Παπανδρέου 1924, 98–99). Ο Στράβων αναφέρει ότι η 

Οινόη, ή Βοινόα καταλαµβάνει τη θέση της οµηρικής Έφυρας, η οποία βρισκόταν επάνω στον άξονα Λασιώνος–

Έφυρας–Ήλιδος και, επιπλέον, δίδει και την απόσταση των 120 σταδίων από εδώ µέχρι την Ήλιδα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: […]καὶ ὁ Σελλήεις ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγόμενος, ῥέων ἐκ Φολόης˙ ἐφ’ ᾧ Ἔφυρα πόλις, 

ἑτέρα τῆς Θεσπρωτικῆς καὶ Θετταλικῆς καὶ τῆς Κορίνθου, τετάρτη τις ἐπὶ τῇ ὁδῷ κειμένη τῇ ἐπὶ τὸν Λασίωνα, 

ἤτοι ἡ αὐτὴ οὖσα τῇ Βοινώᾳ (τὴν γὰρ Οἰνόην οὕτω καλεῖν εἰώθασιν) ἢ πλησίον ἐκείνης, διέχουσα τῆς Ἠλείων 

πόλεως σταδίους ἑκατὸν εἴκοσιν˙ (Στράβ. VIII 3, 5 = C 338). Απέναντι από την Έφυρα/Οινόη, ή Βοινόα, στα Β/ΒΑ 

και στη δεξιά/ανατολική όχθη του ποταµού Λάδωνος (αρχ. Σελλήεις), στο συνοικισµό Χατζίον και στη 

δηµιουργούµενη παραποτάµια κοιλάδα, υψώνεται λόφος που σώζει οχύρωση και γύρω από αυτόν υπάρχουν 

διάσπαρτες αρχαιότητες. Για την πόλη βλ. Leake, I 6–7. Παπανδρέου 1924, 100–101. Baladié, 183).  
1220

. Λεξικό 2001, 351, 3078. 
1221

. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι στην Έφυρα/Οινόη, ή Βοινόα, η οποία, όπως αναφέρθηκε βρισκόταν επί της οδού 

Ήλιδος – Λασιώνος, ο δρόµος καµπτόταν προς τα ΝΑ και διαµέσου της περιφέρειας του σηµερινού χωριού 

Μουζάκι (Λεξικό 2001, 321, 2795) έφθανε στο χωριό Ηράκλεια (παλ. τοπων. Μπρούµα) (Λεξικό 2001, 159, 1221), 

όπου τα ερείπια της οµώνυµης αρχαίας πόλης, και συναντούσε τον οδικό άξονα Κυλλήνης – Ήλιδος – Ηράκλειας 

(;) – Ολυµπίας. Για το δρόµο αυτό βλ. χάρτη διαδροµών Παυσανία (επιµ. Γ. Α. Πίκουλας και ΑΝΑΒΑΣΗ, 2007). 
1222

. Λεξικό 2001, 183, 1457. 
1223

. Λεξικό 2001, 153, 1159. 
1224

. Λεξικό 2001, 205, 1665. 
1225

. Λεξικό 2001, 130, 955. 
1226

. Τα ερείπια της πόλης εκτείνονται στα σηµερινά χωριά Παλιόπολη, ή Νέα Ήλις στα Α, Μπουχιώτη, ή Αυγείον 

στα Ν/Ν∆ και Καλύβια στα ∆. Κατά τη Μυκηναϊκή εποχή η Ήλις είναι ένα από τα τέσσερα κέντρα της περιοχής. 
1227

. Για την ιστορία και τη χωροθέτηση της πόλης βλ. Rizakis 2008, 107–129. 
1228

. Pikoulas 1999α, 418. Κατά µήκος αυτής της διαδροµής δεν έχουν προς το παρόν εντοπιστεί αρχαιότητες, που 

να συνηγορούν στην ύπαρξη της αρχαίας διάνοιξης. 
1229

. Η άποψη αυτή έχει ήδη εκφραστεί από τον Μ. Πετρόπουλο, ο οποίος θεωρεί ότι, όταν οι Ηλείοι επέδραµαν 

στην Αιγιάλεια (Πολ. V 94) δια της Φαραϊκής, χρησιµοποίησαν τη διαδροµή διαµέσου της Ρακίτας (Πετρόπουλος 
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19η οδός: Ψωφίς–Κάστρο της Οχιάς/Οριάς και Ψωφίς–αχαϊκό Λεόντιο (χάρτης 7, 

9) 

Μία άλλη διαδροµή ξεκινούσε από τη Β∆ πύλη της Ψωφίδας (αρ. 246, χάρτης 9) και 

οδηγούσε στο Κάστρο της Οχιάς/Οριάς (φύλλο ΓΥΣ ΓΟΥΜΕΡΟΝ) και στη συνέχεια 

συνέβαλε στην 18η οδό.  

Συγκεκριµένα, ο δρόµος ξεκινούσε από τη θέση Κρεµµυδόγιαννη (αρ. 246, χάρτης 

9) και διερχόταν κατά µήκος της δεξιάς/ανατολικής όχθης του σηµερινού Νουσαιΐτικου 

ποταµού (σηµ. Ερύµανθος) µέχρι τον οικισµό Καλύβια του Αστρά
1230

. Μετά τα Καλύβια του 

Αστρά η οδός, µε κατεύθυνση Β/ΒΑ αρχικά και στη συνέχεια Β∆ κατά µήκος του χειµάρρου 

Στένωµα, διερχόταν στα ∆ του µικροοικισµού Πλάκα (παλ. τοπων. Μουρόχοβα)
1231

 και έφθανε 

στη Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου Αγραµπέλων (παλ. τοπων. Πορετζού)
1232

. Θεωρούµε 

ότι στη θέση αυτή γίνονταν δύο εκτροπές/συµβολές: µία µε κατεύθυνση προς τα ∆/Ν∆ και η 

άλλη µε κατεύθυνση προς τα Α/ΒΑ.  

Στα ∆ του µοναστηριού ο δρόµος καµπτόταν προς τα ∆ (19η οδός, α) και διαµέσου των 

θέσεων Αγριάµπελα–Λιµοδού–Παναγιά και Κάνταλος έφθανε στο χωριό Κρυόβρυση 

(παλ. τοπων. Βερβινί)
1233

. Από εδώ, ακολουθώντας το ρου του Ρέµατος του Μεγάλου 

Πλατάνου, που συµβάλλει στον Πηνειό και θεωρείται ο άνω ρους του (χάρτης 9), µέχρι τις 

Ν∆ υπώρειες του βουνού Βράχος Γιαντουλά (ύψους 1.311µ.) είχε κατεύθυνση Ν∆ και 

κατερχόταν σχεδόν πλησίον της αριστερής/δυτικής όχθης του ποταµού Πηνειού, διερχόµενος 

από τις θέσεις Πόρτες–Αγία Παρασκευή–Αγία Κυριακή–∆ιπόταµα
1234

. Στη συνέχεια µε 

κατεύθυνση Ν/Ν∆ περνούσε πλησίον του χωριού Κακοτάρι
1235

, στα Β/ΒΑ του οποίου βρίσκεται 

το Κάστρο της Οχιάς/Οριάς
1236

, το οποίο δεσπόζει της διόδου, και κατόπιν στη θέση Χάνι 

Πανόπουλου του χωριού Πανόπουλο συνέβαλε στην 18η οδό (φύλλο ΓΥΣ ΓΟΥΜΕΡΟΝ).  

Στα Α της Μονής Κοιµήσεως Θεοτόκου, ή Πορετζού (19η οδός, β, χάρτης 9), ο 

δρόµος µε κατεύθυνση Α/ΒΑ διερχόταν από τις θέσεις Χιάρτση, ή Μαχαιρά–Βρύση 

                                                                                                                                                            
1996–1997, 175) και όχι διαµέσου του Σελινούντα, η οποία είναι ευκολότερη αλλά όχι σύντοµη (Πετρόπουλος 

1996–1997, 175). Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η «έµµεση παρουσία» της διαδροµής αυτής προκύπτει από τη σύνδεση 

των Φαρών µε τις Ρύπες, τις οποίες τοποθετεί στα ∆ του Αιγίου (Πετρόπουλος 1996–1997, 175. Βλ. επίσης 

Anderson 1954, 76). Για τον εντοπισµό των αρχαίων Ρυπών βλ. Vordos 2002, 217–234. Morgan – Hall 2004, 485–

486. Rizakis 2008, 151–157. 
1230

. Λεξικό 2001, 176, 1378. 
1231

. Λεξικό 2001, 385, 3404. 
1232

. Λεξικό 2001, 57, 259. 
1233

. Λεξικό 2001, 236, 1970. 
1234

. Ο γηγενής Ι. Βασιλόπουλος, κάτοικος Πανόπουλου, µε πληροφόρησε ότι ο δρόµος προς το Κάστρο της Οχιάς 

«πάει και από την απέναντι όχθη και περνάει µπροστά από τη Βρύση Ποτισ ιώνα. Από τα ∆ιπόταµα είναι 

καλύτερος ο δρόµος».  
1235

. Leake, II 230. Λεξικό 2001, 166, 1287. 
1236

. Το Κάστρο της Οχιάς/Οριάς βρίσκεται στα Β/ΒΑ του σηµερινού χωριού Κακοτάρι, στη δεξιά/βόρεια όχθη του 

ποταµού Πηνειού, σε ένα λόφο που χωρίζεται µε διάσελο από τις ΝΑ υπώρειες του Σκιαδοβουνίου και διαρρέεται 

στα Α και ∆ από δύο ρέµατα. Πρόκειται για στρατηγική θέση. Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρει ότι στη θέση Άγιος 

Γεώργ ιος,  που βρίσκεται στα Β∆ του λόφου, υπάρχουν αρχαιότητες και κατά την παράδοση ήταν εδώ Μονή. Τα 

ερείπια του Κακοταρίου ο E. Curtius αποδίδει στην οµηρική Έφυρα και την Οινόη. Για τα ερείπια στο Κακοτάρι 

πρβλ. Curtius, ΙΙ 41. Leake, II 116. Παπανδρέου 1924, 180–181. Kourelis, 326–333.  
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Κουτρουµάνη της κτηµατικής περιφέρειας του χωριού Πλατανίτσα (παλ. τοπων. 

Γερµοτζάνη)
1237

, έφθανε στις θέσεις Χωράφια του Λιβάνη και Πηγές Σελινούντα και 

από εδώ κατά µήκος του ποταµού κατέληγε στο λόφο Καστρίτσι (αρ. 67, χάρτης 7), όπου το 

αχαϊκό Λεόντιον, για να συµβάλει στην 1η οδό. 

Στα Καλύβια του Αστρά (παλ. τοπων. Νουσά) ο δρόµος καµπτόταν προς ∆ (19η οδός, 

γ, χάρτης 9), διερχόταν από το χωριό Αστράς και κατόπιν διά των θέσεων Κουφάλα–

∆ιλάγκαδα–Κορίτα–Αρβανίτη Μνήµα–Τριπόδι
1238

–Πόντος έφθανε στην Κρυόβρυση 

(παλ. τοπων. Βερβινί) και συναντούσε την 19η οδό, α. Πρόκειται για δύσκολη διαδροµή. 

Επίσης, στα ∆ του χωριού Αστράς (παλ. τοπων. Νουσά) ξεκινούσε ένα άλλο µονοπάτι 

µε κατεύθυνση Ν∆ (19η οδός, δ, χάρτης 9) και δια των θέσεων Τριγολίτσι–Μούσγα–

Γάβρο Βρύση–Άι-Γιώργης
1239

–Άγιος Παντελεήµονας έφθανε στη Μονή 

Χρυσοπηγής Λάµπειας. Από εδώ, µε κατεύθυνση Ν∆ διερχόταν στα ∆/Ν∆ του χωριού 

Λάµπεια, ανάµεσα στα βουνά Άγιος Ζαχαρίας (ύψους 1.410µ.) και Πετρωτό (ύψους 

1.264µ.) στα Β και τα βουνά Άγιος Κωνσταντίνος (ύψους 1.269µ.) και Πυθούκλα (ύψους 

991µ.) στα Ν, και συνέβαλε στην 18η οδό1240
 διαµέσου του χωριού Αµυγδαλή (παλ. τοπων. 

Μπαρµπότα)
1241

 στο Χάνι του Μπάµπη, ή της Ιτιάς. 

 

20ή οδός: Ψωφίς–Λεόντιον–Κύναιθα–Κλείτωρ (χάρτης 7, 8, 9) 

Από την ανατολική πύλη της Ψωφίδας, που θεωρούµε ότι βρίσκεται στη θέση Πόρτες, ή 

Γαλαρία (αρ. 243, χάρτης 9), ξεκινούσε ένας κύριος άξονας, ο οποίος διέσχιζε στα Α την 

κοιλάδα της Σέλιτσας σε όλο το µήκος της, σύµφωνα µε τα στοιχεία της επιφανειακής έρευνας, 

και συνέβαλε στην 12η οδό, η οποία στα Β οδηγούσε στην Κύναιθα και στα Ν τους Λουσούς 

και τον Κλείτορα. 

Στο χωριό Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό) ο δρόµος πρέπει να ανερχόταν κατά µήκος 

των Ν υπωρειών του βουνού Ζέµπη (ύψους 1.526µ.) και να έφθανε στον αυχένα Πριολίθου, 

φυσική δίοδο, και από εδώ µε κατεύθυνση Α/ΒΑ αρχικά και στη συνέχεια Α συναντούσε την 

12η οδό, που οδηγούσε στον Κλείτορα και τους Λουσούς (χάρτης 8). Πρέπει όµως να 

σηµειωθεί ότι η ανάβαση προς τον αυχένα Πριολίθου είναι πράγµατι δύσκολη και, επιπλέον, 

δεν βρέθηκαν αρχαιότητες και, παρόλο που υπάρχουν ασβεστολιθικά πετρώµατα, δεν 

εντοπίστηκαν αρµατροχιές του δρόµου. Στην περίπτωση που ο δρόµος, λόγω της µορφολογίας 

του εδάφους, δεν διερχόταν από εδώ, η πόλη της Ψωφίδας θα επικοινωνούσε µε τους Λουσούς 

                                                 
1237

. Λεξικό 2001, 386, 3420. 
1238

. Η θέση Τριπόδι είναι διάσελο που σχηµατίζεται µεταξύ των ορέων Αστράς (ύψους 1.686µ.) στα ∆ και 

Κόλις  (ύψους 1.678µ.) στα Α. 
1239

. Η θέση Άϊ-Γιώργης αποτελεί το όριο µεταξύ Λαµπείας (παλ. τοπων. ∆ίβρη) και Αστρά (παλ. τοπων. Νουσά). 
1240

. Ευχαριστίες οφείλονται στο γηγενή Κ. Καρατζά, κάτοικο Καλυβίων Αστρά, ο οποίος µας συνόδευσε στις 

αυτοψίες που πραγµατοποιήσαµε στις παραπάνω θέσεις. 
1241

. Λεξικό 2001, 72, 393. 
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και τον Κλείτορα µέσω της διαδροµής εκείνης που έφθανε από το ∆εσινό στο Καλλιφώνι (βλ. 

παρακάτω 20ή οδός, ε, χάρτης 8) και από εδώ συνέβαλε στην 12η οδό.  

Στα Ν∆ πρανή του λόφου Λουκουβίτσα και στη θέση (Επί της Επαρχιακής οδού 

Τριποτάµων – Σοπωτού – Καλαβρύτων) (αρ. 234, χάρτης 9), η οδός καµπτόταν προς τα Β 

πλησίον της συµβολής του Λεχουρίτικου χειµάρρου στο Λιβαρτζινό, στα Ν/ΝΑ του λόφου 

Κάστρο, «ανοίγονταν» δύο διαδροµές και µία τρίτη στα Α του χωριού Λεχούρι. 

Μετά το λόφο Κάστρο ο δρόµος διερχόταν κατά µήκος του Λιβαρτζινού χειµάρρου 

(20ή οδός, α) και έφθανε στο χωριό Λιβάρτζι (χάρτης 9) και από εδώ µε κατεύθυνση Β 

διερχόταν από τη θέση Κρυσταλλόβρυση, τα ∆ του όρους Σκουτέλι (ύψους 1.757µ.), 

κατέληγε στη θέση Χωράφια του Λιβάνη και συνέβαλε στην 19η οδό, β, η οποία οδηγούσε 

στο Λεόντιον (αρ. 67, χάρτης 7)
1242

. 

Στα ΝΑ του λόφου Κάστρο (χάρτης 9) ανοιγόταν µια άλλη διαδροµή µε κατεύθυνση Β 

(20ή οδός, β), που ακολουθούσε το ρου του Λεχουρίτικου χειµάρρου. Στην είσοδο του χωριού 

Λεχούρι καµπτόταν προς τα ∆ κατά µήκος της δεξιάς/βόρειας όχθης του χειµάρρου Βούλιακα, 

έχοντας στα δεξιά τις Ν∆ υπώρειες του βουνού Προφήτης Ηλίας, νότιου πρόβουνου του 

Καλλιφωνίου όρους, και στα αριστερά το χείµαρρο. Κατόπιν, µε διαδροµή Β διερχόταν από τις 

θέσεις Κεφαλόβρυσο–Κορδέλες, ή Στροφές–Ράχη–Αλώνια–Αφροξυλιά και έφθανε 

στην Άνω Βλασία και από εδώ, κατά µήκος του ποταµού Σελινούντα, µε κατεύθυνση Β 

στο λόφο Καστρίτσι (χάρτης 7)
1243

. ∆ηλαδή και η 20ή β, οδός συνέβαλε στην 19η β, οδό 

(χάρτης 9).  

Ο γηγενής του χωριού Ε. Λαδάς µου ανέφερε ότι στα Α του Λεχουρίου (χάρτης 9) και 

κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού ξεκινάει ένας άλλος δρόµος (20ή οδός, γ), που στην 

πραγµατικότητα πρόκειται για «παλαιό µονοπάτι», ο οποίος έφθανε στην Κέρτεζη διαµέσου 

των θέσεων Σπίτια Αρβανιτιά–Πηγή Κορίτσα–Άγιος Αλισσός–Κάτω Ράχη–

Γάβρος–Καπρίβαινα
1244

. Μετά την Κέρτεζη συνέβαλε στη 12η οδό, γ (χάρτης 8)
1245

. Η 

χρήση αυτών των διαβάσεων τις καθιστά ιδανικές για αιφνιδιασµό, διότι το βόρειο πέρας τους 

ανήκει σε δύο επικράτειες
1246

. 

Στη θέση Μεγάλη Βρύση, ή Νεροµάνα (αρ. 233, χάρτης 9), από τα στοιχεία της 

επιφανειακής έρευνας θεωρούµε ότι γινόταν µια άλλη εκτροπή/συµβολή του κύριου οδικού 

                                                 
1242

. Στην Άνω Βλασία κατέληγε και ένα µονοπάτι/ατραπός, το οποίο διερχόταν από τις θέσεις Σκουτέλι–Ράχη–

Μαλακάδι–Πλατίνα–Αγία Αναστασία–Καλύβα–Πόρος. 
1243

. Walbank 1936, 68. Αλεξοπούλου 2005β, 288. 
1244

. Για την κατεύθυνση του δρόµου αυτού πρβλ. Πίκουλας 1991, 267. 
1245

. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Ε. Λαδά ένα µονοπάτι/ατραπός ξεκινούσε από το χωριό Λεχούρι και δια των 

θέσεων Λεχούρι–Μάνη–Αγία Μαρίνα–Κρύα Βρύση–Αλογόραχη–Χαµοκέλες έφθανε στο Μάνεσι και 

συνέβαλε στην 1η οδό.  
1246

. Στα Β της θέσης Μαλακάδι υπάρχει το τοπωνύµιο Χέρωµα, όπου και εξωκλήσι αφιερωµένο στον Άγιο 

Αθανάσιο· οι γηραιότεροι των Καµενιάνων µου ανέφεραν ότι η θέση «ήταν καραούλι των αγωνιστών του ’21». 

Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες το ναϋδριο κάηκε, κατά την επιδροµή του Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο µεταξύ των ετών 

1825–1827. Σήµερα η περιοχή ονοµάζεται και Κάψαλο,  ή Καψάλα. 
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άξονα (20ή οδός, δ), η οποία καµπτόταν προς τα αριστερά και µε κατεύθυνση Β έφθανε στο 

χωριό Καµενιάνοι. Η διέλευσή της επιβεβαιώνεται από τα κατάλοιπα που εντοπίστηκαν κατά 

την επιφανειακή έρευνα στις θέσεις Παναγιά (αρ. 231, χάρτης 9) και Αλώνι του Ξενοχρήστου 

(αρ. 229, χάρτης 9) του χωριού Καµενιάνοι και στις θέσεις Κουβούκλια (αρ. 225, χάρτης 9) 

και Κτήµα Ιωάννη Βερροίου (αρ. 227, χάρτης 9) του χωριού ∆ροβολοβός. 

Ο αγροφύλακας ∆εσινού Νικόλαος Κων. Αθανασόπουλος µε πληροφόρησε ότι στο 

χωριό ∆ροβολοβός (χάρτης 9) η 20ή οδός, δ καµπτόταν προς τα Β και προς τα Α. Η προς 

βορράν διάνοιξη διερχόταν διαµέσου των θέσεων Μακριά Ράχη–Κυλυµένο Λιθάρι–

Φροξυλιά
1247

–Καστανιές–Κέρτεζη και έφθανε στα Αλώνια της Κέρτεζης και από εδώ 

στην Κύναιθα (12η, οδός και 12η οδός, γ, χάρτης 8). Η προς ανατολάς διάνοιξη ξεκινούσε από 

το ∆ροβολοβό και διαµέσου των θέσεων Σπήλαιο ∆ροβολοβού (αρ. 224, χάρτης 9)–Άγιος 

Παντελεήµονας (αρ. 224, χάρτης 9, ΕΠΙΜΕΤΡΟ)–Αγία Παρασκευή–Άγιος Σώστης–

Ψηλά στη Ράχη–Γεροντάτο–Καλλιφώνι–Ερασίνος/Βουραϊκός συνέβαλε στη 12η 

οδό, γ και κατόπιν στη 12η οδό, που οδηγούσε στην Κύναιθα στα Β και στα Ν στον Κλείτορα 

και τους Λουσούς. Μου ανέφερε, επίσης, ότι µέχρι το 1967 «όλοι οι Τριποταµίτες και τα γύρω 

χωριά αυτούς τους δρόµους χρησιµοποιούσαµε µε τα ζώα για να πάµε στα Καλάβρυτα».  

Στα Β του χωριού Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό) πιθανόν να ανοιγόταν ένας δρόµος 

(20ή οδός, ε, χάρτης 8), ο οποίος µε κατεύθυνση Β διερχόταν από τα χωριά Ανάστασις (παλ. 

τοπων. Αναστάσοβα)
1248

 και Καλλιφώνι (παλ. τοπων. Σαβανοί ή Σαβανούς)
1249

 και κατά µήκος 

του ρέµατος Λαγκάδι συνέβαλε και αυτός στη 12η οδό, γ1250
. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 

Πολυβίου
1251

, όταν οι Αιτωλοί επέδραµαν στην Αχαΐα, αποβιβαζόµενοι στο Ρίο προκάλεσαν 

ζηµιές στη χώρα των Πατρέων, των Φαραιέων και των Τριταιέων και στη συνέχεια στις 

αρκαδικές πόλεις Κύναιθα, Λουσούς και Κλείτορα. Οι Αιτωλοί πέρασαν στα ∆ του Ερυµάνθου 

όχι διαµέσου της χώρας των Ηλείων, αλλά διασχίζοντας την ορεινή οδό που οδηγούσε στην 

Κύναιθα (1η οδός) και κατόπιν πρέπει να διήλθαν δια της 20ής δ ή ε οδού
1252

. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι κοντά στα Αλώνια της Κέρτεζης καταλήγει και ένα δύσβατο 

µονοπάτι, που διέρχεται ανάµεσα από τα βουνά Κοτρώνα (ύψους 1.420µ.) στα ∆ και Άϊ-Λιάς 

(ύψους 1.340µ.) στα Α, το οποίο αφετηρία έχει την κοιλάδα του Μάνεσι. Την ύπαρξη της 

πρόσβασης αυτής έχει ήδη επισηµάνει ο Γ. Α. Πίκουλας, ο οποίος θεωρεί ότι το οχυρό στη θέση 

Παναγιά Κέρτεζης (αρ.102, χάρτης 8) επιτηρούσε αυτή τη διάβαση
1253

. 

                                                 
1247

. Πίκουλας 1991, 267. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 297. 
1248

. Λεξικό 2001, 74, 415. 
1249

. Λεξικό 2001, 172, 1341. 
1250

. Για το τµήµα της αρχαίας αυτής διάνοιξης πρβλ. Πίκουλας 1991, 267. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 297. 
1251

. Πολ. IV 6, 7–10. 
1252

. Για το θέµα βλ. Walbank 1957, 455.  
1253

. Πίκουλας 1991, 267. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 297. 
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Στο χωριό Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό) ο κύριος άξονας (20ή οδός) καµπτόταν στα 

Ν (20ή οδός, στ, χάρτης 8) και οδηγούσε δια των θέσεων Αγία Βαρβάρα και Άγιος 

Αθανάσιος στην περιοχή της Κάτω Χόβολης και στη συνέχεια στον Κλείτορα. 

 

21η οδός: Ψωφίς–Καούς–Θέλπουσα (χάρτης 9) 

Από τη Ν∆ πύλη της Ψωφίδας, η οποία εντοπίστηκε στη θέση Παλιοµονάστηρο, ή 

Μοναστήρια (αρ. 261, χάρτης 9, εικ. 489), ξεκινούσε µία διαδροµή µε κατεύθυνση αρχικά Ν∆ 

και στη συνέχεια Ν, κατά µήκος των βορείων και δυτικών υπωρειών του Αφροδισίου όρους
1254

, 

οδηγούσε στον Καούντα
1255

 (χάρτης 9), παραλαδώνια κώµη, τα ερείπια της οποίας 

αναγνωρίζονται στο χωριό Βούτσι, ή Βούτσης Νοµού Αρκαδίας
1256

. Από εδώ έφθανε στη 

Θέλπουσα (φύλλο ΓΥΣ ΤΡΟΠΑΙΑ)
1257

.  

Ο περιηγητής του 2
ου

 αι. µ.Χ. αναφέρει ότι, για να πάει κανείς από την Ψωφίδα στη 

Θέλπουσα, διέρχεται πρώτα από µία θέση που ονοµάζεται Τρόπαια, η οποία βρίσκεται στην 

αριστερή όχθη του Λάδωνα
1258

 —ο ποταµός Λάδων αναφέρεται εκ παραδροµής αντί του 

Ερυµάνθου
1259

. Πολύ πιθανόν η θέση Τρόπαια να σχετίζεται µε τη θέση Παλαιοφυτειές (αρ. 

268, χάρτης 9), γεγονός στο οποίο συνηγορεί ο εντοπισµός µεγάλων ορθογώνιων λιθοπλίνθων, 

που πρέπει να προέρχονται από περιβόλους, ή οικοδοµήµατα. Εάν δεχτούµε τα λεγόµενα του 

περιηγητή, τότε πρέπει να ακολούθησε τη διαδροµή της 18ης, α οδού, που ξεκινούσε από τη ∆ 

πύλη της Ψωφίδας, περίπου 200µ. ∆ της θέσης Παλαιοφυτειές (αρ. 268, χάρτης 9). Στη 

συνέχεια πρέπει να ακολούθησε πορεία παράλληλη µε τον ποταµό Ερύµανθο και, πιθανότατα, 

να τον διέσχισε στη θέση που σήµερα βρίσκεται το µονότοξο γεφύρι του Βιδιακίου, να πέρασε 

στην Αρκαδία και να έφτασε στον Καούντα (χάρτης 9). Εποµένως, ο Ν. Παπαχατζής ορθώς 

αναφέρει ότι η θέση Τρόπαια δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί µε µια θέση που να βρίσκεται τόσο 

µακρυά από την Ψωφίδα και δεν αποκλείεται µε την έκφραση «αριστερά του Λάδωνα» ο 

Παυσανίας να εννοεί κάποιο χείµαρρο, που είχε το όνοµα Λάδων και συνέβαλε στον 

Ερύµανθο
1260

.  

 

 

 

 

                                                 
1254

. Έχοντας δηλαδή ο ταξιδιώτης στα αριστερά του το Αφροδίσιον όρος. 
1255

. Παυσ. VIII 25, 1. Meyer, 85. Παπαχατζής 1980, 275.  
1256

. Λεξικό 2001, 108, 742. 
1257

. Leake, II 250–251, 271–273. Για την πόλη της Θέλπουσας βλ. ΑΖ, 29–34. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β΄, 290–291. 
1258

. Παυσ. VIII 25, 1. 
1259

. Παπαχατζής 1980, 275, υποσ. 3. Ο Ν. Παπαχατζής στο σχολιασµό των Αρκαδικών αναφέρει ότι η παραπάνω 

θέση βρισκόταν πολύ κοντά στην Ψωφίδα και στον Ερύµανθο Ποταµό, όπου η Ψωφίδιοι είχαν στήσει τρόπαια για 

πολεµικές τους επιτυχίες. 
1260

. Παπαχατζής, 1980, 275, υποσ. 3. 
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VZ. ΓΕΦΥΡΕΣ 

Στο οδικό δίκτυο της περιοχής µελέτης εντάσσεται και η κατασκευή γεφυρών, οι 

οποίες ανήκουν στα µεγάλα τεχνικά έργα. Οι γέφυρες κατασκευάζονταν σε αναγκαίες 

περιπτώσεις, όπως εκείνη που η αέναη ροή του ποταµού, ή η κοίτη του βρίσκονταν χαµηλότερα 

από την επιφάνεια των όχθεων. Τότε η κατασκευή της ήταν απαραίτητη, προκειµένου να 

ενωθούν οι δύο όχθες
1261

. Σύµφωνα µε τον Γ. Α. Πίκουλα, η ζεύξη των ποταµών γινόταν και µε 

ξυλοκατασκευές, οι οποίες πρέπει να ήταν συχνότερες σε αντίθεση µε τις λίθινες, που 

κατασκευάζονταν σε απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις
1262

. Επειδή το ξύλο είναι φθαρτό 

υλικό
1263

 και δεν αντέχει στην πορεία του χρόνου, στην εξεταζόµενη περιοχή δεν εντοπίστηκαν 

κατάλοιπα τέτοιων κατασκευών· όπου το νερό δεν είχε πόρο, πρέπει να χρησιµοποιούνταν και 

πλωτά µέσα, όπως περαταριές και σχεδίες που, τις οδηγούσαν οι ονοµαζόµενοι πορθµείς ή 

περατάρηδες αντί οβολού
1264

. Εκτός από τις γέφυρες και τις περαταριές, η διάβαση των 

ποταµών, ή των χειµάρρων εξασφαλιζόταν πεζή και στα σηµεία εκείνα όπου το νερό είχε πόρο, 

ιδίως το καλοκαίρι. 

Παρακάτω αναφέρονται τµήµα του σωζόµενου λίθινου βάθρου στην Ψωφίδα και οι 

πιθανές ζεύξεις, στις οποίες πρέπει να υπήρχαν ξυλοκατασκευές για τη διάβαση των 

ποταµών
1265

. Η χρήση ξύλινων γεφυρών γινόταν συστηµατικά και, επιπλέον, πρέπει να 

υποθέσουµε ότι, εκτός από αυτές, στα µικρότερα ποτάµια, ή χειµάρρους θα γινόταν και χρήση 

αυτοσχέδιων γεφυρών, όπως και σήµερα, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες και οι 

ποιµένες της περιοχής
1266

.  

Στην Ψωφίδα, στην αριστερή/ανατολική όχθη του Νουσαιίτικου ποταµού (αρχ. 

Αροάνιος) και πολύ κοντά στην οχύρωση της πόλης, σώζεται σε ύψος τεσσάρων δόµων λίθινο 

βάθρο γέφυρας (εικ. 467), το οποίο εντοπίστηκε µετά από επιφανειακή έρευνα του 

αρχαιολογικού χώρου
1267

. Μνεία της γέφυρας γίνεται από τον Γ. Παπανδρέου
1268

. Στη 

δεξιά/δυτική όχθη του ποταµού αναφέρει ότι επί των ηµερών του σώζονταν επάνω στο φυσικό 

βράχο «ακόµη κατά χώραν οι λίθοι»
1269

. Το ανάγλυφο του τοπίου και «ὁ ἀφ’ ἑσπέρας λάβρος 

                                                 
1261

. Ο∆Α, 300. 
1262

. Πίκουλας χ.χ., 97–102. Για τη γνωστή µέχρι σήµερα ξύλινη γέφυρα της Αµφιπόλεως στην κοίτη του ποταµού 

Στρυµόνα (Λαζαρίδης, 56–76), πιθανολογείται ότι τα κατάλοιπά της αρµόζουν σε αποβάθρα. Για το θέµα βλ. 

Πίκουλας χ.χ., 100. 
1263

. Ο∆Α, 300. 
1264

. Αλεξανδροπούλου, 66. Μακρής, 34. 
1265

. Βλ. Πίκουλας χ.χ., 99, υποσ. 14.  
1266

. Πρόχειρη αυτοσχέδια πεζογέφυρα για τη διάβαση του Πάϊου, ή Ξεροπόταµου από τους ποιµένες της περιοχής, 

σώζεται σήµερα στη θέση Παλιοκατούνα (αρ. 307, χάρτης 8). 
1267

. Pikoulas 1999α, 318, υποσ. 26. Αλεξοπούλου 1999, 280. 
1268

. Παπανδρέου 1920, 141–142. Αναφέρει ότι επί των ηµερών του, οι λίθοι της γέφυρας ήταν τοποθετηµένοι επί 

της δεξιάς/δυτικής όχθης του Νουσαιΐτικου Ποταµού και επάνω στο φυσικό βράχο, σε αντίθεση µε εκείνους επί 

της αριστεράς/ανατολικής όχθης, που είναι τοποθετηµένοι επάνω στο πετρώδες έδαφος. 
1269

. Παπανδρέου 1920, 141. 
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χειμάρρους ποταμός»
1270

 επέβαλαν την κατασκευή της για την επικοινωνία της πόλης µε την 

προς δυσµάς ευρισκόµενη περιοχή. Το σωζόµενο τµήµα του βάθρου της γέφυρας στο 

Νουσαιίτικο ποταµό (σηµ. Ερύµανθος) είναι κτισµένο µε ορθογώνιες ασβεστολιθικές πλίνθους, 

χωρίς χρήση συνδετικού κονιάµατος, χωρίς εκφορά, γεγονός που σηµαίνει ότι η κοίτη του 

ποταµού ζεύχθηκε µε επίπεδη γέφυρα, που στηριζόταν σε κατακόρυφους πεσσούς, και επάνω 

της πέρασε ο δρόµος που έφθανε στην Ήλιδα, την Ολυµπία και τον Λασιώνα. Πιθανόν, η 

οριζόντια κάλυψη (ζεύξη) του ποταµού, που το αποτελούσαν ξύλινα δοκάρια, να ήταν και ο πιο 

απλός τρόπος, αφού για µεγαλύτερα ανοίγµατα χρησιµοποιείται το εκφορικό σύστηµα
1271

. Είχε 

προσανατολισµό Α–∆, εγκάρσιο δηλαδή προς το ρεύµα του ποταµού. Η κατασκευή της ήταν 

επιβεβληµένη, αφού η ροή του ποταµού είναι αέναη και ζωτικής σηµασίας, γιατί από εδώ 

διερχόταν η οδός που ένωνε την Ψωφίδα µε την Ηλεία και την Αχαΐα· εποµένως, σηµαντική για 

την οικονοµία και το εµπόριο της πόλης. Το παράδειγµα του λίθινου βάθρου της Ψωφίδας µας 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η αρχαία ελληνική γεφυροποιΐα ασχολήθηκε µόνον µε την 

κατασκευή απαραίτητων γεφυρών, που αποκαθιστούσαν τη συνέχεια ενός δρόµου, και πολλά 

άλλα ποτάµια έµειναν αγεφύρωτα
1272

. Άλλωστε, οι µετακινήσεις πρέπει να γίνονταν καλοκαίρι, 

τότε που η στάθµη του νερού «κατέβαινε». 

Στην περιοχή της Κύναιθας, η εικόνα του Ερασίνου/Βουραϊκού ποταµού, που 

διαρρέει το βόρειο τµήµα της κοιλάδας µε πορεία ∆–Α µέχρι το Μεγάλο Σπήλαιο, επιβάλλει 

την ύπαρξη γέφυρας στα Ν της θέσης Αϊθοδωρότρυπα, ή Άγιοι Θεόδωροι (αρ. 41, χάρτης 6), 

παρόλο που δεν προέκυψαν στοιχεία από την επιφανειακή έρευνα. Οι W. Gell και E. Dodwell 

κάνουν µνεία για «εξάτοξο γεφύρι» στα Καλάβρυτα, το οποίο πιθανότατα να βρισκόταν στα Α 

αµέσως µετά το εξωκλήσι των Αγίων Θεοδώρων
1273

, ή έναντι του σηµερινού εξωκλησιού. Ο 

τελευταίος αναφέρει χαρακτηριστικά: «We descended by a winding way, and traversed a bridge 

over the rapid Bouraϊkos. Having crossed a bridge over another stream we saw a village to our 

right called Kerpini, and soon after entered the plain of Kalabryta. In two hours from 

Megaspelia we crossed a bridge of six arches and observed some small Doric columns and 

capitals lying on the ground, and a sepulchral spelaion, or cave, formed in the rock.»
1274

. 

Επίσης, µια άλλη γέφυρα πρέπει να υπήρχε στην περιοχή της Σάλµενας και 

συγκεκριµένα στα ∆ της θέσης Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου (αρ. 74, χάρτης 6), στο 

σηµείο που γινόταν εκτροπή/συµβολή της 1ης οδού και διανοιγόταν η 12η οδός, που διέσχιζε 

την κοιλάδα του ποταµού Ερασίνου/Βουραϊκού. Άλλωστε, το βάθος της στενής κοίτης του 

ποταµού αποτελεί ένδειξη ότι εδώ υπήρχε γέφυρα, γιατί είναι και το µοναδικό σηµείο 

                                                 
1270

. Ο Πολύβιος ονοµάζει «λάβρον χειμάρρουν ποταμόν» τον ποταµό µε τη βαθιά κοίτη, που κάνει 

απροσπέλαστη την πόλη από τα δυτικά (ο σηµερινός Νουσαιίτικος ποταµός). 
1271

. Νακάσης, 61–71. 
1272

. Πίκουλας χ.χ., 99. 
1273

. Gell, 134. 
1274

. Dodwell, 451. 
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κατάλληλο για τη ζεύξη των όχθεων του ποταµού. Στα Α της σηµερινής κωµόπολης των 

Καλαβρύτων, πλησίον της θέσης Καλύβια του Πλιατσικούρα, πιθανόν να υπήρχε και άλλη 

γέφυρα.  

Παρόλο που από την επιφανειακή έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία, γέφυρα πρέπει να 

υπήρχε στα ∆ της επικράτειας της Κύναιθας για τη διάβαση του Γουµενιτσιάνικου χειµάρρου 

και µάλιστα στα Β της Κοκορέτσας, η οποία θα εξυπηρετούσε και τις δύο διαδροµές, αυτή που 

οδηγούσε στην Ελίκη, διαµέσου του νεκροταφείου της Αγίας Παρασκευής, ή Αλώνια (7η
 οδός), 

ή αυτής διαµέσου του ποταµού Σελινούντα (8η οδός). 

Γέφυρα πρέπει να υπήρχε και στον άνω ρου του Ερασίνου/Βουραϊκού ποταµού, στα Α 

της θέσης Παναγιά (αρ. 102, χάρτης 8), στα Β και πλησιόχωρα της συµβολής του ρέµατος 

Λαγκάδι που κατεβαίνει από το Καλλιφώνι και του ρέµατος της Κέρτεζης, τα οποία 

συµβάλλουν στον Ερασίνο/Βουραϊκό. Η γέφυρα στο σηµείο αυτό εξυπηρετούσε την 

αριστερή/δυτική όχθη του ποταµού και, επιπλέον, εδώ θα πρέπει να γινόταν εκτροπή/συµβολή 

του δρόµου (12η οδός, γ), που οδηγούσε στη χώρα και στην πόλη της Ψωφίδας. Στην ύπαρξή 

της συµβάλλει και ο εντοπισµός του οχυρού στη θέση Παναγιά
1275

 (αρ. 102, χάρτης 8), το 

οποίο ελέγχει την παραπάνω αρχαία διάνοιξη. 

Στην κοιλάδα των Λουσών γέφυρα πρέπει να υπήρχε στο σηµείο που σήµερα 

βρίσκεται το µονότοξο γεφύρι των Νεωτέρων χρόνων, έναντι των δύο µεγάλων καταβοθρών, 

όπου η κοίτη του χειµάρρου Μάν(ν)α είναι βαθειά και δεν επιτρέπει τη διέλευση στο δυτικό 

τµήµα της κοιλάδας. Αντίθετα στα Β, η κοίτη του είναι ευρεία και αβαθής και η διάβασή του 

επιτυγχάνεται εύκολα. 

Στον Κλείτορα παρουσία γέφυρας επιβάλλεται στα ∆ της πόλης, όπου και ο ποταµός 

Κλείτωρ, ή Ξερόρρεµα, αφού η κοίτη του βρίσκεται χαµηλότερα από τις όχθες του. Η ζεύξη 

ήταν απαραίτητη, γιατί από εδώ διερχόταν και η οδός, η οποία διαµέσου του Μαµαλουκαίικου 

αυχένα και του περάσµατος Βία ένωνε τον Κλείτορα µε την Πάο και την Ψωφίδα. Επίσης, πολύ 

κοντά στη συµβολή των ποταµών Καρνέσιου και Κλείτορος µε τον Αροάνιο επιβάλλεται η 

ύπαρξη γέφυρας
1276

. 

Η διάβαση του ποταµού Λάδωνος για όποιον ερχόταν από τις Καφυές και τον 

Ορχοµενό, επιτυγχανόταν στο Φιλαίικο κάµπο, εκεί που σήµερα βρίσκεται το Φιλαίικο 

γεφύρι
1277

.  

Γέφυρα πρέπει να υπήρχε και στον ποταµό Λιβαρτζινό, ή Αροάνιο (αρχ. Ερύµανθο), 

κοντά στη συµβολή του µε το Νουσαιίτικο ποτάµι, κάτω από τη σηµερινή γέφυρα (αρ. 254, 

χάρτης 9), από την οποία διερχόταν ο δρόµος, που ξεκινούσε από τη Ν∆ πύλη και οδηγούσε 

                                                 
1275

. Πίκουλας 1991, 265–268. ΑΡΚΑ∆ΙΑ, 294–298. 
1276

. Dodwell, 445. 
1277

 Ο Ν. Παπαχατζής πιστεύει ότι στην ίδια θέση πρέπει να υπήρχε και στα ΡΩΜ χρόνια γέφυρα (Παπαχατζής 

1980, 270, υποσ. 1).  
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στη Θέλπουσα και την Ηραία. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους γηραιότερους κατοίκους του 

χωριού, οι οποίοι µου ανέφεραν ότι εδώ υπήρχε και «άλλο τούρκικο γεφύρι». Επίσης, για τη 

διάβαση του Σειραϊκού θα υπήρχε κάποια ξύλινη κατασκευή, ιδίως κατά τη διάρκεια του 

χειµώνα. ∆εν αποκλείεται η διάβαση του Σειραϊκού να επιτυγχανόταν έναντι του λόφου Αγίου 

Βασιλείου, στο σηµείο που σήµερα βρίσκεται το πέτρινο γεφύρι. Στον Αροάνιο, ή Λιβαρτζινό 

(αρχ. Ερύµανθος) και στη θέση Σφακιερό (αρ. 247, χάρτης 9), όπου η ΝΑ πύλη της πόλης της 

Ψωφίδας, η ζεύξη του ποταµού πρέπει να επιτυγχανόταν µε ξύλινη γέφυρα, στην οποία 

κατέληγε ο δρόµος που ξεκινούσε από τις Καφυές
1278

. 

 

 

 

                                                 
1278

. Μνεία της γέφυρας αυτής γίνεται από τους Γ. Παπανδρέου και Α. Λέλο (βλ. ΙΚ, 67 και Λέλος 66). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΟΧΕΣ 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΕΠΟΧΗ  

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ– 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

ΚΛΑΣΙΚΗ– 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΡΩΜΑΪΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΕΠΟΧΗ 
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4.                   aaaa    
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27.                   aaaa    
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΕΠΟΧΗ  

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ– 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

ΚΛΑΣΙΚΗ– 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΡΩΜΑΪΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΕΠΟΧΗ 
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ΕΠΟΧΗ 

ΕΠΟΧΗ  

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ– 
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119. aaaa    aaaa(;)          aaaa(;)        
120.             aaaa  aaaa aaaa       
121.               aaaa aaaa       
122.                       
123.                       
124. aaaa                      
125.                aaaa(;)       
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΕΠΟΧΗ  

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ– 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

ΚΛΑΣΙΚΗ– 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΡΩΜΑΪΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΕΠΟΧΗ 
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126.                       
127.                  aaaa     
128.                       
129.                 aaaa(;)    aaaa(;) aaaa 

130. aaaa  aaaa                    
131.       aaaa(;)            aaaa    
132.    aaaa                   
133.       aaaa(;)                
134.                       
135.      aaaa                 
136.                       
137. (ΠΙΘΑΝΗ ΘΕΣΗ) 

aaaa         aaaa(;)  aaaa  aaaa        
138.                       
139.                  aaaa     
140. aaaa aaaa aaaa aaaa          aaaa  aaaa aaaa       
141. aaaa aaaa a(;)                  aaaa  
142.                       
143.                     aaaa(;)  
144.               aaaa        
145.               aaaa        
146.             aaaa  aaaa    aaaa    
147.                aaaa  aaaa     
148.                      aaaa(;) 

149.                   aaaa   aaaa 
150.             aaaa          
151. aaaa               aaaa   aaaa(;)    
152.                       
153.  aaaa  aaaa          aaaa         
154.               aaaa aaaa       
155.                     aaaa  
156.                     aaaa  
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΕΠΟΧΗ  

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ– 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

ΚΛΑΣΙΚΗ– 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΡΩΜΑΪΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΕΠΟΧΗ 
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157. aaaa                    aaaa  
158.               aaaa aaaa       
159.             aaaa(;)   aaaa       
160.                       
161.                       
162.             aaaa  aaaa aaaa       
163.             aaaa(;)  aaaa(;)        
164.                aaaa       
165.             aaaa          
166.                       
167.             aaaa  aaaa aaaa       
168.               aaaa        
169.             aaaa  aaaa aaaa aaaa  aaaa    
170.             aaaa  aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa    
171.                aaaa   aaaa    
172.                     aaaa  
173.  aaaa aaaa aaaa                   
174.             aaaa(;)          
175.         aaaa  aaaa  aaaa  aaaa aaaa       
176.                aaaa     aaaa(;)  
177.               aaaa aaaa       
178.             aaaa(;)          
179.             aaaa   aaaa       
180.               aaaa aaaa       
181.              aaaa  aaaa       
182.                       
183. aaaa aaaa aaaa   aaaa     aaaa  aaaa  aaaa aaaa aaaa      
184.              aaaa  aaaa       
185.                  aaaa     
186.                       
187.                     aaaa  
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΕΠΟΧΗ  

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ– 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

ΚΛΑΣΙΚΗ– 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΡΩΜΑΪΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΕΠΟΧΗ 
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188.                   aaaa    
189.             aaaa(;)        aaaa  
190.             aaaa(;)   aaaa     aaaa  
191.                       
192.                       
193.                       
194.                       
195.       aaaa(;)           aaaa(;)     
196.       aaaa(;)                
197.                      aaaa(;) 

198. aaaa      aaaa(;)            aaaa  aaaa aaaa 
199.  aaaa(;)              aaaa aaaa aaaa     
200.                aaaa   aaaa    
201.                     aaaa  
202.                  aaaa(;)     
203.                       
204.                aaaa      aaaa 
205.                   aaaa    
206.           aaaa  aaaa   aaaa       
207.                     aaaa(;)  
208. aaaa aaaa aaaa                    
209.                       
210.                aaaa     aaaa(;)  
211.                       
212.                     aaaa(;)  
213.                    aaaa   
214.       aaaa(;)                
215.                      aaaa 
216.                aaaa       
217.                       
218.                aaaa       
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΕΠΟΧΗ  

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ– 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

ΚΛΑΣΙΚΗ– 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΡΩΜΑΪΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΕΠΟΧΗ 
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219.                  aaaa     
220.                   aaaa    
221.                aaaa       
222.                aaaa(;)       
223.                aaaa(;)       
224. (ΠΙΘΑΝΗ ΘΕΣΗ)            aaaa          
225.                     aaaa ENET 

226.                   aaaa    
227.                  aaaa     
228.                   aaaa    
229.            aaaa aaaa          
230.                   aaaa    
231.                  aaaa(;)     
232. aaaa          aaaa        aaaa    
233.                       
234.     aaaa      aaaa(;)            
235.                     aaaa  
236.                      aaaa(;) 

237.                     aaaa  
238. (ΠΙΘΑΝΗ ΘΕΣΗ)           aaaa aaaa(;)      aaaa  aaaa  
239.                  aaaa(;)     
240.                       
241.             aaaa  aaaa        
242.                       
243.             aaaa(;)  aaaa(;)        
244.                       
245. (ΠΙΘΑΝΗ ΘΕΣΗ)            aaaa  aaaa        
246.             aaaa(;)  aaaa(;)        
247.             aaaa(;)  aaaa(;)        
248.   aaaa          aaaa  aaaa aaaa   aaaa  aaaa  
249.             aaaa  aaaa aaaa       
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΕΠΟΧΗ  

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ– 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

ΚΛΑΣΙΚΗ– 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΡΩΜΑΪΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΕΠΟΧΗ 
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250.             aaaa(;)  aaaa(;)        
251.             aaaa  aaaa aaaa       
252.           aaaa(;)  aaaa(;)  aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa(;)    
253.       aaaa  aaaa  aaaa  aaaa  aaaa aaaa aaaa    aaaa  
254.             aaaa(;)  aaaa(;)        
255.             aaaa  aaaa aaaa       
256.             aaaa(;)          
257. aaaa              aaaa        
258.             aaaa  aaaa aaaa       
259.             aaaa  aaaa aaaa       
260.             aaaa  aaaa aaaa       
261.             aaaa  aaaa aaaa       
262.                       
263.             aaaa(;)  aaaa(;)        
264. aaaa    aaaa        aaaa(;)          
265.                       
266.                  aaaa(;)     
267.                       
268.             aaaa   aaaa       

269.                aaaa(;)       
270.                       
271.              aaaa aaaa      aaaa  
272. (ΠΙΘΑΝΗ ΘΕΣΗ)               aaaa       
273.                       
274.       aaaa(;)                
275.             aaaa          
276       aaaa(;)                
277.       aaaa     aaaa aaaa        aaaa  
278.       aaaa(;)                
279.                       
280.             aaaa          
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΕΠΟΧΗ  

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ– 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

ΚΛΑΣΙΚΗ– 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΡΩΜΑΪΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΕΠΟΧΗ 
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281.                       
282.               aaaa        
283.  aaaa     aaaa(;)        aaaa      aaaa  
284.                  aaaa(;)     
285.      aaaa(;) aaaa(;)                
286.                     aaaa  
287.                       
288.             aaaa(;)  aaaa(;)      aaaa  
289.             aaaa  aaaa        
290.                     aaaa  
291.             aaaa(;)  aaaa(;)        
292.                     aaaa  
293.                       
294.           aaaa(;)  aaaa(;)  aaaa(;)        
295.             aaaa(;)  aaaa(;) aaaa(;)       
296.             aaaa      aaaa  aaaa  
297.                 aaaa      
298                       
299. aaaa            aaaa  aaaa aaaa     aaaa  
300.                       
301.                       
302.  aaaa     aaaa                
303.             aaaa  aaaa aaaa       
304.               aaaa(;)        
305.                       
306.                       
307.               aaaa        
308.                       
309.                aaaa       
310.                  aaaa   aaaa  
311.                     aaaa(;)  
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΕΠΟΧΗ  

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ– 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

ΚΛΑΣΙΚΗ– 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΡΩΜΑΪΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΕΠΟΧΗ 

  ΠΕ ΜΕ ΥΕ ΠΡ ΠΓΕ ΓΕ ΜΓΕ ΥΓΕ ΠΑΡΧ ΑΡΧ ΥΑΡΧ ΚΛ ΥΚΛ ΕΛΛ ΡΩΜ ΥΡΩΜ ΠΒΥΖ ΒΥΖ ΜΒΥΖ ΥΒΥΖ ΜΤΒΥΖ 

312.                       
313.                aaaa(;)       
314.                      aaaa(;) 

315.                       
316.                  aaaa(;)   aaaa  
317.                       
318.                     aaaa  
319.                       
320.                       
321.                  aaaa(;)     
322.                     aaaa  
323.                       
324.                     aaaa(;)  
325.                       
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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Η διάταξη των θέσεων σε παραποτάµιους χώρους και κοιλάδες στην περιοχή µελέτης 

δηλώνει ότι αυτές επελέγησαν προκειµένου να εξασφαλίσουν τους φυσικούς πόρους, που είναι 

αναγκαίοι για τη διαβίωση των οµάδων (κοινοτήτων) στις ίδιες θέσεις για πολλές εκατοντάδες 

χρόνια, µε οικονοµία γεωργική και κτηνοτροφική ενισχυόµενη µε το κυνήγι. Οι πληθυσµιακές 

οµάδες έχουν όχι µόνο το δικό τους πολιτισµικό χαρακτήρα, αλλά και σχέσεις µε γειτονικούς 

και µακρινούς οικισµούς. Η περιοχή που εξετάζεται γειτνιάζει στα Β µε σηµαντικά κέντρα της 

Αχαΐας και της Αιγιαλείας, στα Α µε ανάλογα της Αργολίδας, στα Ν µε της υπόλοιπης 

Αρκαδίας και στα ∆ µε κέντρα της Ηλείας, δηµιουργώντας έτσι ένα δίκτυο επικοινωνίας, 

ανταλλαγών και επιδράσεων, που συναντάµε όχι µόνον στις προγενέστερες αλλά και στις 

µεταγενέστερες εποχές. Η ζωή στις πλαγιές των βουνών δεν σταµάτησε ποτέ, αφού η 

δηµιουργία ενός οικιστικού κέντρου δεν σηµαίνει και αναγκαστική ερήµωση ενός παλαιότερου. 

Πολλές φορές σε ένα συγκεκριµένο χώρο η κατοίκηση συνεχίζεται για αρκετό διάστηµα. 

Σε ό,τι αφορά στη Νεολιθική (Ν) εποχή µόνον περιορισµένης κλίµακας 

συµπεράσµατα µπορούν να διατυπωθούν, δεδοµένου ότι τα λίθινα εργαλεία είναι λίγα, ενώ η 

ποσότητα κεραµικής που περισυνελέγη είναι µικρή. Αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι ο 

χώρος είναι χέρσος, αφετέρου διότι τα όστρακα που βρέθηκαν στα καλλιεργήσιµα εδάφη είναι 

φθαρµένα, µε αποτέλεσµα να µην µπορούµε να διακρίνουµε εάν είναι χειροποίητα, ή 

τροχήλατα. Παρόλα αυτά τα λιγοστά στοιχεία, που προέκυψαν από την επιφανειακή έρευνα, 

συνηγορούν στην άποψη ότι ο χώρος χρησιµοποιήθηκε για την εκτροφή ζώων από τους 

γηγενείς, και πιθανότατα και από κτηνοτρόφους άλλων περιοχών. Εµπορικές σχέσεις η Επαρχία 

Καλαβρύτων φαίνεται να έχει και µε αποµακρυσµένες περιοχές, όπως αποδεικνύει η παρουσία 

οψιανού που εισάγεται από τις Κυκλάδες. Ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθούν οι 

άµεσες επαφές καθώς στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Ελλάδας (Χαλκίδα Αιτωλίας)
1279

, το 

υλικό είναι αρκετά συνηθισµένο και δεν αποκλείεται να έφθανε εδώ έµµεσα µέσω άλλων 

ηπειρωτικών περιοχών. 

Της Πρωτοελλαδικής (ΠΕ) περιόδου σε καµία θέση δεν εντοπίστηκαν οικοδοµικά 

κατάλοιπα, εκτός από κεραµική. Οι θέσεις αυτής της περιόδου βρίσκονται κοντά σε ποταµούς, 

ίσως γιατί έτσι επιτυγχανόταν ευκολότερα η πρόσβαση προς τη θάλασσα. Το πλούσιο στις 

παρόχθιες περιοχές προσχωσιγενές έδαφος των ποταµών διευκόλυνε την καλλιέργεια των γαιών 

και τη βοσκή των κοπαδιών
1280

. 

Κατάλοιπα οικισµού δεν εντοπίστηκαν σε καµία θέση και της Μεσοελλαδικής (ΜΕ) 

εποχής. Η περίοδος εκπροσωπείται µόνον από όστρακα, αλλά η ύπαρξη οικισµών πρέπει να 

                                                 
1279

. Mavridis – Sørensen, 117–170 και ειδικότερα 140–146. 
1280

. Renfrew 1973, 147–164. 
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θεωρηθεί σίγουρη, αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων η ΜΕ παρουσία εντοπίζεται 

στις ίδιες θέσεις µε εκείνες της ΠΕ περιόδου. Η διασπορά των θέσεων στην Επαρχία 

Καλαβρύτων υποδεικνύει το δρόµο επικοινωνίας µε άλλες περιοχές, όπως στα Β µε την 

Αιγιάλεια και στα Ν µε την Αρκαδία. 

Η προσέγγιση της Μυκηναϊκής (ΥΕ) εποχής στην Επαρχία Καλαβρύτων στηρίζεται 

κυρίως στο παλαιό ανασκαφικό υλικό, το οποίο ουδέποτε δηµοσιεύθηκε διεξοδικά. Για το λόγο 

αυτό χρησιµοποιούνται οι περιληπτικές προκαταρκτικές εκθέσεις, οι οποίες όµως σχεδόν 

πάντοτε δεν είναι επαρκείς. Επιπλέον, καθώς οι περισσότερες από τις ανασκαφές αυτές 

διενεργήθηκαν στις πρώτες δεκαετίες του 20
ού

 αι. και µάλιστα από τη δεκαετία του ’20 και 

µετά, δεν έχουν διασωθεί τα ηµερολόγιά τους και στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

ανασκαφικές πληροφορίες που συνοδεύουν τα ευρήµατα έχουν χαθεί οριστικά. 

Τα τελευταία χρόνια οι συστηµατικές ανασκαφές στην υπό µελέτη περιοχή είναι 

ανύπαρκτες και οι σωστικές ελάχιστες, αφού το ορεινό αυτό τµήµα της Αχαΐας ελάχιστα 

ακολούθησε τον οικοδοµικό οργασµό, εκτός λίγων περιπτώσεων (όπως στην περιοχή των 

Καλαβρύτων), που γνώρισαν οι µεγάλες πόλεις του Νοµού µαζί µε τις περιφέρειές τους. Όµως, 

η µελέτη του συνόλου του υλικού που είναι γνωστό από την περιοχή και η προσέγγιση όλων 

των πληροφοριών που κατά καιρούς έχουν δηµοσιευθεί, επιτρέπουν την εξαγωγή µερικών 

συµπερασµάτων, έστω και εάν αρκετές από τις πτυχές του µυκηναϊκού κόσµου στην περιοχή 

παραµένουν σκοτεινές, ή υποτιθέµενες. 

Η εµφάνιση του µυκηναϊκού πολιτισµού στην Επαρχία Καλαβρύτων είναι 

αξιοσηµείωτη, καθώς αυτή συνδέεται µε την κατασκευή θαλαµοειδών τάφων από την πρώιµη 

Μυκηναϊκή περίοδο στο Βρυσάρι (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα), ένα φαινόµενο που είναι 

εξαιρετικά σπάνιο στην υπόλοιπη Αχαΐα, όπου τα νεκροταφεία θαλαµωτών τάφων 

οργανώνονται κατά την ΥΕ ΙΙΒ/ΙΙΙΑ1 περίοδο, συνήθως µάλιστα από την ΥΕ ΙΙΙΑ1 και 

µετά
1281

. Ανάλογες περιπτώσεις γνωρίζουµε στην περιοχή της Αιγιαλείας, και συγκεκριµένα 

στο Αίγιο
1282

 και στα Νικολαίικα
1283

, η οποία αυτή την περίοδο είναι στενά συνδεδεµένη µε την 

ευρύτερη περιοχή της Αργολίδος και της Κορινθίας
1284

. Ίσως είναι πρόσφορη η υπόθεση περί 

εισαγωγής των συγκεκριµένων ταφικών εθίµων µέσω της Αιγιαλείας, αν και το υλικό είναι 

λιγοστό και ελάχιστα µελετηµένο. Θα πρέπει, όµως, να τονίσουµε ότι την περίοδο αυτή στις 

δυτικές ακτές της Πελοποννήσου συνηθίζεται η κατασκευή τύµβων, ενώ στη δυτική Αχαΐα 

πρωτοεµφανίζονται οι θολωτοί τάφοι (ΥΕ ΙΙΒ/ΙΙΙΑ1). Είναι πολύ δύσκολο να καθορίσουµε το 

                                                 
1281

. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1998, 108–117. 
1282

. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1998, 92–99. 
1283

. Για το µυκηναϊκό νεκροταφείο των Νικολαιΐκων βλ. Petropoulos 2007α, 253–285.  
1284

. Petropoulos 2007α, 253–285. Ο Μ. Πετρόπουλος θεωρεί ότι η δυτική Αχαΐα προσανατολίζεται προς την 

Ήλιδα, τη Β∆ Αρκαδία, την Αιτωλία και τα νησιά του Ιονίου. Αποδίδει αυτόν το διαχωρισµό στους ορεινούς 

όγκους του Παναχαϊκού και της Ζήρειας, οι οποίοι δυσχέραιναν την επικοινωνία των δύο περιοχών. Για το θέµα 

βλ. ακόµη Πετρόπουλος 2008, 8–9.  
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πολιτιστικό πλαίσιο µίας ολόκληρης περιοχής από µερικά ευρήµατα µίας και µόνον θέσης, 

ώστε το θέµα παραµένει «ανοικτό».  

Αποσπασµατικές είναι και οι πληροφορίες, που αφορούν στην ακµή της µυκηναϊκής 

ανακτορικής περιόδου (ΥΕ ΙΙΙΑ–ΙΙΙΒ). Η απουσία θολωτών τάφων στην ευρύτερη περιοχή 

απλώς υπογραµµίζει την ελλιπή, ή επιλεκτική έρευνα, ενώ η χρήση των θαλαµωτών τάφων 

συνεχίζεται αδιάκοπα. Η κεραµική παραγωγή φαίνεται εναρµονισµένη µε την περιοχή της 

δυτικής Αχαΐας και φυσικό είναι να υποθέσουµε ότι η περιοχή των Καλαβρύτων ήταν 

προσανατολισµένη προς τα αχαϊκά παράλια
1285

. Ένα κωνικό ρυτό από το Βρυσάρι βρίσκει 

παράλληλα στην Ηλεία και φανερώνει τις χερσαίες επικοινωνίες µε τη δυτική ακτή
1286

. Είναι 

σαφές ότι η ορεινή περιοχή των Καλαβρύτων δεν ήταν καθόλου αποµονωµένη, προσέβλεπε και 

επιζητούσε σχέσεις µε ολόκληρη τη Β∆ Πελοπόννησο, στην οποία ανήκει πολιτισµικά από 

αυτήν τουλάχιστον την περίοδο και έως το τέλος της Μυκηναϊκής περιόδου. Στενότερες 

φαίνεται πως ήταν οι σχέσεις µε την ευρύτερη χώρα των Πατρέων, η ασφάλεια της οποίας από 

τη νότια ενδοχώρα εξασφαλιζόταν µέσω του ελέγχου ορεινών περασµάτων και διόδων που 

βρίσκονται στην υπό εξέταση περιοχή. ∆εν θα ήταν λάθος, λοιπόν, εάν θεωρούσαµε τις δύο 

µεγάλες γεωγραφικές ενότητες των Πατρών και των Καλαβρύτων ως µία και ενιαία πολιτική 

ενότητα κατά την ΥΕ ΙΙΙΑ–ΙΙΙΒ περίοδο
1287

. 

Κατά την περίοδο της καταστροφής των µεγάλων ανακτορικών κέντρων (τελική ΥΕ 

ΙΙΙΒ–τέλη 13
ου

 αι. π.Χ.), η Αχαΐα, ευρισκόµενη στην περιφέρεια του µυκηναϊκού κόσµου, 

δέχεται και η ίδια τις συνέπειες στην τειχισµένη ακρόπολη του Τείχους ∆υµαίων
1288

. Ωστόσο, η 

γενικότερη αναστάτωση, σε πολιτικό, διοικητικό και οικονοµικό επίπεδο δεν φαίνεται να 

επέφερε µεγάλο πλήγµα στην ίδια την Αχαΐα, αφού οι πρόσφυγες που έφτασαν εδώ από τα 

κέντρα της Αργολίδας θεώρησαν την περιοχή ιδανική για εγκατάσταση
1289

. Για την περιοχή των 

Καλαβρύτων είναι άγνωστος ο αντίκτυπος των καταστροφών, αλλά, εφόσον δεχόµαστε τη 

θεωρία ότι η περιοχή µελέτης είναι συνδεδεµένη µε τη δυτική Αχαΐα κατά την ανακτορική 

περίοδο, δεν θα ήταν λάθος να υποθέσουµε ότι η ορεινή αυτή περιοχή είχε αντίστοιχες 

συνέπειες, αλλά ως επί το πλείστον έµµεσες. 

                                                 
1285

. Moschos 2002, 15.  
1286

. Είναι βέβαιο ότι οι χερσαίοι δρόµοι επικοινωνίας της περιοχής µε τη δυτική Αχαΐα και τις δυτικές ακτές της 

Πελοποννήσου εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται, ώστε τα οφέλη των ακτών, µέσω του διενεργούµενου 

θαλάσσιου εµπορίου, να φθάνουν µέχρι την ορεινή αυτή περιοχή (Papadopoulos 1979, 68, 124–125, εικ. 186b). Αν 

και η κεραµική της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου από τα νεκροταφεία της περιοχής δεν έχει πλήρως µελετηθεί ακόµα, ωστόσο 

είναι ξεκάθαρη η σχέση της µε αυτήν της περιοχής των Πατρών, ώστε να µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι 

βασικότεροι χερσαίοι άξονες οδηγούσαν προς τις ακτές της Πατραϊκής στην κεντρική Αχαΐα. Αυτό φαίνεται 

µάλλον φυσικό, καθώς τελευταία υποστηρίζεται ότι η χώρα των Πατρέων υπερείχε κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο της 

χώρας των ∆υµαίων δηλαδή της δυτικότερης Αχαΐας, σε πολλούς τοµείς [πρβλ. Moschos 2008α (υπό έκδοση)]. 
1287

. Moschos 2002, 17–19. 
1288

. Moschos 2008α (υπό έκδοση). 
1289

. Σαλαβούρα 2005, 35–48, ιδιαίτερα 41. 
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Κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο η περιοχή εντάσσεται πολιτισµικά στη ∆υτική 

Ηπειρωτική Κοινή
1290

. Αν και τα στοιχεία είναι λιγοστά, διοικητικά φαίνεται να συνίσταται από 

τρεις «διοικητικές ενότητες»: τη χώρα των ∆υµαίων, τη χώρα των Πατρέων και τη χώρα των 

Καλαβρύτων
1291

. Σε κάθε µία από τις διοικητικές αυτές περιφέρειες υπήρχαν µικροί διάσπαρτοι 

οικισµοί, οι οποίοι είναι γνωστοί από τα νεκροταφεία τους και, ασφαλώς, έλεγχαν και 

συγκεκριµένες γεωγραφικές εκτάσεις. Ο συνάδελφος Ιωάν. Μόσχος έχει ήδη προτείνει αυτή τη 

διοικητική διαίρεση, βασιζόµενος σε ανασκαφικά στοιχεία. Ανάλογη διοικητική διαίρεση 

υφίσταται πιθανόν και στην Κεφαλληνία
1292

. Αν και για την περιοχή µελέτης δεν γνωρίζουµε τις 

αρµοδιότητες κάθε οικισµού, από την ανασκαφή των νεκροταφείων των αντίστοιχων οικισµών 

αποκοµίζουµε στοιχεία, τα οποία µας επιτρέπουν να συνάγουµε ότι η διοικητική οργάνωση 

ήταν αντίστοιχη µε αυτή της χώρας των Πατρέων και της ∆ύµης. ∆ηλαδή υπήρχαν και εδώ 

οµάδες εξουσίας, καθώς αυτή την περίοδο η διοίκηση φαίνεται ότι είναι κατακερµατισµένη σε 

οικισµούς και περιφέρειες
1293

.  

Από τα νεκροταφεία της περιοχής απουσιάζουν, µέχρις στιγµής, τα ξίφη τύπου Naue II, 

όταν στην υπόλοιπη δυτική Αχαΐα ο αριθµός τους προσεγγίζει το πλήθος των γνωστών από την 

υπόλοιπη Ελλάδα
1294

. Εάν τα δύο αποτµήµατα ξίφους από τη θέση Παλιόπυργος (αρ. 173, 

χάρτης 8, οικείου καταλόγου) ανήκει όντως στον τύπο Naue II, τότε είναι το πρώτο δείγµα 

αυτού του είδους από τη Β∆ Αρκαδία, που προέρχεται, µάλιστα, από οικιστική 

εγκατάσταση
1295

. Κατά τα λοιπά, η κεραµική των νεκροταφείων δεν διαφέρει από εκείνη της 

περιοχής της Πάτρας. Η διάδοση των τοπικών ρυθµών
1296

 της κεραµικής στο Καλαβρυτινό 

πεδίο κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο δεν εµφανίζει καµία υστέρηση, όπως υποστηρίζεται για τις 

περιοχές της ∆ύµης και της Ηλείας
1297

, και δείχνει τη στενή σχέση της χώρας των Καλαβρύτων 

και των Πατρών, οι οποίες µπορούν να ληφθούν και ως µία πολιτιστική ενότητα
1298

. Οι 

µελλοντικές ανασκαφές θα δείξουν εάν υπάρχουν και ξεχωριστά τοπικά χαρακτηριστικά, όπως 

στην Πάτρα και στη ∆ύµη, όµως, τα λιγοστά προς το παρόν στοιχεία δείχνουν ότι η περιοχή 

συνδέεται µε εκείνη της Πάτρας. 

Η Υποµυκηναϊκή περίοδος στη δυτική Αχαΐα δεν έχει µελετηθεί πλήρως. Όσα 

στοιχεία είναι γνωστά προέρχονται από τα νεκροταφεία θαλαµοειδών τάφων, τα οποία, όµως, 

πολλές φορές δηµιουργούν σύγχυση, η οποία οφείλεται τόσο στη συνέχιση των µυκηναϊκών 

                                                 
1290

. Papadopoulos 1979, 27, 182–185. Moschos 2002, 15.  
1291

. Οι δύο τελευταίες περιοχές φαίνεται να είναι συνδεδεµένες µε την περιοχή της ∆ύµης, όπως φαίνεται από την 

εξάπλωση των τοπικών ρυθµών της κεραµικής στη ∆ύµη. Οι ρυθµοί αυτοί που διαµορφώνονται για πρώτη φορά 

στη χώρα των Πατρέων. Για το θέµα πρβλ. Κολώνας 1998 (υπό έκδοση). 
1292

. Μόσχος 2007, 227–324. 
1293

. Ανάλογο παράδειγµα έχουµε στην Κεφαλονιά και στο Τείχος ∆υµαίων, πρβλ. Moschos 2009, 242–243, όπου 

και η σχετική βιβλιογραφία. 
1294

. Papadopoulos 1999, 267–274. Jung – Μόσχος – Mehofer, 85–107. Μόσχος 2008α (υπό έκδοση).  
1295

. Βλ. κεφ. V∆. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Α΄, 214–216, τόµ. Β΄, 444. 
1296

. Moschos 2002, 21–26. 
1297

. Moschos 2008α (υπό έκδοση). 
1298

. Moschos 2002, 17.  
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ταφικών εθίµων όσο και στην επιβίωση της τοπικής κεραµικής, η οποία παρουσιάζει τα 

χαρακτηριστικά της Νεότερης ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου
1299

. Καθοριστικό στοιχείο για τη χρονολόγηση 

των ταφών αυτών είναι η παρουσία του σιδήρου. Τέτοιες ταφές είναι γνωστές σε θαλαµωτούς 

τάφους του Αιγίου
1300

 και του Βρυσαρίου
1301

. Ο σίδηρος ήταν άγνωστος στη µυκηναϊκή Αχαΐα, 

ακόµη και για τα κοσµήµατα, ώστε η σύνδεσή του έστω µε την υποµυκηναϊκή περίοδο να µην 

είναι ασφαλής
1302

. Η χρήση θαλαµωτών και θολωτών τάφων στην περιοχή της δυτικής 

Ελλάδας, τόσο κατά την Υποµυκηναϊκή όσο και κατά την ΠΓΕ περίοδο, όπως στα Τζαννάτα 

Πόρου Κεφαλληνίας
1303

, Σταµνών Αιτωλίας
1304

, Ελληνικών Ανθείας
1305

, Καλλιθέας Αχαΐας
1306

, 

Αιγιαλείας
1307

, Βρυσαρίου Καλαβρύτων
1308

 και Παλαιοκάστρου Αρκαδίας
1309

, πρέπει να µας 

κάνει επιφυλακτικούς ως προς την τοποθέτηση σιδηρών αντικειµένων στην Υποµυκηναϊκή, ή 

στην ΠΓΕ περίοδο. Η παρουσία των σιδερένιων αντικειµένων µπορεί να συσχετιστεί τόσο µε 

την παρατεταµένη χρήση των µυκηναϊκών ταφικών µνηµείων όσο και µε την εµφάνιση του 

ΠΓΕ πολιτισµού στην ευρύτερη περιοχή. Η απουσία ατοµικών τάφων και γενικότερα 

νεκροταφείων στην εξεταζόµενη περιοχή, αλλά και γενικότερα στην Αχαΐα και την 

Κεφαλληνία, συνηγορεί στην υπόθεση ότι, πιθανόν, η Υποµυκηναϊκή περίοδος εδώ διαρκεί 

περισσότερο, ώστε να είναι κατά ένα τµήµα της σύγχρονη µε την ΠΓΕ σε γειτονικές περιοχές, 

όπως στα Σταµνά Αιτωλίας και στην Ήλιδα
1310

.  

Η ανεύρεση σιδηρών αντικειµένων στο µυκηναϊκό νεκροταφείο του Βρυσαρίου (αρ. 

29, χάρτης 7) έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι φανερώνει ότι η περιοχή δεν είναι αποµονωµένη 

στους ύστατους ΠΡ χρόνους και ειδικότερα κατά τη µετάβαση στην ιστορική περίοδο. 

Σύγχρονα σιδερένια αντικείµενα είναι γνωστά στην ανατολική Αχαΐα
1311

 αλλά όχι στη δυτική. 

Σιδερένια αντικείµενα είναι γνωστά από το ξεχωριστό Υποµυκηναϊκό–ΠΓΕ νεκροταφείο της 

Ήλιδος
1312

, γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στα ορεινά της δυτικής Αχαΐας και 

                                                 
1299

. Η έλλειψη στρωµατογραφηµένων στοιχείων από τους οικισµούς της περιοχής οδηγεί πολλές φορές σε 

παραχρονολόγηση, ώστε, µερικές ταφές που πρέπει να τοποθετηθούν στην υποµυκηναϊκή περίοδο, να 

χρονολογούνται άλλοτε στην ΥΕ ΙΙΙΓ και άλλοτε στην Πρωτογεωµετρική εποχή. Για το θέµα πρβλ. Moschos 

2008α (υπό έκδοση), ο οποίος έχει προβεί στην υποδιαίρεση της ΥΕ ΙΙΙΓ βασιζόµενος στην εξέλιξη της τοπικής 

κεραµικής. 
1300

. Papadopoulos 1976α, 46.  
1301

. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1999, 279. 
1302

. Σιδερένια µαχαίρια που προέρχονται από το Τείχος ∆υµαίων και θεωρήθηκαν µάλιστα εισηγµένα από την 

Κύπρο και υποδηλώνουν επαφές µε την περιοχή, δεν χρονολογούνται µε βεβαιότητα στην υποµυκηναϊκή εποχή και 

κάλλιστα θα µπορούσαν να ανήκουν και στους ιστορικούς χρόνους. Για το θέµα βλ. Moschos 2009, 236, υποσ. 7, 

µε βιβλιογραφία. 
1303

. Κολώνας 2007, 329–361.  
1304

. Για την τυπολογία των τάφων στη Σταµνά Αιτωλίας βλ. Χριστακοπούλου-Σωµάκου, τόµ. E΄, 1026–1052 (υπό 

έκδοση). 
1305

. Χατζή 1981–1982, 332–335. Koumouzelis, 1221–1228. Χατζή-Σπηλιοπούλου 2001, 285–298. 
1306

. Papadopoulos 1979, 27, 165–166.  
1307

. Πετρόπουλος 1995β, 233–236. 
1308

. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1999, 279. 
1309

. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β, 446.  
1310

. Moschos 2009, 250, 260 κ.ε. 
1311

. Αλεξανδρόπουλος, 25. Papadopoulos 1979, 35–26. 
1312

. Eder 2001. 
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στις όµορες περιοχές της είχε δηµιουργηθεί ένα τόξο µίας µικρής διείσδυσης του ΠΓΕ 

πολιτισµού, το οποίο δεν συµπεριλαµβάνει τη χώρα των Πατρέων, που δείχνει να ανθίσταται σε 

αυτή τη διείσδυση µε την ύπαρξη και επιβίωση υποµυκηναϊκών χαρακτηριστικών
1313

. Το 

σπανιότατο στη δυτική Ελλάδα έθιµο της καύσης, που είναι γνωστό και στο ΠΓΕ νεκροταφείο 

της Σταµνάς Αιτωλίας
1314

, εντοπίζεται και σε µία σηµαντική ταφή στο νεκροταφείο του 

Παλαιοκάστρου Αρκαδίας, την οποία συνόδευε σιδερένιο ξίφος τύπου Naue II
1315

. Η ταφή αυτή 

δείχνει την πορεία της επικράτησης του ΠΓΕ πολιτισµού στο ορεινό τµήµα της Β 

Πελοποννήσου, στο οποίο επεκτάθηκε ενωρίτερα από ό,τι στις ακτές της δυτικής Αχαΐας, οι 

οποίες δεν επηρεάστηκαν, µολονότι στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού κόλπου είχαν ήδη 

εγκατασταθεί οι φορείς του πολιτισµού αυτού
1316

.  

Συµπερασµατικά, η ορεινή περιοχή των Καλαβρύτων κατά την Υποµυκηναϊκή περίοδο 

αποκόπτεται σταδιακά από την επιρροή της δυτικής Αχαΐας και µαζί µε την Αιγιάλεια, την 

ορεινή Ηλεία και τη βόρεια Αρκαδία δέχεται επιρροές, που σχετίζονται µε τον ΠΓΕ πολιτισµό, 

ο οποίος σταδιακά εγκαθίσταται στην περιοχή. ∆ιαφαίνεται ένα µεταβατικό στάδιο, το οποίο 

δεν έχει τα χαρακτηριστικά ούτε της Υποµυκηναϊκής ούτε της ΠΓΕ περιόδου. Το γεγονός αυτό 

δεν πρέπει να θεωρηθεί ως υστέρηση, αλλά ως ένδειξη αντίστασης του τοπικού πολιτισµού της 

περιοχής και των στέρεων βάσεων σε επίπεδο πολιτικό, διοικητικό και οικονοµικό, που είχαν 

εδραιωθεί στην ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο και επέτρεψαν την επιβίωση των µυκηναϊκών 

χαρακτηριστικών στην αρχή των ιστορικών χρόνων
1317

. 

Στη Γεωµετρική (ΓΕ) εποχή οι θέσεις που εντοπίστηκαν είναι αρκετές. Τέσσερις θα 

µπορούσαν να ενταχθούν σε οικισµό
1318

 και οι υπόλοιπες τριάντα οκτώ ανήκουν σε 

νεκροταφεία. Όµως πουθενά δεν αναγνωρίζεται η πολεοδοµική οργάνωση. Παρά το µεγάλο 

αριθµό θέσεων της περιόδου αυτής είναι δύσκολο να προσδιορισθεί, έστω και κατά προσέγγιση, 

ο αριθµός των οικιστικών πυρήνων. Από τον αριθµό αλλά και τη µορφή των θέσεων είναι 

φανερό ότι έχουµε παντού συνθήκες µόνιµης εγκατάστασης. Οι θέσεις βρίσκονται κοντά σε 

ποτάµια και εύφορες κοιλάδες, ή σε χαµηλά υψώµατα, τους φυσικούς πόρους των οποίων 

εκµεταλλεύονται οι οικισµοί. Η επικοινωνία των οικισµών µεταξύ τους επιτυγχανόταν µε το 

οργανωµένο οδικό δίκτυο, το οποίο ήταν σε χρήση ήδη από την Μυκηναϊκή εποχή, και 

διευκόλυνε την επικοινωνία µε ενδοχώρα και τα παράλια
1319

. Στις περισσότερες θέσεις, όπου 

αργότερα αναπτύσσονται πόλεις-κράτη, πρέπει να αναζητηθούν σε κοντινές αποστάσεις οι 

                                                 
1313

. Moschos 2008α (υπό έκδοση).  
1314

. Χριστακοπούλου-Σωµάκου, τόµ. E΄, 1070–1072 (υπό έκδοση). 
1315

. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β, 439–446.  
1316

. Σαλαβούρα 2007, τόµ. Β, 445. 
1317

. Γκαδόλου 2008, 247, 251–253. 
1318

. Πρόκειται για τις θέσεις Λάκκες, ή Ποτάµι (αρ. 28, χάρτης 6), (Νεκροταφείο του χωριού) Φλαµπούρων (αρ. 

47, χάρτης 6), Παλιοπήγαδο (αρ. 59, χάρτης 6) και (Μέσα στο χωριό) Κάτω Τριποτάµων (αρ. 253, χάρτης 9).  
1319

. Για µία επισκόπηση των οικισµών της περιόδου πρβλ. Snodgrass 1987. 
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µικροί οικιστικοί πυρήνες που επιβεβαιώνουν τον αριστοτελικό όρο για την «κατὰ κώμας 

οἴκησιν», η οποία προηγήθηκε της πόλης
1320

.  

Στην περιοχή των Καλαβρύτων την περίοδο αυτή οι νεκροί ενταφιάζονταν σε ταφικούς 

πίθους. Οι ταφές ήταν κυρίως ατοµικές
1321

. Οι νεκροί είναι κατά κανόνα τοποθετηµένοι µε το 

κεφάλι στο στόµιο του πίθου και σε συνεσταλµένη στάση, εκτός µίας περίπτωσης, στη θέση 

Ξηρόκαµπος Σκεπαστού (αρ. 63, χάρτης 6), όπου ο νεκρός ήταν εκτάδην (πίθος XXVII)
1322

. Τα 

κτερίσµατα των νεκρών συνίστανται σε πήλινα αγγεία, σε κοσµήµατα σιδερένια (πόρπες) και 

χάλκινα, όπως σφηκωτήρες, δακτυλίδια, περόνες, πόρπες, ειδώλια ίππου και όπλα
1323

. Πρέπει 

να σηµειώσουµε ότι στην περιοχή των Καλαβρύτων µοναδικός τρόπος ταφής ήταν αυτός σε 

ταφικό πίθο, ταφικό έθιµο που δεν διαφοροποιείται από την ΠΓΕ περίοδο µέχρι και τις αρχές 

της ΠΑΡΧ περιόδου. Στο εκτεταµένο νεκροταφείο της θέσης Ξηρόκαµπος Σκεπαστού (αρ. 63, 

χάρτης 6), που πρόσφατα ανασκάφηκε εν µέρει, η µη παρουσία κτερισµάτων στους 

περισσότερους πίθους πιθανόν να οφείλεται σε κοινωνικοπολιτικούς λόγους, ή σε τοπικά έθιµα, 

παρά σε οικονοµική ένδεια
1324

. Τα χάλκινα αντικείµενα της ταφής σε πίθο από τη θέση Κλοκός 

(αρ. 40, χάρτης 6), δείχνουν στην περίπτωση αυτή όχι µόνο την ύπαρξη σηµαντικών 

εργαστηρίων αλλά και επαφή µε άλλες σηµαντικές περιοχές κατά τη συγκεκριµένη περίοδο. 

Προς το τέλος της ΓΕ περιόδου (ΥΓΕ) εµφανίζεται η εµπίεστη κεραµική, η οποία δεν 

βρίσκει παράλληλα σε κανένα άλλο εργαστήριο της Ελλάδας
1325

. Στην περιοχή µελέτης 

όστρακα εµπίεστης κεραµικής έχουν βρεθεί στο ιερό των Λουσών
1326

 και κατά την επιφανειακή 

έρευνα στις δυτικές υπώρειες του Κάστρου της Ωριάς, ή Κάστρου των Καλαβρύτων (αρ. 54, 

χάρτης 6), καθώς και στην παραποτάµια θέση Λάκκες, ή Ποτάµι (αρ. 28, χάρτης 6) στην 

περιοχή του ∆ροσάτου. Σηµαντική στην Επαρχία Καλαβρύτων είναι η εµφάνιση του σκύφου 

τύπου «Θάψου», γεγονός που ενδυναµώνει την άποψη ότι τα προϊόντα του αχαϊκού αυτού 

εργαστηρίου, που σύµφωνα µε την Α. Γκαδόλου θα µπορούσε να αναζητηθεί στην πόλη του 

Αιγίου
1327

, αντικατροπτίζουν την ύπαρξη των οδών επικοινωνίας της ενδοχώρας µε την 

                                                 
1320

. Πρβλ. Huxley, 258–264.  
1321

. Στην Αχαΐα έχουµε ενταφιασµούς σε πίθους και σε κιβωτιόσχηµους τάφους, η εµφάνιση των οποίων έχει 

συνδεθεί µε την εισβολή φυλετικών οµάδων. Η θεωρία ότι ο ενταφιασµός σε κιβωτιόσχηµους τάφους οφείλεται σε 

βόρεια προέλευση δεν ισχύει για την Αχαΐα, γιατί το έθιµο είναι ήδη γνωστό από δύο θέσεις. Για το θέµα Βλ. 

Γκαδόλου 2008, 246. 
1322

. Επίσης, στην Αχαΐα οι νεκροί είναι τοποθετηµένοι µε το κεφάλι προς το στόµιο του πίθου και ύπτιοι. Για το 

θέµα βλ. Γκαδόλου 2008, 250. 
1323

. Για τα είδη και τη διάταξη των κτερισµάτων σε ταφικούς πίθους της Αχαΐας βλ. Γκαδόλου 2008, 250. 
1324

. Ελπίζουµε να ολοκληρωθεί η ανασκαφή του νεκροταφείου, η οποία θα πλουτίσει περισσότερο τις γνώσεις µας 

για την ΠΓΕ, τη ΓΕ και ΠΑΡΧ περίοδο.  
1325

. Μεγάλη είναι η ποσότητα εµπίεστης κεραµικής που ήλθε στο φως κατά την ανασκαφή του ιερού της Αοντίας 

Αρτέµιδος (βλ. Πετρόπουλος 1987–1988, πίν. 11, εικ. 9 και πίν. 13, εικ. 21. Gadolou 2002, Κ91–104, 170, πίν. 3 

και 16–17. Gadolou 2003, 307–329, πίν. 28–38. Γκαδόλου 2008, 305–307). 
1326

. Σχετικά µε τη ΓΕ εποχή για την περιοχή µελέτης, οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από το ιερό των 

Λουσών (βλ. Γκαδόλου 2008, 303). 
1327

. Γρηµάνης et al., 318–320. Η Α. Γκαδόλου µε επιφύλαξη προτείνει ότι το εργαστήριο αγγείων τύπου «Θάψου» 

ταυτίζεται µε το ΥΓΕ εργαστήριο του Αιγίου (βλ. Γκαδόλου 2008, 320). 
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παραλιακή ακτή
1328

. Κατά την Α. Γκαδόλου, τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αγγεία 

τύπου «Θάψου» εµφανίζονται τόσο στα αγγεία της ΥΓΕ όσο και σε αυτά της ΠΑΡΧ περιόδου 

και θεωρεί µάλιστα ότι οι κεραµείς και των δύο κατηγοριών — εµπίεστης και τύπου «Θάψου» 

— βρίσκονταν σε συνεργασία
1329

. Η παρουσία όχι µόνον της εµπίεστης κεραµικής αλλά και των 

αγγείων τύπου «Θάψου» στο βόρειο τµήµα της Αρκαδίας φανερώνουν ότι στις κοινωνίες του 

αρκαδικού βορρά η κεραµική τέχνη έχει ιδιαίτερη σηµασία. Το γεγονός αυτό διαφαίνεται ακόµη 

και στην επιλογή και τη χρήση του πίθου ως τρόπου ταφής
1330

. Σύµφωνα µε τη µελέτη της Α. 

Γκαδόλου, τα ταφικά έθιµα και η κεραµική παραγωγή αποτελούν βάσιµα στοιχεία για την 

οµαλή συνύπαρξη παλαιών και νέων φυλετικών οµάδων και πιθανόν την αφοµοίωση των νέων 

πληθυσµιακών οµάδων από το τοπικό στοιχείο, του οποίου η πολιτιστική παράδοση πρέπει να 

ήταν πολύ ισχυρή
1331

. Επιπλέον, η παρουσία της εµπίεστης κεραµικής και των αγγείων τύπου 

«Θάψου» ακόµη νοτιότερα, δηλαδή στην περιοχή της ιστορικής Κύναιθας, συνηγορούν στην 

άποψη ότι έχουµε σχέσεις µε την Αχαΐα
1332

, οι οποίες αναφέρονται και στην αρχαία 

γραµµατεία
1333

. Η επισήµανση αυτή έχει ήδη προταθεί από το Γ. Α. Πίκουλα, ο οποίος δέχεται 

την άποψη ότι η Β Αρκαδία ήταν προσαρτηµένη στην επικράτεια της Αχαΐας, σε αντίθεση µε τη 

Ν, που ήταν προσδεδεµένη στο «άρµα της Σπάρτης»
1334

. Σε καµία περίπτωση δεν 

παρατηρήθηκε καύση
1335

, παρόλο που στη µυκηναϊκή Αχαΐα το έθιµο αυτό δεν είναι 

άγνωστο
1336

. Εξαίρεση αποτελεί η µαρτυρία του Γ. Παπανδρέου για την περιοχή της Πάου
1337

 

και η παρουσία υπολειµµάτων καύσης στον πίθο ΙΙΙ από το Τρεχλό Καλαβρύτων, όπως 

αναφέρει στο ηµερολόγιο ανασκαφής ο Μ. Πετρόπουλος
1338

. 

Κατά την Αρχαϊκή (ΑΡΧ) εποχή τα λιγοστά στοιχεία που προέκυψαν από την 

επιφανειακή έρευνα, δείχνουν ότι οι µικροί οικισµοί δεν περιορίζονται στα χαµηλά υψώµατα, 

αλλά απλώνονται προς τα πεδινά, γεγονός που δηλώνει ότι ίσως στην περιοχή να επικρατούσε 

κάποια πολιτική ηρεµία
1339

. 

Τα στοιχεία είναι λιγοστά, ώστε να διατυπωθεί ασφαλής άποψη για το ποιο ήταν το 

διοικητικό κέντρο αυτών των διάσπαρτων οικισµών. Όµως, τα χάλκινα όπλα που βρέθηκαν σε 

                                                 
1328

. Πετρόπουλος 1996–1997, 165–192. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1998, 157. Παπάζογλου-Μανιουδάκη 1999, 

279. Γκαδόλου 2008, 233, 304, 320–321, 323.  
1329

. Γκαδόλου 2008, 313–322. Επισηµαίνει µάλιστα ότι η καταγωγή των αγγείων «Θάψου» χρειάζεται 

επανεξέταση και σύγκριση µε ανάλογα αγγεία από την Κάτω Ιταλία και Σικελία, γεγονός που θα δώσει νέα 

διάσταση στη µελέτη (βλ. Γκαδόλου 2008, 321). 
1330

. Γκαδόλου 2008, 327. 
1331

. Γκαδόλου 2008, 327. 
1332

. Γκαδόλου 2008, 327. 
1333

. Anderson 1954, 73. 
1334

. ΝΜΧ, 233.  
1335

. Για το θέµα της καύσης στην Αχαΐα πρβλ. Γκαδόλου 2008, 247–249. 
1336

. Papazoglou-Manioudaki 1994, 186. 
1337

. Παπανδρέου 1920, 128. 
1338

. Ηµερ. ανασκαφής αρ. 445, σελ. 165 (ανασκαφέας Μ. Πετρόπουλος) και Γκαδόλου 2008, 247. 
1339

. ΝΜΧ, 234. 
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ταφικό πίθο στη θέση Κιούπια (αρ. 69, χάρτης 6)
1340

, οι χάλκινες λαβές που προέρχονται 

από το χωριό Αροανία (αρ. 238, χάρτης 9)
1341

, οι αναφορές του Παυσανία για την ανάθεση των 

χάλκινων αγαλµάτων στο ιερό της Ολυµπίας από τους Κλειτορίους
1342

 και τους Ψωφιδίους
1343

 

αφιερωµένων από τη δεκάτη των λαφύρων και η ανάθεση χάλκινου αγάλµατος από τους 

Ψωφιδίους στους Ηλείους προξένους, Λάµπον του Αρνίσκου και τον γιο του Αρίσταρχου
1344

, 

δείχνουν ότι την περίοδο αυτή, και ιδιαίτερα κατά την ΥΑΡΧ περίοδο, ο Κλείτωρ και η Ψωφίς 

είχαν αποκτήσει πολιτική οντότητα και ήταν ξεχωριστές κοινότητες του έθνους των Αζάνων
 

1345
. Ο T. H. Nielsen, βασιζόµενος στις ιστορικές πηγές, θεωρεί ότι η Ηραία, οι Θαλιάδες, ο 

Κλείτωρ, οι Λουσοί, η Μαντίνεια, η Τεγέα, η Φιγάλεια και η Ψωφίς πιθανόν να ήταν πόλεις 

ήδη από το δεύτερο µισό του 6
ου

 αι. π.Χ.
1346

. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα θεωρεί ότι ήταν πόλεις, 

η Πάος, η Στύµφαλος και η Φενεός
1347

. Εξάλλου στο τέλος της ΑΡΧ εποχής πολλές είναι οι 

πόλεις που εκδίδουν νόµισµα. Στην περιοχή µελέτης οι νοµισµατικές εκδόσεις της Ψωφίδας και 

του Κλείτορος χρονολογούνται στο 470 π.Χ.
1348

, γεγονός που συνηγορεί στην άποψη ότι οι 

ανάγκες του εµπορίου επέβαλαν την κοπή του νοµίσµατος και οι οικιστικές κοινότητες, που 

ήταν οι εκδούσες αρχές, πρέπει να είχαν το status της πόλεως. Εποµένως, όταν ένας µικρός 

οικισµός αναπτύσσεται σε οικιστικό κέντρο, τότε εξελίσσεται και σε πόλη. Επίσης, ο F. De 

Polignac θεωρεί ότι τα ιερά είναι εκείνα που συνηγορούν στην ύπαρξη µίας πόλης, ενώ ο 

σχηµατισµός της πρέπει να µελετηθεί σε σχέση µε την ανάπτυξη των µεγάλων ιερών, τόσο των 

αστικών όσο και των περιαστικών
1349

. Πιστεύει µάλιστα ότι τα ιερά υπήρχαν πριν από την 

«ανατολή των πόλεων» και η ανέγερσή τους δείχνει ότι υφίσταται ήδη ένα είδος πολιτικής 

οργάνωσης
1350

.  

Οι χάλκινες λαβές των υδριών που προέρχονται από το χωριό Αροανία (αρ. 238, 

χάρτης 9), όπως και τα ειδώλια-προτοµές από τον αρχαιολογικό χώρο της Ψωφίδας (αρ. 253, 

χάρτης 9)
1351

, βρίσκουν παράλληλα στην περιοχή της Ηλείας (Ήλιδα και Ολυµπία), γεγονός 

που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα προϊόντα των δύο περιοχών θα µπορούσαν να 

ενταχθούν στην ίδια πολιτιστική και παραγωγική οµάδα. Αυτή η αλληλεξάρτηση πιθανόν να 

ανάγεται σε παλαιότερες περιόδους και να συνεχίστηκε και µέχρι τα ΕΛΛ χρόνια. Την άποψη 

αυτή έχει ήδη εκφράσει και ο Μ. Πετρόπουλος, ο οποίος θεωρεί ότι «για τη δυτική 

                                                 
1340

. Μαστροκώστας 1961–1962, 130–132, πίν. 156. Παπαχατζής 1980, 249. Γκαδόλου 2008, 36.  
1341

. Βλ. oικείο κατάλογο, Κεφ. IV.  
1342

. Παυσ. V 23, 7. Nielsen 1996α, 86. Nielsen 2004, 515–516. 
1343

. Παυσ. V 24, 2. 
1344

. Παυσ. VΙ 16, 7. 
1345

. Nielsen – Roy 1998, 5–44. 
1346

. Nielsen 2004, 513–520, 527–533.  
1347

. Nielsen 2004, 525–257, 529–530.  
1348

. Ο Κλείτωρ εκδίδει αργυρά ηµίδραχµα στο όνοµα του Αρκαδικού Κοινού περ. το 470 π.Χ. και η Ψωφίδα περ. 

το 480/470 π.Χ. Πρβλ. BCD Collection, Pel., 334–345 394–417. 
1349

. De Polignac 2000, 113–114. 
1350

. De Polignac 2000, 61–76. 
1351

. Βλ. oικείο κατάλογο, Κεφ. IV. 
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Πελοπόννησο, αυτή η κοινή σχέση ως προς την κεραµική παραγωγή έχει ρίζες στη 

Μυκηναϊκή εποχή, κατά την οποία και ένα µεγάλο µέρος της Αρκαδίας εντάσσεται σε αυτή την 

οµάδα»
1352

.  

Στην περίοδο που ακολουθεί, την Κλασική (ΚΛ) εποχή, φαίνεται να επικρατεί η ίδια 

µε την προηγούµενη κατάσταση. Μικροί οικισµοί εντοπίζονται κυρίως στα υψώµατα και άλλοι 

είναι διάσπαρτοι. Κατά την ΚΛ εποχή πολλές κοινότητες είχαν µετατραπεί σε πόλεις, ενώ άλλες 

πιθανόν να είχαν το status της πόλης. Τον 4
ο
 αι. π.Χ. οι ορεινές πόλεις αποκτούν νέες, 

οργανωµένες οχυρώσεις
1353

, µε αποτέλεσµα οι οικιστικές συνθήκες να διαφοροποιηθούν 

τελείως από ό,τι επικρατούσε έως τότε
1354

. Την ευρυχωρία των πλαγιών των βουνών 

αντικατέστησε ο περιορισµένος χώρος των σπιτιών µέσα στο τείχος. Μετά από την 

ανοικοδόµηση του τείχους µεταφέρεται στον οχυρωµένο χώρο το κέντρο εξουσίας, δηλαδή της 

κοινωνικοπολιτικής δύναµης. 

Μπορούµε να φανταστούµε στην περίπτωση της Ψωφίδας, της Κύναιθας, ή του 

Κλείτορος τους κατοίκους να βγαίνουν το πρωί στα βουνά και τις κοιλάδες για τις αγροτικές και 

κτηνοτροφικές τους δραστηριότητες και το βράδυ να επιστρέφουν στα σπίτια τους µέσα στο 

τείχος. Όµως, δεν µπορούµε να αποκλείσουµε και το ενδεχόµενο οι άνθρωποι αυτοί να ζούσαν 

για περισσότερο χρονικό διάστηµα στην ύπαιθρο, αφού η οικονοµία της περιοχής ήταν 

αγροκτηνοτροφική, όταν δεν θα υπήρχε κίνδυνος και οι συνθήκες θα το επέτρεπαν.  

Στα Ελληνιστικά (ΕΛΛ) χρόνια, όπως και στη Μυκηναϊκή εποχή, έχουµε ανάπτυξη 

των αγροτικών οικισµών και του αστικού κέντρου και οι πόλεις αποκτούν και δεύτερο 

νεκροταφείο. Νέες κώµες και εγκαταστάσεις πλησίον των οικιστικών κέντρων µαρτυρούν την 

αναζωογόνηση της υπαίθρου
1355

. Όσο για τη χρήση των οχυρών, πολλά στοιχεία συνηγορούν 

στον αµυντικό τους χαρακτήρα, όπως η ισχυρή κατασκευή τους, το ύψος τους αλλά και το 

γεγονός ότι χρησίµευαν και ως φρυκτωρίες. 

Θεωρούµε ότι κατά την περίοδο αυτή, σύµφωνα και µε τη διασπορά των θέσεων, στην 

περιοχή σηµειώθηκαν σηµαντικές µεταβολές. Λόγω έλλειψης ζωτικού χώρου πιθανόν να 

αποψιλώθηκαν και δάση, µε σκοπό όχι µόνο τη δηµιουργία νέων καλλιεργήσιµων γαιών αλλά 

και την προώθηση της κτηνοτροφίας και της υλοτοµίας. Η κατασκευή τεχνητών ανδήρων, 

ιδιαίτερα σε εδάφη µε έντονη κλίση, µάλλον ήταν µία πρακτική συνηθισµένη την περίοδο αυτή, 

ίσως και στην Κλασική. 

                                                 
1352

. Πετρόπουλος 2005, 25. 
1353

. Στην περιοχή των Καλαβρύτων δεν έχουν εντοπιστεί έως σήµερα προγενέστερες οχυρώσεις, µε εξαίρεση τον 

οχυρωµατικό περίβολο στη θέση Ξηρόκαµπος Σκεπαστού (αρ. 63, χάρτης 6), του οποίου η ανασκαφή συνεχίζεται. 
1354

. Ο 4
ος

 αι. π.Χ. είναι η εποχή της «διάσπασης» των δυνάµεων του ελληνικού κόσµου, αφού η Σπαρτιατική και η 

Θηβαϊκή ηγεµονία από τη µία και η Β΄ Αθηναϊκή Συµµαχία από την άλλη δηµιουργούν αστάθεια στον ελλαδικό 

χώρο, σε αντίθεση µε τον 5
ο
 αι. π.Χ. που είναι η εποχή της σταθερότητας, αφού όλος ο ελληνικός κόσµος 

οργανώνεται σε συµµαχίες γύρω από το δίπολο Αθήνα–Σπάρτη. 
1355

. Ριζάκης 2006, 103. 
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Για τη Β Αρκαδία, λόγω έλλειψης ανασκαφικών δεδοµένων, δεν γνωρίζουµε εάν 

την περίοδο αυτή, και ιδιαίτερα τον 2
ο
 αι. π.Χ., σηµειώνεται κάποια παρακµή, όπως συνέβη σε 

άλλες περιοχές, όπου πολλοί αγροτικοί οικισµοί εγκαταλείπονται και η γη δεν καλλιεργείται
1356

, 

αφού στον ορίζοντα ήδη έχουν κάνει την εµφάνισή τους τα ἀφ’ ἑσπέρας νέφη.  

Στη Ρωµαϊκή (ΡΩΜ) εποχή επέρχεται αλλαγή στην οικονοµία, αποτέλεσµα της 

διείσδυσης των Ρωµαίων ήδη από τον 2
ο
 αι. π.Χ. και της επέµβασής τους στα πράγµατα της 

Ελλάδας
1357

. Οι Ρωµαίοι προβαίνουν στη συστηµατική εκµετάλλευση της καλλιεργήσιµης γης 

µε την εφαρµογή του κτηµατολογίου
1358

 και µέσω ενός συστήµατος (δικτύου) διοικητικών και 

αγροτικών συγκροτηµάτων (villae rusticae), τα οποία ήταν διάσπαρτα στην ύπαιθρο
1359

. Οι 

οικισµοί συρρικνώνονται, αφού η εκµετάλλευση της γης δεν γίνεται από αυτούς, αλλά από τα 

συγκροτήµατα που ονοµάζονται επαύλεις, ή αγροικίες, οι οποίες κατέχουν µεγάλες εκτάσεις γης 

και, επιπλέον, έχουν στη διάθεσή τους εγκαταστάσεις για την επεξεργασία των προϊόντων που 

διατίθενται στο εµπόριο. ∆εν αποκλείεται στις αγροικίες να υπήρχαν και εργαστήρια κεραµικής 

(κατασκευής αγγείων), που θα χρησιµοποιούνταν για την αποθήκευση και µεταφορά των 

προϊόντων. Μέσω των αγροικιών, οι οποίες φαίνεται να άκµασαν κατά το 2
ο
 αι. µ.Χ. και το α΄ 

µισό του 3
ου

 αι. µ.Χ.
1360

, υπήρχε εποπτεία από την τοπική ρωµαϊκή διοίκηση της αγροτικής και 

κτηνοτροφικής παραγωγής, η οποία ελάµβανε υπόψη και τις ανάγκες των µεγάλων γειτονικών 

κέντρων
1361

. 

Στην περιοχή µελέτης έχουµε ενδείξεις για την ύπαρξη ρωµαϊκών αγροικιών, όπως για 

παράδειγµα στις εξής θέσεις: Στο δηµόσιο δρόµο (αρ. 164, χάρτης 8), στον Άγιο Πέτρο (αρ. 

175, χάρτης 8) και στην Κάτω Νίστα (αρ. 206, χάρτης 8). Η χωροθέτησή τους σε πεδινή 

έκταση και παραπλεύρως οδικών αξόνων µας οδηγούν στην άποψη ότι στη διάρκεια των 

πρώτων µεταχριστιανικών αιώνων η περιοχή γνώρισε άνθιση. Επιπλέον, δεν πρέπει να 

αποκλείσουµε το ενδεχόµενο να υπήρχαν και αγροικίες µικρότερες, µε χώρους δραστηριότητας 

µικρής έκτασης, που θα ήταν διάσπαρτες σε άλλες θέσεις της περιοχής, σε πλαγιές και λόφους, 

εκεί όπου το έδαφος ήταν κατάλληλο για καλλιέργεια. 

Στους Υστερορωµαϊκούς (ΥΡΩΜ) χρόνους παρατηρείται µείωση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Είναι η περίοδος κατά την οποία το ρωµαϊκό κράτος καταρρέει και µαζί µε 

                                                 
1356

. Ριζάκης 2006, 103. 
1357

. Το κύριο µέληµα των Ρωµαίων ήταν να καταστρέψουν το στρατό της Αχαϊκής Συµπολιτείας στην Κόρινθο το 

146 π.Χ., που είχε ως αποτέλεσµα τη διάλυση του Κοινού, το ρωµαϊκό αποικισµό της ∆ύµης (το 67 π.Χ. από τον 

Ποµπήιο, το 44 π.Χ. από τον Καίσαρα και το 27 π.Χ. από τον Αύγουστο) και την ίδρυση της αποικίας της Πάτρας 

το 14 π.Χ. από τον Αύγουστο. Για το θέµα βλ. Rizakis 1990α, 267. Ως προς την κοινωνική διαστρωµάτωση στις 

πόλεις της Πελοποννήσου κατά την αυτοκρατορική περίοδο και την ένταξη των αριστοκρατικών οικογενειών, 

µέσω της civitas, στη µεγάλη ρωµαϊκή familia, βλ. Rizakis 2001, 181–197. 
1358

. Στην περιοχή της Αχαΐας το κτηµατολόγιο εφαρµόζεται πρώτα στη ∆ύµη και κατόπιν στην Πάτρα. Για το θέµα 

βλ. Rizakis 1990α, 267–280. 
1359

. Πετρόπουλος 1994, 405–424. 
1360

. Ριζάκης 2006, 103. 
1361

. Ο Μ. Πετρόπουλος επισηµαίνει ότι οι αγροικίες ήταν αποδέκτες της διοικητικής οργάνωσης και κατεύθυνσης 

για το είδος και την ποσότητα της παραγωγής. Για το θέµα βλ. Πετρόπουλος 1994, 414. 
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αυτό και ο διοικητικός του µηχανισµός. Οι αγροικίες φαίνεται να χάνουν το «διοικητικό 

έλεγχο» της υπαίθρου που είχαν κατά την προηγούµενη περίοδο και επανέρχεται η 

παραδοσιακή αγροκτηνοτροφική οικονοµία
1362

. Στην υπό εξέταση περιοχή επανήλθε η 

παραδοσιακή αγροκτηνοτροφία, η οποία χαρακτηρίζεται από την παραγωγή για τις ανάγκες της 

µικρής εγκατάστασης και των οικογενειών που διαµένουν σε αυτή. Πιθανόν, στη σταδιακή 

ερήµωση της υπαίθρου, να συνέβαλαν οι επιδροµές και οι επιδηµίες αλλά και η οικονοµική 

κρίση της αυτοκρατορίας από τον 3
ο
 αι. µ.Χ.

1363
. 

Στη Βυζαντινή εποχή, σύµφωνα µε τα στοιχεία της επιφανειακής έρευνα, φαίνεται να 

απουσιάζουν τα µεγάλα κέντρα και να υφίστανται µόνον οι µικροί αγροτικοί οικισµοί. Στους 

λατρευτικούς χώρους ένα εκκλησάκι χτισµένο επάνω, ή πλησίον των αρχαίων ερειπίων 

φανερώνει τη συνέχιση της λατρείας µετά την καταστροφή των παλαιότερων ναών. 

∆ιατηρήθηκαν τα ίδια συστήµατα δρόµων, τα οποία επέτρεπαν την επικοινωνία µεταξύ των 

οικισµών, οι οποίοι στην υπό εξέταση περιοχή είναι αµιγώς ορεινοί. 

Μετά από την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204 

µ.Χ. και τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι Φράγκοι κατέλαβαν προοδευτικά την 

Πελοπόννησο και εφάρµοσαν το φεουδαρχικό καθεστώς, που στηριζόταν στην προσωπική 

εξάρτηση των υποτελών από τους κυριάρχους. Η Πελοπόννησος χωρίστηκε σε 12 βαρωνίες µε 

ορισµένο αριθµό φέουδων η καθεµιά. Στη βαρωνία των Καλαβρύτων αντιστοιχούσαν 12 

φέουδα
1364

. Κατά την περίοδο αυτή (ΥΒΥΖ) το νέο πολιτικό σύστηµα έφερε και την ίδρυση του 

κάστρου, που αποτέλεσε το σύµβολο της φεουδαρχίας. Τα περισσότερα κάστρα κτίστηκαν 

επάνω σε προγενέστερες εγκαταστάσεις αµυντικού χαρακτήρα. Στην περίοδο της πρώτης 

Τουρκοκρατίας (1460–1687) η Επαρχία Καλαβρύτων χωρίστηκε σε τέσσερα σέµπτια, ή 

καλέµπια (διοικητικά τµήµατα), των Νεζερών, ή της Κερπινής, του Λιβαρτζίου, των Κατσανών 

και των Χασίων, ή Κλουκίνων. Στην περίοδο της Βενετοκρατίας (1687–1821) που ακολουθεί, 

ανακάµπτει η αγροτική παραγωγή και βελτιώνεται το εµπόριο· η δεύτερη Τουρκοκρατία (1715–

1821) συµπίπτει µε την περίοδο του ορεινού εποικισµού (1600–1800)
1365

. 

 

Από τη Νεολιθική εποχή έως και τα Μεταβυζαντινά χρόνια, στην περιοχή που 

εξετάζεται εντοπίστηκαν κατάλοιπα που ανήκουν σε κώµες, ή οικισµούς, οι οποίοι 

αναπτύχθηκαν παραπλεύρως του ποταµού Λάδωνα, όπως, η Σκοτάνη, οι Νάσοι, η Μεσόβοα, το 

Λευκάσιον και η κώµη των Σειρών. Επίσης, ανώνυµοι οικισµοί, όπως στην κοιλάδα της 

Βάλτας, του Μάνεσι, του Κρυονερίου και στην παραποτάµια θέση Λάκκες, ή Ποτάµι (αρ. 28, 

χάρτης) στην αριστερή/δυτική όχθη του Σελινούντα, τα κατάλοιπα και τα ευρήµατα από την 

                                                 
1362

. Πετρόπουλος 1994, 412. 
1363

. Πετρόπουλος 1994, 416. 
1364

. Μαλτέζου, 246, 250. 
1365

. Παναγιωτόπουλος, 135–206. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 561 

Αροανία (αρ. 238, χάρτης 9), τα λείψανα των θέσεων Κυράς αµπέλι, ή Σκυράµπελι (αρ. 

205, χάρτης 8), Κάτω Νίστα (αρ. 206, χάρτης 8), Ράχη του Πύργου (αρ. 207, χάρτης 8) από 

την περιοχή της Λυκουρίας. Όλοι αυτοί οι οικισµοί αναπτύσσονται «δορυφορικά» γύρω από 

µεγάλα κέντρα, όπως ο Κλείτωρ, η Ψωφίδα, η Κύναιθα, παραπλεύρως οδικών αξόνων, ή στη 

συµβολή τους. Όµως, δεν γνωρίζουµε το ρόλο που διαδραµάτισαν στις εκάστοτε πολιτικές και 

ιστορικές περιόδους του Καλαβρυτινού πεδίου. Τα οικιστικά τους κατάλοιπα αναµένουν την 

αρχαιολογική σκαπάνη, προκειµένου να κατανοήσουµε τις σχέσεις που είχε µία, ή περισσότερες 

κώµες και οι οικισµοί µε το πλησιέστερο ἄστυ, καθώς επίσης την περίοδο ακµής και παρακµής 

τους. Το σπουδαιότερο, όµως, πρέπει να έχουµε και επιγραφική µαρτυρία, η οποία αποτελεί και 

την αδιάσειστη απόδειξη για την ταύτισή τους και την ορθότητα του τοπογραφικού 

προσδιορισµού, που επιχειρήσαµε να δώσουµε ως υπόθεση εργασίας. 

 

Στον εντοπισµό των οδικών αξόνων βοήθησε η διασπορά των θέσεων της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στο χώρο, σε συνδυασµό µε τη µορφολογία του εδάφους. Θεωρούµε ότι τα 

περισσότερα µονοπάτια και οι αρχαίες διανοίξεις χρησιµοποιήθηκαν ήδη από τα Μυκηναϊκά 

χρόνια. Οι όχθες των ποταµών που διαρρέουν την περιοχή αποτέλεσαν τους βασικούς οδικούς 

άξονες. Ο Γ. Α. Πίκουλας, ο οποίος έχει ασχοληθεί διεξοδικά µε τη µελέτη του οδικού δικτύου 

της αρχαίας Ελλάδος
1366

, πιστεύει ότι στην Αργολιδοκορινθία, την Κεντρική και ΝΑ Αρκαδία, 

τη Λακωνία και κατ’ επέκταση και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, τα περάσµατα και οι 

αµαξήλατοι οδοί ήταν σε χρήση πριν από τον 6
ο
 αι. π.Χ. και κάθε πόλη ήταν υπεύθυνη για τη 

συντήρηση και βελτίωση των δρόµων
1367

. Θεωρεί ότι το οδικό δίκτυο εγκαταλείφθηκε 

σταδιακά κατά τον 5
ο
 και 6

ο
 αι. µ.Χ., όταν «πολλά άλλαξαν στην Πελοπόννησο»

1368
.  

Καθοριστικός παράγοντας για τη διέλευση του δρόµου δεν ήταν µόνον η µορφολογία 

του εδάφους, τα ποτάµια, αλλά και η ύπαρξη πηγών κατά µήκος της διαδροµής και οι θέσεις 

των οικισµών, τους οποίους εξυπηρετούσαν. Στην περιοχή που εξετάζεται, οι ορεινές 

διαδροµές, κατά µήκος των οµαλών κορυφογραµµών ή των πλαγιών των βουνών, ή των λόφων, 

εξασφάλιζαν στον ταξιδιώτη ακίνδυνη πορεία και του παρείχαν τη δυνατότητα να ελέγχει την 

περιοχή
1369

. Οι δρόµοι της Επαρχίας Καλαβρύτων εξυπηρετούσαν την επικοινωνία των 

κατοίκων και τη διακίνηση των προϊόντων της περιοχής και, σε περίοδο πολεµικών 

επιχειρήσεων, τη µετακίνηση των στρατευµάτων. 

Μολονότι τα νοµίσµατα που απεικονίζουν µορφές θεών, όπως της κρανοφόρου 

Αθηνάς, του ∆ιονύσου, του Ασκληπιού κ.ά., παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις επίσηµες 

λατρείες των πόλεων του Καλαβρυτινού πεδίου, είναι αδύνατη προς το παρόν η πλήρης 

                                                 
1366

. Για τη µελέτη του αρχαίου οδικού δικτύου και το αµυντικό σύστηµα της υπαίθρου χώρας βλ. Ο∆Α. 
1367

. Πίκουλας 2006, 259–262 και ειδικότερα 261. 
1368

. Πίκουλας 2001, 325–330. Πίκουλας 2006, 261. 
1369

. Φάκλαρης 1987–1988, 155–160. 
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ανασύνθεση του θρησκευτικού βίου τους. Ειδικότερα, τα νοµίσµατα που βρέθηκαν στις 

ανασκαφές των Λουσών, τα οποία ήδη µελετώνται από τη Μ. Οικονοµίδου, ελπίζουµε ότι θα 

µας δείξουν τις επαφές και συναλλαγές της πόλης µε άλλες, αλλά θα συµβάλουν και στη γνώση 

της νοµισµατικής κυκλοφορίας στο συγκεκριµένο χώρο. 

Τα τελευταία χρόνια η τουριστική ανάπτυξη της Επαρχίας Καλαβρύτων και η οδική 

σύνδεση των χωριών µε τα κεφαλοχώρια των Καλαβρύτων συνέβαλαν στην οικονοµική πρόοδο 

καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της περιοχής. Από την άλλη 

πλευρά, η εσωτερική µετανάστευση των κατοίκων από τα ορεινά χωριά στα µεγάλα κέντρα, 

Πάτρα, Αίγιο κ.λ.π., συνέβαλε στην εγκατάλειψη της αγροτικής γης. Επιπλέον, η ανεξέλεγκτη 

και αλόγιστη οικοδόµηση όχι µόνον στις κωµοπόλεις, όπως Καλάβρυτα, Κλειτορία, ∆άφνη, 

αλλά και στα µικρά χωριά, µετέτρεψε τα άλλοτε γραφικά σπιτάκια σε πυκνοκατοικηµένα 

προάστια πόλεως. Ο άναρχος οικοδοµικός οργασµός στα Καλάβρυτα και µάλιστα µέσα στα 

ελατοδάση της περιοχής, κατά µήκος των οδικών αρτηριών Καλαβρύτων – Λουσών – 

Κλειτορίας και Καλαβρύτων – Αιγιαλείας (Άνω ∆ιακοπτού), µε πανοµοιότυπες κατοικίες, 

σύµφωνα µε τη σύγχρονη αρχιτεκτονική αισθητική και διακόσµηση, αλλοιώνουν το τοπίο. 

Ευτυχώς οι αρχαιολογικοί χώροι Κλείτορος, Ψωφίδας και Πάου έχουν διασωθεί από την 

«επιδροµή» αυτή, αφού ο µεν Κλείτωρ βρίσκεται µακριά από το σύγχρονο χωριό Κάτω 

Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα), οι δε Ψωφίδα και Πάος, χάρις στις προσπάθειες της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, παρέµειναν «αλώβητοι» αρχαιολογικοί χώροι, παρά τις αντιδράσεις 

ορισµένων «προοδευτικών». 
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Το αχαϊκό Λεόντιον-Καστρίτσι Κάτω Βλασίας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η θέση Καστρίτσι
1370

, που ανήκει διοικητικά στην 

κτηµατική περιφέρεια του δηµοτικού διαµερίσµατος Κάτω Βλασίας Καλαβρύτων (εικ. 568). Ο 

λόφος Καστρίτσι βρίσκεται 3 χλµ. Β του µοναστηριού του Αγίου Νικολάου της Κάτω Βλασίας 

και σε µικρή απόσταση αριστερά του Επαρχιακού δρόµου Πατρών – Χαλανδρίτσας – 

Καλαβρύτων. Στην αρχαιότητα η συγκεκριµένη θέση ήταν µεθόριος της Αχαΐας και Αρκαδίας. 

Σχετικά µε την ταύτιση των ερειπίων στο λόφο έχουν εκφρασθεί δύο απόψεις: η µία 

αφορά στην τοποθέτηση εδώ της αρχαίας Τρίτειας, ή Τριταίας και η άλλη του αχαϊκού 

Λεοντίου. Οι W. M. Leake
1371

 και Γ. Παπανδρέου
1372

 τοποθετούσαν στο λόφο Καστρίτσι τα 

ερείπια της πόλης Τριταίας, της οποίας όµως το θέµα ταύτισής της έχει σήµερα αποσαφηνισθεί, 

καθώς τα ερείπιά της έχουν αναγνωρισθεί στο λόφο Παναγιά Αγίας Μαρίνας Τριταίας, 

εξαιτίας µιας επιγραφής που βρέθηκε το 1853
1373

, αλλά και στη συνέχεια δοκιµαστικών τοµών 

που διενεργήθηκαν από τον Π. Νεράντζουλη
1374

 και τη Μ. Λακάκη-Marchetti
1375

. 

Σε ό,τι αφορά στην ταύτιση του λόφου µε το αχαϊκό Λεόντιον, πρώτος ο F. Bölte
1376

 

υποστήριξε την άποψη ότι εδώ πρέπει να τοποθετηθεί η πόλη, η οποία κατά πάσα πιθανότητα 

είναι και η ασφαλέστερη. Βέβαια, άλλοι, και συγκεκριµένα οι W. M. Leake
1377

, Γ. 

Παπανδρέου
1378

 και Ευθ. Μαστροκώστας
1379

, τοποθετούν την αχαϊκή αυτή πόλη στις θέσεις 

Άγιος Ανδρέας και Άγιος Κωνσταντίνος του σηµερινού χωριού Λεόντιο (παλ. τοπων. 

                                                 
1370

. Βλ. αρ. 67, χάρτης 7, οικείου καταλόγου. 
1371

. Leake, III 419-420. 
1372

. ΙΚ, 99–100. 
1373

. Πρόκειται για την υπ’ αρ. 2769 επιγραφή του Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών που αποτελεί τµήµα 

ψηφίσµατος του συνεδρίου των Αχαιών, που βρέθηκε στη θέση Παναγιά Αγίας Μαρίνας Τριταίας. Πρώτος ο Ad. 

Wilhelm το 1901 δηµοσιεύει το παραπάνω ψήφισµα και το 1911 σε διεξοδική µελέτη για τη συµπλήρωσή της, 

ταύτισε το συγκεκριµένο χώρο µε τα ερείπια της αρχαίας Τριταίας (πρβλ. Reichel – Wilhelm, 74. Wilhelm 1911, 

37). 
1374

. Νεράντζουλης. 
1375

. Λακάκη-Marchetti 2006, 71–80. 
1376

. Bölte 1925, 71–76. 
1377

. Leake, III 419–420. 
1378

. ΙΚ, 99–100. 
1379

. Ο Ευθ. Μαστροκώστας απέδωσε τα ερείπια των θέσεων Άγιος Ανδρέας και Άγιος Κωνσταντίνος Λεοντίου 

(παλ. τοπων. Γουρζούµισα) στο αχαϊκό Λεόντιον, εξαιτίας θωρακίων, µελών µαρµάρινου τέµπλου και ηµικυκλικής 

αψίδας, που ανήκουν σε παλαιοχριστιανική βασιλική, στη θέση της οποίας σήµερα έχει ανεγερθεί το ναΰδριο της 

Παναγίας. Κατά την άποψή του, η οχύρωση του λόφου του Αγίου Κωνσταντίνου είναι µικρή, καταλαµβάνει 

«ἔκτασιν πολίσµατος», χωρίς να αποκλείει το γεγονός ότι η πόλη εκτεινόταν και εκτός των τειχών, αφού η περιοχή 

είναι εύφορη, πλούσια σε πηγές και επιπλέον έχει και στρατηγική θέση. Στο µικρό ναΰδριο του Αγίου Ανδρέα, 

σύµφωνα µε την παράδοση, έγινε η σύλληψη του Αποστόλου Ανδρέα από τους ρωµαίους στρατιώτες και 

στηριζόµενος σε αυτό ταύτισε την ακρόπολη µε εκείνη του αχαϊκού Λεοντίου. Πιστεύει ότι η παρουσία της 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής αποτελεί συνέχεια της αρχαίας λατρείας. Για το θέµα πρβλ. Μαστροκώστας 1975, 

370–380.  

Το 2002 ο Μ. Πετρόπουλος πραγµατοποίησε καθαρισµό και µικρής κλίµακας έρευνα στην περιοχή του Αγίου 

Ανδρέα. Καθαρίστηκε τµήµα του τείχους στον παρακείµενο λόφο του Αγίου Κωνσταντίνου και διενήργησε 

δοκιµαστικές τοµές στο κατώτερο πλάτωµα του λόφου, που έφεραν στο φως την κόγχη παλαιοχριστιανικής 

βασιλικής. Πρβλ. Πετρόπουλος 2002α. 

Αντίθετα ο A. D. Rizakis θεωρεί ότι τα ερείπια στους λόφους Άγιος Ανδρέας και Άγιος Κωνσταντίνος του 

σηµερινού χωριού Λεόντιον, πιθανόν να ανήκουν στο πόλισµα Λεῦκτρον, που βρισκόταν στη χώρα των Ρυπών 

(πρβλ. Rizakis 1995, 308).  
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Γουρζούµισα)
1380

 που βρίσκεται 10 χλµ. περίπου Β του λόφου Καστρίτσι. Ο E. Meyer 

αποδεχόµενος την άποψη του F. Bölte κάνει λεπτοµερή περιγραφή των ερειπίων της πόλης, που 

βρίσκονται στο λόφο Καστρίτσι και πιστεύει ότι η οχύρωση στις θέσεις Άγιος Ανδρέας και 

Άγιος Κωνσταντίνος του χωριού Λεοντίου (παλ. τοπων. Γουρζούµισα) ανήκει σε κάποια κώµη 

των Ρυπών, αφού πρόκειται για «ein kleines dorfartiges Phrurion» και όχι για αυτόνοµη 

πόλη
1381

. Στη συνέχεια ο Α. Ριζάκης
1382

 αποδεχόµενος και αυτός την άποψη των F. Bölte και E. 

Meyer θεωρεί ότι η πόλη στο Καστρίτσι, δηλαδή το αχαϊκό Λεόντιον, κατά την ΚΛ εποχή, είναι 

εξαρτηµένη από τις Ρύπες
1383

 και κατά την ΕΛΛ γίνεται αυτόνοµη
1384

. 

Ο Πολύβιος συγκαταλέγει το Λεόντιον στις «αρχικές» δώδεκα αχαϊκές πόλεις, καθώς 

και στις δέκα που εξακολουθούσαν να υπάρχουν επί της εποχής του
1385

. Το Λεόντιον ανήκει 

στις έξι πόλεις της ανατολικής Αχαΐας (Λεόντιον, Αίγιον, Αίγειρα, Πελλήνη, Βούρα, 

Καρύνεια
1386

), όπως τις απαριθµεί ο ιστορικός. Κάνει µνεία για τη δράση ενός Καλλικράτη, ο 

οποίος καταγόταν από το Λεόντιον. Εκτενής αναφορά του ανδρός γίνεται και από τον 

Παυσανία
1387

, ο οποίος τον αναφέρει Ἀχαιόν και είναι εκείνος που πρόδωσε την Αχαϊκή 

Συµπολιτεία στους Ρωµαίους. Αντίθετα ο Πολύβιος τον ονοµάζει Λεοντήσιον1388
. 

Ο E. Meyer είναι ο πρώτος που έδωσε τοπογραφικό διάγραµµα των ερειπίων της πόλης 

(σχ. 83). Σηµειώνει µεγάλα τµήµατα της οχύρωσης, την ανατολική πύλη και εντός του 

οχυρωµατικού περιβόλου κτήριο στο προς Α σχηµατιζόµενο πλάτωµα της κορυφής του λόφου, 

καθώς επίσης τοίχους στην κορυφή του λόφου και στα Ν πρανή του. 

Το 2002 η ΣΤ΄ ΕΠΚΑ ενέταξε τον αρχαιολογικό χώρο του λόφου Καστρίτσι της Κάτω 

Βλασίας στο Γ΄ ΚΠΣ (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) µε σκοπό την ανάπλαση και την ανάδειξή 

του (εικ. 569–570). Στο πλαίσιο του έργου πραγµατοποιήθηκαν εργασίες πεδίου, όπως 

αποψιλώσεις, αποχωµατώσεις, διαδροµές επισκεπτών, περίφραξη, απαλλοτριώσεις, φυλακείον 

πληροφοριών και φύλαξης. Χάρις στο παραπάνω έργο µπορέσαµε να καθαρίσουµε την 

περίµετρο του τείχους, το θέατρο και τα κτήρια. 

 

Οχύρωση 

Κατά τις εργασίες καθαρισµού και αποψίλωσης του χώρου, συµπληρώθηκε το 

τοπογραφικό διάγραµµα του E. Meyer µε τµήµατα του οχυρωµατικού περιβόλου, καθώς και µε 

                                                 
1380

. Λεξικό 2001, 251, 2108. 
1381

. Meyer, 111–118. Bλ. και Κεφ. V,  
1382

. Rizakis 1995, 308. 
1383

. Σχετικά µε την πόλη των Ρυπών πρβλ. Vordos 2002, 217–234. 
1384

. Για το Λεόντιον πρβλ. Morgan – Hall 2004, 483. Rizakis 2008, 145–150. 
1385

. Πολ. II 41, 8. Παπαχατζής 1980, 132–133, υποσ. 1. 
1386

. Το όνοµα της πόλης Κερύνειας [Καρύνειας] επιβεβαιώθηκε από την εύρεση πήλινης κεραµίδας µε εγχάρακτο 

το όνοµα ΚΑΡΥ[ΝΑΙΩΝ]. Για το θέµα βλ. ∆εκουλάκου 1994, 21–22 και Κόλια 2002–2005, 129–130. Καρύνεια 

ονοµάζεται η πόλη και από τον Πολύβιο (Πολ. ΙΙ 10, 5 και 14, 43.2). 
1387

. Παυσ. VII 10, 5.  
1388

. Πολ. ΙΙ 24, 8. 
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κατόψεις κτηρίων εντός της οχυρωµένης έκτασης (σχ. 83–84). Ο λόφος έχει τειχιστεί σε 

όλες τις πλευρές του. Το άλλοτε ισχυρό τείχος έχει µήκος 1.044µ. και περικλείει έκταση 

εµβαδού 40.725µ².  

Η ∆ πλευρά της οχύρωσης ακολουθεί την παρυφή του λόφου (εικ. 571) και ενισχύεται 

µε τρεις πύργους, µε αρ. 1 (εικ. 572), 3 και 5 (εικ. 573) αντίστοιχα (σχ. 83–84), ορθογώνιας 

κάτοψης, εκ των οποίων ο αρ. 5 είναι στην πραγµατικότητα πυργοειδής προεξοχή
1389

. Μετά την 

πυργοειδή αυτή προεξοχή, το τείχος κάµπτεται προς τα Α και σχηµατίζει τη Β πλευρά του, η 

οποία ενισχύεται από µία επίσης πυργοειδή προεξοχή και πύργο ορθογώνιας κάτοψης, οι µε αρ. 

7, 9 αντίστοιχα στο σχέδιο του E. Meyer (σχ. 83–84, εικ. 574–575). Μετά τον πύργο αρ. 9 η 

οχύρωση συνεχίζει προς Α κατά 21.38µ και κατόπιν κάµπτεται προς τα Β µε κατεύθυνση Ν–Β 

(εικ. 576). Το τείχος στο τµήµα αυτό ακολουθεί την παρυφή του λόφου, ο οποίος είναι 

επικλινής προς τα δυτικά˙ το τείχος σώζεται στο ύψος των θεµελίων του. Στην πλευρά αυτή 

είναι κατασκευασµένο στη ράχη του λόφου, που είναι επίπεδη. Το τµήµα της πλευράς αυτής 

ενισχύεται από τρεις πύργους, οι µε αρ. 11, 13, 15, του E. Meyer (σχ. 83), επίσης ορθογώνιας 

κάτοψης (σχ. 84, εικ. 577–578). Στα ∆ του τείχους και σε µικρή απόσταση από αυτό, περίπου 

15µ., αρχίζει η απότοµη χαράδρα, η οποία βρίσκεται στο σηµείο σύγκλισης του λόφου 

Καστρίτσι και του προς Β υπερκείµενου βουνού Λυκάλωνα (ύψους 978µ.), στο βάθος της 

οποίας ρέει χείµαρρος, που συµβάλλει στο Σελινούντα ποταµό. Στην πλευρά αυτή και σε 

µεγάλο διάστηµα, εντοπίζονται και τα δύο µέτωπα του τείχους. Ο πύργος αρ. 11 είναι 

διαστάσεων 5.90µ. (η δυτική πλευρά) x 5.85µ. (η Β/ΒΑ στενή πλευρά) x 6.10µ. (η Ν/Ν∆ στενή 

πλευρά). Το πάχος των τοίχων του πύργου αυτού κυµαίνεται από 1 έως 1.10µ. Ο πύργος αρ. 13 

είναι ο µεγαλύτερος αυτής της πλευράς σε διαστάσεις. Η ∆ πλευρά του έχει µήκος 10.50µ., η Β 

1.30µ. και η Ν∆ 3.40µ. Ο πύργος αρ. 15 έχει διαστάσεις 7.60µ. (Β πλευρά) x 6.90µ. (∆) x 

4.10µ.(η Ν). Οι τοίχοι του έχουν πλάτος 0.85µ. και η δυτική πλευρά του κυµαίνεται από 1.07µ. 

έως 1.36µ.  

Η ανατολική πλευρά του τείχους στα βόρεια έχει κατεύθυνση από ∆ προς Α/ΝΑ (σχ. 

83–84, εικ. 579). Στη συνέχεια κάµπτεται προς τα Ν/ΝΑ µέχρι την πύλη, η οποία βρίσκεται στο 

µέσον περίπου της πλευράς αυτής. Σώζονται δύο πύργοι, οι µε αρ. 17 και 19, οι οποίοι είναι 

ορθογώνιας κάτοψης και απέχουν µεταξύ τους 47.40µ. Ο πύργος αρ. 17 είναι διαστάσεων 

2.10µ. (Β στενή πλευρά) x 5.40µ. (η Α) x 2.60µ. (η Ν). Ο πύργος αρ. 19 έχει διαστάσεις 5µ. x 

2.10µ. (σχ. 83–84, εικ. 579). Στην πλευρά αυτή το εσωτερικό µέτωπο του τείχους δεν είναι 

ορατό σε όλο το µήκος του. Στο µέσον περίπου της Α πλευράς εντοπίζεται πύλη, η οποία 

προστατεύεται από πύργο ορθογώνιας κάτοψης, ο αρ. 21, διαστάσεων 5µ. x 5.05µ., που 

                                                 
1389

. Ο Πορτελάνος θεωρεί ότι οι πυργοειδείς προεξοχές πιθανόν να κατασκευάστηκαν λόγω της διαµόρφωσης του 

εδάφους, οι οποίες συνήθως βρίσκονται σε απότοµη πλαγιά και δίδουν την εντύπωση πραγµατικών πύργων. Όµως, 

τις συναντάµε και σε οχυρώσεις που έχουν οµαλή πρόσβαση, όπως στην πόλη των Οινιαδών. Πρβλ. Πορτελάνος, 

τόµ. Γ΄ , 1189. 
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βρίσκεται αριστερά τῷ εἰσερχομένῳ (σχ. 83–85, εικ. 580). Από την πύλη, το τείχος 

κάµπτεται προς τα Ν µε κατεύθυνση ΒΑ–Ν∆ (εικ. 581) και καταλήγει σε κυκλικό πύργο
1390

, 

τον αρ. 23, ο οποίος βρίσκεται στη ΝΑ γωνία της οχύρωσης και έχει διάµετρο 6.50µ. (σχ. 83–

84, 86, εικ. 582, 590). 

Η Ν πλευρά ακολουθεί ευθεία γραµµή και στο µέσον περίπου κάµπτεται ελαφρώς προς 

τα Β/Β∆ (εικ. 583). Ο πύργος αρ. 25 είναι ορθογώνιας κάτοψης (εικ. 584), διαστάσεων 5.70µ. x 

2.40µ., δυτικά του οποίου το τείχος έχει υποστεί καθίζηση. Στο σηµείο αυτό το πάχος της 

οχύρωσης είναι 2.16µ. Στο ανατολικό τµήµα της Ν πλευράς το τείχος σώζεται σε ύψος 

τεσσάρων δόµων, που είναι και το µοναδικό σωζόµενο τµήµα σε τέτοιο ύψος (εικ. 583–584). 

Οι λίθοι, ως επί το πλείστον είναι µεγάλοι, διαστάσεων 0.80µ. (µήκος) x 0.60µ. (πλάτος) x 

0.40µ. πάχος (ύψος), ή 0.80µ. x 0.30µ. x 0.40µ. Στη συνέχεια ακολουθεί µεσοπύργιο διάστηµα, 

µήκους 20.25µ., και ο πύργος αρ. 26, διαστάσεων 4.30µ x 3.60µ.
1391

, ο οποίος δεν 

περιλαµβάνεται στο σχέδιο του E. Meyer (σχ. 83–84). Στη δυτική στενή πλευρά του πύργου αρ. 

26, παρατηρούµε ότι το τείχος τέµνει το εξωτερικό µέτωπο της πλευράς αυτής του πύργου στο 

µέσον και σε µήκος 1.38µ. Κατά τον καθαρισµό του πύργου αυτού βρέθηκε χάλκινο νόµισµα 

Μακεδονίας, εποχής Αντίγονου Γονατά, 277/6–239 π.Χ.
1392

. Μετά τον πύργο αρ. 26 συναντάµε 

τον αρ. 27 (εικ. 585), διαστάσεων 4.30µ. (οι κάθετες πλευρές ανατολική και δυτική) x 3.60µ., ο 

οποίος δεν σώζεται σε καλή κατάσταση (σχ. 83–84). Μετά από µεσοπύργιο διάστηµα 9.70µ. 

µήκους βρίσκεται ο πύργος αρ. 28, διαστάσεων 2.30µ. x 5.60µ. Η νότια µεγάλη πλευρά του 

πύργου (εικ. 586) είναι κατεστραµµένη και οι λίθοι που έχουν χρησιµοποιηθεί για την 

κατασκευή του είναι µεγάλων διαστάσεων 1.25µ. (µήκος) x 0.40µ. (πλάτος) x 0.56µ. πάχος 

(ύψος). Οι κάθετοι αρµοί του ανώτερου δόµου τέµνουν στο µέσον τις λιθοπλίνθους της 

κατώτερης σειράς. Ακολουθεί µεσοπύργιο διάστηµα 40.80µ. και καταλήγει σε πύργο, αρ. 29, 

διαστάσεων 2.30µ. x 5µ. Μετά τον πύργο αρ. 29, το τείχος «ανεβαίνει» την πλαγιά του λόφου 

µε πορεία Β/Β∆, σε µήκος 46.80µ., για να ενωθεί µε τον πύργο αρ. 31. Ο πύργος αυτός είναι 

διαστάσεων 8.50µ. x 6.60µ. τοποθετηµένος διαγώνια, ως προς τη φορά της οχύρωσης (σχ. 83–

84, εικ. 587).  

Πρόκειται για οχύρωση ισχυρή και καλοσχεδιασµένη˙ λόγω του σωζόµενου σήµερα 

µικρού ύψους της, δεν είναι εύκολο να διαπιστώσουµε, εάν υπάρχουν προσθήκες. Παρόλα 

                                                 
1390

. Κατά την αποψίλωση του χώρου και συγκεκριµένα 50µ. βόρεια του κυκλικού πύργου βρέθηκε χάλκινο 

νόµισµα, κακής διατήρησης, πιθανόν ελληνικής πόλεως. ΑΕ, h–, διαµ. 16 mm, βάρους 3.3 γρ. 
1391

. Οι διαστάσεις του πύργου πρέπει να είναι 3.80µ. x 3.88µ., γιατί πλησιόχωρα του πύργου υπάρχει τετράπλευρη 

λιθόπλινθος διαστάσεων 0.45µ. x 0.55µ. x 0.14µ. (πάχος), η οποία πιθανότατα προέρχεται από τη θεµελίωσή του˙ 

στο σηµείο αυτό το 1996 σε πραγµατοποιηθείσα αυτοψία µε τον αρχαιοφύλακα της περιοχής Γ. Καρπή, 

διαπιστώσαµε λαθρανασκαφή. 
1392

. Το νόµισµα φέρει ως εµπροσθότυπο κεφαλή Ηρακλέους µε λεοντοκεφαλή προς τα δεξιά και ως οπισθότυπο 

ιππέα προς τα δεξιά ΑΕ, h 12, διαµ. 19 mm, βάρους 4.3 γρ. Πρβλ. SNG, Cop., αρ. 1215 κ.ε., καθώς και SNG, 

Macedonia, αρ. 995. 
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αυτά, θεωρούµε ότι φανερώνει επιµέλεια, αφού οι πύργοι αρ. 1, 9, 11, 15 και 17 έχουν 

κατασκευαστεί µε εσωτερικό και εξωτερικό µέτωπο
1393

. 

Το τείχος είναι κτισµένο κατά το ακανόνιστο τραπεζιόσχηµο σύστηµα δόµησης και το 

πλάτος του κυµαίνεται από 1.90µ. έως 2.16µ. Κατά τους E. Meyer
1394

 και G. Daux
1395

 

χρονολογείται στα τέλη 4
ου–

αρχές 3
ου

 αι. π.Χ. (275 π.Χ.). Για την οικοδόµησή του 

χρησιµοποιήθηκαν λιθόπλινθοι από τεφρό ασβεστόλιθο, ενώ το εσωτερικό του πληρώθηκε µε 

λατύπη, χώµα και πέτρες. Το υλικό αντλήθηκε από τους ασβεστολιθικούς βράχους, οι οποίοι 

αφθονούν σε όλο το λόφο. Όµως δεν εντοπίσαµε ίχνη λατόµευσης, ούτε εντοµές, ή εγκοπές στο 

βράχο, οι οποίες να προϋποθέτουν σηµάδια διαδικασίας λατόµευσης µε σφήνες. Από το ίδιο 

υλικό κατασκευάστηκαν και τα κτήρια που βρίσκονται εντός του οχυρωµατικού περιβόλου. Στο 

µεγαλύτερο τµήµα της διαδροµής του το τείχος σώζεται στο ύψος των θεµελίων του, εκτός από 

ένα µικρό τµήµα στη Ν πλευρά που σώζεται σε ύψος τεσσάρων δόµων. Πραγµατοποιήσαµε έξι 

τοµές, περιµετρικά του τείχους, προκειµένου να έχουµε στοιχεία για τη χρονολόγησή του. Όλες 

οι τοµές, πλην µίας, που διενεργήθηκε στη ΒΑ πλευρά του τείχους, δεν µας έδωσαν όστρακα. 

Μετά την αφαίρεση της επίχωσης, η οποία κυµαινόταν από 0.20µ.–0.30µ., εµφανίζεται βράχος, 

ή φλέβα βράχου, που λειαίνεται κατάλληλα, προκειµένου να εδραιωθούν οι λίθοι της 

θεµελίωσης (σχ. 87, εικ. 588). Στη ΒΑ πλευρά του τείχους η πραγµατοποιηθείσα τοµή ΣΤ (εικ. 

589), µας έδωσε λίγα όστρακα, εκ των οποίων το ένα ανήκει σε χείλος πινακίου του α΄ τετάρτου 

του 3
ου

 αι. π.Χ.
1396

. Ο τύπος του πινακίου αυτού δεν φαίνεται να επιβιώνει µετά το α΄ τετάρτου 

του 3
ου

 αι. π.Χ. ∆εν εντοπίσαµε τους εγκάρσιους τοίχους (ζεύγµατα), οι οποίοι έδεναν τις 

εξωτερικές παρειές του τείχους. Η Ν πλευρά είναι σηµαντικά ενισχυµένη, αφού την 

πλαισιώνουν έξι πύργοι ορθογώνιας κάτοψης, ένας κυκλικός στη ΝΑ γωνία και ένας 

ορθογώνιας κάτοψης στη Ν∆. 

 

Πύργοι  

Οι πύργοι της οχύρωσης είναι ορθογώνιας κάτοψης, εφαπτόµενοι στο εξωτερικό 

στηθαίο, πλην ενός στη ΝΑ γωνία που είναι κυκλικός. Η επιλογή του κυκλικού πύργου, 

διαµέτρου 6.50µ. (σχ. 86), στη θέση αυτή του τείχους έγινε, επειδή έχει µεγαλύτερη εποπτεία 

της περιοχής και συγκεκριµένα του άνω ρου του ποταµού Σελινούντα, ο οποίος ρέει στα Α του 

λόφου και σε µικρή απόσταση, της διάβασης στα ΝΑ που οδηγεί προς την ενδοχώρα, (αρχαία 

Κύναιθα) και στα Ν εκείνης που οδηγεί στην Ψωφίδα διασχίζοντας τις Β υπώρειες του όγκου 

                                                 
1393

. Κατασκευή πύργων µε δύο παρειές συναντάµε στην οχύρωση της Κανδήλας (αρχ. Αλυζία) της Ακαρνανίας 

και στις οχυρώσεις του Θέρµου και της Παραβόλας (αρχ. Βουκάτιον) της Αιτωλίας. Πρβλ. Πορτελάνος, τόµ. Α, 

130. 
1394

. Meyer, 111–118. 
1395

. Daux 1959, 620. Μάλιστα, σηµειώνει ότι η πόλη πιθανόν να καταστράφηκε από πυρκαγιά από το Φίλιππο Ε΄ 

της Μακεδονίας κατά την εκστρατεία του στην Αχαΐα. 
1396

. Πρβλ. Athenian Agora XXIX I 152, εικ. 55, αρ. 819. 
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του Ερυµάνθου
1397

 (εικ. 590). Η Μ. Φιλήµονος-Τσοποτού θεωρεί ότι η χρήση των 

κυκλικών πύργων γίνεται συχνότερη από τον 4
ο
 αι. π.Χ. και τοποθετούνται σε «εκτεθειµένα 

σηµεία»
1398

 και µάλιστα κοντά σε γωνίες, ή σε πύλες για να τις προστατεύουν. Πύργοι κυκλικής 

κάτοψης υπάρχουν και στην οχύρωση της αρκαδικής Γόρτυνος
1399

. Στο εσωτερικό των πύργων 

αρ. 1, 9, 26, 27 και 31, κατά την αποψίλωση και καθαρισµό βρέθηκαν πάρα πολλά κοµµάτια 

κεραµίδων στέγης λακωνικού τύπου, γεγονός που συνηγορεί στην άποψη ότι η ανωδοµή της 

οχύρωσης πρέπει να ήταν από πλίθρες και διέθετε καταστέγασµα.  

 

Πύλες 

Η µοναδική πύλη είναι αυτή που βρίσκεται στο µέσον της Α πλευράς του τείχους και 

προστατεύεται µε πύργο ορθογώνιας κάτοψης. Η ανατολική πύλη (σχ. 85) έχει άνοιγµα 4µ., 

και προστατεύεται µε πύργο ορθογώνιας κάτοψης, διαστάσεων 5.20µ. x 5.05µ.
1400

, 

ευρισκόµενος στα αριστερά του εισερχοµένου. Η πύλη έχει έντονη λοξή τοποθέτηση
1401

 και στα 

δεξιά της το τείχος έχει επίσης λοξό µέτωπο σε µήκος 14µ. περίπου (13.95µ.) και εδράζεται στο 

βράχο, ο οποίος έχει λαξευτεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καθιστά δύσκολη την πρόσβαση στο 

εσωτερικό του οχυρωµένου χώρου (εικ. 580, 591–592). Στα δύο άκρα της εισόδου βρίσκονται 

κατά χώραν ορθογώνιοι λίθοι, τοποθετηµένοι κάθετα, ως προς το άνοιγµα, διαστάσεων 1.10µ. x 

0.50µ., οι οποίοι σώζουν από δύο ορθογώνιες εγκοπές και µία σχήµατος ανεστραµµένου Γ η 

κάθε µία, για την πάκτωση των παραστάδων και των στροφέων της θύρας (σχ. 85, εικ. 593). 

Από εδώ ξεκινούσε ο δρόµος
1402

 που οδηγούσε στην αταύτιστη κώµη, τα ερείπια της οποίας 

σώζονται στον Άγιο Ανδρέα Λεοντίου (παλ. τοπων. Γουρζούµισα)
1403

, στο Άνω Μαζαράκι 

(Ρακίτα)
1404

, το Αίγιο και την Πάτρα.  

Εξίσου οµαλή είναι και η πλαγιά του λόφου στα Ν∆, γεγονός που µας επιτρέπει να 

τοποθετήσουµε και µια δεύτερη πύλη, τη δυτική (;), παρόλο που τίποτε δεν είναι ορατό. Στην 

τοποθέτησή της στο σηµείο αυτό συνηγορεί το γεγονός της ύπαρξης του µεγάλου πύργου, 

διαστάσεων 8.50µ. x 6.60µ., «λοξά» τοποθετηµένου και του Επαρχιακού δρόµου Πατρών – 

Χαλανδρίτσας – Καλαβρύτων, ο οποίος κατά το µεγαλύτερο µέρος του ακολουθεί την ίδια 

κατεύθυνση από την αρχαιότητα και µάλιστα από τους µυκηναϊκούς χρόνους
1405

, 

                                                 
1397

. Βλ. κεφ. VΣΤ. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ, 20
ή
 οδός. 

1398
. Βλ. Φιλήµονος-Τσοποτού, 80. Adam, 46 κ.ε. Winter, 193, 199. 

1399
. Martin, 81–147. Παπαχατζής 1980, 296.  

1400
. Συγκεκριµένα η δυτική πλευρά του έχει µήκος 5µ., η βόρεια 5.20µ. και η ανατολική 5.05µ. 

1401
. Πύλες τοποθετηµένες «λοξά» συναντάµε στο Ανακτόριον (Σταυροπούλου-Γάτση – Αλεξοπούλου 2002, 92, 

εικ. 3), στη Φιγάλεια (πρβλ. Adam, 180, εικ. 106), στη Μαντίνεια (Adam, 176, εικ. 104), στη Στύµφαλο, της 

οποίας η λοξή πύλη προστατεύεται από ηµικυκλικό πύργο (πρβλ. Παπαχατζής 1980, 258, εικ. 239). 
1402

. Για τη διαδροµή του δρόµου αυτού βλ. κεφ. VΣΤ. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ, 9
η
 οδός. 

1403
. Rizakis 2008, 153–154. 

1404
. Λεξικό 2001, 268, 2271. 

1405
. Κολώνας – Γκαζής 2006, 26. Πετρόπουλος 2007, 200. Βλ. κεφ. VΣΤ. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ, 1

η
 οδός. 
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εξασφαλίζοντας την επικοινωνία µεταξύ των πόλεων και των θέσεων από τη 

Χαλανδρίτσα
1406

 µέχρι την Κύναιθα (Καλάβρυτα) και την Ψωφίδα (Τριπόταµα). Άλλωστε, οι 

θέσεις που εντοπίστηκαν κατά την επιφανειακή έρευνα επιβεβαιώνουν τη διαχρονική χρήση του 

δρόµου αυτού.  

Η δεύτερη πύλη στα Ν∆ της νότιας πλευράς είναι προσανατολισµένη όχι µόνον µε την 

αρχαία διάνοιξη, η οποία συνδέει την Ψωφίδα µε το αχαϊκό Λεόντιον
1407

, αλλά και µε το 

νεκροταφείο της πόλης, το οποίο τοποθετείται στους δύο προς Ν υπερκείµενους γηλόφους (σχ. 

84). 

 

Οχυρό  

Το βουνό Άγιος Αθανάσιος
1408

, που βρίσκεται στα Ν του λόφου Καστρίτσι και 

υψώνεται επιβλητικά στην αριστερή/δυτική όχθη του ποταµού Σελινούντα (εικ. 594), πρέπει να 

αποτελούσε το «κλειδί» της άµυνας. Η θέα που παρέχει η κορυφή του είναι αναπεπταµένη, 

έχοντας απευθείας οπτική επαφή προς όλα τα σηµεία του ορίζοντα. Το µακρόστενο πλάτωµα 

είναι τειχισµένο, του οποίου τµήµα της τοιχοδοµίας που σώζεται στο Β τµήµα της δυτικής 

πλευράς του πλατώµατος είναι από λίθους, οι οποίοι έχουν δουλεµένη την επιφάνειά τους (εικ. 

595). Θεωρούµε ότι πρόκειται για τµήµα αρχαίας οχύρωσης, µε αµελή τoιχοδοµία των ΕΛΛ 

χρόνων. Το τµήµα που σώζεται στο νότιο πέρας της δυτικής πλευράς, λόγω της επιµεληµένης 

κατασκευής του, θα µπορούσε να χρονολογηθεί στους ΒΥΖ χρόνους (εικ. 596).  

Στο Ν τµήµα του πλατώµατος της κορυφής, εντοπίστηκε ένα ακόµη τµήµα τείχους, 

πλάτους 1.70µ., σωζόµενου µήκους 2.50µ. και µε προσανατολισµό ∆–Α, το οποίο τέµνει το 

δυτικό σκέλος της οχύρωσης της δυτικής πλευράς (εικ. 597). Το οχυρωµένο πλάτωµα του 

βουνού είναι περισσότερο από προφανές ότι υποκαθιστούσε την ακρόπολη της πόλης, αφού 

παρέχει άµεση οπτική θέα σε όλο το χώρο (εικ. 568) και, επιπλέον, ελέγχει απόλυτα τον κύριο 

οδικό άξονα (1
η
 οδός), που διέρχεται στα Β του βουνού και ενώνει την Αρκαδία µε την Αχαΐα, 

στα ΒΑ το δρόµο που οδηγεί στο Άνω Μαζαράκι (Ρακίτα) και το Αίγιο (9
η
 οδός), αλλά και το 

πέρασµα προς την Ψωφίδα (20
ή
 οδός). Ανήκει προφανώς στην επικράτεια του παρακείµενου 

αχαϊκού Λεοντίου.  

Λαµβάνοντας υπόψη το οδικό δίκτυο, αλλά και τα στοιχεία της επιφανειακής έρευνας 

αντιλαµβάνεται αµέσως κάποιος τη στρατηγική σηµασία του οχυρωµένου πλατώµατος του 

βουνού, από την κορυφή του οποίου είναι ορατό το πέρασµα των Νεζεροχωρίων στα Β/Β∆, η 

πόλη του Λεοντίου στα Β και ο ρους του ποταµού Σελινούντα, καθώς και η διάνοιξη που 

έφθανε εδώ από το Άνω Μαζαράκι (Ρακίτα), στα Α η κύρια οδός που οδηγούσε στην Κύναιθα 

                                                 
1406

. Για τις αρχαιότητες που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή της Χαλανδρίτσας, καθώς και στην περιοχή των 

Νεζεροχωρίων, διαµέσου των οποίων διέρχεται η 1
η
 οδός, βλ. κεφ. VΣΤ. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ, 1

η
 οδός. 

1407
. Βλ. κεφ. VΣΤ. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ, 20

ή
 οδός. 

1408
. Βλ. αρ. 92, χάρτης 7, ΕΠΙΜΕΤΡΟ, οικείου καταλόγου. 
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και στα Ν η δίοδος που ξεκινούσε από την Ψωφίδα και διαµέσου του χωριού Λεχούρι 

κατέληγε στο Λεόντιο. 

 

Αγορά 

Το κτήριο που βρίσκεται στα Α της κορυφής του λόφου, στο σχηµατιζόµενο επίµηκες 

πλάτωµα, το οποίο σηµειώνεται στο χάρτη του E. Meyer (σχ. 83), το ονοµάσαµε κτήριο ΙΙ (σχ. 

88, εικ. 598). Έχει οκτώ χώρους (δωµάτια), είναι κτισµένο από λίθους µεγάλων και µικρών 

διαστάσεων και λάσπη, ως συνδετικό υλικό. Ο τοίχος της νότιας µεγάλης πλευράς του κτηρίου 

(ΤΧ1) έχει µήκος 43µ. και πλάτος 0.80µ. Η ανατολική πλευρά (ΤΧ2) έχει µήκος 11.60µ. και 

πλάτος 0.80µ., ενώ η δυτική (ΤΧ15) έχει µήκος 9.60µ. και πλάτος 0.70µ. Στα βόρεια του 

µεγάλου τοίχου (ΤΧ1) αναπτύσσονται οι χώροι, οι οποίοι προστατεύονται από την εσωτερική 

πλευρά (µέτωπο) του τείχους της βόρειας πλευράς. Το πλάτος των τοίχων των δωµατίων 

κυµαίνεται από 0.35–0.45µ. Το κτήριο σώζεται στο ύψος των θεµελίων του
1409

. Από τον 

καθαρισµό και δύο µικρές διερευνητικές τοµές που πραγµατοποιήθηκαν, δεν διαπιστώθηκε η 

χρήση του κατά την αρχαιότητα. Είναι όµως πιθανόν, λόγω της θέσης στην οποία βρίσκεται, 

που είναι περίβλεπτη από την υπόλοιπη έκταση του οχυρωµένου οικισµού, να αποτελεί κτήριο 

της αγοράς δεδοµένης και της γειτνίασής του µε το θέατρο. Θα µπορούσε να θεωρηθεί στοά µε 

µαγαζιά, ή χώρος που στέγαζε δηµόσιες αποθήκες. Κατά τον καθαρισµό του κτηρίου, 

πλησιόχωρα στη Β∆ γωνία του βρέθηκε χάλκινο νόµισµα Ήλιδος, που χρονολογείται 271–191 

π.Χ.
1410

. Στα ΒΑ του κτηρίου βρέθηκε ακόµη ένα χάλκινο νόµισµα, κοπής Αθηνών, µετρίας 

διατήρησης, το οποίο χρονολογείται περ. 87–86 π.Χ.
1411

. Στο ανατολικό πέρας του κτηρίου και  

στα ΝΑ, διακρίνεται το θεµέλιο άλλου τοίχου (ΤΧ16), ο οποίος απέχει 2.80µ. από τον 

τοίχο (ΤΧ1) του κτηρίου Ι και προφανώς ανήκει σε άλλο κτήριο (κτήριο ΙΙΙ, σχ. 88). 

Αποκαλύφθηκε σε µήκος 8.40µ. και έχει πλάτος 0.80µ., όσο και ο τοίχος (ΤΧ1), από τον οποίον 

απέχει 2.80µ., πλάτος κατάλληλο για υφιστάµενο δρόµο.  

 

Κτήρια 

Στα Ν∆ του κτηρίου ΙΙ αποκαλύφτηκαν τρεις τοίχοι, που ανήκουν σε κτήριο, το IV, 

(σχ. 84, 89, εικ. 599). Είναι οργανικά δεµένοι µεταξύ τους και το κτήριο σώζεται σε µήκος 10µ. 

και σε πλάτος 11µ. Οι τοίχοι του έχουν πλάτος 0.50µ.–0.60µ. Στα ΝΑ του κτηρίου ΙΙ, 

εντοπίσθηκε τοίχος µε προσανατολισµό Β/ΒΑ–Ν/Ν∆ (κτήριο V, σχ. 84, 90). Έχει µήκος 

                                                 
1409

. Και ο Ν. Ζαφειρόπουλος στην αυτοψία που διενήργησε το 1953 αναφέρει ότι το συγκεκριµένο κτήριο σώζεται 

στο ύψος των θεµελίων του. Βλ. αναφορά µε αρ. πρ. 1547/14.11.1953. 
1410

. ΑΕ, h 12, διαµ. 14 mm, βάρους 1.6 γρ. Ως εµπροσθότυπος απεικονίζεται κεφαλή ∆ιός δαφνοστεφούς προς τα 

δεξιά και ως οπισθότυπος µέσα σε στεφάνι αγριελιάς αετός όρθιος που κοιτάζει προς τα δεξιά. Επί του πεδίου τα 

αρχικά FA (πρβλ. BMC, Pel., 74, αρ. 141, πίν. XV, αρ. 13). 
1411

. Ως εµπροσθότυπος απεικονίζεται κεφαλή Αθηνάς µε κράνος προς τα δεξιά και ως οπισθότυπος ∆ίας σε 

διασκελισµό, µε το δεξί εκτοξεύει κεραυνό και έχει το αριστερό χέρι εκτεταµένο. ΑΕ, h 2, διαµ. 17 mm, βάρους 

3.7 γρ. Πρβλ. SNG, Cop., αρ. 307 (ως προς τον τύπο). Επίσης M. Thompson 1941, 208, υποσ. 24. 
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11.40µ. και πλάτος 0.55µ., η κατασκευή του οποίου είναι από µεγάλους λίθους, 

τοποθετηµένους κατά µήκος και παρά πλάτος (εικ. 600).  

Στα Β και ΒΑ του κτηρίου V, µετά την αποψίλωση του χώρου, αποκαλύφθηκαν άλλα 

δύο κτήρια, τα VI και VII αντίστοιχα (σχ. 84). Επίσης, ένα άλλο µεγάλων διαστάσεων 

εντοπίστηκε εκτός των τειχών, στα Ν∆ της οχύρωσης, το οποίο έχει προσανατολισµό Β∆/ΝΑ, 

το VIII, ορατού µήκους 28µ. και πλάτους 5µ. περίπου (σχ. 84, 91). Πιθανότατα στο χώρο που 

καταλαµβάνει το κτήριο αυτό, ο Ν. Ζαφειρόπουλος αναφέρει ότι βρήκε βάθρο αγάλµατος ίσως 

του 4
ου

 αι. π.Χ.
1412

 και εξωτερικά της δυτικής πλευράς του τείχους εντόπισε µαρµάρινη βάση, 

διαστάσεων 0.51µ. x 0.30µ. που έσωζε την επιγραφή ΜΙΚΡΑΙΒΟΣ/ΘΛΙ [βλ. κατάλογο 

επιγραφών κατά θέση εύρεσης].  

Επίσης επάνω από το θέατρο, κατά τον καθαρισµό, αποκαλύφθηκε κτήριο (IX), του 

οποίου η κατασκευή είναι από ασβεστόλιθο και η βόρεια αυτού πλευρά φαίνεται να αποτελεί το 

εσωτερικό µέτωπο του τείχους (σχ. 83–84). 

 

Θέατρο 

Το 1958 ο Ν. Γιαλούρης πραγµατοποίησε σωστική ανασκαφική έρευνα στο λόφο και 

αποκάλυψε µικρών διαστάσεων θέατρο, το οποίο βρίσκεται στα ΒΑ του τειχισµένου χώρου 

(εικ. 601)
1413

. Από το κοίλο σώζονται εννέα σειρές εδωλίων. Στο ανώτερο διάζωµα οι σειρές 

των εδωλίων πρέπει να ήταν λαξευµένες στο φυσικό βράχο
1414

. ∆ιακρίνονται πέντε κλίµακες, 

που σώζουν τέσσερις αναβαθµούς η κάθε µία. Ο κάθε αναβαθµός έχει πλάτος 0.40µ.–0.45µ. και 

το πλάτος της κλίµακας είναι 0.52µ. Τα εδώλια είναι από πωρόλιθο, ενώ η σκηνή και οι 

πάροδοι από ασβεστόλιθο. Στην κάτω σειρά δεν διακρίνονται εδώλια προεδρίας. Η ορχήστρα 

έχει διάµετρο 9µ., δάπεδο από πατηµένο χώµα και αποχετευτικό αγωγό περιµετρικά για τη 

συλλογή των οµβρίων υδάτων, εσωτερικού πλάτους 0.30µ.–0.33µ. Οι πάροδοι είναι ύψους 2µ. 

(εικ. 602)  

και δεν σώζονται τα λίθινα κατώφλια των θυρών. Έναντι της ορχήστρας βρίσκεται 

κτήριο ορθογώνιας κάτοψης, (σχ. 84, κτήριο Χ), που πιθανόν ανήκει στη σκηνή (σχ. 84, εικ. 

603). Σε όλη την επιφάνεια του λόφου εντοπίζονται και άλλα κτήρια (κτήρια ΧΙ, ΧΙΙ), 

αναληµµατικοί τοίχοι, καθώς και αρχιτεκτονικά µέλη (σχ. 84, εικ. 604).  

 

Ιερά 

Στα ανατολικά πρανή της κορυφής του λόφου Καστρίτσι εντοπίζεται τοίχος, ο οποίος 

σχηµατίζει αµβλεία γωνία και το γεγονός ότι εδράζεται στα κατώτερα πρανή καθώς και η 

                                                 
1412

. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και από την αρ. πρ. 1547/14.11.1953 

αναφορά του Ν. Ζαφειροπούλου προς το ΥΠ.ΕΠ.Θ, ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων. 
1413

. Χρονολογία κατασκευής αναφέρεται το α΄ µισό του 3
ου

 αι. π.Χ. (Daux 1959, 620). 
1414

. Daux 1959, 620. 
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στιβαρή κατασκευή του µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πιθανόν να πρόκειται για ισχυρό 

αναληµµατικό τοίχο, που περιέκλειε το ψηλότερο τµήµα του λόφου (σχ. 83–84, εικ. 605). Στην 

περίπτωση αυτή το ψηλότερο πλάτωµα του λόφου, προς τα ∆, δεν αποκλείεται να φιλοξενούσε 

κάποιο ιερό του άστεως (σχ. 84, κτήριο I)
1415

. Στα µεταγενέστερα χρόνια τα οικοδοµικά 

κατάλοιπα στο πλάτωµα του λόφου καταστράφηκαν από τάφους των ΠΒΥΖ χρόνων. 

Από έλεγχο του αρχείου της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ και από το αρ. πρ. 101/16.05.1960 έγγραφό 

της προκύπτει ότι ο Κ. Αντ. Ροδόπουλος, κάτοικος Κοµπηγαδίου, παρέδωσε στο Ν. Γιαλούρη 

χάλκινο αγαλµάτιο όρθιου Πανός (αρ. κατ. 72 ΜΜΠ), το οποίο βρήκε σε χαράδρα στα ∆ του 

χωριού Κοµπηγάδι, όχι πολύ µακριά από το Καστρίτσι. Το αγαλµατίδιο είναι άριστης 

διατήρησης
1416

. Η στάση του θεού µας επιτρέπει να χρονολογήσουµε το αγαλµατίδιο στον 4
ο
 αι. 

π.Χ. Η M. Jost υποστηρίζει ότι οι θηριοµορφικές παραστάσεις του θεού εµφανίζονται ήδη από 

τον 5
ο
 αι. π.Χ. και φθάνουν έως και τη ρωµαϊκή εποχή, όπως προκύπτει από τα ex voto και τα 

νοµίσµατα
1417

. Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η ακριβής χρονολόγηση του αγαλµατιδίου, 

αφού, όπως γνωρίζουµε κυρίως από τα νοµίσµατα, ο θεός απεικονίζεται µε σύριγγα, ή µε 

λαγοβόλο
1418

.  

 

Υδραγωγείο 

Η πόλη πρέπει να υδροδοτούνταν από την πηγή Κεραµιδάκι που βρίσκεται στα 

χαµηλά ∆/Β∆ πρανή του βουνού Άγιος Αθανάσιος
1419

. Σήµερα παραπλεύρως του βουνού 

υπάρχει χωµατόδροµος και στην αριστερή/δυτική πλευρά του διέρχεται αγωγός τσιµεντένιος, 

που αρδεύει τις καλλιεργούµενες εκτάσεις, οι οποίες βρίσκονται Β και Ν της Επαρχιακής οδού 

Πατρών – Χαλανδρίτσας – Καλαβρύτων. Ο γηγενής Α. Λαζουράς µου ανέφερε ότι «όταν ήταν 

νέος και πήγαινε µε τα πρόβατα στο βουνό θυµόταν σπασµένα κιούγκια στον χώρο της πηγής 

και µάλιστα µου είπε ότι από εδώ έπαιρνε νερό η Γρανπόπολη». Η απόσταση της πηγής από το 

χώρο της πόλης είναι περίπου 1.800µ. και ο αγωγός πρέπει να κατέληγε στα ∆ και πλησιόχωρα 

της οχυρωµένης πόλης. Εκτός των τειχών, στα ∆., ο Ν. Ζαφειρόπουλος αναφέρει ότι είχε βρει 

στελέχη πηλίνων σωλήνων, διαµέτρου 0.22µ.
1420

.  

                                                 
1415

. Κατά τον καθαρισµό στα ∆ του πλατώµατος της κορυφής του λόφου βρέθηκε πεντάδραχµο Βασιλέως Παύλου, 

κοπής 1954.  
1416

.Ο θεός κρατά µε το αριστερό χέρι ρόπαλο, του οποίου το άλλο άκρο στηρίζεται στη βάση. Το δεξί χέρι είναι 

κεκαµµένο προς τα άνω και σώζεται µέχρι τον καρπό. Τα ζωώδη χαρακτηριστικά του τραγοπόδαρου θεού είναι 

τονισµένα (πόδια µικρά, κεφάλι) και καλά διατηρηµένα, εκτός από το πρόσωπο που είναι αποκεκρουµένο. Τα 

κέρατα λείπουν. 
1417

. Jost 1985, 219–224, πίν. 29–30. 
1418

. Στις αργυρές νοµισµατικές εκδόσεις του Αρκαδικού Κοινού του νοµισµατοκοπείου της Μεγάλης Πόλεως, ο 

θεός απεικονίζεται µε λαγοβόλο. Βλ. BMC, Pel., 173, αρ. 48, 50, 174, αρ. 52, πίν. 32, 10, 11. Πρβλ. επίσης BMC, 

Pel., κοπές Ηραίας, 182, αρ. 16, πίν. 34, αρ.12. 
1419

. Βλ. αρ. 92, χάρτης 7 οικείου καταλόγου. 
1420

. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από αναφορά του Εφόρου Αρχαιοτήτων Ν. Ζαφειροπούλου προς το ΥΠ.ΕΠ.Θ, 

∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων (αρ. πρ. 1547/14.11.1953), στην οποία σηµειώνει ότι τα τµήµατα των υδροσωλήνων και 

την επιγραφή µετέφερε στο Μουσείο Πατρών. Μέχρις στιγµής, τα αναφερθέντα από τον Ν. Ζαφειρόπουλο 

ευρήµατα δεν έχουν εντοπιστεί στις αποθήκες της Εφορείας. Στην ίδια αναφορά κάνει µνεία και για αρχιτεκτονικά 
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Νεκροταφεία 

Στον οικισµό Μενυχταίικα του Προφήτη Ηλία (παλ. τοπων. Γκέρµπεσι) και στη θέση 

Καψαλάκι (αρ. 48, χάρτης 7) εντοπίζεται νεκροταφείο των ΑΡΧ χρόνων.  

Στους δύο προς Ν υπερκείµενους λόφους εντοπίζεται το νεκροταφείο πιθανότατα των 

ΕΛΛ χρόνων. Οι γηγενείς Χρ. Κριµπάς, και Ν. Οικονοµόπουλος, οι οποίοι έχουν ιδιοκτησίες 

στη θέση, µου ανέφεραν ότι, όταν «έσπερναν τα χωράφια στα δύο τούµπια που βλέπετε, το υνί 

έσπαγε τάφους που ήταν σαν κουτιά». Οι δύο λόφοι καλλιεργούνται ακόµα και σήµερα. 

Κεραµική φθαρµένη από τη συνεχή καλλιέργεια και πέτρες λειασµένες βρίσκονται διάσπαρτες 

σε όλη την επιφάνεια των λόφων (εικ. 606).  

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Κατά τις εργασίες αποψίλωσης των ετών 2002–2003 περισυνελέγη άφθονη κεραµική, των ΜΕ χρόνων, 

των πρώιµων ΕΛΛ, ΡΩΜ και ΥΡΩΜ χρόνων. Επιπλέον, σε αυτά συγκαταλέγονται όστρακα χρηστικών αγγείων, 

όστρακα σκύφων, πηνία, αγνύθες (πυραµιδόσχηµες, κόλουρου κώνου). Στην ανατολική πλαγιά του λόφου και στα 

χαµηλά πρανή, στα Α του κτηρίου VII, κατά τις εργασίες καθαρισµού του 2007, αποκαλύφθηκαν ακόµη τρία ή 

τέσσερα κτήρια µεγάλων διαστάσεων. Εκτός των τειχών και στα βόρεια στην περιοχή που ονοµάζεται 

Γρανπόπολη (αρ. 57, χάρτης 7) υπάρχουν πολλά κοµµάτια πίθων και µέσα στην πυκνή βλάστηση διακρίνονται 

κατόψεις κτηρίων. 

Ο Ν. Γιαλούρης κατά την ανασκαφή του θεάτρου, βρήκε στο λόφο όστρακα των ΥΕ, τα οποία έχουν 

σχέση µε την προϊστορική κατοίκηση του λόφου, καθώς και ΑΡΧ χρόνων
1421

. Από αυτό πιθανολογείται ότι η 

ύπαρξη νεκροταφείων της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου στις θέσεις Πουρνάρι (αρ. 33, χάρτης 7) και Κρανιά, ή Αλώνια (αρ. 

37, χάρτης 7) του οικισµού Λοµποκά του Μικρού Ποντιά Καλαβρύτων ίσως να σχετίζεται µε τον προϊστορικό 

οικισµό στο Καστρίτσι.  

Από το Καστρίτσι προέρχονται και δύο χάλκινοι «ράβδοι» θύρας, τετράγωνης κάτοψης, στον έναν εκ 

των οποίων προσαρµόζεται χάλκινος γόµφος του στροφέως (αρ. κατ. 50 ΜΜΠ), ένα µικρό κοµµάτι γυάλινου 

αντικειµένου (αρ. κατ. 1958 ΜΜΠ), καθώς και µία λαβή γυάλινου αγγείου, η οποία είχε βρεθεί στην επίχωση του 

θεάτρου (αρ. κατ. 5093 ΜΜΠ).  

Ο K. Kourelis πιστεύει ότι ο λόφος Καστρίτσι πρέπει να αποδοθεί στο µεσαιωνικό κάστρο του San 

Biasio και πιστεύει ότι «The site seems to have been reused in the medieval period, although no medieval finds 

have been published.»
1422

. Στην κορυφή του λόφου, καθώς και στα ανατολικά πρανή του, κατά τις εργασίες, 

εντοπίσαµε περί τους δεκαπέντε κιβωτιόσχηµους τάφους, οι οποίοι ήταν συληµένοι από παλαιά και είχαν 

προσανατολισµό Α–∆ (εικ. 607). 

Τα λιγοστά όστρακα της ΜΕ εποχής, καθώς και εκείνα της ΥΕ που βρέθηκαν από τον Ν. Γιαλούρη 

παραπέµπουν σε εγκατάσταση στην περιοχή του λόφου ήδη από τη µέση τουλάχιστον, εποχή του χαλκού. Η 

κεραµική των κλασικών, ελληνιστικών, ρωµαϊκών και υστερορωµαϊκών χρόνων είναι άφθονη, όχι µόνον στα 

ψηλότερα σηµεία του λόφου, αλλά και στον υπόλοιπο χώρο που καταλαµβάνει η πόλη. Η µυκηναϊκή «παρουσία», 

έστω µε τη µορφή της επιφανειακής έρευνας, φανερώνει ακµή του χώρου στην ύστερη εποχή του χαλκού, καθώς 

                                                                                                                                                            
µέλη που έφεραν κυµάτια και τα βρήκε εξωτερικά της βόρειας πλευράς του τείχους. Παρά τις συνεχείς αυτοψίες 

στην περιοχή δεν µπορέσαµε να εντοπίσουµε τα προαναφερθέντα αρχιτεκτονικά µέλη. 
1421

. Daux 1959, 620. Papadopoulos 1979, 32. 
1422

. Kourelis 2003, 292. 
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και στους ιστορικούς χρόνους, χωρίς να παραβλέψουµε και το γεγονός ότι ο ποταµός και οι πλούσιες πηγές 

του, που βρίσκονται στα Ν, κάλυπταν τις ανάγκες σε νερό, ενώ τα οµαλά κλιµακωτά επίπεδα κατά µήκος της 

κοιλάδας του Σελινούντα επέτρεπαν περιορισµένης έκτασης γεωργική ενασχόληση. Η πυκνή βλάστηση της 

περιοχής εξασφάλιζε, όπως και σήµερα, άφθονο κυνήγι και τη βοσκή των κοπαδιών.  

Τα κατάλοιπα της ΠΒΥΖ περιόδου (κιβωτιόσχηµοι τάφοι) εντοπίζονται στο ανώτερο πλάτωµα, όπου και 

το Τριγωνοµετρικό της ΓΥΣ και στα ανατολικά πρανή του λόφου 

Ο λόφος στο Καστρίτσι έχει στρατηγική σηµασία, γιατί όχι µόνον έχει εποπτεία του ποταµού 

Σελινούντα, ο ρους του οποίου αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους άξονες επικοινωνίας της ενδοχώρας µε την 

παραλιακή ζώνη της Αχαΐας, αλλά επιπλέον έλεγχε και τους άλλους δρόµους που διέρχονταν, ή οδηγούσαν στην 

περιοχή.  

Ο οικισµός των ΚΛ χρόνων που εντοπίστηκε από το Ν. Γιαλούρη στο Μουρίκι (αρ. 38, χάρτης 7) του 

Προφήτη Ηλία (παλ. τοπων. Γκέρµπεσι)
1423

, πιθανότατα ανήκει σε κάποια κώµη που θα ήταν υπό την επιρροή της 

πόλης του Λεοντίου. Η οικιστική εγκατάσταση βρίσκεται πολύ κοντά στην αριστερή/δυτική όχθη του ποταµού 

Σελινούντα, στα ΝΑ πρανή του βουνού Σουρµπάς  (ύψους 1.284µ., φύλλο ΓΥΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑ), 

εκµεταλλευόµενη την προσφυή θέση (εικ. 74). Επιπλέον η τοποθέτησή της στο χώρο αυτόν, επιβεβαιώνει και την 

ύπαρξη της αρχαίας διαδροµής, που διέρχεται από εδώ και στη συνέχεια φθάνει στην ανατολική πύλη του 

Λεοντίου (9
η
 οδός), τα ερείπια της οποίας αναγνωρίζονται στον οχυρωµένο λόφο Καστρίτσι (αρ. 67, χάρτης 7). Η 

ύπαρξη του ποταµού και του εκτεταµένου οµαλού χώρου επέτρεψε την ανάπτυξη του οικισµού-κώµης. Στα Α/ΝΑ 

πρανή του βουνού η πυκνή βλάστηση δεν µας επέτρεψε τον εντοπισµό ασφαλών ενδείξεων που να έχουν σχέση µε 

ενδεχόµενη οχύρωση. Ο αρχαίος οικισµός στο Μουρίκι, ευρισκόµενος στην ευρύτερη περιφέρεια της αχαϊκής 

πόλης Λεόντιον, θα πρέπει διοικητικά να ανήκε σ’ αυτό και να ήταν υπό την επιρροή του. Τα ευρήµατα που 

παραδόθηκαν στη ΣΤ΄ ΕΠΚΑ από τον Κανέλλο Πορετσάνο, αντικατροπτίζουν τη ζωή του οικισµού-κώµης, καθώς 

και την τοπική καλλιτεχνική δραστηριότητα. 

 

                                                 
1423

. Daux 1959, 620. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IΙ  

(Εικ. 1–34)  
 

Εικ. 1: Άποψη του Αροανίων ορέων, ή Χελµού, από Ν∆ 

 

Εικ. 2: Άποψη του όρους Πεντέλεια, ή Ντουρντουβάνα, από ∆/Ν∆  

 

Εικ. 3:  Άποψη της Περιστέρας και των Κλουκινοχωρίων, από Α 

 

Εικ. 4: Ο αυχένας Πριολίθου, από Α 

 

Εικ. 5: Άποψη των βόρειων υπωρειών και των διακλαδώσεων του όρους Ερύµανθος, ή 

Ωλονός, από Β 

 

Εικ. 6: Άποψη των βόρειων απολήξεων του όρους Ερύµανθος, ή Ωλονός, από ΒΑ  

 

Εικ. 7: Οι βόρειες απολήξεις του όρους Ερύµανθος, ή Ωλονός από Α. Στο βάθος η 

κορυφή Λεπίδα 

 

Εικ. 8: Άποψη των νότιων υπωρειών του όρους Παναχαϊκόν, από Ν 

 

Εικ. 9: Άποψη των νότιων υπωρειών του όρους Ερύµανθος, ή Ωλονός και της 

διακλάδωσής του Άγιος Κωνσταντίνος, από Ν∆ (αεροφωτογραφία ΣΤ΄ ΕΠΚΑ) 

 

Εικ. 10: Οι Ν∆ υπώρειες του Τάρταρη, από Ν 

 

Εικ. 11: Άποψη των Β∆ απολήξεων του Τάρταρη και του αρχαιολογικού χώρου Ψωφίδος, 

από Β∆ (αεροφωτογραφία ΣΤ΄ ΕΠΚΑ)  

 

Εικ. 12: Άποψη του όρους Προφήτης Ηλίας, από Ν∆ 

 

Εικ. 13. Μερική άποψη της κοιλάδας του Ερασίνου, ή Βουραϊκού ποταµού, από Ν 

 

Εικ. 14. Μερική άποψη του νότιου τµήµατος της κοιλάδας των Λουσών, από ΒΑ 

 

Εικ. 15. Μερική άποψη της κοιλάδας του Σελινούντα, από Β/Β∆ 

 

Εικ. 16. Μερική άποψη της κοιλάδας του Λάδωνος, ή Ρουφιά στα Α της ∆άφνης  

(παλ. τοπων. Στρέζοβα) 

 

Εικ. 17. Μερική άποψη της κοιλάδας του Λιβαρτζινού, ή Αροάνιου ποταµού, από Β∆ 

(αεροφωτογραφία ΣΤ΄ ΕΠΚΑ) 

 

Εικ. 18.  Μερική άποψη του ανατολικού τµήµατος της κοιλάδας Τριποτάµων – 

Παγκρατίου, που διαρρέεται από τον Πάϊο, ή Ξεροπόταµο ποταµό, ή χείµαρρο 

της Πάου, από Β∆ 

 

Εικ. 19: Ο Κερυνίτης ποταµός, ή Μπουφούσιας, από Β∆ 

 

Εικ. 20: Ο Ερασίνος, ή Βουραϊκός ποταµός, ή Καλαβρυτινό ποτάµι και η οµώνυµη 

κοιλάδα, από Ν 
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Εικ. 21: Ο Σελινούς ποταµός, που ρέει Α της θέσης Καστρίτσι (αρ. θέσης 67), από ∆  

 

Εικ. 22: Ο κύριος ρους του ποταµού Λάδωνος, ή Ρουφιά, που διαρρέει τον κάµπο των 

 Φιλίων 

 

Εικ. 23: Η λίµνη του Φενεού, από Ν∆ 

 

Εικ. 24: Οι πηγές του ποταµού Λάδωνος, ή Ρουφιά, από ∆ 

 

Εικ. 25: Το καρστικό κεφαλάρι του ποταµού Λάδωνος, ή Ρουφιά, από Β∆ 

 

Εικ. 26. Ο κύριος ρους του ποταµού Λάδωνος, ή Ρουφιά, που ρέει στα Α της ∆άφνης  

(παλ. τοπων. Στρέζοβα) 

 

Εικ. 27: Ο Ξεροπόταµος, ή Πάϊος ποταµός, ή χείµαρρος της Πάου, που ρέει στα 

ΒΑ της ∆άφνης (παλ. τοπων. Στρέζοβα) και συγκεκριµένα στα Α της θέσης 

Μετόχια (αρ. θέσης 317) 

 

Εικ. 28. Ο ποταµός Ερύµανθος, που ρέει στα ∆ του αρχαιολογικού χώρου Ψωφίδος, από 

ΝΑ 

 

Εικ. 29. Ο χείµαρρος Στένωµα, κύριος ρους του ποταµού Ερυµάνθου, από Ν/Ν∆ 

 

Εικ. 30. Ο Λιβαρτζινός, ή Αροάνιος ποταµός, που ρέει στα Ν/ΝΑ του αρχαιολογικού  

χώρου Ψωφίδος, από Β/ΒΑ 

 

Εικ. 31. Μερική άποψη του Σειραϊκού ποταµού, που διαρρέει το δυτικό τµήµα της  

κοιλάδας Τριποτάµων – Παγκρατίου, από Α/ΝΑ 

 

Εικ. 32. Μερική άποψη της κοιλάδας των Λουσών, από Β 

 

Εικ. 33. Μερική άποψη της κοιλάδας του Λάδωνος, ή Ρουφιά, από ∆ 

 

Εικ. 34. Μερική άποψη της κοιλάδας του Αροάνιου, ή Κατσάνα ποταµού, από Ν 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV  

(Εικ. 35-567)* 
 

Εικ. 35/1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος. Άποψη του λόφου, από 

ΝΑ 

 

Εικ. 36/1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος. Κτιστός θαλαµοειδής  

τάφος (;) στο πλάτωµα του λόφου 

 

Εικ. 37/1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος. Κατάλοιπο τοίχου, από Ν 

 

Εικ. 38/1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος. Κατάλοιπο τοίχου, από Α 

 

Εικ. 39/1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος. Θραύσµα πίθου µε  

πλαστική διακόσµηση πλαισίων της ΝΝΙΙ εποχής 

 

Εικ. 40/1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος. Τέσσερα θραύσµατα 

πίθου, εκ των οποίων τα δύο φέρουν πλαστική διακόσµηση (µετάβαση ΠΕ προς 

ΜΕ εποχής) 

 

Εικ. 41/2. Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Πλαγιά,  ή Λάκκα. Άποψη 

της θέσης από ΝΑ 

 

Εικ. 42/5. Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Αϊ-Γιάννης, ή Αδιάκοπος. 

Τάφος στην παρειά του δρόµου 

 

Εικ. 43/5. Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Αϊ-Γιάννης, ή Αδιάκοπος. 

Τάφος στην παρειά του δρόµου 

 

Εικ. 44/5. Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Αϊ-Γιάννης, ή Αδιάκοπος. 

Κιβωτιόσχηµος τάφος 

 

Εικ. 45/7. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Αυχένας, ή Εικονοστάσι Αγίου Βασιλείου. 

Άποψη της θέσης, από Ν 

 

Εικ. 46/8. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Αµπέλια. Τρία θραύσµατα πίθων 

 

Εικ. 47/8. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Αµπέλια. Τµήµα τοίχου, από ΝΑ 

 

Εικ. 48/10. Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Μπούρµπουλας. Άποψη της 

θέσης, από Ν 

 

Εικ. 49/12. Πλατανιώτισσα (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα) Καλαβρύτων, θέση Αϊ-Γιώργης. 

Άποψη της ∆ πλευράς του λόφου, από Ν 

 

Εικ. 50/12. Πλατανιώτισσα (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα) Καλαβρύτων, θέση Αϊ-Γιώργης. 

∆ύο θραύσµατα πίθων 

 

Εικ. 51/13. Πλατανιώτισσα (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα) Καλαβρύτων. Άποψη του χωριού, 

από ΝΑ 

 

 

* Ο πρώτος αριθµός αντιστοιχεί στην εικόνα και ο δεύτερος στον αριθµό της θέσης του καταλόγου  
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Εικ. 52/15. Λαπαναγοί Καλαβρύτων, θέση Μετόχι. Άποψη της θέσης, από Ν∆ 

 

Εικ. 53/15. Λαπαναγοί Καλαβρύτων, θέση Μετόχι. Θραύσµα πίθου 

 

Εικ. 54/15. Λαπαναγοί Καλαβρύτων, θέση Μετόχι. Φολίδα πυριτόλιθου 

 

Εικ. 55/16. Λαπαναγοί Καλαβρύτων, θέση Μονή Μακελλαριάς. Άποψη της Μονής, από 

Ν∆ 

 

Εικ. 56/18. Κορφαί (παλ. τοπων Κιρίτσοβα) Καλαβρύτων, θέση Καρές. Άποψη της θέσης, 

από ∆ 

 

Εικ. 57/18. Κορφαί (παλ. τοπων Κιρίτσοβα) Καλαβρύτων, θέση Καρές. Το πέρασµα της 

Κόκκινης Αχλάδας, από ∆ 

 

Εικ. 58/21. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Πράσινο  

Χωράφι,  ή Παλιάχωρα. Πίθος στην αριστερή/δυτική πλευρά του αγροτικού 

δρόµου, από ΝΑ 

 

Εικ. 59/21. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Πράσινο 

Χωράφι,  ή Παλιάχωρα. Αµφικωνικός χάλκινος δακτύλιος (8
ος

 αι. π.Χ.) 

 

Εικ. 60/25. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Γαρού Ράχη. 

Άποψη της θέσης από Α 

 

Εικ. 61/25. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Γαρού Ράχη. 

Θεµέλιο κτηρίου στις Α υπώρειες του λόφου, από ΝΑ 

 

Εικ. 62/25. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Γαρού Ράχη. 

Θεµέλιο κτηρίου στις Α υπώρειες του λόφου, από ΝΑ 

 

Εικ. 63/26. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Γεωργάµ(η) 

Λίµνη. Άποψη του αυχένα, στο πλάτωµα του οποίου βρίσκεται η πηγή Σφίξη, 

από Α/ΝΑ 

 

Εικ. 64/28. ∆ροσάτον Καλαβρύτων (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα), θέση Λάκκες, ή 

Ποτάµι. Τµήµα τοίχου κοντά στην αριστερή/δυτική όχθη του ποταµού, από ΝΑ 

 

Εικ. 65/28. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Λάκκες, ή 

Ποτάµι. ∆ύο τµήµατα αρράβδωτων κιόνων παραπλεύρως της 

αριστερής/δυτικής όχθης του ποταµού, στην ιδιοκτησία Π. Λυµπέρη 

 

Εικ. 66/28. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Λάκκες, ή 

Ποτάµι. Μύλος κτισµένος µε αρχαίο οικοδοµικό υλικό, ιδιοκτησίας Ν. 

Λυµπέρη 

 

Εικ. 67/28. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Λάκκες, ή 

Ποτάµι. Όστρακο µε διακόσµηση τεθλασµένης γραµµής των ΓΕ χρόνων 

 

Εικ. 68/29. Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Αλώνια, ή 

Αγία Παρασκευή. Τρίωτο αλάβαστρο της ΥΕ περιόδου 
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Εικ. 69/29. Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Αγία 

Παρασκευή ή, Αλώνια. Οινοχόη και κάνθαρος των ΠΓΕ χρόνων (παράδοση 

Π. Τζιβλέρης) 

 

Εικ. 70/30. Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Πλατάνα. 

Όστρακα της ΥΕ περιόδου 

 

Εικ. 71/31. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Μέργα Ίσωµα, 

ή Παναγιά. Επίκρανο (πρόσθια όψη) 

 

Εικ. 72/31. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Μέργα Ίσωµα, 

ή Παναγιά. Επίκρανο (πλάγια όψη) 

 

Εικ. 73/31. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Μέργα Ίσωµα, 

ή Παναγιά. Χάλκινο αγαλµάτιο ίππου των ΓΕ χρόνων 

 

Εικ. 74/38. Οικισµός Μουρίκιον Προφήτη Ηλία (παλ. τοπων. Γκέρµπεσι) Καλαβρύτων. 

Άποψη του χώρου όπου βρίσκεται ο οικισµός των ΚΛ χρόνων 

 

Εικ. 75/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. Το  

εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ (τέλη 9
ου

 αι. π.Χ.–αρχές 8
ου

 αι. π.Χ.) 

 

Εικ. 76/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. 

∆ίωτος σκύφος και τριφυλλόστοµη οινοχόη από το εσωτερικό του ταφικού πίθου 

ΙΙ  

 

Εικ. 77/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. 

Τµήµατα δύο προχοειδών αγγείων συγκολληµένα από πολλά κοµµάτια από το 

εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ  

 

Εικ. 78/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. ∆ύο 

κοίλες βάσεις αγγείων συγκολληµένες από πολλά κοµµάτια από το εσωτερικό 

του ταφικού πίθου ΙΙ. Φέρουν διακόσµηση επάλληλων ταινιών 

 

Εικ. 79/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. 

Χάλκινος δακτύλιος, τµήµα χάλκινου σπειροειδούς ελάσµατος, δύο χάλκινοι 

σφηκωτήρες διπλής περιέλιξης που απολήγουν σε κώνους, δύο χάλκινοι 

σφηκωτήρες τετραπλής περιέλιξης και χάλκινη περόνη από το εσωτερικό του 

ταφικού πίθου ΙΙ 

 

Εικ. 80/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. 

Χάλκινο ειδώλιο ιππαρίου που ίσταται σε ορθογώνια βάση, χάλκινος 

τετράκτινος τροχός και χάλκινο αντικείµενο σε σχήµα καλάθου από το 

εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

Εικ. 81/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. 

Τέσσερις χάλκινοι δακτύλιοι περιδέραιου, δύο γυάλινες ψήφοι καστανού 

χρώµατος ενωµένες, χάλκινη ψήφος, δύο ελλειψοειδείς λίθινες ψήφοι, χάλκινος 

δακτύλιος, πιθανόν ενώτιο, δύο χάλκινοι αµφικωνικοί δακτύλιοι και χάλκινη 

ενόφθαλµη ψήφος από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

Εικ. 82/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. 

Θραύσµατα χάλκινης πόρπης και τµήµα χάλκινης τοξωτής πόρπης από το 

εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 
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Εικ. 83/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. 

Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. Τρία 

αποτµήµατα σιδερένιου πλακιδίου (;), δύο ελλιπείς σιδερένιες πόρπες, σιδερένιος 

δακτύλιος, δύο θραύσµατα σιδερένιου σφηκωτήρα και θραύσµατα οξειδωµένης 

πόρπης από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

Εικ. 84/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. 

Χάλκινο σπειροειδές έλασµα σωζόµενο σε τέσσερα τµήµατα και χάλκινος 

δακτύλιος από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

Εικ. 85/41. Καλάβρυτα, θέση Άγιοι  Θεόδωροι, ή Αϊθοδωρότρυπα. Άποψη της θέσης, 

από Ν 

 

Εικ. 86/46. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Επτά Πηγάδια. ∆ύο 

συνανήκοντα τµήµατα πλακιδίου µε ανάγλυφη διακόσµηση 

 

Εικ. 87/48. Οικισµός Μενυχταίικα Προφήτη Ηλία (παλ. τοπων. Γκέρµπεσι) Καλαβρύτων, 

θέση Καψαλάκι. Χάλκινη αριστερή κνηµίδα των ΑΡΧ χρόνων  

 

Εικ. 88/49. Φλάµπουρα Καλαβρύτων, θέση Βελβίνικο. Ακέραιος κάνθαρος του «ψηλού 

τύπου» των ΠΑΡΧ χρόνων 

 

Εικ. 89/51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη. Άποψη του λοφίσκου, από Β∆ 

 

Εικ. 90/51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη. Οι κυκλικές κατασκευές Α΄ και Β΄, από 

Ν∆ 

 

Εικ. 91/51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη. Η κυκλική κατασκευή Γ΄, από Ν∆ 

 

Εικ. 92/51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη. Η κυκλική κατασκευή ∆΄, από Ν∆ 

 

Εικ. 93/53. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων. Το κάτω τµήµα 

αρυβαλλοειδούς µόνωτης ληκύθου  (τέλη 5
ου

 αι. π.Χ.–α΄ µισό 4
ου

 αι. π.Χ.) 

 

Εικ. 94/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. 

Άποψη του Κάστρου, από ∆/Β∆ 

 

Εικ. 95/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. 

Κατάλοιπα κτηρίου στις ∆ υπώρειες του Κάστρου 

 

Εικ. 96/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. 

Κατάλοιπα κτηρίου στις ∆ υπώρειες του Κάστρου, στη δεξιά/νότια πλευρά του 

δρόµου Καλαβρύτων – Λουσών 

 

Εικ. 97/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. 

Κατάλοιπα κτηρίου στις Β∆ υπώρειες του Κάστρου 

 

Εικ. 98/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. 

Όστρακα ΒΥΖ εποχής από τις ∆ υπώρειες του Κάστρου 

 

Εικ. 99/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Λόφος Κάστρο, ή Σκυλόλακκα. 

Μερική άποψη του λόφου, από Β 
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Εικ. 100/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Λόφος Κάστρο, ή 

Σκυλόλακκα. Μερική άποψη της βόρειας πλευράς της οχύρωσης, από Α 

 

Εικ. 101/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Λόφος Κάστρο, ή Σκυλόλακκα. 

Μερική άποψη της βόρειας πλευράς της οχύρωσης, από ∆ 

 

Εικ. 102/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Λόφος Κάστρο, ή Σκυλόλακκα. 

Άποψη του διαχρονικού περάσµατος στα ΝΑ του λόφου 

 

Εικ. 103/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Λόφος Κάστρο, ή Σκυλόλακκα. 

Όστρακα άβαφης κεραµικής από τη θέση 

 

Εικ. 104/56. Καλάβρυτα, θέση (Επαρχιακή οδός Καλαβρύτων – Λουσών – 

Κλειτορίας). Τµήµα αγωγού κυκλικής διατοµής, στην αριστερή/βόρεια πλευρά 

της οδού 

 

Εικ. 105/56. Καλάβρυτα, θέση (Επαρχιακή οδός Καλαβρύτων – Λουσών – 

Κλειτορίας). Τµήµα αγωγού µε κοίλες κεραµίδες της ΥΒΥΖ περιόδου, στην 

αριστερή/βόρεια πλευρά της οδού 

 

Εικ. 106/57. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Γρανπόπολις. Όστρακα χονδροειδούς 

κεραµικής από τη θέση 

 

Εικ. 107/59. Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆. Μάρτιν-Παππά. 

Όστρακα από την εκσκαφή 

 

Εικ. 108/59. Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆. Μάρτιν-Παππά. 

Τµήµα αγωγού µε κτιστά τοιχώµατα ΥΡΩΜ χρόνων 

 

Εικ. 109/59. Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆. Μάρτιν-Παππά. 

Τµήµα αγωγού των ΒΥΖ χρόνων 

 

Εικ. 110/60. Καλάβρυτα, θέση Φίντεϊ. Τµήµα τείχους σε πίνακα του W. Linton µε τίτλο «Τα 

Καλάβρυτα του 1856» 

 

Εικ. 111/62. Καλάβρυτα, θέση Στάδιον,  ή Νέα Σφαγεία. Τρία θραύσµατα λαβών 

 

Εικ. 112/62. Καλάβρυτα, θέση Στάδιον, ή Νέα Σφαγεία. Θραύσµα επίπεδης βάσης και 

λαβών κυκλικής διατοµής 

 

Εικ. 113/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος. Οινοχόη 

από το εσωτερικό του ταφικού πίθου Ι των ΠΑΡΧ χρόνων 

 

Εικ. 114/63.   Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος. ∆ύο  

 βελόνες πορπών και δύο σφηκωτήρες διπλής περιέλιξης, εκ των οποίων ο 

πρώτος σε δύο κοµµάτια, από το εσωτερικό του ταφικού πίθου Ι των ΠΑΡΧ 

χρόνων 

 

Εικ. 115/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας «Αχαϊκές Πρωτεΐνες». Χυτροειδές αγγείο των ΠΓΕ χρόνων 

 

Εικ. 116/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Θραύσµα κανθάρου 

των ΓΕ χρόνων 
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Εικ. 117/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξερόκαµπος, 

οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Θραύσµα 

οριζόντιας κυκλικής λαβής 

 

Εικ. 118/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Όστρακα από την 

ανασκαφή 

 

Εικ. 119/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Όστρακα από την 

ανασκαφή 

 

Εικ. 120/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Όστρακο 

πιθοειδούς αγγείου µε σχοινοειδή και εµπίεστη διακόσµηση και όστρακο ΡΩΜ 

χρόνων 

 

Εικ. 121/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Τµήµα πιθοειδούς 

αγγείου συγκολληµένο από πολλά κοµµάτια 

 

Εικ. 122/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος. 

Κανθαρόσχηµο κύπελλο των ΕΛΛ χρόνων συγκολληµένο από πολλά κοµµάτια 

 

Εικ. 122α/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Αρύβαλλος,  

ελλιπής ως προς το άνω τµήµα, χρονολογούµενος 575–570 π.Χ. 

 

Εικ. 122β/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Κάνθαρος των ΓΕ 

χρόνων 

 

Εικ. 122γ/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο   

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Άποψη του ΤΧ1, 

από Β/Β∆ 

 

Εικ. 122δ/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Αγνύθες 

τετράγωνης και κυκλικής διατοµής 

 

Εικ. 122ε/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Μερική άποψη 

των ανεσκαµµένων πίθων, ανατολικά του µεγάλου ΤΧ1, από Ν∆ 

 

Εικ. 122στ/63.Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Ο πίθος IV 

ανοικτός, από Ν∆  

 

Εικ. 122ζ/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Μελαµβαφής 

κάνθαρος των ΠΓΕ χρόνων από το εσωτερικό του πίθου IV 

 

Εικ. 122η/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  
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ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Οι πίθοι XV 

και XVI, από Ν∆ 

 

Εικ. 122θ/63.  Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Ο πίθος XXV 

ανοικτός, από ∆ 

 

Εικ. 122ι/63.  Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Ο πίθος XXVIII 

κλειστός, από Ν/ΝΑ 

 

Εικ. 122ια/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Οινοχόη των ΓΕ  

χρόνων, σωζόµενη εν µέρει 

 

Εικ. 123/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ. Μουτζουρούλια. 

Θραύσµα χείλους αγγείου της ΝΝ εποχής 

 

Εικ. 124/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ. Μουτζουρούλια. 

Τµήµα λαβής πιθανόν των ΠΡ χρόνων 

 

Εικ. 125/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ. Μουτζουρούλια. 

Όστρακο της ΥΓΕ περιόδου µε εµπίεστη διακόσµηση 

 

Εικ. 126/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ. Μουτζουρούλια. 

Ταινιωτές λαβές του 2
ου

 αι. π. Χ.–αρχές 1
ου

 αι. π. Χ. 

 

Εικ. 127/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μερική άποψη του ΤΧ1, από ∆ 

 

Εικ. 128/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μερική άποψη του ΤΧ1, από Ν, µε εµφανή και τα 

δύο µέτωπά του 

 

Εικ. 129/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μερική άποψη του ΤΧ1, από Ν∆ 

 

Εικ. 130/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ΤΧ1 (λεπτοµέρεια) 

 

Εικ. 131/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Το βόρειο πέρας του ΤΧ1, από Β 

 

Εικ. 132/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μερική άποψη του ΤΧ3, από Ν∆ 

 

Εικ. 133/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Όψη της δυτικής παρειάς του ΤΧ3, από Β∆ 

 

Εικ. 134/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Τοµή δυτικά του ΤΧ3, από Β∆ 

 

Εικ. 135/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Ο πίθος ΙΙ των ΥΓΕ χρόνων κατά χώραν 
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Εικ. 136/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου 

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ∆ίωτος σκύφος από το εσωτερικό του 

ταφικού πίθου ΙΙ 

 

Εικ. 137/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Οινοχόη από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

Εικ. 138/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ∆ίωτο σκυφίδιο από το εσωτερικό του ταφικού 

πίθου ΙΙ 

 

Εικ. 139/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ∆ίωτο σκυφίδιο, ελλιπές κατά το ήµισυ, από το 

εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

Εικ. 140/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μικρό ανοιχτό αγγείο και τµήµα υψίποδου  

κρατήρα από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

Εικ. 141/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Κάλαθος από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

Εικ. 142/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Ο ταφικός πίθος ΙΙΙ κατά χώραν 

 

Εικ. 143/66. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Μαρτόπολις. Άποψη της θέσης, από ∆ 

 

Εικ. 144/66. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Μαρτόπολις. Θεµέλια τοίχου ευτελούς 

κατασκευής, από Ν∆ 

 

Εικ. 145/68. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο Τρεµουλά. Άποψη του βουνού Γκρεµουλ(ι)άς, ή 

Μικρός Γκρεµουλ(ι)άς, από Α/ΝΑ 

 

Εικ. 146/69. Καλάβρυτα, θέση Κιούπια. Κράνος πρώιµου Ιλλυρικού τύπου των αρχών της 

ΠΑΡΧ εποχής από το εσωτερικό ταφικού πίθου (πρόσθια όψη) 

 

Εικ. 147/69. Καλάβρυτα, θέση Κιούπια. Κράνος πρώιµου Ιλλυρικού τύπου των αρχών της 

ΠΑΡΧ εποχής από το εσωτερικό ταφικού πίθου (πλάγια όψη) 

 

Εικ. 148/69. Καλάβρυτα, θέση Κιούπια. ∆ύο χάλκινες κνηµίδες των αρχών της ΠΑΡΧ 

εποχής από το εσωτερικό ταφικού πίθου 

 

Εικ. 149/69. Καλάβρυτα, θέση Κιούπια. Σιδερένιο ξίφος, χάλκινη αιχµή δόρατος και δύο  

σιδερένιες αιχµές ακοντίων των αρχών της ΠΑΡΧ εποχής από το εσωτερικό 

ταφικού πίθου 

 

Εικ. 150/70. Καλάβρυτα, θέση Καµάρες, ή Βύθισµα. Εικονιστική ανδρική κεφαλή 

Κοσµητού του τέλους του 2
ου

 αι. µ.Χ.–των αρχών 3
ου

 αι. µ.Χ. (πρόσθια όψη) 

 

Εικ. 150α/70. Καλάβρυτα, θέση Καµάρες, ή Βύθισµα. Εικονιστική ανδρική κεφαλή 

Κοσµητού του τέλους του 2
ου

 αι. µ.Χ.–των αρχών 3
ου

 αι. µ.Χ. (πλάγια όψη) 

 

Εικ. 151/70.  Καλάβρυτα, θέση Καµάρες, ή Βύθισµα. Τείχος στην αριστερή/νότια όχθη  

του ρέµατος που κατέρχεται από το βουνό Πριόνι, ο οποίος πιθανόν ανήκει σε 
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πεσσό του υδραγωγείου της Κύναιθας 

 

Εικ. 152/71. Καλάβρυτα. Άποψη της κωµόπολης, από ΝΑ 

 

Εικ. 153/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Μελαµβαφής 

κάνθαρος του «ψηλού τύπου» από το εσωτερικό του ταφικού πίθου Ι (αρχές της 

ΠΑΡΧ εποχής) 

 

Εικ. 154/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Όστρακα που 

ανήκουν σε χυτροειδές αγγείο µε έξω νεύον χείλος από το εσωτερικό του 

ταφικού πίθου ΙΙΙ 

 

Εικ. 155/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Όστρακα που 

ανήκουν σε χυτροειδές αγγείο από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙΙ 

 

Εικ. 156/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Κάνθαρος του 

«ψηλού τύπου» από το εσωτερικό του ταφικού πίθου V, συγκολληµένος από 

πολλά κοµµάτια (αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 

 

Εικ. 157/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά.  Κάνθαρος του  

«ψηλού τύπου» από το εσωτερικό του ταφικού πίθου V µε παράσταση ιχθύος 

στην κάθε όψη του, ζωγραφισµένος µε επίθετο χρώµα (αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 

 

Εικ. 158/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Κάνθαρος από 

το εσωτερικό του ταφικού πίθου V, µε µετόπη στη ζώνη λαβών, η οποία 

χωρίζεται σε δύο µέρη (αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 

 

Εικ. 159/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Κάνθαρος από 

το εσωτερικό του ταφικού πίθου VΙ (αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 

 

Εικ. 160/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Κοτύλη από το 

εσωτερικό του ταφικού πίθου VI (αρχές της ΠΑΡΧ εποχής)  

 

Εικ. 161/73. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Σάλµενα. Άποψη της 

θέσης, από ΝΑ 

 

Εικ. 162/74. Καλάβρυτα, θέση Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου. Όστρακο ΓΕ χρόνων 

 

Εικ. 163/75. Καλάβρυτα, θέσης Άγιος Κωνσταντίνος, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. 

Μαυροειδή και Σία (πρώην Πέτρου Ψευτούδη). Όστρακα από την ανασκαφή 

 

Εικ. 164/75. Καλάβρυτα, θέσης Άγιος Κωνσταντίνος, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. 

Μαυροειδή και Σία (πρώην Πέτρου Ψευτούδη). Τέσσερις πυραµιδόσχηµες 

αγνύθες, εκ των οποίων οι τρεις είναι αποκεκρουµένες στο άνω άκρο τους 

 

Εικ. 165/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς,  ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Το όρος 

Αυγό, από ∆ 

 

Εικ. 166/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Το διάσελο, 

από ∆  

 

Εικ. 167/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Το 

Κακόπορτο από τη θέση ανασκαφής, από Ν∆ 
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Εικ. 168/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Πλίνθος 

δωρικού γείσου 

 

Εικ. 169/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς,  ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Θραύσµατα 

κεραµίδων που σώζουν ίχνη ερυθρού γανώµατος 

 

Εικ. 170/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς,  ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Η Β∆ γωνία  

του κτηρίου, η οποία δεν σώζεται, και η τάφρος θεµελίωσης, από ΝΑ 

(ανασκαφική περίοδος 2005) 

 

Εικ. 171/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. ∆υτικό 

πέρας της βόρειας πλευράς του κτηρίου και η τάφρος θεµελίωσής του στο 

κροκαλοπαγές πέτρωµα, από Α (ανασκαφική περίοδος 2005) 

 

Εικ. 172/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Μερική 

άποψη της βόρειας πλευράς, από ∆ (ανασκαφική περίοδος 2005) 

 

Εικ. 173/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς,  ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Απότµηµα  

σπονδύλου ραβδωτού κίονα από πωρόλιθο (ανασκαφική περίοδος 2005) 

 

Εικ. 174/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς,  ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Απότµηµα  

τριγλύφου από το γλυπτό διάκοσµο του µνηµείου (ανασκαφική περίοδος 2005) 

 

Εικ. 175/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Σιδερένια 

λόγχη (ανασκαφική περίοδος 2005) 

 

Εικ. 176/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Μερική 

άποψη της ανατολικής πλευράς του κτηρίου, από Ν, µε εµφανείς τους 

συνδέσµους στους λίθους. Τµήµα επιστυλίου κατά χώραν (ανασκαφική περίοδος 

2006) 

 

Εικ. 177/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Μερική 

άποψη της ανατολικής πλευράς του κτηρίου, από Ν/ΝΑ (λεπτοµέρεια) 

(ανασκαφική περίοδος 2006) 

 

Εικ. 178/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Μεγάλο 

τµήµα επιστυλίου, που σώζει σταγόνες (ανασκαφική περίοδος 2006) 

 

Εικ. 179/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. ∆υτική 

πλευρά του κτηρίου, από Α (ανασκαφική περίοδος 2006) 

 

Εικ. 180/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Οι τοµές Ε, 

ΣΤ και Ζ, από ∆/Β∆ (ανασκαφική περίοδος 2007) 

 

Εικ. 181/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Οι τοµές Ε 

και Ζ, από ΝΑ (ανασκαφική περίοδος 2007)  

 

Εικ. 182/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Πλίνθος 

δωρικού γείσου από την τοµή Ε (ανασκαφική περίοδος 2007)  

 

Εικ. 183/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Τµήµα 

εναέτιας µαρµάρινης σίµης µε εγχάρακτη διακόσµηση ανθεµίων (ασυντήρητη) 

από την τοµή Ε (ανασκαφική περίοδος 2007) 
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Εικ. 184/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. Τµήµα 

της νότιας πλευράς του σηκού του ναού, από ΝΑ, στην τοµή ΣΤ (ανασκαφική 

περίοδος 2007) 

 

Εικ. 185/77. Καλάβρυτα, θέση Ξυδιά. Άποψη της θέσης, από Β∆ 

 

Εικ. 186/78. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση λόφος Γλινίτσα. Άποψη του λόφου, 

από Ν 

 

Εικ. 187/78. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση λόφος Γλινίτσα. Τµήµα τοίχου στα 

Ν πρανή του λόφου, από Ν∆ 

 

Εικ. 188/78. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση λόφος Γλινίτσα. Τµήµα τοίχου στα 

Ν πρανή του λόφου, από ∆/Ν∆ 

 

Εικ. 189/78. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση λόφος Γλινίτσα. Άποψη της 

στενόµακρης κοιλάδας που εκτείνεται στα Α του λόφου 

 

Εικ. 190/79. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Τουρκοµνήµατα. Ακέραιο γυάλινο 

µυροδοχείο του 2
ου

 αι. µ. Χ. και το κάτω µέρος άλλου γυάλινου µυροδοχείου 

 

Εικ. 191/80. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Μπαρτσαίικο Ποτάµι. Λιθόπλινθος 

που σώζει αναβαθµό 

 

Εικ. 192/81. Κρυονέριον (παλ. τοπων. Ασάνι) Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό). 

Κάνθαρος του «ψηλού τύπου» από εγχυτρισµό σε αµφορέα (αρχές ΠΑΡΧ 

εποχής) 

 

Εικ. 193/81. Κρυονέριον (παλ. τοπων. Ασάνι) Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό). 

Όστρακα από το εσωτερικό ταφικού πίθου 

 

Εικ. 194/81. Κρυονέριον (παλ. τοπων. Ασάνι) Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό). 

Άωτο ηµισφαιρικό σκυφίδιο (µέσα του 2
ου

 αι. π.Χ.–µέσα του 1
ου

 αι. π.Χ.)  

 

Εικ. 195/83. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Καστανιά. Τεµάχια κεραµίδων στα 

πρανή αγροτικού δρόµου 

 

Εικ. 196/84. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Παναγιά. Λιθόπλινθος µε λειασµένη 

την επιφάνεια 

 

Εικ. 197/84. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Παναγιά. Άποψη της προς Α έκτασης 

της θέσης, από ∆ 

 

Εικ. 198/84. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Παναγιά. Κοµµάτια κεραµίδων 

λακωνικού τύπου 

 

Εικ. 199/84. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Παναγιά. Όστρακα. Μεταξύ αυτών 

τµήµα χείλους αγγείου που φέρει ανάγλυφο δακτύλιο (αρχές 5
ου

 αι. π. Χ.) 

 

Εικ. 200/85. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Εκκλησία Αγίου Νικολάου. 

Μεγάλο τµήµα αρράβδωτου κίονα από γκρίζο ασβεστόλιθο στον αύλειο χώρο 

της εκκλησίας 
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Εικ. 201/86. Οικισµός Πρίµησι Καλαβρύτων, θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι, Άγιος 

Ιωάννης. Άποψη του λόφου, από Α/ΒΑ  

 

Εικ. 202/86. Οικισµός Πρίµησι Καλαβρύτων, θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι , Άγιος 

Ιωάννης. ∆ωρικό κιονόκρανο κατά χώραν 

 

Εικ. 203/86. Οικισµός Πρίµησι Καλαβρύτων, θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι , Άγιος 

Ιωάννης. Τµήµατα αρράβδωτων κιόνων κατά χώραν 

 

Εικ. 204/86. Οικισµός Πρίµησι Καλαβρύτων, θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι , Άγιος 

Ιωάννης. Τµήµατα αρράβδωτων κιόνων κατά χώραν 

 

Εικ. 205/86. Οικισµός Πρίµησι Καλαβρύτων, θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι , Άγιος 

Ιωάννης. Επτά θραύσµατα χάλκινου ανδριάντα 

 

Εικ. 206/86. Οικισµός Πρίµησι Καλαβρύτων, θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι , Άγιος 

Ιωάννης. Τρία τραχέα θραύσµατα χάλκινου ανδριάντα 

 

Εικ. 207/86. Οικισµός Πρίµησι Καλαβρύτων, θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι , Άγιος 

Ιωάννης. Κυλινδρικό θραύσµα χυτού ελάσµατος από χάλκινο ανδριάντα  

 

Εικ. 208/86. Οικισµός Πρίµησι Καλαβρύτων, θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι , Άγιος 

Ιωάννης.Τρία θραύσµατα χυτού ελάσµατος κόµης χάλκινου ανδριάντα 

 

Εικ. 209/86. Οικισµός Πρίµησι Καλαβρύτων, θέση θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι , Άγιος 

Ιωάννης. Το πρόσθιο τµήµα άκρας αριστεράς χειρός χάλκινου ανδριάντα, µε 

αποκεκρουµένους τους δακτύλους, των οποίων σώζεται η αρχή και το πίσω 

τµήµα της παλάµης 

 

Εικ. 210/86. Οικισµός Πρίµησι Καλαβρύτων, θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι , Άγιος 

Ιωάννης. Η πηγή Πρίµισι 

 

Εικ. 211/86. Οικισµός Πρίµησι Καλαβρύτων, θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι , Άγιος 

Ιωάννης. Τµήµα αρχαίας διαδροµής (;), διεύθυνσης Β–Ν, κατά K. Tausend 

 

Εικ. 212/86. Οικισµός Πρίµησι Καλαβρύτων, θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι , Άγιος 

Ιωάννης. Τµήµα διάνοιξης δρόµου στα Ν της πηγής Πρίµισι 

 

Εικ. 213/87. Κρυονέριον (παλ. τοπων. Ασάνι) Καλαβρύτων, θέση Αλώνια. Ακέραιη 

λήκυθος-οινοχόη από το εσωτερικό ταφικού πίθου (τέλος της ΥΓΕ–αρχές ΠΑΡΧ 

εποχής) 

 

Εικ. 214/87. Κρυονέριον (παλ. τοπων. Ασάνι) Καλαβρύτων, θέση Αλώνια. Κάνθαρος 

συγκολληµένος από πολλά κοµµάτια από το εσωτερικό ταφικού πίθου (τέλος της 

ΥΓΕ–αρχές ΠΑΡΧ εποχής) 

 

  

Εικ. 215/87. Κρυονέριον (παλ. τοπων. Ασάνι) Καλαβρύτων, θέση Αλώνια. Ακέραιο δίωτο 

αγγείο (κάνθαρος ;) από το εσωτερικό ταφικού πίθου (τέλος της ΥΓΕ–αρχές 

ΠΑΡΧ εποχής) 

 

Εικ. 216/87. Κρυονέριον (παλ. τοπων. Ασάνι) Καλαβρύτων, θέση Αλώνια. Απιόσχηµος 

αρύβαλλος από το εσωτερικό ταφικού πίθου (τέλος της ΥΓΕ–αρχές ΠΑΡΧ 

εποχής) 
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Εικ. 217/88. Καλάβρυτα, θέση Λυσσόνερο, ή Λυσσόβρυση, ή Βροντό. Πιθανή 

αρχαία διάνοιξη, από Β 

 

Εικ. 218/88. Καλάβρυτα, θέση Λυσσόνερο, ή Λυσσόβρυση, ή Βροντό. Πιθανή αρχαία 

διάνοιξη, από Ν 

 

Εικ. 219/90. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Βρωµονέρι. Κωνικό σφονδύλι από 

στεατίτη από το εσωτερικό θαλαµοειδούς τάφου της ΥΕ ΙΙΙ περιόδου 

 

Εικ. 220/91. Άνω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά Θεοτόκου) Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

Νικόλαος. Άποψη της θέσης, από τη θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων 

Θεοδώρων (αρ. θέσης 76) 

 

Εικ. 221/91. Άνω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά Θεοτόκου) Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

Νικόλαος. Πιθανή αρχαία διάνοιξη στα Α της θέσης 

 

Εικ. 222/91. Άνω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά Θεοτόκου) Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

Νικόλαος. Τµήµα πιθανής αρχαίας διάνοιξης στα Α της θέσης  

 

Εικ. 223/91. Άνω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά Θεοτόκου) Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

Νικόλαος. Μονοπάτι στα Ν∆ της θέσης 

 

Εικ. 224/92. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Καραµεσιναίικα. Μικρογραφικός σκύφος 

των ΑΡΧ χρόνων 

 

Εικ. 225/92. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Καραµεσιναίικα. Χάλκινο κοχλιάριο  

µε γεωµετρική διακόσµηση τεθλασµένης γραµµής των ΠΓΕ χρόνων 

 

Εικ. 226/94. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Μονή Αγίου Νικολάου. Άποψη του λόφου, 

από Β∆ 

 

Εικ. 227/103. Κέρτεζη Καλαβρύτων, θέση Ράχη Ρουµάνη. Ψευδόστοµος αµφορέας της ΥΕ 

ΙΙΙΓ περιόδου 

 

Εικ. 228/105. Οικισµός Χαρακτινού Κάτω Λουσών (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) 

Καλαβρύτων. Μερική άποψη της θέσης. Στο βάθος το ιερό της Αρτέµιδος 

 

Εικ. 229/105. Οικισµός Χαρακτινού Κάτω Λουσών (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) 

Καλαβρύτων. Τµήµα αρχαίας διάνοιξης  

 

Εικ. 230/105. Οικισµός Χαρακτινού Κάτω Λουσών (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) 

Καλαβρύτων. Θραύσµα καλυπτήριας κεραµίδας 

 

Εικ. 231/106. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, θέση 

Παναγιά. Άποψη του χώρου (αεροφωτογραφία Λ. Κολώνας) 

 

Εικ. 232/106. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, θέση 

Παναγιά. Άποψη του ιερού της Αρτέµιδος και των καταβοθρών, από ΒΑ 

 

Εικ. 233/106. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, θέση 

Παναγιά. Άποψη της κοιλάδας των Λουσών (βόρειο τµήµα), από ΝΑ 
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Εικ. 234/106. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, θέση 

Παναγιά. Άποψη του ναού της Ηµερασίας Αρτέµιδος (µετά την καθαίρεση του 

ναϋδρίου της Παναγίας), από ΒΑ 

 

Εικ. 235/106. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, θέση 

Παναγιά. Χάλκινο ψέλλιο των ΓΕ χρόνων  

 

Εικ. 236/107. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, θέση 

Φούρνοι. Άποψη της θέσης και της ανασκαφής (αεροφωτογραφία Λ. Κολώνας) 

 

Εικ. 237/110. Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαµάκου) Καλαβρύτων, θέση Χαµακαίικο Βουνό, ή 

Κ(ο)υκλάκι. Άποψη του λόφου, από ∆/Ν∆ 

 

Εικ. 238/110. Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαµάκου) Καλαβρύτων, θέση Χαµακαίικο Βουνό, ή 

Κ(ο)υκλάκι. Το δυτικό τµήµα του πλατώµατος, από Α 

 

Εικ. 239/110. Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαµάκου) Καλαβρύτων, θέση Χαµακαίικο Βουνό, ή 

Κ(ο)υκλάκι. Άποψη της ανατολικής πλευράς της οχύρωσης, από Ν 

 

Εικ. 240/110. Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαµάκου) Καλαβρύτων, θέση Χαµακαίικο Βουνό, ή 

Κ(ο)υκλάκι. Άποψη της δυτικής πλευράς της οχύρωσης, από Ν 

 

Εικ. 241/110. Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαµάκου) Καλαβρύτων, θέση Χαµακαίικο Βουνό, ή 

Κ(ο)υκλάκι. Άποψη του δυτικού τµήµατος του πλατώµατος, από ∆ 

 

Εικ. 242/110. Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαµάκου) Καλαβρύτων, θέση Χαµακαίικο Βουνό, ή 

Κ(ο)υκλάκι. Άποψη του δυτικού τµήµατος του πλατώµατος και της νότιας 

πλευράς της οχύρωσης, από ∆ 

 

Εικ. 243/110. Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαµάκου) Καλαβρύτων, θέση Χαµακαίικο Βουνό, ή 

Κ(ο)υκλάκι. Όστρακα από την τοµή Ι (α. τέλος 3
ου

 αι. π.Χ.–α΄ µισό του 2
ου

 αι. 

π.Χ., β. τέλη του 4
ου

 αι. π.Χ.) 

 

Εικ. 244/114. Λαγοβούνιον Καλαβρύτων, θέση Ασφακοβούνι. Όστρακα από τη θέση των  

ΠΡ (;) χρόνων 

 

Εικ. 245/115. Λαγοβούνιον Καλαβρύτων, θέση Άγιος Νικόλαος. Άποψη της θέσης, από ∆. 

Στο βάθος η κοιλάδα του Ερασίνου, ή Βουραϊκού ποταµού 

 

Εικ. 246/115. Λαγοβούνιον Καλαβρύτων, θέση Άγιος Νικόλαος. Κοµµάτια κεραµίδων και 

πίθων στην παρειά του δρόµου 

 

Εικ. 247/119. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος. Άποψη του 

λόφου, από Β∆ 

 

Εικ. 248/119. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος. Άνδηρα στη Β∆ 

πλευρά του λόφου 

 

Εικ. 249/119. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος. Αναληµµατικός 

(;) τοίχος στα ∆ πρανή του λόφου (νότιο πέρας) 

 

Εικ. 250/119. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος. Θεµέλιο τοίχου 

της ανατολικής πλευράς του πύργου (;) 
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Εικ. 251/119. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος. Τµήµα 

αρχαίας (;) διάνοιξης και πέτρες που την οριοθετούν, από Ν 

 

Εικ. 252/119. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος. Άποψη του 

τµήµατος της αρχαίας (;) διάνοιξης, από ∆ 

 

Εικ. 253/129. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Πύργος. Τµήµα τοίχου 

από πλακοειδείς λίθους και οπτοπλίνθους 

 

Εικ. 254/129. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Πύργος. Τµήµα αγωγού 

από κοίλες κεραµίδες 

 

Εικ. 255/130. Κάνδαλος Καλαβρύτων, θέση Ύψωµα Μπουρή. Άποψη του γηλόφου, από ∆ 

 

Εικ. 256/132. Κάνδαλος Καλαβρύτων, θέση Αρνούγκα. Άποψη του υψώµατος, από ∆ 

 

Εικ. 257/135. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Λάκκωµα, ή Λάκκος. 

Άποψη της θέσης, από ∆ 

 

Εικ. 258/135. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Λάκκωµα, ή Λάκκος. 

Λήκυθος-οινοχόη των ΠΓΕ χρόνων από το εσωτερικό ταφικού πίθου 

 

Εικ. 259/135. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Λάκκωµα, ή Λάκκος. 

Κάνθαρος των ΠΓΕ χρόνων από το εσωτερικό ταφικού πίθου 

 

Εικ. 260/135. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Λάκκωµα, ή Λάκκος. 

Όστρακα οινοχόης των ΠΓΕ χρόνων από το εσωτερικό ταφικού πίθου 

 

Εικ. 261/137. Σόλος, θέση Λόφος του Αγιο-Θανάση. Άποψη του λόφου από Ν∆ 

 

Εικ. 262/137. Σόλος, θέση Λόφος του Αγιο-Θανάση. Άποψη του λόφου από ∆/Β∆ και στο 

βάθος το Μαυρονέρι (Ύδατα Στυγός) 

 

Εικ. 263/139. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Χάνι Μπράτσικα. Ο χείµαρρος 

Λαγκάδα, από ∆, στις όχθες του οποίου εντοπίζεται νεκροταφείο των ΠΒΥΖ 

χρόνων 

 

Εικ. 264/139. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Χάνι Μπράτσικα. Χάλκινο ψέλλιον, 

χάλκινο δακτυλίδι και χάλκινος κρίκος από τάφο των ΠΒΥΖ χρόνων 

 

Εικ. 265/139. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Χάνι Μπράτσικα. Κοµµάτι 

κονιάµατος από τα τοιχώµατα του τάφου 

 

Εικ. 266/139. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Χάνι Μπράτσικα. Όστρακο κάθετης 

ταινιωτής λαβής από τον καθαρισµό του τάφου 

 

Εικ. 267/140. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των 

Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών. Άποψη της εισόδου του σπηλαίου, από 

Ν/Ν∆ 

 

Εικ. 268/140. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των 

Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών. Όστρακα της ΥΕ εποχής από το 

σπήλαιο 
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Εικ. 269/140. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των 

Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών. Όστρακο που ανήκει σε λαβή αγγείου 

της ΥΕ εποχής 

 

Εικ. 270/140. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των 

Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών. Λεπίδες πυριτόλιθου από τον πρώτο 

θάλαµο του σπηλαίου 

 

Εικ. 271/140. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο των 

Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών. Λίθινα εργαλεία από τον πρώτο 

θάλαµο του σπηλαίου 

 

Εικ. 272/141. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Άποψη του λόφου, από Β∆ 

 

Εικ. 273/141. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Το ευρύχωρο άνδηρο στη Ν 

πλευρά του λόφου 

 

Εικ. 274/141. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Θεµέλιο τοίχου στη ΝΑ 

πλευρά του λόφου ΥΒΥΖ εποχής 

 

Εικ. 275/141. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Θεµέλιο τοίχου στα Α του 

λόφου, από Ν 

 

Εικ. 276/141. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Άβαφα όστρακα από το λόφο 

 

Εικ. 277/141. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Άβαφα όστρακα από το λόφο 

 

Εικ. 278/144. Πλανητέρον [=Πλανητέρου] Καλαβρύτων, θέση Πύργος. Άποψη του λόφου, 

από Ν 

 

Εικ. 279/147. Γλάστρα (παλ. τοπων. Βρόστενα) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Άποψη 

της θέσης, από Ν 

 

Εικ. 280/147. Γλάστρα (παλ. τοπων. Βρόστενα) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Θεµέλια 

τοίχου 

 

Εικ. 281/147. Γλάστρα (παλ. τοπων. Βρόστενα) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. 

Όστρακα των ΡΩΜ χρόνων 

 

Εικ. 282/149. Κυνηγού Καλαβρύτων, θέση ∆ιάσελο του Κυνηγού. Άποψη του διάσελου, 

από ∆ 

 

Εικ. 283/149. Κυνηγού Καλαβρύτων, θέση ∆ιάσελο του Κυνηγού. Το διάσελο και στο 

βάθος ανατολικά η λίµνη ∆όξα 

 

Εικ. 284/149. Κυνηγού Καλαβρύτων, θέση ∆ιάσελο του Κυνηγού. Το µονοπάτι στα ∆ του 

πλατώµατος του διάσελου 

 

Εικ. 285/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα) 

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Άποψη του λόφου, από ΝΑ 

 

Εικ. 286/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα) 

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Ο χώρος στα βόρεια του λόφου 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 642 

Εικ. 287/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα) 

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Κατάλοιπα πύργου ΒΥΖ (;) χρόνων 

 

Εικ. 288/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα), 

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Θεµέλια τοίχων και λιθορριπές στα Β του 

λόφου 

 

Εικ. 289/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα), 

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Θεµέλιο κτίσµατος στα Ν του πύργου 

 

Εικ. 290/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα), 

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Ο χώρος στα Β του λόφου, όπου 

εντοπίστηκαν όστρακα 

 

Εικ. 291/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα), 

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Όστρακο της Ν εποχής 

 

Εικ. 292/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα), 

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Λίθινη αξίνα της Ν εποχής 

 

Εικ. 293/153. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα) 

Καλαβρύτων, θέση Φιλοµάτι,  ή Αµπέλια Κοµµάτια πίθων µε σχοινοειδή 

διακόσµηση της ΠΕ περιόδου και βάση κύλικας της ΥΕ ΙΙΙΓ 

 

Εικ. 294/154. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό). 

Λίθινη στήλη που φέρει ανάγλυφο αρράβδωτο κίονα στην είσοδο του ∆ηµοτικού 

Σχολείου 

 

Εικ. 295/154. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό). 

Σπόνδυλος ραβδωτού κίονα στην είσοδο του ∆ηµοτικού Σχολείου 

 

Εικ. 296/156. Καστέλλιον Καλαβρύτων, θέση Άγιοι  Θεόδωροι. Άποψη του λόφου, από Α 

 

Εικ. 297/157. Καστέλλιον Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Άποψη του λόφου, από ΝΑ 

 

Εικ. 298/157. Καστέλλιον Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Τοίχος στα Β πλατώµατα του λόφου 

 

Εικ. 299/157. Καστέλλιον Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Τοίχος στα Β πλατώµατα του λόφου 

 

Εικ. 300/165. Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα), Καλαβρύτων, θέση Άγιος ∆ηµήτριος, ή 

(Εντός του χωριού), οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι. Μαρώση. Μάζες πηλού 

 

Εικ. 301/165. Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα), Καλαβρύτων, θέση Άγιος ∆ηµήτριος, ή 

(Εντός του χωριού), οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι. Μαρώση. Αγνύθα 

πυραµιδόσχηµη, ελλιπής και όστρακα από την εκσκαφή 

 

Εικ. 302/166. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

Παντελεήµονας. Άποψη του λόφου, από Ν 

 

Εικ. 303/167. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κοίτη ποταµού 

Καρνέσιου. Το ανάγλυφο του Πολυβίου σε αίθουσα του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος Κάτω Κλειτορίας 
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Εικ. 304/167. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κοίτη ποταµού 

Καρνέσιου. Τµήµα µεσοπυργίου διαστήµατος της ανατολικής πλευράς του 

τείχους στην κοίτη του ποταµού. Ο ανώτερος δόµος παρασύρθηκε από την 

ορµητικότητα του ποταµού 

 

Εικ. 305/167. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κοίτη ποταµού 

Καρνέσιου. Στελέχη πήλινου αγωγού στην κοίτη του ποταµού 

 

Εικ. 306/167. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κοίτη ποταµού 

Καρνέσιου. Τοίχος στην αριστερή/νότια όχθη του ποταµού 

 

Εικ. 307/167. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κοίτη ποταµού 

Καρνέσιου. Χάλκινος δίσκος κατόπτρου 

 

Εικ. 308/167. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κοίτη ποταµού 

Καρνέσιου. Όστρακα ΕΛΛ και ΡΩΜ χρόνων 

 

Εικ. 309/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. Άποψη του λόφου, από Ν 

 

Εικ. 310/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. Όστρακα της ΥΕ ΙΙΙ περιόδου 

 

Εικ. 311/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. Όστρακο που φέρει διακόσµηση 

βραχώδους τοπίου και ανήκει σε τρίωτο αρτόσχηµο αλάβαστρο της ΥΕ ΙΙΙΑ 

περιόδου  

 

Εικ. 312/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. ∆ύο τµήµατα εγχειριδίου µε 

αυλακωτή και στικτή διακόσµηση της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου 

 

Εικ. 313/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. ∆όντια αγριόχοιρου 

 

Εικ. 314/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. Μάζες πηλού στα ∆/Β∆ πρανή 

του λόφου 

 

Εικ. 315/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. Κατάλοιπα κτηρίου στα ∆/Β∆ 

πρανή του λόφου 

 

Εικ. 316/175. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Πέτρος.  

Άποψη της ανασκαφής, από ΝΑ 

 

Εικ. 317/177. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Γυναικείο Χάνι, ή  

Ξυδιάς, ιδιοκτησία Κ. Σκάρπα. Σπόνδυλος ραβδωτού κίονα και δωρικό 

κιονόκρανο στον αύλειο χώρο της οικίας 

 

Εικ. 318/181. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Παλάτι, ή 

Καταρράχη. Μερική άποψη της κεντρικής εισόδου της Ν∆ πύλης 

 

Εικ. 319/181. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Παλάτι, ή 

Καταρράχη. Επιχαλκωµένος όλµος των στροφέων της θύρας 

 

Εικ. 320/181. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Παλάτι, ή 

Καταρράχη. Τµήµα της αρχαίας διάνοιξης που οδηγούσε από τον Κλείτορα 

στην Ψωφίδα 
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Εικ. 321/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Τµήµα της ΝΑ πλευράς της οχύρωσης 

της πόλης, από ΝΑ 

 

Εικ. 322/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Κυκλικός πύργος στη Ν πλευρά του 

τείχους, από ΝΑ 

 

Εικ. 323/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Τέσσερις πυραµιδόσχηµες αγνύθες 

διαφόρων µεγεθών και δύο κωνικού σχήµατος 

 

Εικ. 324/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Κοµµάτι χείλους πίθου  

 

Εικ. 325/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Όστρακο των ΑΡΧ χρόνων  

 

Εικ. 326/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Τµήµα αλυσίδας απαρτιζόµενης από 

οκτώσχηµους κρίκους, δύο θραύσµατα χάλκινου δακτυλίου, χάλκινη περόνη, 

ζεύγος χάλκινων ενωτίων, σιδερένια αιχµή δόρατος φυλλόσχηµη, θραύσµα 

µολύβδινου αντικειµένου, θραύσµα λαβής ωτογλυφίδος µε σφαιρικό κοµβίο 

στην κορυφή και θραύσµα χάλκινου αντικείµενου 

 

Εικ. 327/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). ∆ύο τµήµατα µολύβδινου ειδωλίου, 

γυναικείας µορφής 

 

Εικ. 328/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Θραύσµα χάλκινου αντικειµένου (κλειδί 

;) 

 

Εικ. 329/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). ∆ύο θραύσµατα χάλκινου ανδρικού 

ειδωλίου, του οποίου λείπει η κεφαλή και τα άνω και κάτω άκρα 

 

Εικ. 330/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή 

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Προχοειδές αγγείο µε επίπεδη βάση και 

κάθετη ταινιωτή λαβή, εκ των οποίων σώζεται η µία (των πρώιµων ΠΓΕ χρόνων) 

 

Εικ. 331/185. Παλαιοκατούνα (παλ. τοπων. Μοστιτσιάνικα Καλύβια, ή Κάτω ∆ρυµός) 

Καλαβρύτων. Κιβωτιόσχηµος τάφος στην παρειά του δρόµου 

 

Εικ. 332/185. Παλαιοκατούνα (παλ. τοπων. Μοστιτσιάνικα Καλύβια, ή Κάτω ∆ρυµός) 

Καλαβρύτων. Θραύσµατα κεραµίδων  

 

Εικ. 333/187. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Παλαιόπυργος, ή 

Παλιόπυργος. Άποψη του λόφου, από Β∆ 

 

Εικ. 334/188. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Κιβούρια, ή Κουβούκλι. Άποψη 

της θέσης, από Β∆ 
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Εικ. 335/192. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Αρβανιτόλακκα. Άποψη της 

θέσης, από ΝΑ 

 

Εικ. 336/194. Λευκάσιον (παλ. τοπων. Τσορωτά) Καλαβρύτων, θέση Αγία Παρασκευή.  

Μεγάλο κοµµάτι πίθου  

 

Εικ. 337/195. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Αγία Μαρίνα. Μερική άποψη της 

θέσης, από Α 

 

Εικ. 338/195. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Αγία Μαρίνα. Κοµµάτια 

αδιάγνωστης χονδροειδούς κεραµικής  

 

Εικ. 339/195. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Αγία Μαρίνα. Φυσικό πέρασµα 

στα ∆ της θέσης 

 

Εικ. 340/195. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Αγία Μαρίνα. Μονοπάτι στα ΒΑ 

του εξωκλησιού 

 

Εικ. 341/196. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Σουληνάρια. Θραύσµατα πίθων στην παρειά του  

δρόµου 

 

Εικ. 342/198. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Παλιοχώρι. Άποψη της θέσης, από ΝΑ 

 

Εικ. 343/198. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Παλιοχώρι. Οικοδοµικό υλικό «σε αναβαθµούς» 

 

Εικ. 344/198. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Παλιοχώρι. Θραύσµατα πίθων 

 

Εικ. 345/199. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Πάνω Βίλα. Τάφος ΠΒΥΖ εποχής  

 

Εικ. 346/199. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Πάνω Βίλα. Άποψη της ιδιοκτησίας Π. Λυµπέρη, 

στην οποία εντοπίστηκαν κατάλοιπα κτηρίου και κεραµική 

 

Εικ. 347/199. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Πάνω Βίλα, οικόπεδο ιδιοκτησίας Π. Λυµπέρη. 

Όστρακο επίπεδης βάσης, πιθανώς ΠΕ εποχής 

 

Εικ. 348/199. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Πάνω Βίλα, οικόπεδο ιδιοκτησίας Π. Λυµπέρη. 

Όστρακα ΡΩΜ εποχής 

 

Εικ. 349/200. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Άγιος Νικόλαος. Κοµµάτια πίθων και ταινιωτών 

λαβών ΡΩΜ εποχής  

 

Εικ. 350/201. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση ∆ιάσελο του Αγιο-Λιά.  

Το πέρασµα του Αγιο-Λιά, από ∆/Ν∆ 

 

Εικ. 351/202. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Ράχη Μπραΐµη. Κιβωτιόσχηµος τάφος ΠΒΥΖ 

χρόνων 

 

Εικ. 352/205. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κυράς το αµπέλι, ή 

Σκυράµπελι. Άποψη της θέσης, από Ν∆ 

 

Εικ. 353/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα. Μεγάλο 

όρυγµα στις παρειές του οποίου είναι ορατά κοµµάτια κεραµίδων και 

οπτοπλίνθων 
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Εικ. 354/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα. 

Πλίνθοι τετράγωνης κάτοψης 

 

Εικ. 355/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα. Τετράγωνη 

πλίνθος 

 

Εικ. 356/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα. Τµήµα 

τοίχου στην παρειά του ορύγµατος 

 

Εικ. 357/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα. Τµήµα 

τοίχου που σώζει κουρασάνι ερυθρού χρώµατος 

 

Εικ. 358/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα. Θραύσµα 

προχοειδούς αγγείου των ΑΡΧ χρόνων 

 

Εικ. 359/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα. Όστρακα 

διαφόρων εποχών 

 

Εικ. 360/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου. 

Άποψη του λόφου, από Ν 

 

Εικ. 361/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου. 

Τµήµα τοίχου στη Ν πλευρά του λόφου 

 

Εικ. 362/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου. 

Θεµέλιο τοίχου στο πλάτωµα του λόφου, από Ν∆ 

 

Εικ. 363/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου. 

Τοίχος, ή ανάληµµα από κροκαλοπαγείς λίθους στις Α/ΝΑ υπώρειες του λόφου, 

από ΝΑ 

 

Εικ. 364/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου. 

Τοίχος, ή ανάληµµα στην Α πλευρά του λόφου, από ΝΑ 

 

Εικ. 365/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου. 

Τοίχος, ή ανάληµµα από κροκαλοπαγείς λίθους στο βόρειο πέρας της Α πλευρά 

του λόφου, από ΝΑ 

 

Εικ. 366/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου. Η 

προς Ν προέκταση της διαδροµής (παλαιάς και νέας) 

 

Εικ. 367/208. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Χελωνοσπηλιά. Μερική 

άποψη της κοιλάδας του Λάδωνος από τη θέση 

 

Εικ. 368/208. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Χελωνοσπηλιά. Άποψη 

του «αυλώνος» που οδηγεί στον Κλείτορα, από Α 

 

Εικ. 369/208. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Χελωνοσπηλιά. 

Όστρακα διαφόρων εποχών (α. θραύσµα επίπεδης βάσης της ΝΝ Ιβ περιόδου, β. 

ωτόσχηµη λαβή ΠΕ–ΜΕ χρόνων, γ. όστρακο µε εγχάρακτη διακόσµηση της Ν 

εποχής και δ. θραύσµα ταινιωτής λαβής του τέλους της ΜΕ περιόδου) 

 

Εικ. 370/209. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Πηγές του Λάδωνα. 

Άποψη της θέσης, από Ν 
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Εικ. 371/210. Οικισµός Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, θέση Λειµιτζίνες, ή Λιµέντζες. 

Άποψη της θέσης, από Α 

 

Εικ. 372/210. Οικισµός Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, θέση Λειµιτζίνες,  ή Λιµέντζες.  

Όστρακα ΡΩΜ εποχής 

 

Εικ. 373/211. Οικισµός Κυνηγάρης Φιλίων Καλαβρύτων. Άποψη της θέσης, από Β  

 

Εικ. 374/211. Οικισµός Κυνηγάρης Φιλίων Καλαβρύτων. Ο λόφος Κουτρουµπούφη, από Α  

 

Εικ. 375/213. Οικισµός Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, θέση Λουτρό, ή Λούστρα. Θεµέλιο 

τοίχου 

 

Εικ. 376/213. Οικισµός Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, θέση Λουτρό, ή Λούστρα. Τµήµατα 

κεραµίδων στέγης 

 

Εικ. 377/213. Οικισµός Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, θέση Λουτρό, ή Λούστρα. Τµήµατα 

κεραµίδων στέγης 

 

Εικ. 378/214. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Χάνια. Χάλκινη περόνη από το εσωτερικό ταφικού 

πίθου 

 

Εικ. 379/219. Παγκράτιον Καλαβρύτων, θέση Συκιές. Κιβωτιόσχηµος τάφος ΠΒΥΖ εποχής 

 

Εικ. 380/219. Παγκράτιον Καλαβρύτων, θέση Συκιές. Άποψη του «αυλώνος» που οδηγεί 

στον Κλείτορα και της συµβολής του Αροάνιου ποταµού µε τον Λάδωνα 

 

Εικ. 381/221. Οικισµός Στενόν Παγκρατίου Καλαβρύτων, θέση Πανουργιά Αχλάδες,  ή 

Πανουργιά Αλωνάκια. Όστρακα των ΡΩΜ χρόνων 

 

Εικ. 382/227. Οικισµός ∆ροβολοβόν Καµενιάνων Καλαβρύτων, θέση Κτήµα Ιωάννη 

Βερροίου. Οινοχόη από το εσωτερικό τάφου των ΠΒΥΖ χρόνων 

 

Εικ. 383/227. Οικισµός ∆ροβολοβόν Καµενιάνων Καλαβρύτων, θέση Κτήµα Ιωάννη 

Βερροίου. Χάλκινα ενώτια από το εσωτερικό τάφου του 4
ου

 αι. µ.Χ.–6
ου

 αι. 

µ.Χ. 

 

Εικ. 384/227. Οικισµός ∆ροβολοβόν Καµενιάνων Καλαβρύτων, θέση Κτήµα Ιωάννη 

Βερροίου. Θραύσµατα κεραµίδων 

 

Εικ. 385/229. Καµενιάνοι Καλαβρύτων, θέση Αλώνι του Ξενοχρήστου. Τµήµατα 

ραβδωτών κιόνων, από Ν∆ 

 

Εικ. 386/234. Οικισµός Λιβαρτζινόν Λιβαρτζίου Καλαβρύτων, θέση (Επί της Επαρχιακής 

οδού Τριποτάµων – Σοπωτού – Καλαβρύτων), ιδιοκτησία ∆. 

Γκολφινόπουλου. Κυλινδρικό δοχείο 

 

Εικ. 387/234. Οικισµός Λιβαρτζινόν Λιβαρτζίου Καλαβρύτων, θέση (Επί της Επαρχιακής 

οδού Τριποτάµων – Σοπωτού – Καλαβρύτων), ιδιοκτησία ∆. 

Γκολφινόπουλου. Το εσωτερικό του δοχείου 

 

Εικ. 388/237. Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό) Καλαβρύτων, θέση Τάρταρης,  ή Κάστρο του 

Σοπωτού. Άποψη του βουνού Τάρταρης, από Ν 
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Εικ. 389/238. Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό) Καλαβρύτων. Χάλκινη κάθετη λαβή υδρίας, 

η οποία στο άνω µέρος φέρει εκατέρωθεν κεφαλές κριών και καταλήγει σε 

λεοντοκεφαλή, και οριζόντια λαβή υδρίας που καταλήγει σε ανθέµια 

 

Εικ. 390/241. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελουκός. Άποψη 

της θέσης από την ακρόπολη της Ψωφίδος (αεροφωτογραφία ΣΤ΄ ΕΠΚΑ) 

 

Εικ. 391/243. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Πόρτες, ή 

Γαλαρία. Άποψη του αρχαιολογικού χώρου και της ακρόπολης της αρχαίας 

πόλης, από Α (αεροφωτογραφία Λ. Κολώνας) 

 

Εικ. 392/245. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βασιλική. 

Αρχιτεκτονικά µέλη στον αύλειο χώρο της οικίας Ι. Νικολακόπουλου 

 

Εικ. 393/245. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βασιλική. 

Κυβόλιθοι και οικοδοµικό υλικό στον αύλειο χώρο της οικίας Ι. 

Νικολακόπουλου 

 

Εικ. 394/245. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βασιλική. Τµήµα 

αρράβδωτου κίονα στον αύλειο χώρο της οικίας Ι. Νικολακόπουλου 

 

Εικ. 395/245. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βασιλική. Θεµέλιο 

κτηρίου στον αύλειο χώρο της οικίας Ι. Νικολακόπουλου 

 

Εικ. 396/245. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βασιλική. Θεµέλιο 

κτηρίου και οικοδοµικό υλικό στην ιδιοκτησία Κ. Νικολακόπουλου 

 

Εικ. 397/246. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Κρεµµυδόγιαννη.  

Μερική άποψη του τείχους της βόρειας πλευράς (δυτικό τµήµα), πριν από τον 

καθαρισµό, από Β∆ 

 

Εικ. 398/246. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Κρεµµυδόγιαννη.  

Μερική άποψη του τείχους της βόρειας πλευράς (δυτικό τµήµα), µετά τον 

καθαρισµό, από ΒΑ 

 

Εικ. 399/246. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Κρεµµυδόγιαννη.  

Θραύσµατα κεραµίδων που σώζουν το γράµµα ∆ 

 

Εικ. 400/247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό. Μερική  

άποψη της ανατολικής πλευράς του τείχους, πριν από τον καθαρισµό, από ΝΑ 

 

Εικ. 401/247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό. Μερική 

άποψη της ανατολικής πλευράς του τείχους, µετά τον καθαρισµό, από ΝΑ 

 

Εικ. 402/247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό. Μερική  

άποψη της ανατολικής πλευράς του τείχους, πριν από τον καθαρισµό, από Ν 

 

Εικ. 403/247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό. Μερική 

άποψη της ανατολικής πλευράς του τείχους, µετά τον καθαρισµό, από Ν 

 

Εικ. 404/247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό. Η 

ανατολική πύλη, µετά τον καθαρισµό, από Α 
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Εικ. 405/247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό. 

Σπόνδυλος αρράβδωτου κίονα, ανεπίγραφη επιτύµβια στήλη και οικοδοµικό 

υλικό εξωτερικά του πύργου της πύλης 

 

Εικ. 406/248. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο, ή 

Κοκκινιά,  ή Πρασινίτσα. Άποψη του λόφου της ακρόπολης, από Ν∆ 

(αεροφωτογραφία ΣΤ΄ ΕΠΚΑ) 

 

Εικ. 407/248. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο, ή  

Κοκκινιά,  ή Πρασινίτσα. ∆ύο θραύσµατα σίµης κορινθιακού τύπου µε 

γραπτή διακόσµηση 

 

Εικ. 408/248. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο, ή  

Κοκκινιά,  ή Πρασινίτσα. Θραύσµα βάσης πιθοειδούς αγγείου 

 

Εικ. 409/248. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο, ή 

Κοκκινιά,  ή Πρασινίτσα. Άποψη του ΥΒΥΖ πύργου στη Β/Β∆ πλευρά της 

ακρόπολης 

 

Εικ. 410/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά. 

Αρράβδωτος κίονας στην ιδιοκτησία Μ. Γιαννόπουλου 

 

Εικ. 411/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά. Τµήµατα 

αρράβδωτων κιόνων στην ιδιοκτησία Ν. Γιαννόπουλου 

 

Εικ. 412/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά. 

Κατώφλι στην ιδιοκτησία Ν. Γιαννόπουλου 

 

Εικ. 413/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά. 

Οικοδοµικό υλικό 

 

Εικ. 414/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά. 

Αρχιτεκτονικά µέλη 

 

Εικ. 415/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά. Τµήµα 

αρράβδωτου κίονα στην ιδιοκτησία Μ. Γιαννόπουλου 

 

Εικ. 416/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά. Τµήµα 

αρράβδωτου κίονα στην ιδιοκτησία Μ. Γιαννόπουλου 

 

Εικ. 417/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά. Λίθινες 

βάσεις στην ιδιοκτησία κληρονόµων Στ. Τακτικού 

 

Εικ. 418/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά.  Λίθινη 

βάση στην ιδιοκτησία κληρονόµων Στ. Τακτικού 

 

Εικ. 419/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά. Τµήµα 

αρράβδωτου κίονα στην ιδιοκτησία Μ. Γιαννόπουλου 

 

Εικ. 420/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά. 

Κατάλοιπα κτηρίου στην ιδιοκτησία Μ. Γιαννόπουλου 

 

Εικ. 421/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά. 

Κατάλοιπα κτηρίου στην ιδιοκτησία Μ. Γιαννόπουλου 
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Εικ. 422/250. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Λόφος 

Μπαρµπανίτσα. Άποψη του αρχαιολογικού χώρου Ψωφίδος και του λόφου 

Μπαρµπανίτσα, από Ν (αεροφωτογραφία ΣΤ΄ ΕΠΚΑ) 

 

Εικ. 423/250. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Λόφος 

Μπαρµπανίτσα. Λιθόπλινθοι 

 

Εικ. 424/250. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Λόφος 

Μπαρµπανίτσα. Θεµέλιο τοίχου, από Ν∆ 

 

Εικ. 425/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. 

Άποψη της θέσης, πριν από τον καθαρισµό, από ∆/Β∆ 

 

Εικ. 426/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. 

Άποψη της θέσης, µετά τον καθαρισµό, από ∆ 

 

Εικ. 427/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. 

Όστρακο βάσης ολόβαφου σκύφου αττικού τύπου (300–275 π.Χ.) 

 

Εικ. 428/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. 

Αγνύθες και στήριγµα κλιβάνου 

 

Εικ. 429/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. 

Ανθεµωτό ακροκέραµο 

 

Εικ. 430/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. 

Θραύσµα βάσης αποθηκευτικού πίθου 

 

Εικ. 431/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. 

Θραύσµα βάσης που σώζει εγχάρακτη διακόσµηση (στάχυ) και θραύσµα χείλους 

ανοιχτού αγγείου 

 

Εικ. 432/252. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μονή 

Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου. Άποψη του δυτικού τµήµατος του 

αρχαιολογικού χώρου Ψωφίδος και της Μονής Τριποτάµων, από Ν∆ 

(αεροφωτογραφία ΣΤ΄ ΕΠΚΑ) 

 

Εικ. 433/252. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μονή 

Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου. Αρχιτεκτονικά µέλη στο εσωτερικό 

του περιβόλου της Μονής 

 

Εικ. 434/252. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μονή 

Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου. ∆ύο σπόνδυλοι αρράβδωτων 

κιόνων στο εσωτερικό της Μονής, από Ν (αεροφωτογραφία ΣΤ΄ ΕΠΚΑ) 

 

Εικ. 435/252. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μονή 

Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου. ∆ύο σπόνδυλοι αρράβδωτων 

κιόνων στο εσωτερικό της Μονής, από ∆ 

 

Εικ. 436/252. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μονή 

Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου. ∆ωρικό κιονόκρανο σε 

διενεργηθείσα από την 6
η
 ΕΒΑ τοµή στο εσωτερικό της Μονής 
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Εικ. 437/252. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μονή 

Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου. Απότµηµα πήλινου ηµικίονα 

 

Εικ. 438/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Άποψη τµήµατος της δυτικής πλευράς του τείχους, από ∆ 

 

Εικ. 439/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Άποψη τµήµατος της δυτικής πλευράς του τείχους, από Ν∆ 

(λεπτοµέρεια) 

 

Εικ. 440/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Αρυβαλλόσχηµη λήκυθος του τέλους 5
ου

 αι. π.Χ., της οποίας λείπει η 

λαβή και το στόµιο  

 

Εικ. 441/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Άωτος µελαµβαφής λύχνος του τέλους 4
ου

 αι.–αρχών 3
ου

 αι. π.Χ. 

 

Εικ. 442/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Τρίλοβος οινοχόη των µέσων του 6
ου

 αι. π.Χ. 

 

Εικ. 443/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Μικκύλο αγγείο σε σχήµα υδρίας του τέλους του 8
ου

 αι. π.Χ.  

 

Εικ. 444/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Κυάθιο, κοτυλίσκες, κρατηρίσκος και κανθαρίσκος ΓΕ και ΑΡΧ 

χρόνων  

 

Εικ. 445/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Πήλινο ειδώλιο-προτοµή γυναικείας µορφής του 5
ου

 αι. π.Χ. 

 

Εικ. 446/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Πήλινα ειδώλια-προτοµές γυναικείων µορφών, που χρονολογούνται 

στα µεταβατικά χρόνια από ΑΡΧ στα ΚΛ 

 

Εικ. 447/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Πήλινο ειδώλιο-προτοµή πεπλοφόρου γυναικείας µορφής του τέλους 

του 6
ου

 αι. π.Χ.–των αρχών του 5
ου

 αι. π.Χ. 

 

Εικ. 448/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Πήλινα ειδώλια-προτοµές γυναικείων µορφών, που χρονολογούνται 

στα µεταβατικά χρόνια από ΑΡΧ στα ΚΛ 

 

Εικ. 449/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Πήλινο ειδώλιο-προτοµή γυναικείας µορφής στο τέλος του 6
ου

 αι. π.Χ.  

 

Εικ. 450/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Πήλινο ειδώλιο-προτοµή γυναικείας µορφής του τέλους του 5
ου

 αι. 

π.Χ.–αρχών 4
ου

 αι. π.Χ. 

 

Εικ. 451/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Πήλινο ειδώλιο γυναικείας µορφής του τέλους του 6
ου

 αι. π.Χ.–αρχών 

5
ου

 αι. π.Χ. 
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Εικ. 452/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Τµήµατα πηλίνων ειδωλίων γυναικείων µορφών του 5
ου

 αι. π.Χ. 

 

Εικ. 453/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Το κάτω µέρος ολόβαφης ληκύθου ηλειακού τύπου (τέλη 5
ου

 αι. π.Χ.–

α΄ τέταρτο του 4
ου

 αι. π.Χ.) 

 

Εικ. 454/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Πήλινα οµοιώµατα βελανιδιών 

 

Εικ. 455/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). ∆ύο λύχνοι, εκ των οποίων ο ένας του 1
ου

 αι. π.Χ.–1
ου

 αι. µ.Χ. και ο 

άλλος του 4
ου

 αι. π.Χ.  

 

Εικ. 456/253. Κάτω Τριπόταµα Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό). Άωτο σκυφίδιο του 

4
ου

 αι. π. Χ. 

 

Εικ. 457/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Μικκύλα αγγεία (κοτυλίσκες ΑΡΧ χρόνων)  

 

Εικ. 458/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). ∆ύο ανάγλυφες διακοσµητικές κεφαλές αγγείων του 3
ου

 αι. π.Χ. 

 

Εικ. 459/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). ∆ύο ανθεµωτά ακρωτήρια 

 

Εικ. 460/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Τµήµα πήλινης σίµης 

 

Εικ. 461/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Λίθινος πέλεκυς  

 

Εικ. 462/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό). Μολύβδινα οµοιώµατα καρπών ροδιάς (;) 

 

Εικ. 463/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση του 

Κατριβά. Η δυτική πύλη, µετά τον καθαρισµό, από Β∆ 

 

Εικ. 464/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση του 

Κατριβά. Άποψη της δυτικής πλευράς του τείχους, πριν από τον καθαρισµό, 

από ∆ 

 

Εικ. 465/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση του 

Κατριβά. Μερική άποψη του τείχους της δυτικής πλευράς (βόρειο πέρας), µετά 

τον καθαρισµό, από Ν∆ 

 

Εικ. 466/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση του 

Κατριβά. Κατάλοιπα κτηρίου κοντά στη δυτική πύλη 

 

Εικ. 467/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση του 

Κατριβά. Θεµέλιο αρχαίας γέφυρας στην αριστερή/ανατολική–νοτιοανατολική 

όχθη του ποταµού Ερυµάνθου, από Ν∆ 
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Εικ. 468/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση του 

Κατριβά. Χάλκινο οµοίωµα φιδιού 

 

Εικ. 469/255. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Αγραπιδιά 

Ελένης. Άποψη του τείχους από Α, µετά τις εργασίες αποψίλωσης 

 

Εικ. 470/255. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Αγραπιδιά 

Ελένης. Τµήµα του τείχους που εκφύεται ∆ της ακρόπολης 

 

Εικ. 471/255. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Αγραπιδιά 

Ελένης. Το προς Α τµήµα του τείχους, από ∆  

 

Εικ. 472/257. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελληνικό. Η νότια 

και δυτική πλευρά του κτηρίου, από ΝΑ 

 

Εικ. 473/257. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελληνικό. Άποψη 

του κτηρίου, µετά τον καθαρισµό, από ∆/Β∆ 

 

Εικ. 474/257. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελληνικό. 

Πυρήνας πυριτόλιθου 

 

Εικ. 475/257. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελληνικό. 

Αρχιτεκτονικά µέλη στην ανατολική πλευρά του αύλειου χώρου της οικίας Σπ. 

Τακτικού 

 

Εικ. 476/257. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελληνικό. 

Αρχιτεκτονικά µέλη στη νότια πλευρά του αύλειου χώρου της οικίας Σπ. 

Τακτικού 

 

Εικ. 477/258. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σχολικό 

Συγκρότηµα. Η ιδιοκτησία Ι. Γεωργουλόπουλου και το τµήµα του τείχους στις 

παρυφές του Σχολικού Συγκροτήµατος (αεροφωτογραφία ΣΤ΄ ΕΠΚΑ)  

 

Εικ. 478/258. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σχολικό 

Συγκρότηµα. Κανθαροειδές µικκύλο αγγείο του 350–325 π.Χ., θραύσµα 

ταινιωτής λαβής κανθάρου του β΄ µισού του 3
ου

 αι. π.Χ., λαβή των ΡΩΜ χρόνων 

και θραύσµα βαθιάς λεκανίδας του 250–225 π.Χ. 

 

Εικ. 479/258. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σχολικό 

Συγκρότηµα. Τµήµα της δυτικής πλευράς του τείχους σε σύγχρονο µονοπάτι, 

στα ∆ του Σχολικού Συγκροτήµατος 

 

Εικ. 480/259. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιοµάγγανο.  

Μερική άποψη του τείχους, από ∆ 

 

Εικ. 481/259. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιοµάγγανο. 

Όστρακα των ΚΛ και ΡΩΜ χρόνων 

 

Εικ. 482/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια. Τετράγωνης κάτοψης πύργος στη Ν∆ 

πλευρά του τείχους, από Ν∆ 
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Εικ. 483/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια. Έδραση του τείχους της Ν∆ πλευράς στο 

φυσικό βράχο (εξωτερικό µέτωπο) 

 

Εικ. 484/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια. Τοµή στο εσωτερικό µέτωπο του τείχους 

 

Εικ. 485/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια. Μάσκα κωµικού ηθοποιού 

 

Εικ. 486/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια. Το κάτω µέρος ατρακτόσχηµου 

µυροδοχείου (2
ος

–1
ος

 αι. π.Χ.) 

 

Εικ. 487/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια. Χάλκινοι ψήφοι Ήλιδος, που φέρουν τα 

γράµµατα F και FA αντίστοιχα 

 

Εικ. 488/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια. Αγνύθες τριγωνικής διατοµής, εκ των 

οποίων η µία φέρει δυσανάγνωστη επιγραφή 

 

Εικ. 489/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια. Πύλη και πύργος στη Ν∆ πλευρά του 

τείχους, από Β 

 

Εικ. 490/262. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Χάνι 

Μπάµπουρα. Αρχιτεκτονικά µέλη έναντι της οικίας Φ. Γεωργουλόπουλου 

 

Εικ. 491/264. Οικισµός Άγιος Βασίλειος Σειρών (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση 

Λόφος Αγίου Βασιλείου. Άποψη του λόφου, από Ν 

 

Εικ. 492/264. Οικισµός Άγιος Βασίλειος Σειρών (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση 

Λόφος Αγίου Βασιλείου. Άποψη της κοιλάδας Τριποτάµων – Παγκρατίου 

(ανατολικό τµήµα), από Β∆ 

 

Εικ. 493/264. Οικισµός Άγιος Βασίλειος Σειρών (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση 

Λόφος Αγίου Βασιλείου. Όστρακα χονδροειδούς κεραµικής 

 

Εικ. 494/264. Οικισµός Άγιος Βασίλειος Σειρών (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση 

Λόφος Αγίου Βασιλείου. Όστρακα της Ν (;) εποχής και της εποχής του 

Χαλκού 

 

Εικ. 495/268. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιοφυτειές. 

Θραύσµα βάσης του γ΄ τετάρτου του 4
ου

 αι. π.Χ. 

 

Εικ. 496/269. Σειραί (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου Γεωργίου.  

Άποψη του λόφου, από Β∆ 

 

Εικ. 497/269. Σειραί (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου Γεωργίου.  

Σπόνδυλος αρράβδωτου κίονα στην είσοδο του εξωκλησιού 

 

Εικ. 498/272. Σειραί (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Βίτσι. Άποψη του 

λόφου, από ∆ 
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Εικ. 499/273. ∆εχούνι Καλαβρύτων, θέση Κεραµιδιά. Θεµέλιο τοίχου, από Ν∆ 

 

Εικ. 500/273. ∆εχούνι Καλαβρύτων, θέση Κεραµιδιά. Θεµέλιο τοίχου, από ∆ 

 

Εικ. 501/277. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου 

Αθανασίου. Άποψη του λόφου, από ∆ 

 

Εικ. 502/277. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου 

Αθανασίου. Ο χώρος Β του λόφου και στο βάθος ο αρχαίος Κλείτωρ  

 

Εικ. 503/277. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου 

Αθανασίου. Το ανώτερο πλάτωµα του λόφου  

 

Εικ. 504/277. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου 

  Αθανασίου. Θεµέλιο οικοδοµήµατος στο ανώτερο πλάτωµα του λόφου, από Ν  

 

Εικ. 505/277. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου 

Αθανασίου. Γωνία αναλήµµατος στο κατώτερο πλάτωµα του λόφου, από Ν  

 

Εικ. 506/277. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου 

Αθανασίου. Τµήµα σίµης µε γραπτή διακόσµηση του 6
ου

 αι. π.Χ.  

 

Εικ. 507/280. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Πηγή Αγίου Ανδρέα. 

Άποψη της πηγής, από Ν∆ 

 

Εικ. 508/280. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Πηγή Αγίου Ανδρέα. 

Λαβή κατόπτρου πτηνοκρατούσας θεότητος 

 

Εικ. 509/281. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Κοτσοβούνι. Άποψη της θέσης, από ∆  

 

Εικ. 510/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός. Άποψη της 

θέσης, από Ν∆ 

 

Εικ. 511/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός. Μερική 

άποψη της δυτικής πλευράς του οχυρού 

 

Εικ. 512/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός. Μερική 

άποψη της βόρειας πλευράς του οχυρού  

 

Εικ. 513/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός. Μερική 

άποψη της βόρειας πλευράς του οχυρού, θεµελιωµένης στο φυσικό βράχο, από 

ΒΑ 

 

Εικ. 514/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός. Μερική 

άποψη της βόρειας πλευράς του οχυρού, θεµελιωµένης στο φυσικό βράχο, από 

ΒΑ (λεπτοµέρεια) 

 

Εικ. 515/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός. Ο αυχένας 

επικοινωνίας στα ΒΑ της θέσης, από Ν∆ 

 

Εικ. 516/283. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Γεώργιος, ή 

Κάστρα. Άποψη του λόφου, από Ν 
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Εικ. 517/283. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Γεώργιος,  ή 

Κάστρα. Τµήµα της ΥΒΥΖ οχύρωσης 

 

Εικ. 518/283. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Γεώργιος, ή 

Κάστρα. Θεµέλιο τοίχου στη βόρεια πλευρά του λόφου, από ∆ 

 

Εικ. 519/283. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Γεώργιος, ή 

Κάστρα. Οι Ν∆ υπώρειες του λόφου Ξυλοβόλι και το πέρασµα Βία, από Ν  

 

Εικ. 520/283. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Γεώργιος, ή 

Κάστρα. Κοµµάτια πίθων 

 

Εικ. 521/284. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Τρούπα. Τµήµα αρχαίου µονοπατιού 

πιθανόν αρχαία διάνοιξη), από Ν∆ 

 

Εικ. 522/285. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Κεραµιδωτή. Άποψη της θέσης και του 

περάσµατος Βία, από ∆ 

 

Εικ. 523/285. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Κεραµιδωτή. Θραύσµατα πιθοειδών 

αγγείων 

 

Εικ. 524/286. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Τρίφτα. Άποψη του βουνού 

Τρίφτα και του λόφου Σκουπίτσι, από Ν∆ 

 

Εικ. 525/287. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Μπούρµπουλας. Άποψη του 

εξωκλησιού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, από Ν∆ 

 

Εικ. 526/288. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Αθανάσιος,  ή Αβρότι.  

Άποψη του βουνού, από ΝΑ 

 

Εικ. 527/288. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Αθανάσιος,  ή Αβρότι. 

Εφυαλωµένο όστρακο κυπέλλου  

 

Εικ. 528/290. Οικισµός Βεσιναίικα Καλύβια Βεσινίου Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο 

Βαρδάλας. Άποψη του λόφου, από ∆ 

 

Εικ. 529/290. Οικισµός Βεσιναίικα Καλύβια Βεσινίου Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο 

Βαρδάλας. Ερείπια ΥΒΥΖ εγκατάστασης 

 

Εικ. 530/292. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Φαβοβούνι. Άποψη της θέσης, 

από Ν∆ 

 

Εικ. 531/293. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο της 

Τσιούγκας.  Άποψη της θέσης, από Ν∆ 

 

Εικ. 532/294. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Χείµαρρος Αυτίτσαινας. 

Μερική άποψη της θέσης και της επιµήκους λεκάνης Πάου – Παγκρατίου, από ∆ 

 

Εικ. 533/296. Νέα Πάος Καλαβρύτων. Άποψη του χωριού, από ΒΑ 

 

Εικ. 534/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα. Ο 

λόφος της ακρόπολης, από Α 
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Εικ. 535/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι,  ή Σκουπίτσα. 

Άποψη τµήµατος της Α/ΒΑ πλευράς της οχύρωσης, από ΝΑ 

 

Εικ. 536/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι,  ή Σκουπίτσα. 

  Άποψη της Β/Β∆ πλευράς του τείχους, από Ν∆ 

 

Εικ. 537/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα. 

Θεµέλιο τοίχου κτηρίου στο ανώτερο πλάτωµα του λόφου, από Ν∆ 

 

Εικ. 538/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα. 

Αναληµµατικός τοίχος στη νότια πλευρά του λόφου, από Ν∆ 

 

Εικ. 539/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα. 

Μερική άποψη της δυτικής πλευράς του κτηρίου, εφαπτόµενης στο βράχο, από 

Ν/ΝΑ 

 

Εικ. 540/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι,  ή Σκουπίτσα. Η 

νότια πλευρά του κτηρίου και το άνοιγµα εισόδου, από ΝΑ 

 

Εικ. 541/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα. 

Τµήµα της οχύρωσης του λόφου µε µετασκευή των ΥΒΥΖ χρόνων 

 

Εικ. 542/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα. 

Λίθινη αξίνα και τριπτήρας των Ν χρόνων από το λόφο 

 

Εικ. 543/301. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ανδρέας. Άποψη της 

θέσης, από Β 

 

Εικ. 544/302. Σκοτάνη (παλ. τοπων. Κόκοβα) Καλαβρύτων, θέση Κιούπια. Πλευρικά 

τοιχώµατα πίθου κατά χώραν 

 

Εικ. 545/302. Σκοτάνη (παλ. τοπων. Κόκοβα) Καλαβρύτων, θέση Κιούπια. Όστρακα των ΠΕ 

και ΓΕ χρόνων  

 

Εικ. 546/303. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Χάνι του Καλαθά. 

Αρχιτεκτονικά µέλη στον αύλειο χώρο της οικίας Γ. Νικολακόπουλου 

 

Εικ. 547/303. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Χάνι του Καλαθά. 

Αρχιτεκτονικά µέλη στον αύλειο χώρο της οικίας Γ. Νικολακόπουλου 

 

Εικ. 548/303. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Χάνι του Καλαθά. Η οµώνυµη 

πηγή στα ∆ και πλησιόχωρα της οικίας Γ. Νικολακόπουλου 

 

Εικ. 549/304. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Χάνι Ζουλούµη, ή 

Στέρνα Ζουλούµη. Άποψη της θέσης, από ΝΑ 

 

Εικ. 550/306. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Παλιοκατούνα. Ο 

Ξεροπόταµος, ή Πάϊος ποταµός που διέρχεται στα Β της θέσης 

 

Εικ. 551/306. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Παλιοκατούνα. Η 

ιδιοκτησία Γ. Κορετζή, στην οποία υπάρχει αφθονία οστράκων 

 

Εικ. 552/306. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Παλιοκατούνα. Τµήµα 

πιθανόν αρχαίας διάνοιξης, από Α 
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Εικ. 553/310. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Συνοικισµός Μπάφι. 

Άποψη της θέσης, από ΒΑ 

 

Εικ. 554/312. Νάσια Καλαβρύτων, θέση Ποταµιά. Όστρακα χονδροειδούς κεραµικής  

 

Εικ. 555/314. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Τρανή Βρύση. Η οµώνυµη 

πηγή 

 

Εικ. 556/314. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Τρανή Βρύση. Κοµµάτια 

κεραµίδων και πίθων στο οδόστρωµα αγροτικού δρόµου 

 

Εικ. 557/314. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Τρανή Βρύση. Θεµέλιο 

γέφυρας πιθανόν των ΜΤΒΥΖ χρόνων 

 

Εικ. 558/317. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Μετόχια. Κτηριακά 

κατάλοιπα στην κοίτη του Ξεροπόταµου, ή Πάϊου ποταµού, ή χειµάρρου της 

Πάου  

 

Εικ. 559/317. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Μετόχια. Κατάλοιπα τοίχου 

κοντά στη δεξιά/δυτική όχθη του Ξεροπόταµου, ή Πάϊου ποταµού, ή χειµάρρου 

της Πάου από Ν∆ 

 

Εικ. 560/317. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Μετόχια. Κατάλοιπα τοίχου  

κοντά στη δεξιά/δυτική όχθη του Ξεροπόταµου, ή Πάϊου ποταµού, ή χειµάρρου 

της Πάου από Β∆ 

 

Εικ. 561/318. Νάσια Καλαβρύτων, θέση Χώτσα, ή Καστέλλι. Άποψη του λόφου, από Ν∆ 

 

Εικ. 562/319. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Γλανιτσά. Κοµµάτια 

κεραµίδων κατά χώραν στις βόρειες υπώρειες του λόφου 

 

Εικ. 563/319. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Γλανιτσά. Άποψη του 

βόρειου τµήµατος της κοιλάδας του Λάδωνος, από Ν/Ν∆ 

 

Εικ. 564/322. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Βασιλίκου Λάκκα, ή 

∆υτικό Κάστρο ∆άφνης. Άποψη του λόφου, από Ν∆ 

 

Εικ. 565/323. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο ∆ρυµώνα, 

ή Ανατολικό Κάστρο ∆άφνης. Άποψη του λόφου, από Α 

 

Εικ. 566/325. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Χαλίκι. Μερική άποψη των 

νησίδων στην κοίτη του ποταµού (θέση Νησιά), από ∆ 

 

Εικ. 567/325. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Χαλίκι. Μερική άποψη των 

νησίδων στην κοίτη του ποταµού (θέση Νησιά), από Β∆ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VII  

(Εικ. 568–607) 
 

Εικ. 568. Άποψη της θέσης Καστρίτσι από το βουνό Άγιος Αθανάσιος 

 

Εικ. 569. Άποψη του αρχαιολογικού χώρου, από Ν∆, πριν από τον καθαρισµό 

 

Εικ. 570. Άποψη του αρχαιολογικού χώρου, από Ν∆, µετά τον καθαρισµό 

 

Εικ. 571. Τµήµα της ∆ πλευράς της οχύρωσης, από Ν 

 

Εικ. 572. Ο πύργος 1, µετά τον καθαρισµό, από Ν∆ 

 

Εικ. 573. Η πυργοειδής προεξοχή (πύργος 5), από Ν∆ 

 

Εικ. 574. Ο πύργος 7, από Β 

 

Εικ. 575. Μερική άποψη της Β πλευράς, τµήµα ∆–Α, ο πύργος 9 και στο βάθος το βουνό 

Κρανία, από ∆ 

 

Εικ. 576. Άποψη του µεσοπυργίου διαστήµατος της Β οριζόντιας πλευράς του τείχους, 

τµήµα ∆–Α, µετά τον πύργο 9 

 

Εικ. 577. Μερική άποψη της ∆ κάθετης πλευράς του τείχους, τµήµα Β–Ν, και ο πύργος 11, 

µετά τον καθαρισµό, από Β/Β∆ 

 

Εικ. 578. Ο πύργος 15, από Β/Β∆ 

 

Εικ. 579. Μερική άποψη της Α πλευράς του τείχους και ο πύργος 19, από Β/ΒΑ. Στο 

βάθος προς τα Α ο ποταµός Σελινούντας 

 

Εικ. 580. Άποψη της ανατολικής πύλης και τµήµατος της ανατολικής πλευράς του τείχους, 

µετά τον καθαρισµό, από Ν/ΝΑ 

 

Εικ. 581. Μερική άποψη του τείχους της ανατολικής πλευράς (νοτιοανατολικό τµήµα), 

από Α/ΒΑ 

 

Εικ. 582. Ο κυκλικός πύργος στη ΝΑ γωνία της οχύρωσης, από Β 

 

Εικ. 583. Μερική άποψη του κυκλικού πύργου και της Ν πλευράς (ανατολικό τµήµα), από 

Α/ΝΑ 

 

Εικ. 584. Άποψη µεσοπυργίου διαστήµατος της Ν πλευράς και ο πύργος 25, από ΝΑ 

 

Εικ. 585. Τµήµα της Ν πλευράς και ο πύργος 27, από ∆ 

 

Εικ. 586. Ο πύργος 28, από Ν   

 

Εικ. 587. Ο πύργος 31, από Ν/ΝΑ 

 

Εικ. 588. Τοµή στη ∆ πλευρά του τείχους, από ∆ 

 

Εικ. 589. Τοµή στην Α πλευρά του τείχους (ΒΑ τµήµα), από Α  
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Εικ. 590. Ο πύργος 23, από Ν/Ν∆. Στα δεξιά, οι πηγές του ποταµού Σελινούντα και η 

αρχαία διάνοιξη, που οδηγούσε στην Ψωφίδα. Στα αριστερά, η αρχαία διάνοιξη 

που οδηγούσε στην Κύναιθα. Στο βάθος, ο επιβλητικός όγκος του Ερυµάνθου 

και η κορυφή Λεπίδα 

 

Εικ. 591. Η ανατολική πύλη και ο πύργος 21, από Α 

 

Εικ. 592. Τµήµα του τείχους στα Β της ανατολικής πύλης µε λοξό µέτωπο, που εδράζεται 

στο λειασµένο βράχο 

 

Εικ. 593. Ορθογώνιοι λίθοι, τοποθετηµένοι κάθετα στο άνοιγµα της ανατολικής πύλης 

 

Εικ. 594. Άποψη του βουνού Άγιος Αθανάσιος, από ∆ 

 

Εικ. 595. Τµήµα οχυρωµατικού τοίχου στην κορυφή του βουνού 

 

Εικ. 596. Τµήµα οχύρωσης στη ∆ πλευρά του βουνού (νότιο τµήµα)  

 

Εικ. 597. Τµήµα οχυρωµατικού τοίχου µε δύο µέτωπα στην Α πλευρά του βουνού 

 

Εικ. 598. Το κτήριο II στο επίµηκες πλάτωµα στα Α της κορυφής του λόφου, από ∆ 

 

Εικ. 599. Το κτήριο II στο επίµηκες πλάτωµα στα Α της κορυφής του λόφου, από ∆ 

 

Εικ. 600. Ο τοίχος του κτηρίου V, από Ν/ΝΑ  

 

Εικ. 601. Το θέατρο µετά τον καθαρισµό, από ΝΑ 

 

Εικ. 602. Οι πάροδοι του θεάτρου, από ΝΑ 

 

Εικ. 603. Κτήριο ορθογώνιας κάτοψής έναντι του θεάτρου, από ΝΑ  

 

Εικ. 604. Αρχιτεκτονικό µέλος στο πλάτωµα του λόφου 

 

Εικ. 605. Τµήµα αναληµµατικού τοίχου στα Α πρανή της κορυφής του λόφου, από ΝΑ  

 

Εικ. 606. Λόφος εκτός των τειχών, στον οποίο εντοπίζεται το νεκροταφείο της πόλης  

 

Εικ. 607. Τάφος παλαιοχριστιανικών χρόνων 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IΙ 
 

 
Εικ. 1: Άποψη των Αροανίων ορέων, ή Χελµού, από Ν∆ 

 

 

 
Εικ. 2: Άποψη του όρους Πεντέλεια, ή Ντουρντουβάνα, από ∆/Ν∆ 
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Εικ. 3:  Άποψη της Περιστέρας και των Κλουκινοχωρίων, από Α 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 4: Ο αυχένας Πριολίθου, από Α 
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Εικ. 5: Άποψη των βόρειων υπωρειών και των διακλαδώσεων του όρους Ερύµανθος, ή Ωλονός, 

από Β 

 

 

 
Εικ. 6: Άποψη των βόρειων απολήξεων του όρους Ερύµανθος, ή Ωλονός, από ΒΑ 
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Εικ. 7: Οι βόρειες απολήξεις του όρους Ερύµανθος, ή Ωλονός, από Α. Στο βάθος η κορυφή Λεπίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 8: Άποψη των νότιων υπωρειών του όρους Παναχαϊκόν, από Ν 

Η κορυφή Λεπίδα  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 
6
6
5

 

 
Ε

ικ
. 
9
: 

Ά
π
ο
ψ

η
 τ

ω
ν 

νό
τι

ω
ν 

υ
π
ω

ρ
ει

ώ
ν 

το
υ
 ό

ρ
ο
υ
ς 

Ε
ρ
ύ
µ

α
νθ

ο
ς,

 ή
 Ω

λ
ο
νό

ς 
κ
α

ι 
τη

ς 
δ
ια

κ
λ
ά

δ
ω

σ
ή

ς 
το

υ
 Ά

γι
ο
ς 

Κ
ω

νσ
τα

ντ
ίν

ο
ς,

 α
π
ό
 Ν

∆
 

(α
ερ

ο
φ

ω
το

γρ
α

φ
ία

 Σ
Τ

΄ 
Ε

Π
Κ

Α
) 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 666 

 
Εικ. 10: Οι Ν∆ υπώρειες του Τάρταρη, από Ν 
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Εικ. 13. Μερική άποψη της κοιλάδας του Ερασίνου, ή Βουραϊκού ποταµού, από Ν 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 14. Μερική άποψη του νότιου τµήµατος της κοιλάδας των Λουσών, από ΒΑ 
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Εικ. 16. Μερική άποψη της κοιλάδας του Λάδωνος, ή Ρουφιά στα Α της ∆άφνης  

(παλ. τοπων. Στρέζοβα) 
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Εικ. 18. Μερική άποψη του ανατολικού τµήµατος της κοιλάδας Τριποτάµων – Παγκρατίου, που  

διαρρέεται από τον Πάϊο, ή Ξεροπόταµο ποταµό, ή χείµαρρο της Πάου, από Β∆ 

 

 

 
Εικ. 19: Ο Κερυνίτης ποταµός, ή Μπουφούσιας, από Β∆ 
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Εικ. 20:Ο Ερασίνος, ή Βουραϊκός ποταµός, ή Καλαβρυτινό ποτάµι και η οµώνυµη κοιλάδα,  

από Ν 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 21: Ο Σελινούς ποταµός, που ρέει Α της θέσης Καστρίτσι (αρ. θέσης 67), από ∆ 
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Εικ. 22: Ο κύριος ρους του ποταµού Λάδωνος, ή Ρουφιά, που διαρρέει τον κάµπο των Φιλίων 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 23: Η λίµνη του Φενεού, από Ν∆ 
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Εικ. 24: Οι πηγές του ποταµού Λάδωνος, ή Ρουφιά, από ∆ 

 

 

 

 

 
Εικ. 25: Το καρστικό κεφαλάρι του ποταµού Λάδωνος, ή Ρουφιά, από Β∆ 
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Εικ. 26. Ο κύριος ρους του ποταµού Λάδωνος, ή Ρουφιά, που ρέει στα Α της ∆άφνης  

(παλ. τοπων. Στρέζοβα) 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 27: Ο Ξεροπόταµος, ή Πάϊος ποταµός, ή χείµαρρος της Πάου, που ρέει στα ΒΑ  

της ∆άφνης (παλ. τοπων. Στρέζοβα) και συγκεκριµένα στα Α της θέσης Μετόχια (αρ. θέσης 317) 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 678 

 
Εικ. 28. Ο ποταµός Ερύµανθος, που ρέει στα ∆ του αρχαιολογικού χώρου Ψωφίδος, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 29. Ο χείµαρρος Στένωµα, κύριος ρους του ποταµού Ερυµάνθου, από Ν/Ν∆ 
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Εικ. 30. Ο Λιβαρτζινός, ή Αροάνιος ποταµός, που ρέει στα Ν/ΝΑ του αρχαιολογικού  

χώρου Ψωφίδος, από Β/ΒΑ 

 

 

 

 

 
Εικ. 31. Μερική άποψη του Σειραϊκού ποταµού, που διαρρέει το δυτικό τµήµα  

της κοιλάδας Τριποτάµων – Παγκρατίου, από Α/ΝΑ 
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Εικ. 32. Μερική άποψη της κοιλάδας των Λουσών, από Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 33. Μερική άποψη της κοιλάδας του Λάδωνος, ή Ρουφιά, από ∆ 
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Εικ. 34. Μερική άποψη της κοιλάδας του Αροάνιου, ή Κατσάνα ποταµού, από Ν 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV* 
 

 

 
Εικ. 35/1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος. Άποψη του λόφου, από ΝΑ 

 

 

 
Εικ. 36/1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος. Κτιστός θαλαµοειδής τάφος (;) 

στο πλάτωµα του λόφου 

 

* Ο πρώτος αριθµός αντιστοιχεί στην εικόνα και ο δεύτερος στον αριθµό της θέσης του καταλόγου 
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Εικ. 37/1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος. Κατάλοιπο τοίχου, από Ν 
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Εικ. 38/1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος. Κατάλοιπο τοίχου, από Α 
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Εικ. 39/1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος. Θραύσµα πίθου µε πλαστική  

διακόσµηση πλαισίων της ΝΝΙΙ εποχής  

 

 

 

 

 

 
Εικ. 40/1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος. Τέσσερα θραύσµατα πίθου, 

εκ των οποίων τα δύο φέρουν πλαστική διακόσµηση (µετάβαση ΠΕ προς ΜΕ εποχής) 
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Εικ. 41/2. Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Πλαγιά,  ή Λάκκα.  

Άποψη της θέσης, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 42/5. Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Αϊ-Γιάννης,  ή Αδιάκοπος.  

Τάφος στην παρειά του δρόµου 

Θέση Πλαγιά, ή Λάκκα 
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Εικ. 43/5. Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Αϊ-Γιάννης,  ή Αδιάκοπος.  

Τάφος στην παρειά του δρόµου 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 44/5. Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Αϊ-Γιάννης,  ή Αδιάκοπος.  

Κιβωτιόσχηµος τάφος 
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Εικ. 45/7. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Αυχένας, ή Εικονοστάσι Αγίου Βασιλείου. 

Άποψη της θέσης, από Ν 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 46/8. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Αµπέλια. Τρία θραύσµατα πίθων 

Θέση Αυχένας, ή Εικονοστάσι 

Αγίου Βασιλείου 
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Εικ. 47/8. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Αµπέλια. Τµήµα τοίχου, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 48/10. Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Μπούρµπουλας. 

Άποψη της θέσης, από Ν 

Θέση Μπούρµπουλας 
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Εικ. 49/12. Πλατανιώτισσα (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα) Καλαβρύτων, θέση Αϊ-Γιώργης.  

Άποψη της ∆ πλευράς του λόφου, από Ν 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 50/12. Πλατανιώτισσα (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα) Καλαβρύτων, θέση Αϊ-Γιώργης. 

∆ύο θραύσµατα πίθων 

∆υτική πλευρά του λόφου Αγίου Γεωργίου 
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Εικ. 51/13. Πλατανιώτισσα (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα) Καλαβρύτων. 

Άποψη του χωριού, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 52/15. Λαπαναγοί Καλαβρύτων, θέση Μετόχι. Άποψη της θέσης, από Ν∆ 

Θέση Μετόχι 
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Εικ. 53/15. Λαπαναγοί Καλαβρύτων, θέση Μετόχι. Θραύσµα πίθου 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 54/15. Λαπαναγοί Καλαβρύτων, θέση Μετόχι. Φολίδα πυριτόλιθου 
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Εικ. 55/16. Λαπαναγοί Καλαβρύτων, θέση Μονή Μακελλαριάς. Άποψη της Μονής, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 56/18. Κορφαί (παλ. τοπων Κιρίτσοβα) Καλαβρύτων, θέση Καρές. Άποψη της θέσης, από ∆ 

Το πέρασµα Αχλάδα 

Θέση Καρές 
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Εικ. 57/18. Κορφαί (παλ. τοπων Κιρίτσοβα) Καλαβρύτων, θέση Καρές. 

Το πέρασµα της Κόκκινης Αχλάδας, από ∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 58/21. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Πράσινο Χωράφι, ή  

Παλιάχωρα. Πίθος στην αριστερή/δυτική πλευρά του αγροτικού δρόµου, από ΝΑ 

Το πέρασµα της Κόκκινης Αχλάδας 
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Εικ. 59/21. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Πράσινο Χωράφι, ή  

Παλιάχωρα. Αµφικωνικός χάλκινος δακτύλιος (8
ος

 αι. π.Χ.) 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 60/25. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Γαρού Ράχη. 

Άποψη της θέσης από Α 

Θέση Γαρού Ράχη 
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Εικ. 61/25. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Γαρού Ράχη. 

Θεµέλιο κτηρίου στις Α υπώρειες του λόφου, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 62/25. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Γαρού Ράχη. 

Θεµέλιο κτηρίου στις Α υπώρειες του λόφου, από ΝΑ 
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Εικ. 63/26. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Γεωργάµ(η) Λίµνη.  

Άποψη του αυχένα, στο πλάτωµα του οποίου βρίσκεται η πηγή Σφίξη, από Α/ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πηγή Σφίξη 
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Εικ. 64/28. ∆ροσάτον Καλαβρύτων (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα), θέση Λάκκες, ή Ποτάµι.  

Τµήµα τοίχου κοντά στην αριστερή/δυτική όχθη του ποταµού, από ΝΑ 
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Εικ. 65/28. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Λάκκες, ή Ποτάµι.  

∆ύο τµήµατα αρράβδωτων κιόνων παραπλεύρως της αριστερής/δυτικής όχθης του  

ποταµού, στην ιδιοκτησία Π. Λυµπέρη 
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Εικ. 66/28. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Λάκκες, ή Ποτάµι.  

Μύλος κτισµένος µε αρχαίο οικοδοµικό υλικό, ιδιοκτησίας Ν. Λυµπέρη 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 67/28. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Λάκκες, ή Ποτάµι.  

Όστρακο µε διακόσµηση τεθλασµένης γραµµής των ΓΕ χρόνων 
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Εικ. 68/29. Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Αγία Παρασκευή 

ή, Αλώνια. Τρίωτο αλάβαστρο της ΥΕ περιόδου 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 69/29. Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Αγία Παρασκευή 

ή, Αλώνια. Οινοχόη και κάνθαρος των ΠΓΕ χρόνων (παράδοση Π. Τζιβλέρης) 
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Εικ. 70/30. Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Πλατάνα. 

Όστρακα της ΥΕ περιόδου 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 71/31. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Μέργα Ίσωµα, ή  

Παναγιά. Επίκρανο (πρόσθια όψη) 
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Εικ. 72/31. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Μέργα Ίσωµα, ή  

Παναγιά. Επίκρανο (πλάγια όψη) 

 

 

 

 

 
Εικ. 73/31. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Μέργα Ίσωµα, ή  

Παναγιά. Χάλκινο αγαλµάτιο ίππου των ΓΕ χρόνων 
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Εικ. 74/38. Οικισµός Μουρίκι Προφήτη Ηλία (παλ. τοπων. Γκέρµπεσι) Καλαβρύτων.  

Άποψη του χώρου όπου βρίσκεται ο οικισµός των ΚΛ χρόνων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χώρος του αρχαίου οικισµού 
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Εικ. 75/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε.  

Το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ (τέλη 9
ου

 αι. π.Χ.–αρχές 8
ου

 αι. π.Χ.) 
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Εικ. 76/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε.  

∆ίωτος σκύφος και τριφυλλόστοµη οινοχόη από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ  

 

 

 

 

 

 
Εικ. 77/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. Τµήµατα  

δύο προχοειδών αγγείων συγκολληµένα από πολλά κοµµάτια από το εσωτερικό του  

ταφικού πίθου ΙΙ  
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Εικ. 78/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. ∆ύο κοίλες  

βάσεις αγγείων συγκολληµένες από πολλά κοµµάτια από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ.  

Φέρουν διακόσµηση επάλληλων ταινιών 

 

 

 
Εικ. 79/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. Χάλκινος 

δακτύλιος, τµήµα χάλκινου σπειροειδούς ελάσµατος, δύο χάλκινοι σφηκωτήρες διπλής περιέλιξης 

που απολήγουν σε κώνους, δύο χάλκινοι σφηκωτήρες τετραπλής περιέλιξης και χάλκινη περόνη 

από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 
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Εικ. 80/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. Χάλκινο  

ειδώλιο ιππαρίου που ίσταται σε ορθογώνια βάση, χάλκινος τετράκτινος τροχός και χάλκινο  

αντικείµενο σε σχήµα καλάθου από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

 

 
Εικ. 81/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε.  

Τέσσερις χάλκινοι δακτύλιοι περιδέραιου, δύο γυάλινες ψήφοι καστανού χρώµατος ενωµένες, 

χάλκινη ψήφος, δύο ελλειψοειδείς λίθινες ψήφοι, χάλκινος δακτύλιος, πιθανόν ενώτιο, δύο 

χάλκινοι αµφικωνικοί δακτύλιοι και χάλκινη ενόφθαλµη ψήφος από το εσωτερικό του ταφικού 

πίθου ΙΙ 
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Εικ. 82/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. Θραύσµατα 

χάλκινης πόρπης και τµήµα χάλκινης τοξωτής πόρπης από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

 

 

 

 
Εικ. 83/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. Τρία 

αποτµήµατα σιδερένιου πλακιδίου (;), δύο ελλιπείς σιδερένιες πόρπες, σιδερένιος δακτύλιος, δύο 

θραύσµατα σιδερένιου σφηκωτήρα και θραύσµατα οξειδωµένης πόρπης από το εσωτερικό του 

ταφικού πίθου ΙΙ 
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Εικ. 84/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. και Μ. Κουνέλη Ο.Ε. Χάλκινο  

σπειροειδές έλασµα σωζόµενο σε τέσσερα τµήµατα και χάλκινος δακτύλιος από το εσωτερικό του  

ταφικού πίθου ΙΙ 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 85/41. Καλάβρυτα, θέση Άγιοι Θεόδωροι,  ή Αϊθοδωρότρυπα. Άποψη της θέσης, από Ν 

Θέση Άγιοι Θεόδωροι, ή Αϊθοδωρότρυπα 
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Εικ. 86/46. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Επτά Πηγάδια. 

∆ύο συνανήκοντα τµήµατα πλακιδίου µε ανάγλυφη διακόσµηση  

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 87/48. Οικισµός Μενυχταίικα Προφήτη Ηλία (παλ. τοπων. Γκέρµπεσι) Καλαβρύτων,  

θέση Καψαλάκι. Χάλκινη αριστερή κνηµίδα των ΑΡΧ χρόνων  
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Εικ. 88/49. Φλάµπουρα Καλαβρύτων, θέση Βελβίνικο. Ακέραιος κάνθαρος  

του «ψηλού τύπου» των ΠΑΡΧ χρόνων 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 89/51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη. Άποψη του λοφίσκου, από Β∆ 

Θέση Γαϊδουρρόραχη 
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Εικ. 90/51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη. Οι κυκλικές κατασκευές Α΄ και Β΄, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 91/51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη. Η κυκλική κατασκευή Γ΄, από Ν∆ 
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Εικ. 92/51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη. Η κυκλική κατασκευή ∆΄, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 93/53. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων. Το κάτω τµήµα αρυβαλλοειδούς  

µόνωτης ληκύθου (τέλη 5
ου

 αι. π.Χ.–α΄ µισό 4
ου

 αι. π.Χ.) 
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Εικ. 94/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. Άποψη  

του Κάστρου, από ∆/Β∆ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 95/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. Κατάλοιπα  

κτηρίου στις ∆ υπώρειες του Κάστρου 
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Εικ. 96/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. Κατάλοιπα 

κτηρίου στις ∆ υπώρειες του Κάστρου, στη δεξιά/νότια πλευρά του δρόµου Καλαβρύτων – Λουσών 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 97/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. Κατάλοιπα  

κτηρίου στις Β∆ υπώρειες του Κάστρου 
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Εικ. 98/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. Όστρακα 

ΒΥΖ εποχής από τις ∆ υπώρειες του Κάστρου  

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 99/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα.  

Μερική άποψη του λόφου, από Β 
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Εικ. 100/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα.  

Μερική άποψη της βόρειας πλευράς της οχύρωσης, από Α 
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Εικ. 101/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα.  

Μερική άποψη της βόρειας πλευράς της οχύρωσης, από ∆ 
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Εικ. 102/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα.  

Άποψη του διαχρονικού περάσµατος στα ΝΑ του λόφου 
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Εικ. 103/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα.  

Όστρακα άβαφης κεραµικής από τη θέση 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 104/56. Καλάβρυτα, θέση (Επαρχιακή οδός Καλαβρύτων – Λουσών – Κλειτορίας).  

Τµήµα αγωγού κυκλικής διατοµής, στην αριστερή/βόρεια πλευρά της οδού 
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Εικ. 105/56. Καλάβρυτα, θέση (Επαρχιακή οδός Καλαβρύτων – Λουσών – Κλειτορίας).  

Τµήµα αγωγού µε κοίλες κεραµίδες της ΥΒΥΖ (;) περιόδου, στην αριστερή/βόρεια πλευρά της οδού 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 106/57. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Γρανπόπολις.  

Όστρακα χονδροειδούς κεραµικής από τη θέση 
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Εικ. 107/59. Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆. Μάρτιν-Παππά.  

Όστρακα από την εκσκαφή  

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 108/59. Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆. Μάρτιν-Παππά.  

Τµήµα αγωγού µε κτιστά τοιχώµατα ΥΡΩΜ χρόνων 
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Εικ. 109/59. Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆. Μάρτιν-Παππά.  

Τµήµα αγωγού πιθανόν των ΒΥΖ χρόνων 
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Εικ. 110/60. Καλάβρυτα, θέση Φίντεϊ. Τµήµα τείχους σε πίνακα του W. Linton µε τίτλο  

«Τα Καλάβρυτα του 1856» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 111/62. Καλάβρυτα, θέση Στάδιον, ή Νέα Σφαγεία. Τρία θραύσµατα λαβών 
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Εικ. 112/62. Καλάβρυτα, θέση Στάδιον, ή Νέα Σφαγεία. Θραύσµα επίπεδης  

βάσης και λαβών κυκλικής διατοµής 
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Εικ. 113/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος.  

Οινοχόη από το εσωτερικό του ταφικού πίθου Ι των ΠΑΡΧ χρόνων  
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Εικ. 114/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος. ∆ύο βελόνες 

πορπών και δύο σφηκωτήρες διπλής περιέλιξης, εκ των οποίων ο πρώτος σε δύο κοµµάτια,  

από το εσωτερικό του ταφικού πίθου Ι των ΠΑΡΧ χρόνων 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 115/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος,  

οικόπεδο ιδιοκτησίας «Αχαϊκές Πρωτεΐνες». Χυτροειδές αγγείο των ΠΓΕ χρόνων 
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Εικ. 116/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Θραύσµα κανθάρου των ΓΕ χρόνων 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 117/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Θραύσµα οριζόντιας κυκλικής λαβής 
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Εικ. 118/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Όστρακα από την ανασκαφή  

 

 

 

 

 
Εικ. 119/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Όστρακα από την ανασκαφή 
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Εικ. 120/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Όστρακο πιθοειδούς αγγείου µε 

σχοινοειδή και εµπίεστη διακόσµηση και όστρακο ΡΩΜ χρόνων 

 

 

 

 

 
Εικ. 121/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Τµήµα πιθοειδούς αγγείου 

συγκολληµένο από πολλά κοµµάτια  
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Εικ. 122/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος.  

Κανθαρόσχηµο κύπελλο των ΕΛΛ χρόνων συγκολληµένο από πολλά κοµµάτια 

 

 

 
Εικ. 122α/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Αρύβαλλος, ελλιπής ως προς το άνω 

τµήµα, χρονολογούµενος 575–570 π.Χ. 
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Εικ. 122β/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Κάνθαρος των ΓΕ χρόνων 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 122γ/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Άποψη του ΤΧ1, από Β/Β∆ 
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Εικ. 122δ/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Αγνύθες τετράγωνης και κυκλικής 

διατοµής 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 122ε/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Μερική άποψη των ανεσκαµµένων 

πίθων, ανατολικά του µεγάλου ΤΧ1, από Ν∆ 
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Εικ. 122στ/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Ο πίθος IV ανοικτός, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 122ζ/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Μελαµβαφής κάνθαρος των  

ΠΓΕ χρόνων από το εσωτερικό του πίθου IV 
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Εικ. 122η/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Οι πίθοι XV και XVI, από Ν∆ 

 

 

 

 

 
Εικ. 122θ/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Ο πίθος XXV ανοικτός, από ∆ 
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Εικ. 122ι/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Ο πίθος XXVIII κλειστός, από Ν/ΝΑ 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 122ια/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Οινοχόη των ΓΕ χρόνων,  

σωζόµενη εν µέρει 
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Εικ. 123/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ. Μουτζουρούλια.  

Θραύσµα χείλους αγγείου της ΝΝ εποχής 

 

 

 

 

 
Εικ. 124/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ. Μουτζουρούλια.  

Τµήµα λαβής πιθανόν των ΠΡ χρόνων 
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Εικ. 125/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ. Μουτζουρούλια.  

Όστρακο της ΥΓΕ περιόδου µε εµπίεστη διακόσµηση 

 

 

 

 

 
Εικ. 126/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ. Μουτζουρούλια.  

Ταινιωτές λαβές του 2
ου

 αι. π. Χ.–αρχές 1
ου

 αι. π.Χ. 
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Εικ. 127/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μερική άποψη του ΤΧ1, από ∆ 

 

 
Εικ. 128/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μερική άποψη του ΤΧ1, από Ν, µε εµφανή και τα δύο µέτωπά του 
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Εικ. 129/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μερική άποψη του ΤΧ1, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 130/65.Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ΤΧ1 (λεπτοµέρεια) 
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Εικ. 131/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Το βόρειο πέρας του ΤΧ1, από Β 
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Εικ. 132/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μερική άποψη του ΤΧ3, από Ν∆ 
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Εικ. 133/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Όψη της δυτικής παρειάς του ΤΧ3, από Β∆ 

 

 

 

 
Εικ. 134/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Τοµή δυτικά του ΤΧ3, από Β∆ 
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Εικ. 135/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Ο πίθος ΙΙ των ΥΓΕ χρόνων κατά χώραν 

 

 

 

 
Εικ. 136/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ∆ίωτος σκύφος από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 
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Εικ. 137/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Οινοχόη από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

 

 
Εικ. 138/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ∆ίωτο σκυφίδιο από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 
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Εικ. 139/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ∆ίωτο σκυφίδιο, ελλιπές κατά το ήµισυ, από το εσωτερικό του 

ταφικού πίθου ΙΙ 

 

 

 

 
Εικ. 140/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μικρό ανοιχτό αγγείο και τµήµα υψίποδου κρατήρα από το εσωτερικό  

του ταφικού πίθου ΙΙ 
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Εικ. 141/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Κάλαθος από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

 

 

 

 
Εικ. 142/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Ο ταφικός πίθος ΙΙΙ κατά χώραν 
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 749 

 
Εικ. 143/66. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Μαρτόπολις. Άποψη της θέσης, από ∆ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 144/66. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Μαρτόπολις. Θεµέλια τοίχου ευτελούς  

κατασκευής, από Ν∆ 

Θέση Μαρτόπολις 
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 750 

 
Εικ. 145/68. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο Τρεµουλά. Άποψη του βουνού Γκρεµουλ(ι)άς,  

ή Μικρός Γκρεµουλ(ι)άς, από Α/ΝΑ 
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 751 

 
Εικ. 146/69. Καλάβρυτα, θέση Κιούπια. Κράνος πρώιµου Ιλλυρικού  

τύπου των αρχών της ΠΑΡΧ εποχής από το εσωτερικό ταφικού πίθου (πρόσθια όψη) 
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 752 

 
Εικ. 147/69. Καλάβρυτα, θέση Κιούπια. Κράνος πρώιµου Ιλλυρικού  

τύπου των αρχών της ΠΑΡΧ εποχής από το εσωτερικό ταφικού πίθου (πλάγια όψη) 
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 753 

 
Εικ. 148/69. Καλάβρυτα, θέση Κιούπια.  ∆ύο χάλκινες κνηµίδες των αρχών της ΠΑΡΧ εποχής  

από το εσωτερικό ταφικού πίθου 
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 754 

 
Εικ. 149/69. Καλάβρυτα, θέση Κιούπια.  Σιδερένιο ξίφος, χάλκινη αιχµή  

δόρατος και δύο σιδερένιες αιχµές ακοντίων των αρχών της ΠΑΡΧ εποχής από το  

εσωτερικό ταφικού πίθου 
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 755 

 
Εικ. 150/70. Καλάβρυτα, θέση Καµάρες, ή Βύθισµα. Εικονιστική ανδρική  

κεφαλή Κοσµητού του τέλους του 2
ου

 αι. µ.Χ.–των αρχών 3
ου

 αι. µ.Χ. (πρόσθια όψη) 
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 756 

 
Εικ. 150α/70. Καλάβρυτα, θέση Καµάρες,  ή Βύθισµα. Εικονιστική ανδρική  

κεφαλή Κοσµητού του τέλους του 2
ου

 αι. µ.Χ.–των αρχών 3
ου

 αι. µ.Χ. (πλάγια όψη)  
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 757 

 
Εικ. 151/70. Καλάβρυτα, θέση Καµάρες, ή Βύθισµα. Τείχος στην αριστερή/νότια όχθη του 

ρέµατος που κατέρχεται από το βουνό Πριόνι, ο οποίος πιθανόν ανήκει σε πεσσό του υδραγωγείου 

της Κύναιθας 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 152/71. Καλάβρυτα. Άποψη της κωµόπολης, από ΝΑ 
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 758 

 
Εικ. 153/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Μελαµβαφής  

κάνθαρος του «ψηλού τύπου» από το εσωτερικό του ταφικού πίθου Ι (αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 154/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Όστρακα που  

ανήκουν σε χυτροειδές αγγείο µε έξω νεύον χείλος από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙΙ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 759 

 
Εικ. 155/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Όστρακα που  

ανήκουν σε χυτροειδές αγγείο από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙΙ 

 

 

 

 

 
Εικ. 156/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Κάνθαρος του  

«ψηλού τύπου» από το εσωτερικό του ταφικού πίθου V, συγκολληµένος από πολλά κοµµάτια 

(αρχές της ΠΑΡΧ εποχής)  
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 760 

 
Εικ. 157/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά.  Κάνθαρος του  

«ψηλού τύπου» από το εσωτερικό του ταφικού πίθου V µε παράσταση ιχθύος στην κάθε όψη του,  

ζωγραφισµένος µε επίθετο χρώµα (αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 

 

 
Εικ. 158/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά.  Κάνθαρος από  

το εσωτερικό του ταφικού πίθου V, µε µετόπη στη ζώνη λαβών, η οποία χωρίζεται σε δύο µέρη 

(αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 
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 761 

 
Εικ. 159/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Κάνθαρος  

από το εσωτερικό του ταφικού πίθου VΙ (αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 

 

 

 
Εικ. 160/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά.   

Κοτύλη από το εσωτερικό του ταφικού πίθου VI (αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 
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 762 

 
Εικ. 161/73. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Σάλµενα.  

Άποψη της θέσης, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 162/74. Καλάβρυτα, θέση Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου. Όστρακο ΓΕ χρόνων  

Θέση Σάλµενα 
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 763 

 
Εικ. 163/75. Καλάβρυτα, θέσης Άγιος Κωνσταντίνος, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. Μαυροειδή και  

Σία (πρώην Πέτρου Ψευτούδη). Όστρακα από την ανασκαφή 

 

 

 

 

 
Εικ. 164/75. Καλάβρυτα, θέσης Άγιος Κωνσταντίνος, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. Μαυροειδή και  

Σία (πρώην Πέτρου Ψευτούδη). Τέσσερις πυραµιδόσχηµες αγνύθες, εκ των οποίων οι τρεις είναι  

αποκεκρουµένες στο άνω άκρο τους 
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 766 

 
Εικ. 167/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς,  ή Μονή Αγίων Θεοδώρων.  

Το Κακόπορτο από τη θέση ανασκαφής, από Ν∆ 

 

 

 

 

 
Εικ. 168/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς,  ή Μονή Αγίων Θεοδώρων.  

Πλίνθος δωρικού γείσου 

Θέση Κακόπορτο 
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 711 

 
Εικ. 86/46. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Επτά Πηγάδια. 

∆ύο συνανήκοντα τµήµατα πλακιδίου µε ανάγλυφη διακόσµηση  

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 87/48. Οικισµός Μενυχταίικα Προφήτη Ηλία (παλ. τοπων. Γκέρµπεσι) Καλαβρύτων,  

θέση Καψαλάκι. Χάλκινη αριστερή κνηµίδα των ΑΡΧ χρόνων  
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 712 

 
Εικ. 88/49. Φλάµπουρα Καλαβρύτων, θέση Βελβίνικο. Ακέραιος κάνθαρος  

του «ψηλού τύπου» των ΠΑΡΧ χρόνων 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 89/51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη. Άποψη του λοφίσκου, από Β∆ 

Θέση Γαϊδουρρόραχη 
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 713 

 
Εικ. 90/51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη. Οι κυκλικές κατασκευές Α΄ και Β΄, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 91/51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη. Η κυκλική κατασκευή Γ΄, από Ν∆ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 714 

 
Εικ. 92/51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη. Η κυκλική κατασκευή ∆΄, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 93/53. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων. Το κάτω τµήµα αρυβαλλοειδούς  

µόνωτης ληκύθου (τέλη 5
ου

 αι. π.Χ.–α΄ µισό 4
ου

 αι. π.Χ.) 
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 715 

 
Εικ. 94/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. Άποψη  

του Κάστρου, από ∆/Β∆ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 95/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. Κατάλοιπα  

κτηρίου στις ∆ υπώρειες του Κάστρου 
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 716 

 
Εικ. 96/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. Κατάλοιπα 

κτηρίου στις ∆ υπώρειες του Κάστρου, στη δεξιά/νότια πλευρά του δρόµου Καλαβρύτων – Λουσών 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 97/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. Κατάλοιπα  

κτηρίου στις Β∆ υπώρειες του Κάστρου 
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 717 

 
Εικ. 98/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς, ή Κάστρο των Καλαβρύτων. Όστρακα 

ΒΥΖ εποχής από τις ∆ υπώρειες του Κάστρου  

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 99/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα.  

Μερική άποψη του λόφου, από Β 
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 718 

 
Εικ. 100/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα.  

Μερική άποψη της βόρειας πλευράς της οχύρωσης, από Α 
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 719 

 
Εικ. 101/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα.  

Μερική άποψη της βόρειας πλευράς της οχύρωσης, από ∆ 
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 720 

 
Εικ. 102/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα.  

Άποψη του διαχρονικού περάσµατος στα ΝΑ του λόφου 
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 721 

 
Εικ. 103/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα.  

Όστρακα άβαφης κεραµικής από τη θέση 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 104/56. Καλάβρυτα, θέση (Επαρχιακή οδός Καλαβρύτων – Λουσών – Κλειτορίας).  

Τµήµα αγωγού κυκλικής διατοµής, στην αριστερή/βόρεια πλευρά της οδού 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 722 

 
Εικ. 105/56. Καλάβρυτα, θέση (Επαρχιακή οδός Καλαβρύτων – Λουσών – Κλειτορίας).  

Τµήµα αγωγού µε κοίλες κεραµίδες της ΥΒΥΖ (;) περιόδου, στην αριστερή/βόρεια πλευρά της οδού 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 106/57. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Γρανπόπολις.  

Όστρακα χονδροειδούς κεραµικής από τη θέση 
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 723 

 
Εικ. 107/59. Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆. Μάρτιν-Παππά.  

Όστρακα από την εκσκαφή  

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 108/59. Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆. Μάρτιν-Παππά.  

Τµήµα αγωγού µε κτιστά τοιχώµατα ΥΡΩΜ χρόνων 
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 724 

 
Εικ. 109/59. Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆. Μάρτιν-Παππά.  

Τµήµα αγωγού πιθανόν των ΒΥΖ χρόνων 
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 725 

 
Εικ. 110/60. Καλάβρυτα, θέση Φίντεϊ. Τµήµα τείχους σε πίνακα του W. Linton µε τίτλο  

«Τα Καλάβρυτα του 1856» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 111/62. Καλάβρυτα, θέση Στάδιον, ή Νέα Σφαγεία. Τρία θραύσµατα λαβών 
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 726 

 
Εικ. 112/62. Καλάβρυτα, θέση Στάδιον, ή Νέα Σφαγεία. Θραύσµα επίπεδης  

βάσης και λαβών κυκλικής διατοµής 
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 727 

 
Εικ. 113/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος.  

Οινοχόη από το εσωτερικό του ταφικού πίθου Ι των ΠΑΡΧ χρόνων  
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 728 

 
Εικ. 114/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος. ∆ύο βελόνες 

πορπών και δύο σφηκωτήρες διπλής περιέλιξης, εκ των οποίων ο πρώτος σε δύο κοµµάτια,  

από το εσωτερικό του ταφικού πίθου Ι των ΠΑΡΧ χρόνων 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 115/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος,  

οικόπεδο ιδιοκτησίας «Αχαϊκές Πρωτεΐνες». Χυτροειδές αγγείο των ΠΓΕ χρόνων 
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 729 

 
Εικ. 116/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Θραύσµα κανθάρου των ΓΕ χρόνων 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 117/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Θραύσµα οριζόντιας κυκλικής λαβής 
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Εικ. 118/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Όστρακα από την ανασκαφή  

 

 

 

 

 
Εικ. 119/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Όστρακα από την ανασκαφή 
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Εικ. 120/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Όστρακο πιθοειδούς αγγείου µε 

σχοινοειδή και εµπίεστη διακόσµηση και όστρακο ΡΩΜ χρόνων 

 

 

 

 

 
Εικ. 121/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». Τµήµα πιθοειδούς αγγείου 

συγκολληµένο από πολλά κοµµάτια  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 732 

 
Εικ. 122/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος.  

Κανθαρόσχηµο κύπελλο των ΕΛΛ χρόνων συγκολληµένο από πολλά κοµµάτια 

 

 

 
Εικ. 122α/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Αρύβαλλος, ελλιπής ως προς το άνω 

τµήµα, χρονολογούµενος 575–570 π.Χ. 
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Εικ. 122β/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Κάνθαρος των ΓΕ χρόνων 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 122γ/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Άποψη του ΤΧ1, από Β/Β∆ 
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Εικ. 122δ/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Αγνύθες τετράγωνης και κυκλικής 

διατοµής 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 122ε/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Μερική άποψη των ανεσκαµµένων 

πίθων, ανατολικά του µεγάλου ΤΧ1, από Ν∆ 
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Εικ. 122στ/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Ο πίθος IV ανοικτός, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 122ζ/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο  

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Μελαµβαφής κάνθαρος των  

ΠΓΕ χρόνων από το εσωτερικό του πίθου IV 
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Εικ. 122η/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Οι πίθοι XV και XVI, από Ν∆ 

 

 

 

 

 
Εικ. 122θ/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Ο πίθος XXV ανοικτός, από ∆ 
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Εικ. 122ι/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Ο πίθος XXVIII κλειστός, από Ν/ΝΑ 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 122ια/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων. Οινοχόη των ΓΕ χρόνων,  

σωζόµενη εν µέρει 
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Εικ. 123/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ. Μουτζουρούλια.  

Θραύσµα χείλους αγγείου της ΝΝ εποχής 

 

 

 

 

 
Εικ. 124/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ. Μουτζουρούλια.  

Τµήµα λαβής πιθανόν των ΠΡ χρόνων 
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Εικ. 125/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ. Μουτζουρούλια.  

Όστρακο της ΥΓΕ περιόδου µε εµπίεστη διακόσµηση 

 

 

 

 

 
Εικ. 126/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ. Μουτζουρούλια.  

Ταινιωτές λαβές του 2
ου

 αι. π. Χ.–αρχές 1
ου

 αι. π.Χ. 
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Εικ. 127/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μερική άποψη του ΤΧ1, από ∆ 

 

 
Εικ. 128/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μερική άποψη του ΤΧ1, από Ν, µε εµφανή και τα δύο µέτωπά του 
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Εικ. 129/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μερική άποψη του ΤΧ1, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 130/65.Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ΤΧ1 (λεπτοµέρεια) 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 742 

 
Εικ. 131/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Το βόρειο πέρας του ΤΧ1, από Β 
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Εικ. 132/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μερική άποψη του ΤΧ3, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 744 

 
Εικ. 133/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Όψη της δυτικής παρειάς του ΤΧ3, από Β∆ 

 

 

 

 
Εικ. 134/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Τοµή δυτικά του ΤΧ3, από Β∆ 
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Εικ. 135/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Ο πίθος ΙΙ των ΥΓΕ χρόνων κατά χώραν 

 

 

 

 
Εικ. 136/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ∆ίωτος σκύφος από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 
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Εικ. 137/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Οινοχόη από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

 

 
Εικ. 138/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ∆ίωτο σκυφίδιο από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 
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Εικ. 139/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην 

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ∆ίωτο σκυφίδιο, ελλιπές κατά το ήµισυ, από το εσωτερικό του 

ταφικού πίθου ΙΙ 

 

 

 

 
Εικ. 140/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου (πρώην  

ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Μικρό ανοιχτό αγγείο και τµήµα υψίποδου κρατήρα από το εσωτερικό  

του ταφικού πίθου ΙΙ 
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Εικ. 141/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Κάλαθος από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ 

 

 

 

 

 
Εικ. 142/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χ. Νάκου  

(πρώην ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Ο ταφικός πίθος ΙΙΙ κατά χώραν 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 749 

 
Εικ. 143/66. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Μαρτόπολις. Άποψη της θέσης, από ∆ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 144/66. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Μαρτόπολις. Θεµέλια τοίχου ευτελούς  

κατασκευής, από Ν∆ 

Θέση Μαρτόπολις 
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Εικ. 145/68. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο Τρεµουλά. Άποψη του βουνού Γκρεµουλ(ι)άς,  

ή Μικρός Γκρεµουλ(ι)άς, από Α/ΝΑ 
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Εικ. 146/69. Καλάβρυτα, θέση Κιούπια. Κράνος πρώιµου Ιλλυρικού  

τύπου των αρχών της ΠΑΡΧ εποχής από το εσωτερικό ταφικού πίθου (πρόσθια όψη) 
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Εικ. 147/69. Καλάβρυτα, θέση Κιούπια. Κράνος πρώιµου Ιλλυρικού  

τύπου των αρχών της ΠΑΡΧ εποχής από το εσωτερικό ταφικού πίθου (πλάγια όψη) 
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Εικ. 148/69. Καλάβρυτα, θέση Κιούπια.  ∆ύο χάλκινες κνηµίδες των αρχών της ΠΑΡΧ εποχής  

από το εσωτερικό ταφικού πίθου 
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Εικ. 149/69. Καλάβρυτα, θέση Κιούπια.  Σιδερένιο ξίφος, χάλκινη αιχµή  

δόρατος και δύο σιδερένιες αιχµές ακοντίων των αρχών της ΠΑΡΧ εποχής από το  

εσωτερικό ταφικού πίθου 
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Εικ. 150/70. Καλάβρυτα, θέση Καµάρες, ή Βύθισµα. Εικονιστική ανδρική  

κεφαλή Κοσµητού του τέλους του 2
ου

 αι. µ.Χ.–των αρχών 3
ου

 αι. µ.Χ. (πρόσθια όψη) 
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Εικ. 150α/70. Καλάβρυτα, θέση Καµάρες,  ή Βύθισµα. Εικονιστική ανδρική  

κεφαλή Κοσµητού του τέλους του 2
ου

 αι. µ.Χ.–των αρχών 3
ου

 αι. µ.Χ. (πλάγια όψη)  
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Εικ. 151/70. Καλάβρυτα, θέση Καµάρες, ή Βύθισµα. Τείχος στην αριστερή/νότια όχθη του 

ρέµατος που κατέρχεται από το βουνό Πριόνι, ο οποίος πιθανόν ανήκει σε πεσσό του υδραγωγείου 

της Κύναιθας 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 152/71. Καλάβρυτα. Άποψη της κωµόπολης, από ΝΑ 
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Εικ. 153/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Μελαµβαφής  

κάνθαρος του «ψηλού τύπου» από το εσωτερικό του ταφικού πίθου Ι (αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 154/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Όστρακα που  

ανήκουν σε χυτροειδές αγγείο µε έξω νεύον χείλος από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙΙ 
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Εικ. 155/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Όστρακα που  

ανήκουν σε χυτροειδές αγγείο από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙΙ 

 

 

 

 

 
Εικ. 156/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Κάνθαρος του  

«ψηλού τύπου» από το εσωτερικό του ταφικού πίθου V, συγκολληµένος από πολλά κοµµάτια 

(αρχές της ΠΑΡΧ εποχής)  
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Εικ. 157/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά.  Κάνθαρος του  

«ψηλού τύπου» από το εσωτερικό του ταφικού πίθου V µε παράσταση ιχθύος στην κάθε όψη του,  

ζωγραφισµένος µε επίθετο χρώµα (αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 

 

 
Εικ. 158/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά.  Κάνθαρος από  

το εσωτερικό του ταφικού πίθου V, µε µετόπη στη ζώνη λαβών, η οποία χωρίζεται σε δύο µέρη 

(αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 
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Εικ. 159/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. Κάνθαρος  

από το εσωτερικό του ταφικού πίθου VΙ (αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 

 

 

 
Εικ. 160/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά.   

Κοτύλη από το εσωτερικό του ταφικού πίθου VI (αρχές της ΠΑΡΧ εποχής) 
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Εικ. 161/73. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Σάλµενα.  

Άποψη της θέσης, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 162/74. Καλάβρυτα, θέση Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου. Όστρακο ΓΕ χρόνων  

Θέση Σάλµενα 
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 763 

 
Εικ. 163/75. Καλάβρυτα, θέσης Άγιος Κωνσταντίνος, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. Μαυροειδή και  

Σία (πρώην Πέτρου Ψευτούδη). Όστρακα από την ανασκαφή 

 

 

 

 

 
Εικ. 164/75. Καλάβρυτα, θέσης Άγιος Κωνσταντίνος, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. Μαυροειδή και  

Σία (πρώην Πέτρου Ψευτούδη). Τέσσερις πυραµιδόσχηµες αγνύθες, εκ των οποίων οι τρεις είναι  

αποκεκρουµένες στο άνω άκρο τους 
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 766 

 
Εικ. 167/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς,  ή Μονή Αγίων Θεοδώρων.  

Το Κακόπορτο από τη θέση ανασκαφής, από Ν∆ 

 

 

 

 

 
Εικ. 168/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς,  ή Μονή Αγίων Θεοδώρων.  

Πλίνθος δωρικού γείσου 

Θέση Κακόπορτο 
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 817 

 
Εικ. 250/119. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος.  

Θεµέλιο τοίχου της ανατολικής πλευράς του πύργου (;)  
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 818 

 
Εικ. 251/119. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος. Τµήµα  

αρχαίας (;) διάνοιξης και πέτρες που την οριοθετούν, από Ν 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 252/119. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος. Άποψη του  

τµήµατος της αρχαίας (;) διάνοιξης, από ∆ 

Όριο δρόµου 

Όριο δρόµου 
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 819 

 
Εικ. 253/129. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Πύργος. Τµήµα  

τοίχου από πλακοειδείς λίθους και οπτοπλίνθους 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 254/129. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Πύργος. Τµήµα αγωγού  

από κοίλες κεραµίδες 
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 820 

 
Εικ. 255/130. Κάνδαλος Καλαβρύτων, θέση Ύψωµα Μπουρή. Άποψη του γηλόφου, από ∆ 

 

 

 

 

 
Εικ. 256/132. Κάνδαλος Καλαβρύτων, θέση Αρνούγκα. Άποψη του υψώµατος, από ∆ 

Θέση Ύψωµα Μπουρή 

Λόφος Αρνούγκα 
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 821 

 
Εικ. 257/135. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Λάκκωµα, ή Λάκκος.  

Άποψη της θέσης, από ∆ 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 258/135. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Λάκκωµα, ή Λάκκος.  

Λήκυθος-οινοχόη των ΠΓΕ χρόνων από το εσωτερικό ταφικού πίθου 

Λόφος Αρνούγκα 

Θέση Λάκκωµα, ή Λάκκος 
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 822 

 
Εικ. 259/135. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Λάκκωµα, ή Λάκκος.  

Κάνθαρος των ΠΓΕ χρόνων από το εσωτερικό ταφικού πίθου 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 260/135. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Λάκκωµα, ή Λάκκος.  

Όστρακα οινοχόης των ΠΓΕ χρόνων από το εσωτερικό ταφικού πίθου 
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 823 

 
Εικ. 261/137. Σόλος, θέση Λόφος του Αγιο-Θανάση. Άποψη του λόφου από Ν∆ 

 

 

 

 

 
Εικ. 262/137. Σόλος, θέση Λόφος του Αγιο-Θανάση. Άποψη του λόφου από ∆/Β∆ και στο  

βάθος το Μαυρονέρι (Ύδατα Στυγός) 

Λόφος του Αγιο-Θανάση 

Το Μαυρονέρι (Ύδατα Στυγός) 

Λόφος του Αγιο-Θανάση 
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 824 

 
Εικ. 263/139. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Χάνι Μπράτσικα. Ο χείµαρρος  

Λαγκάδα, από ∆, στις όχθες του οποίου εντοπίζεται νεκροταφείο των ΠΒΥΖ χρόνων 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 264/139. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Χάνι Μπράτσικα. Χάλκινο ψέλλιον,  

χάλκινο δακτυλίδι και χάλκινος κρίκος από τάφο των ΠΒΥΖ χρόνων 
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 825 

 
Εικ. 265/139. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Χάνι Μπράτσικα.  

Κοµµάτι κονιάµατος από τα τοιχώµατα του τάφου 

 

 

 

 
Εικ. 266/139. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Χάνι Μπράτσικα.  

Όστρακο κάθετης ταινιωτής λαβής από τον καθαρισµό του τάφου 
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 826 

 
Εικ. 267/140. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Τρυπήσιο,  ή Σπήλαιο των Καστριών,  

ή Σπήλαιο των Λιµνών. Άποψη της εισόδου του σπηλαίου, από Ν/Ν∆ 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 268/140. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Τρυπήσιο,  ή Σπήλαιο των Καστριών,  

ή Σπήλαιο των Λιµνών. Όστρακα της ΥΕ εποχής από το σπήλαιο 
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 827 

 
Εικ. 269/140. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Τρυπήσιο,  ή Σπήλαιο των Καστριών,  

ή Σπήλαιο των Λιµνών. Όστρακο που ανήκει σε λαβή αγγείου της ΥΕ εποχής 

 

 

 
Εικ. 270/140. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Τρυπήσιο,  ή Σπήλαιο των Καστριών,  

ή Σπήλαιο των Λιµνών. Λεπίδες πυριτόλιθου από τον πρώτο θάλαµο του σπηλαίου 
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 828 

 
Εικ. 271/140. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Τρυπήσιο,  ή Σπήλαιο των Καστριών,  

ή Σπήλαιο των Λιµνών. Λίθινα εργαλεία από τον πρώτο θάλαµο του σπηλαίου 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 272/141. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Άποψη του λόφου, από Β∆ 
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 829 

 
Εικ. 273/141. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Το ευρύχωρο άνδηρο στη  

Ν πλευρά του λόφου 
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 830 

 
Εικ. 274/141. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο.  

Θεµέλιο τοίχου στη ΝΑ πλευρά του λόφου ΥΒΥΖ εποχής 
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 831 

 
Εικ. 275/141. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Θεµέλιο τοίχου στα Α  

του λόφου, από Ν 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 276/141. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Άβαφα όστρακα από το λόφο 
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 832 

 
Εικ. 277/141. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Άβαφα όστρακα από το λόφο 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 278/144. Πλανητέρον [=Πλανητέρου] Καλαβρύτων, θέση Πύργος. Άποψη του λόφου, από Ν 

Θέση Πύργος 
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 833 

 
Εικ. 279/147. Γλάστρα (παλ. τοπων. Βρόστενα) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης.  

Άποψη της θέσης, από Ν 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 280/147. Γλάστρα (παλ. τοπων. Βρόστενα) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης.  

Θεµέλια τοίχου 

Θέση Άγιος Ιωάννης 
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 834 

 
Εικ. 281/147. Γλάστρα (παλ. τοπων. Βρόστενα) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης.  

Όστρακα των ΡΩΜ χρόνων 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 282/149. Κυνηγού Καλαβρύτων, θέση ∆ιάσελο του Κυνηγού. Άποψη του διάσελου, από ∆ 

∆ιάσελο του Κυνηγού 
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 835 

 
Εικ. 283/149. Κυνηγού Καλαβρύτων, θέση ∆ιάσελο του Κυνηγού. Το διάσελο και  

στο βάθος ανατολικά η λίµνη ∆όξα 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 836 

 
Εικ. 284/149. Κυνηγού Καλαβρύτων, θέση ∆ιάσελο του Κυνηγού.  

Το µονοπάτι στα ∆ του πλατώµατος του διάσελου 
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 837 

 
Εικ. 285/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα) 

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Άποψη του λόφου, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 286/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα)  

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Ο χώρος στα βόρεια του λόφου 
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 838 

 
Εικ. 287/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα)  

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Κατάλοιπα πύργου ΒΥΖ (;) χρόνων 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 288/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα),  

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Θεµέλια τοίχων και λιθορριπές στα Β του λόφου 
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 839 

 
Εικ. 289/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας  

(παλ. τοπων. Μαζαίικα), Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης.  

Θεµέλιο κτίσµατος στα Ν του πύργου 
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 840 

 
Εικ. 290/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα),  

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Ο χώρος στα Β του λόφου, όπου εντοπίστηκαν όστρακα 

 

 

 

 
Εικ. 291/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα),  

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης. Όστρακο της Ν εποχής 
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 841 

 
Εικ. 292/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας  

(παλ. τοπων. Μαζαίικα), Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης.  

Λίθινη αξίνα της Ν εποχής 

 

 

 
Εικ. 293/153. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. Μαζαίικα)  

Καλαβρύτων, θέση Φιλοµάτι, ή Αµπέλια. Κοµµάτια πίθων µε  

σχοινοειδή διακόσµηση της ΠΕ περιόδου και βάση κύλικας της ΥΕ ΙΙΙΓ  
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 842 

 
Εικ. 294/154. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό). 

Λίθινη στήλη που φέρει ανάγλυφο αρράβδωτο κίονα στην είσοδο του ∆ηµοτικού Σχολείου 
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 843 

 
Εικ. 295/154. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Σπόνδυλος ραβδωτού κίονα στην είσοδο του ∆ηµοτικού Σχολείου 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 296/156. Καστέλλιον Καλαβρύτων, θέση Άγιοι Θεόδωροι. Άποψη του λόφου, από Α 

Θέση Άγιοι Θεόδωροι 
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 844 

 
Εικ. 297/157. Καστέλλιον Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Άποψη του λόφου, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 298/157. Καστέλλιον Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Τοίχος στα Β πλατώµατα του λόφου 

Θέση Κάστρο 
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 845 

 
Εικ. 299/157. Καστέλλιον Καλαβρύτων, θέση Κάστρο. Τοίχος στα Β πλατώµατα του λόφου 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 300/165. Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα), Καλαβρύτων, θέση Άγιος ∆ηµήτριος, ή  

(Εντός του χωριού), οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι. Μαρώση. Μάζες πηλού 
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 846 

 
Εικ. 301/165. Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα), Καλαβρύτων, θέση Άγιος ∆ηµήτριος, ή 

(Εντός του χωριού), οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι. Μαρώση. Αγνύθα πυραµιδόσχηµη, ελλιπής  

και όστρακα από την εκσκαφή  

 

 

 

 
Εικ. 302/166. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Παντελεήµονας.  

Άποψη του λόφου, από Ν 

Λόφος Αγίου Παντελεήµονα 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 847 

 
Εικ. 303/167. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κοίτη ποταµού  

Καρνέσιου. Το ανάγλυφο του Πολυβίου σε αίθουσα του ∆ηµοτικού Καταστήµατος  

Κάτω Κλειτορίας 
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 848 

 
Εικ. 304/167. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κοίτη ποταµού  

Καρνέσιου. Τµήµα µεσοπυργίου διαστήµατος της ανατολικής πλευράς του τείχους στην  

κοίτη του ποταµού. Ο ανώτερος δόµος παρασύρθηκε από την ορµητικότητα του ποταµού 

 

 

 

 

 
Εικ. 305/167. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κοίτη ποταµού  

Καρνέσιου. Στελέχη πήλινου αγωγού στην κοίτη του ποταµού 
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Εικ. 306/167. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κοίτη ποταµού  

Καρνέσιου. Τοίχος στην αριστερή/νότια όχθη του ποταµού 

 

 

 

 
Εικ. 307/167. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση  

Κοίτη ποταµού Καρνέσιου. Χάλκινος δίσκος κατόπτρου  
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Εικ. 308/167. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κοίτη  

ποταµού Καρνέσιου. Όστρακα ΕΛΛ και ΡΩΜ χρόνων 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 309/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. Άποψη του λόφου, από Ν 

Θέση Παλιόπυργος 
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Εικ. 310/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. Όστρακα της ΥΕ ΙΙΙ περιόδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 311/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. Όστρακο που φέρει διακόσµηση 

βραχώδους τοπίου και ανήκει σε τρίωτο αρτόσχηµο αλάβαστρο της ΥΕ ΙΙΙΑ περιόδου  
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Εικ. 312/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. ∆ύο τµήµατα εγχειριδίου  

µε αυλακωτή και στικτή διακόσµηση της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 313/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. ∆όντια αγριόχοιρου 
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Εικ. 314/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος.  

Μάζες πηλού στα ∆/Β∆ πρανή του λόφου 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 315/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος.  

Κατάλοιπα κτηρίου στα ∆/Β∆ πρανή του λόφου 
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Εικ. 316/175. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Πέτρος.  

Άποψη της ανασκαφής, από ΝΑ 

 

 

 

 
Εικ. 317/177. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Γυναικείο Χάνι, ή  

Ξυδιάς, ιδιοκτησία Κ. Σκάρπα. Σπόνδυλος ραβδωτού κίονα και δωρικό κιονόκρανο στον αύλειο  

χώρο της οικίας 

 

Θέση της ανασκαφής 
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Εικ. 319/181. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Παλάτι,  ή Καταρράχη.  

Επιχαλκωµένος όλµος των στροφέων της θύρας 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 320/181. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Παλάτι,  ή Καταρράχη.  

Τµήµα της αρχαίας διάνοιξης που οδηγούσε από τον Κλείτορα στην Ψωφίδα 
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Εικ. 321/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή  

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Τµήµα της ΝΑ πλευράς της οχύρωσης της πόλης, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 322/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή  

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Κυκλικός πύργος στη Ν πλευρά του τείχους, από ΝΑ 
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Εικ. 323/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα,  

ή Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Τέσσερις πυραµιδόσχηµες αγνύθες διαφόρων  

µεγεθών και δύο κωνικού σχήµατος 

 

 

 

 
Εικ. 324/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή  

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Κοµµάτι χείλους πίθου 
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Εικ. 325/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή  

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Όστρακο των ΑΡΧ χρόνων 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 326/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή  

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Τµήµα αλυσίδας απαρτιζόµενης από οκτώσχηµους κρίκους, 

δύο θραύσµατα χάλκινου δακτυλίου, χάλκινη περόνη, ζεύγος χάλκινων ενωτίων, σιδερένια αιχµή 

δόρατος φυλλόσχηµη, θραύσµα µολύβδινου αντικειµένου, θραύσµα λαβής ωτογλυφίδος µε 

σφαιρικό κοµβίο στην κορυφή και θραύσµα χάλκινου αντικείµενου  
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Εικ. 327/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή  

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). ∆ύο τµήµατα µολύβδινου ειδωλίου, γυναικείας µορφής 

 

 

 

 

 
Εικ. 328/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή  

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Θραύσµα χάλκινου αντικειµένου (κλειδί ;) 
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Εικ. 329/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων,  

θέση Ζαγορίτσα, ή Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). ∆ύο θραύσµατα  

χάλκινου ανδρικού ειδωλίου, του οποίου λείπει η κεφαλή και τα άνω και κάτω άκρα 
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Εικ. 330/183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, ή  

Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ). Προχοειδές αγγείο µε επίπεδη βάση και κάθετη ταινιωτή 

λαβή, εκ των οποίων σώζεται η µία (των πρώιµων ΠΓΕ χρόνων)  
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Εικ. 331/185. Παλαιοκατούνα (παλ. τοπων. Μοστιτσιάνικα Καλύβια, ή Κάτω ∆ρυµός) Καλαβρύτων.  

Κιβωτιόσχηµος τάφος στην παρειά του δρόµου 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 332/185. Παλαιοκατούνα (παλ. τοπων. Μοστιτσιάνικα Καλύβια, ή Κάτω ∆ρυµός) Καλαβρύτων.  

Θραύσµατα κεραµίδων 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 864 

 
Εικ. 333/187. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Παλαιόπυργος,  

ή Παλιόπυργος. Άποψη του λόφου, από Β∆ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 334/188. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Κιβούρια, ή Κουβούκλι.  

Άποψη της θέσης, από Β∆ 

Παλαιόπυργος, ή Παλιόπυργος 

Θέση Κιβούρια, ή Κουβούκλι 
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Εικ. 335/192. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Αρβανιτόλακκα.  

Άποψη της θέσης, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 336/194. Λευκάσιον (παλ. τοπων. Τσορωτά) Καλαβρύτων, θέση Αγία Παρασκευή.  

Μεγάλο κοµµάτι πίθου  

Θέση Αρβανιτόλακκα 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 866 

 
Εικ. 337/195. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Αγία Μαρίνα.  

Μερική άποψη της θέσης, από Α 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 338/195. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Αγία Μαρίνα.  

Κοµµάτια αδιάγνωστης χονδροειδούς κεραµικής  

Θέση Αγία Μαρίνα 
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Εικ. 339/195. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Αγία Μαρίνα.  

Φυσικό πέρασµα στα ∆ της θέσης 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 340/195. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Αγία Μαρίνα.  

Μονοπάτι στα ΒΑ του εξωκλησιού 

Φυσικό πέρασµα 

Θέση Αγία Μαρίνα 

Μονοπάτι 
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Εικ. 341/196. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Σουληνάρια. Θραύσµατα πίθων στην παρειά του  

δρόµου 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 342/198. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Παλιοχώρι. Άποψη της θέσης, από ΝΑ 

Θέση Παλιοχώρι 
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Εικ. 343/198. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Παλιοχώρι. Οικοδοµικό υλικό «σε αναβαθµούς» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 344/198.Φίλια Καλαβρύτων, θέση Παλιοχώρι. Θραύσµατα πίθων 
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Εικ. 345/199. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Πάνω Βίλα. Τάφος ΠΒΥΖ εποχής 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 346/199. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Πάνω Βίλα. Άποψη της ιδιοκτησίας Π. Λυµπέρη, στην  

οποία εντοπίστηκαν κατάλοιπα κτηρίου και κεραµική 

Η ιδιοκτησία Π. Λυµπέρη 
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Εικ. 347/199. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Πάνω Βίλα, οικόπεδο ιδιοκτησίας Π. Λυµπέρη.  

Όστρακο επίπεδης βάσης, πιθανώς ΠΕ εποχής 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 348/199. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Πάνω Βίλα, οικόπεδο ιδιοκτησίας Π. Λυµπέρη. 

Όστρακα ΡΩΜ εποχής 
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Εικ. 349/200. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Άγιος Νικόλαος.  

Κοµµάτια πίθων και ταινιωτών λαβών ΡΩΜ εποχής  

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 350/201. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση ∆ιάσελο του Αγιο-Λιά.  

Το πέρασµα του Αγιο-Λιά, από ∆/Ν∆ 

∆ιάσελο του Αγιο-Λιά 
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Εικ. 351/202. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Ράχη Μπραΐµη. 

Κιβωτιόσχηµος τάφος ΠΒΥΖ χρόνων 
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Εικ. 352/205. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κυράς το αµπέλι,  

ή Σκυράµπελι. Άποψη της θέσης, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 353/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα.  

Μεγάλο όρυγµα στις παρειές του οποίου είναι ορατά κοµµάτια κεραµίδων και οπτοπλίνθων 

Θέση Κυράς το αµπέλι, ή Σκυράµπελι 
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Εικ. 354/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα.  

Πλίνθοι τετράγωνης κάτοψης 

 

 

 

 

 
Εικ. 355/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα.  

Τετράγωνη πλίνθος 
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Εικ. 356/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα.  

Τµήµα τοίχου στην παρειά του ορύγµατος 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 357/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα.  

Τµήµα τοίχου που σώζει κουρασάνι ερυθρού χρώµατος 
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Εικ. 358/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα.  

Θραύσµα προχοειδούς αγγείου των ΑΡΧ χρόνων 

 

 

 

 

 
Εικ. 359/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα.  

Όστρακα διαφόρων εποχών 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 878 

 
Εικ. 360/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου.  

Άποψη του λόφου, από Ν 
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Εικ. 361/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου. 

Τµήµα τοίχου στη Ν πλευρά του λόφου 
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Εικ. 362/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου.  

Θεµέλιο τοίχου στο πλάτωµα του λόφου, από Ν∆ 
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Εικ. 363/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου.  

Τοίχος, ή ανάληµµα από κροκαλοπαγείς λίθους στις Α/ΝΑ υπώρειες του λόφου, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 364/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου.  

Τοίχος, ή ανάληµµα στην Α πλευρά του λόφου, από ΝΑ 
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Εικ. 365/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου.  

Τοίχος, ή ανάληµµα από κροκαλοπαγείς λίθους στο βόρειο πέρας της Α πλευρά του λόφου, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 366/207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του Πύργου. 

Η προς Ν προέκταση της διαδροµής (παλαιάς και νέας) 

Παλαιά και νέα διαδροµή 
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Εικ. 367/208. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Χελωνοσπηλιά.  

Μερική άποψη της κοιλάδας του Λάδωνος από τη θέση 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 368/208. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Χελωνοσπηλιά.  

Άποψη του «αυλώνος» που οδηγεί στον Κλείτορα, από Α 

Θέση Χελωνοσπηλιά 

«Αυλών» 
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 884 

 
Εικ. 369/208. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Χελωνοσπηλιά. Όστρακα 

διαφόρων εποχών (α. θραύσµα επίπεδης βάσης της ΝΝ Ιβ περιόδου, β. ωτόσχηµη λαβή ΠΕ–ΜΕ 

χρόνων, γ. όστρακο µε εγχάρακτη διακόσµηση της Ν εποχής και δ. θραύσµα ταινιωτής λαβής του 

τέλους της ΜΕ περιόδου) 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 370/209. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Πηγές του Λάδωνα. 

Άποψη της θέσης, από Ν 

α. 
β. 

γ. 
δ. 
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 885 

 
Εικ. 371/210. Οικισµός Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, θέση Λειµιτζίνες, ή Λιµέντζες.  

Άποψη της θέσης, από Α 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 372/210. Οικισµός Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, θέση Λειµιτζίνες, ή Λιµέντζες.  

Όστρακα ΡΩΜ εποχής 

Θέση Λειµιτζίνες, ή Λιµέντζες 
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 886 

 
Εικ. 373/211. Οικισµός Κυνηγάρης Φιλίων Καλαβρύτων. Άποψη της θέσης, από Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 374/211. Οικισµός Κυνηγάρης Φιλίων Καλαβρύτων. Ο λόφος Κουτρουµπούφη, από Α 
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 887 

 
Εικ. 375/213. Οικισµός Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, θέση Λουτρό, ή Λούστρα.  

Θεµέλιο τοίχου 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 376/213. Οικισµός Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, θέση Λουτρό, ή Λούστρα.  

Τµήµατα κεραµίδων στέγης 
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 888 

 
Εικ. 377/213. Οικισµός Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, θέση Λουτρό, ή Λούστρα.  

Τµήµατα κεραµίδων στέγης 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 378/214. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Χάνια. Χάλκινη περόνη από το εσωτερικό ταφικού πίθου 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 889 

 
Εικ. 379/219. Παγκράτιον Καλαβρύτων, θέση Συκιές. Κιβωτιόσχηµος τάφος ΠΒΥΖ εποχής 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 380/219. Παγκράτιον Καλαβρύτων, θέση Συκιές. Άποψη του «αυλώνος» που οδηγεί στον  

Κλείτορα και της συµβολής του Αροάνιου ποταµού µε τον Λάδωνα 

Ο «Αυλών» 
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 890 

 
Εικ. 381/221. Οικισµός Στενόν Παγκρατίου Καλαβρύτων, θέση Πανουργιά Αχλάδες, ή  

Πανουργιά Αλωνάκια. Όστρακα των ΡΩΜ χρόνων 

 

 

 

 

 
Εικ. 382/227. Οικισµός ∆ροβολοβόν Καµενιάνων Καλαβρύτων, θέση Κτήµα Ιωάννη Βερροίου.  

Οινοχόη από το εσωτερικό τάφου των ΠΒΥΖ χρόνων 
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 891 

 
Εικ. 383/227. Οικισµός ∆ροβολοβόν Καµενιάνων Καλαβρύτων, θέση Κτήµα Ιωάννη Βερροίου.  

Χάλκινα ενώτια από το εσωτερικό τάφου του 4
ου

 αι. µ.Χ.–6
ου

 αι. µ.Χ. 

 

 

 

 

 
Εικ. 384/227. Οικισµός ∆ροβολοβόν Καµενιάνων Καλαβρύτων, θέση Κτήµα Ιωάννη Βερροίου.  

Θραύσµατα κεραµίδων 
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 892 

 
Εικ. 385/229. Καµενιάνοι Καλαβρύτων, θέση Αλώνι του Ξενοχρήστου.  

Τµήµατα ραβδωτών κιόνων, από Ν∆ 
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 893 

 
Εικ. 386/234. Οικισµός Λιβαρτζινόν Λιβαρτζίου Καλαβρύτων, θέση (Επί της Επαρχιακής οδού  

Τριποτάµων – Σοπωτού – Καλαβρύτων), ιδιοκτησία ∆. Γκολφινόπουλου. Κυλινδρικό δοχείο 
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 894 

 
Εικ. 387/234. Οικισµός Λιβαρτζινόν Λιβαρτζίου Καλαβρύτων, θέση (Επί της Επαρχιακής οδού  

Τριποτάµων – Σοπωτού – Καλαβρύτων), ιδιοκτησία ∆. Γκολφινόπουλου.  

Το εσωτερικό του δοχείου 
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 895 

 
Εικ. 388/237. Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό) Καλαβρύτων, θέση Τάρταρης,  

ή Κάστρο του Σοπωτού. Άποψη του βουνού Τάρταρης, από Ν 

 

 

 

 

 
Εικ. 389/238. Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό) Καλαβρύτων. Χάλκινη κάθετη λαβή υδρίας, η οποία  

στο άνω µέρος φέρει εκατέρωθεν κεφαλές κριών και καταλήγει σε λεοντοκεφαλή, και οριζόντια 

λαβή υδρίας που καταλήγει σε ανθέµια 

 

Τάρταρης 
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 898 

 
Εικ. 392/245. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βασιλική.  

Αρχιτεκτονικά µέλη στον αύλειο χώρο της οικίας Ι. Νικολακόπουλου 
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 899 

 
Εικ. 393/245. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βασιλική. Κυβόλιθοι  

και οικοδοµικό υλικό στον αύλειο χώρο της οικίας Ι. Νικολακόπουλου 
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 900 

 
Εικ. 394/245. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βασιλική.  

Τµήµα αρράβδωτου κίονα στον αύλειο χώρο της οικίας Ι. Νικολακόπουλου 
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 901 

 
Εικ. 395/245. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βασιλική.  

Θεµέλιο κτηρίου στον αύλειο χώρο της οικίας Ι. Νικολακόπουλου 
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 902 

 
Εικ. 396/245. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βασιλική.  

Θεµέλιο κτηρίου και οικοδοµικό υλικό στην ιδιοκτησία Κ. Νικολακόπουλου 
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 903 

 
Εικ. 397/246. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Κρεµµυδόγιαννη.  

Μερική άποψη του τείχους της βόρειας πλευράς (δυτικό τµήµα), πριν από τον καθαρισµό, από Β∆ 

 

 

 

 
Εικ. 398/246. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Κρεµµυδόγιαννη.  

Μερική άποψη του τείχους της βόρειας πλευράς (δυτικό τµήµα), µετά τον καθαρισµό, από ΒΑ 
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 904 

 
Εικ. 399/246. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Κρεµµυδόγιαννη.  

Θραύσµατα κεραµίδων που σώζουν το γράµµα ∆ 

 

 

 

 

 
Εικ. 400/247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό. Μερική  

άποψη της ανατολικής πλευράς του τείχους, πριν από τον καθαρισµό, από ΝΑ 
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 905 

 
Εικ. 401/247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό.  

Μερική άποψη της ανατολικής πλευράς του τείχους, µετά τον καθαρισµό, από ΝΑ 

 

 

 

 
Εικ. 402/247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό. Μερική  

άποψη της ανατολικής πλευράς του τείχους, πριν από τον καθαρισµό, από Ν 
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 906 

 

 
Εικ. 403/247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό.  

Μερική άποψη της ανατολικής πλευράς του τείχους, µετά τον καθαρισµό, από Ν 

 

 

 

 
Εικ. 404/247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό.  

Η ανατολική πύλη, µετά τον καθαρισµό, από Α 
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 907 

 
Εικ. 405/247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό.  

Σπόνδυλος αρράβδωτου κίονα, ανεπίγραφη επιτύµβια στήλη και οικοδοµικό υλικό  

εξωτερικά του πύργου της πύλης 
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 909 

 
Εικ. 407/248. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο, ή  

Κοκκινιά,  ή Πρασινίτσα. ∆ύο θραύσµατα σίµης κορινθιακού τύπου µε γραπτή διακόσµηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 408/248. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο, ή  

Κοκκινιά,  ή Πρασινίτσα. Θραύσµα βάσης πιθοειδούς αγγείου 
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 910 

 
Εικ. 409/248. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο, ή  

Κοκκινιά,  ή Πρασινίτσα. Άποψη του ΥΒΥΖ πύργου στη Β/Β∆ πλευρά της ακρόπολης 

 

 

 
Εικ. 410/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά.  

Αρράβδωτος κίονας στην ιδιοκτησία Μ. Γιαννόπουλου 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 911 

 
Εικ. 411/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά.  

Τµήµατα αρράβδωτων κιόνων στην ιδιοκτησία Ν. Γιαννόπουλου 

 

 

 

 
Εικ. 412/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά.   

Κατώφλι στην ιδιοκτησία Ν. Γιαννόπουλου 
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 912 

 
Εικ. 413/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά.   

Οικοδοµικό υλικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 414/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά.   

Αρχιτεκτονικά µέλη 
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 913 

 
Εικ. 415/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά.   

Τµήµα αρράβδωτου κίονα στην ιδιοκτησία Μ. Γιαννόπουλου 
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 914 

 
Εικ. 416/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά.   

Τµήµα αρράβδωτου κίονα στην ιδιοκτησία Μ. Γιαννόπουλου 

 

 

 

 
Εικ. 417/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά.   

Λίθινες βάσεις στην ιδιοκτησία κληρονόµων Στ. Τακτικού 
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 915 

 
Εικ. 418/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά.   

Λίθινη βάση στην ιδιοκτησία κληρονόµων Στ. Τακτικού 
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 916 

 
Εικ. 419/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά.   

Τµήµα αρράβδωτου κίονα στην ιδιοκτησία Μ. Γιαννόπουλου 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 420/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά.   

Κατάλοιπα κτηρίου στην ιδιοκτησία Μ. Γιαννόπουλου 
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Εικ. 421/249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά.   

Κατάλοιπα κτηρίου στην ιδιοκτησία Μ. Γιαννόπουλου 
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 919 

 
Εικ. 423/250. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων,  

θέση Λόφος Μπαρµπανίτσα. Λιθόπλινθοι 
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 920 

 
Εικ. 424/250. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Λόφος  

Μπαρµπανίτσα. Θεµέλιο τοίχου, από Ν∆ 
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 921 

 
Εικ. 425/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης.  

Άποψη της θέσης, πριν από τον καθαρισµό, από ∆/Β∆ 

 

 

 
Εικ. 426/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης.  

Άποψη της θέσης, µετά τον καθαρισµό, από ∆ 
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 922 

 
Εικ. 427/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης.  

Όστρακο βάσης ολόβαφου σκύφου αττικού τύπου (300–275 π.Χ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 428/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης.  

Αγνύθες και στήριγµα κλιβάνου 
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 923 

 
Εικ. 429/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης.  

Ανθεµωτό ακροκέραµο 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 430/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης.  

Θραύσµα βάσης αποθηκευτικού πίθου 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 924 

 
Εικ. 431/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης.  

Θραύσµα βάσης που σώζει εγχάρακτη διακόσµηση (στάχυ) και θραύσµα χείλους ανοιχτού αγγείου 
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 926 

 
Εικ. 433/252. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μονή Τριποτάµων,  

ή Κοιµήσεως Θεοτόκου. Αρχιτεκτονικά µέλη στο εσωτερικό του περιβόλου της Μονής 
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 928 

 
Εικ. 435/252. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων,  

θέση Μονή Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου.  

∆ύο σπόνδυλοι αρράβδωτων κιόνων στο εσωτερικό της Μονής, από ∆ 
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 929 

 
Εικ. 436/252. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μονή Τριποτάµων,  

ή Κοιµήσεως Θεοτόκου. ∆ωρικό κιονόκρανο σε διενεργηθείσα από την 6
η
 ΕΒΑ τοµή στο  

εσωτερικό της Μονής 
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 930 

 
Εικ. 437/252. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων,  

θέση Μονή Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου.  

Απότµηµα πήλινου ηµικίονα 
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 931 

 
Εικ. 438/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Άποψη τµήµατος της δυτικής πλευράς του τείχους, από ∆ 

 

 

 
Εικ. 439/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Άποψη τµήµατος της δυτικής πλευράς του τείχους, από Ν∆ (λεπτοµέρεια) 
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 932 

 
Εικ. 440/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Αρυβαλλόσχηµη λήκυθος του τέλους 5
ου

 αι. π.Χ., της οποίας λείπει η λαβή και το στόµιο  

 

 

 

 

 

 
Εικ. 441/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Άωτος µελαµβαφής λύχνος του τέλους 4
ου

 αι.–αρχών 3
ου

 αι. π.Χ. 
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 933 

 
Εικ. 442/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Τρίλοβος οινοχόη των µέσων του 6
ου

 αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 443/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Μικκύλο αγγείο σε σχήµα υδρίας του τέλους του 8
ου

 αι. π.Χ. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 934 

 
Εικ. 444/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Κυάθιο, κοτυλίσκες, κρατηρίσκος και κανθαρίσκος ΓΕ και ΑΡΧ χρόνων  
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 935 

 
Εικ. 445/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων,  

θέση (Μέσα στο χωριό).  

Πήλινο ειδώλιο-προτοµή γυναικείας µορφής του 5
ου

 αι. π.Χ. 
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 936 

 
Εικ. 446/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Πήλινα ειδώλια-προτοµές γυναικείων µορφών, που χρονολογούνται στα µεταβατικά χρόνια από  

ΑΡΧ στα ΚΛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. κατ. 575 

 

Αρ. κατ. 572 
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 937 

 
Εικ. 447/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων,  

θέση (Μέσα στο χωριό).  

Πήλινο ειδώλιο-προτοµή πεπλοφόρου γυναικείας µορφής  

του τέλους του 6
ου

 αι. π.Χ.–των αρχών του 5
ου

 αι. π.Χ. 
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 938 

 
Εικ. 448/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Πήλινα ειδώλια-προτοµές γυναικείων µορφών, που χρονολογούνται στα µεταβατικά χρόνια  

από ΑΡΧ στα ΚΛ 

 

 

 

 

 
Εικ. 449/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Πήλινο ειδώλιο-προτοµή γυναικείας µορφής στο τέλος του 6
ου

 αι. π.Χ. 

Αρ. κατ. 576 Αρ. κατ. 578 
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 939 

 
Εικ. 450/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Πήλινο ειδώλιο-προτοµή γυναικείας µορφής του τέλους του 5
ου

 αι. π.Χ.–αρχών 4
ου

 αι. π.Χ. 

 

 

 

 
Εικ. 451/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Πήλινο ειδώλιο γυναικείας µορφής του τέλους του 6
ου

 αι. π.Χ.–αρχών 5
ου

 αι. π.Χ. 
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 940 

 
Εικ. 452/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Τµήµατα πηλίνων ειδωλίων γυναικείων µορφών του 5
ου

 αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 453/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Το κάτω µέρος ολόβαφης ληκύθου ηλειακού τύπου (τέλη 5
ου

 αι. π.Χ.–α΄ τέταρτο του 4
ου

 αι. π.Χ.)  

Αρ. κατ. 581 
Αρ. κατ. 582 
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 941 

 
Εικ. 454/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Πήλινα οµοιώµατα βελανιδιών 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 455/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

∆ύο λύχνοι, εκ των οποίων ο ένας του 1
ου

 αι. π.Χ.–1
ου

 αι. µ.Χ. και ο άλλος του 4
ου

 αι. π.Χ.  
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 942 

 
Εικ. 456/253. Κάτω Τριπόταµα Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Άωτο σκυφίδιο του 4
ου

 αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 457/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Μικκύλα αγγεία (κοτυλίσκες ΑΡΧ χρόνων)  
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 943 

 
Εικ. 458/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

∆ύο ανάγλυφες διακοσµητικές κεφαλές αγγείων του 3
ου

 αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 459/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

∆ύο ανθεµωτά ακρωτήρια 
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 944 

 
Εικ. 460/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό). 

Τµήµα πήλινης σίµης 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 461/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Λίθινος πέλεκυς  
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 945 

 
Εικ. 462/253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο χωριό).  

Μολύβδινα οµοιώµατα καρπών ροδιάς (;) 

 

 

 

 
Εικ. 463/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση του Κατριβά. 

Η δυτική πύλη, µετά τον καθαρισµό, από Β∆ 
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 946 

 
Εικ. 464/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση του Κατριβά.  

Άποψη της δυτικής πλευράς του τείχους, πριν από τον καθαρισµό, από ∆ 

 

 

 
Εικ. 465/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση του Κατριβά.  

Μερική άποψη του τείχους της δυτικής πλευράς (βόρειο πέρας), µετά τον καθαρισµό, από Ν∆ 
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 947 

 
Εικ. 466/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση του Κατριβά.  

Κατάλοιπα κτηρίου κοντά στη δυτική πύλη 
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 948 

 
Εικ. 467/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων,  

θέση Βρύση του Κατριβά.  

Θεµέλιο αρχαίας γέφυρας στην αριστερή/ανατολική–νοτιοανατολική όχθη  

του ποταµού Ερυµάνθου, από Ν∆ 
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 949 

 
Εικ. 468/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση του Κατριβά.  

Χάλκινο οµοίωµα φιδιού 
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 950 

 
Εικ. 469/255. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Αγραπιδιά Ελένης.  

Άποψη του τείχους από Α, µετά τις εργασίες αποψίλωσης 
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 951 

 
Εικ. 470/255. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Αγραπιδιά Ελένης.  

Τµήµα του τείχους που εκφύεται ∆ της ακρόπολης 

 

 

 
Εικ. 471/255. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Αγραπιδιά Ελένης.  

Το προς Α τµήµα του τείχους, από ∆ 
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 952 

 
Εικ. 472/257. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελληνικό. 

Η νότια και δυτική πλευρά του κτηρίου, από ΝΑ 

 

 

 
Εικ. 473/257. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελληνικό.  

Άποψη του κτηρίου, µετά τον καθαρισµό, από ∆/Β∆ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 953 

 
Εικ. 474/257. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελληνικό.  

Πυρήνας πυριτόλιθου 
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 954 

 
Εικ. 475/257. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελληνικό.  

Αρχιτεκτονικά µέλη στην ανατολική πλευρά του αύλειου χώρου της οικίας Σπ. Τακτικού 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 476/257. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελληνικό.  

Αρχιτεκτονικά µέλη στη νότια πλευρά του αύλειου χώρου της οικίας Σπ. Τακτικού 
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 956 

 
Εικ. 478/258. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σχολικό Συγκρότηµα.  

Κανθαροειδές µικκύλο αγγείο του 350–325 π.Χ., θραύσµα ταινιωτής λαβής κανθάρου του β΄  

µισού του 3
ου

 αι. π.Χ., λαβή των ΡΩΜ χρόνων και θραύσµα βαθιάς λεκανίδας του 250–225 π.Χ. 
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 957 

 
Εικ. 479/258. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων,  

θέση Σχολικό Συγκρότηµα.  

Τµήµα της δυτικής πλευράς του τείχους σε σύγχρονο µονοπάτι, στα  

∆ του Σχολικού Συγκροτήµατος 
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 958 

 
Εικ. 480/259. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιοµάγγανο.  

Μερική άποψη του τείχους, από ∆ 

 

 

 

 

 
Εικ. 481/259. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιοµάγγανο.  

Όστρακα των ΚΛ και ΡΩΜ χρόνων 
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 959 

 
Εικ. 482/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιοµονάστηρο, ή  

Μοναστήρια. Τετράγωνης κάτοψης πύργος στη Ν∆ πλευρά του τείχους, από Ν∆ 
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 960 

 
Εικ. 483/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων,  

θέση Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια.  

Έδραση του τείχους της Ν∆ πλευράς στο φυσικό βράχο (εξωτερικό µέτωπο) 
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 961 

 
Εικ. 484/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, 

θέση Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια.  

Τοµή στο εσωτερικό µέτωπο του τείχους 
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 962 

 
Εικ. 485/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιοµονάστηρο, ή  

Μοναστήρια. Μάσκα κωµικού ηθοποιού 
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 963 

 
Εικ. 486/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων,  

θέση Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια.  

Το κάτω µέρος ατρακτόσχηµου µυροδοχείου (2
ος

–1
ος

 αι. π.Χ.) 
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 964 

 
Εικ. 487/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιοµονάστηρο, ή  

Μοναστήρια. Χάλκινοι ψήφοι Ήλιδος, που φέρουν τα γράµµατα F και FA αντίστοιχα 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 488/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιοµονάστηρο, ή  

Μοναστήρια. Αγνύθες τριγωνικής διατοµής, εκ των οποίων η µία φέρει δυσανάγνωστη επιγραφή  
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 965 

 

 
Εικ. 489/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιοµονάστηρο, ή  

Μοναστήρια. Πύλη και πύργος στη Ν∆ πλευρά του τείχους, από Β 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 490/262. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Χάνι Μπάµπουρα.  

Αρχιτεκτονικά µέλη έναντι της οικίας Φ. Γεωργουλόπουλου 
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 966 

 
Εικ. 491/264. Οικισµός Άγιος Βασίλειος Σειρών (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων,  

θέση Λόφος Αγίου Βασιλείου. Άποψη του λόφου, από Ν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 492/264. Οικισµός Άγιος Βασίλειος Σειρών (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση Λόφος  

Αγίου Βασιλείου. Άποψη της κοιλάδας Τριποτάµων – Παγκρατίου (ανατολικό τµήµα), από Β∆ 

Λόφος Αγίου Βασιλείου 
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 967 

 
Εικ. 493/264. Οικισµός Άγιος Βασίλειος Σειρών (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση Λόφος  

Αγίου Βασιλείου. Όστρακα χονδροειδούς κεραµικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 494/264. Οικισµός Άγιος Βασίλειος Σειρών (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση Λόφος  

Αγίου Βασιλείου. Όστρακα της Ν (;) εποχής και της εποχής του Χαλκού  
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 968 

 
Εικ. 495/268. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Παλιοφυτειές.  

Θραύσµα βάσης του γ΄ τετάρτου του 4
ου

 αι. π.Χ. 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 496/269. Σειραί (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου Γεωργίου.  

Άποψη του λόφου, από Β∆ 

Λόφος Αγίου Γεωργίου 
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 969 

 
Εικ. 497/269. Σειραί (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου Γεωργίου.  

Σπόνδυλος αρράβδωτου κίονα στην είσοδο του εξωκλησιού 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 498/272. Σειραί (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Βίτσι. 

Άποψη του λόφου, από ∆ 
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 970 

 
Εικ. 499/273. ∆εχούνι Καλαβρύτων, θέση Κεραµιδιά. Θεµέλιο τοίχου, από Ν∆ 
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 971 

 
Εικ. 500/273. ∆εχούνι Καλαβρύτων, θέση Κεραµιδιά. Θεµέλιο τοίχου, από ∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 501/277. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου  

Αθανασίου. Άποψη του λόφου, από ∆ 

Λόφος Αγίου Αθανασίου 

Θέση Βορός 

Αυχένας 

(Μαµαλουκαίικο ∆ιάσελο) 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 972 

 
Εικ. 502/277. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου  

Αθανασίου. Ο χώρος Β του λόφου και στο βάθος ο αρχαίος Κλείτωρ  

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 503/277. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου  

Αθανασίου. Το ανώτερο πλάτωµα του λόφου  

Αρχαίος Κλείτωρ 
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 973 

 
Εικ. 504/277. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου  

Αθανασίου. Θεµέλιο οικοδοµήµατος στο ανώτερο πλάτωµα του λόφου, από Ν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 505/277. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου  

Αθανασίου. Γωνία αναλήµµατος στο κατώτερο πλάτωµα του λόφου, από Ν 
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 974 

 
Εικ. 506/277. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου  

Αθανασίου. Τµήµα σίµης µε γραπτή διακόσµηση του 6
ου

 αι. π.Χ. 

 

 

 

 
Εικ. 507/280. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Πηγή Αγίου Ανδρέα.  

Άποψη της πηγής, από Ν∆ 
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 975 

 
Εικ. 508/280. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων,  

θέση Πηγή Αγίου Ανδρέα.  

Λαβή κατόπτρου πτηνοκρατούσας θεότητος 
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 976 

 
Εικ. 509/281. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Κοτσοβούνι. Άποψη της θέσης, από ∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 510/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός.  

Άποψη της θέσης, από Ν∆ 

 

 

Λόφος Κοτσοβούνι 

Λόφος Αγίου Αθανασίου 

Χωριό Αµυγδαλιά 

Θέση Βορός 

Αυχένας 

(Μαµαλουκαίικο 

∆ιάσελο) 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 977 

 
Εικ. 511/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός.  

Μερική άποψη της δυτικής πλευράς του οχυρού 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 512/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός.  

Μερική άποψη της βόρειας πλευράς του οχυρού  
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 978 

 

 
Εικ. 513/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός.  

Μερική άποψη της βόρειας πλευράς του οχυρού, θεµελιωµένης στο φυσικό βράχο, από ΒΑ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 514/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός.  

Μερική άποψη της βόρειας πλευράς του οχυρού, θεµελιωµένης στο φυσικό βράχο, από ΒΑ  

(λεπτοµέρεια) 
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 979 

 
Εικ. 515/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός.  

Ο αυχένας επικοινωνίας στα ΒΑ της θέσης, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 516/283. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων,  

θέση Άγιος Γεώργιος,  ή Κάστρα. Άποψη του λόφου, από Ν 

Αυχένας (Μαµαλουκαίικο ∆ιάσελο) 

Φυσική δίοδος 

Θέση Βορός 

Λόφος Αγίου Αθανασίου 
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 980 

 
Εικ. 517/283. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Γεώργιος,  

ή Κάστρα. Τµήµα της ΥΒΥΖ οχύρωσης 
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 981 

 
Εικ. 518/283. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων,  

θέση Άγιος Γεώργιος,  ή Κάστρα.  

Θεµέλιο τοίχου στη βόρεια πλευρά του λόφου, από ∆ 
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 982 

 
Εικ. 519/283. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Γεώργιος, ή Κάστρα. 

Οι Ν∆ υπώρειες του λόφου Ξυλοβόλι και το πέρασµα Βία, από Ν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 520/283. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Γεώργιος,  

ή Κάστρα. Κοµµάτια πίθων 

Το πέρασµα Βία 
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 983 

 
Εικ. 521/284. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Τρούπα. Τµήµα αρχαίου µονοπατιού 

(πιθανόν αρχαία διάνοιξη), από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 522/285. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Κεραµιδωτή. Άποψη της θέσης και του  

περάσµατος Βία, από ∆ 

Το πέρασµα Βία 

Θέση Κεραµιδωτή 
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 984 

 
Εικ. 523/285. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Κεραµιδωτή.  

Θραύσµατα πιθοειδών αγγείων 

 

 

 

 
Εικ. 524/286. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Τρίφτα.  

Άποψη του βουνού Τρίφτα και του λόφου Σκουπίτσι, από Ν∆ 

Βουνό της Τρίφτας 

∆ιάσελο 

Λόφος Σκουπίτσι 
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 985 

 
Εικ. 525/287. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Μπούρµπουλας. Άποψη του  

εξωκλησιού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 526/288. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Αθανάσιος,  ή Αβρότι.  

Άποψη του βουνού, από ΝΑ 

Άγιος Αθανάσιος, ή Αβρότι 
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 986 

 
Εικ. 527/288. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Αθανάσιος,  ή Αβρότι.  

Εφυαλωµένο όστρακο κυπέλλου  

 

 

 

 

 
Εικ. 528/290. Οικισµός Βεσιναίικα Καλύβια Βεσινίου Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο  

Βαρδάλας. Άποψη του λόφου, από ∆ 

Παλιόκαστρο Βαρδάλας 
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 987 

 
Εικ. 529/290. Οικισµός Βεσιναίικα Καλύβια Βεσινίου Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο  

Βαρδάλας. Ερείπια ΥΒΥΖ εγκατάστασης 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 530/292. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Φαβοβούνι.  

Άποψη της θέσης, από Ν∆ 

Θέση Κάστρο 
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 988 

 
Εικ. 531/293. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων,  

θέση Παλιόκαστρο της Τσιούγκας. Άποψη της θέσης, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 532/294. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Χείµαρρος Αυτίτσαινας.  

Μερική άποψη της θέσης και της επιµήκους λεκάνης Πάου – Παγκρατίου, από ∆ 

∆ιάσελο του Λύκου 

Παλιόκαστρο 

της Τσιούγκας 

Χείµαρρος Αυτίτσαινας 
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 989 

 
Εικ. 533/296. Νέα Πάος Καλαβρύτων. Άποψη του χωριού, από ΒΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 534/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα. 

Ο λόφος της ακρόπολης, από Α 

Λόφος Σκουπίτσι 
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 990 

 
Εικ. 535/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα. 

Άποψη τµήµατος της Α/ΒΑ πλευράς της οχύρωσης, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 536/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα.  

Άποψη της Β/Β∆ πλευράς του τείχους, από Ν∆ 
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 991 

 
Εικ. 537/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα.  

Θεµέλιο τοίχου κτηρίου στο ανώτερο πλάτωµα του λόφου, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 538/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα.  

Αναληµµατικός τοίχος στη νότια πλευρά του λόφου, από Ν∆ 
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 992 

 
Εικ. 539/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα. 

Μερική άποψη της δυτικής πλευράς του κτηρίου, εφαπτόµενης στο βράχο, από Ν/ΝΑ 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 540/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα.  

Η νότια πλευρά του κτηρίου και το άνοιγµα εισόδου, από ΝΑ 
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 993 

 
Εικ. 541/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα.  

Τµήµα της οχύρωσης του λόφου µε µετασκευή των ΥΒΥΖ χρόνων 

 

 

 

 

 
Εικ. 542/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή Σκουπίτσα.  

Λίθινη αξίνα και τριπτήρας των Ν χρόνων από το λόφο 
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 994 

 
Εικ. 543/301. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ανδρέας.  

Άποψη της θέσης, από Β 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 544/302. Σκοτάνη (παλ. τοπων. Κόκοβα) Καλαβρύτων, θέση Κιούπια.  

Πλευρικά τοιχώµατα πίθου κατά χώραν 
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 995 

 
Εικ. 545/302. Σκοτάνη (παλ. τοπων. Κόκοβα) Καλαβρύτων, θέση Κιούπια.  

Όστρακα των ΠΕ και ΓΕ χρόνων  

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 546/303. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Χάνι του Καλαθά. Αρχιτεκτονικά  

µέλη στον αύλειο χώρο της οικίας Γ. Νικολακόπουλου 
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 996 

 
Εικ. 547/303. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Χάνι του Καλαθά.  

Αρχιτεκτονικά µέλη στον αύλειο χώρο της οικίας Γ. Νικολακόπουλου 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 548/303. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Χάνι του Καλαθά.  

Η οµώνυµη πηγή στα ∆ και πλησιόχωρα της οικίας Γ. Νικολακόπουλου 
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 997 

 
Εικ. 549/306. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Χάνι Ζουλούµη,  

ή Στέρνα Ζουλούµη. Άποψη της θέσης, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 550/307. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Παλιοκατούνα.  

Ο Ξεροπόταµος, ή Πάϊος ποταµός που διέρχεται στα Β της θέσης 
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 998 

 
Εικ. 551/307. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Παλιοκατούνα.  

Η ιδιοκτησία Γ. Κορετζή, στην οποία υπάρχει αφθονία οστράκων 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 552/307. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Παλιοκατούνα.  

Τµήµα πιθανόν αρχαίας διάνοιξης, από Α 
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 999 

 
Εικ. 553/310. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Συνοικισµός Μπάφι.  

Άποψη της θέσης, από ΒΑ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 554/312. Νάσια Καλαβρύτων, θέση Ποταµιά. Όστρακα χονδροειδούς κεραµικής 

Συνοικισµός Μπάφι 
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 1000 

 
Εικ. 555/314. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Τρανή Βρύση.  

Η οµώνυµη πηγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 556/314. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Τρανή Βρύση. Κοµµάτια  

κεραµίδων και πίθων στο οδόστρωµα αγροτικού δρόµου 
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 1001 

 
Εικ. 557/314. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Τρανή Βρύση.  

Θεµέλιο γέφυρας πιθανόν των ΜΤΒΥΖ χρόνων 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 558/317. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Μετόχια.  

Κτηριακά κατάλοιπα στην κοίτη του Ξεροπόταµου, ή Πάϊου ποταµού, ή χειµάρρου της Πάου  
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 1002 

 
Εικ. 559/317. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Μετόχια. Κατάλοιπα τοίχου 

κοντά στη δεξιά/δυτική όχθη του Ξεροπόταµου, ή Πάϊου ποταµού, ή χειµάρρου της Πάου από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 560/317. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Μετόχια. Κατάλοιπα τοίχου  

κοντά στη δεξιά/δυτική όχθη του Ξεροπόταµου, ή Πάϊου ποταµού, ή χειµάρρου της Πάου από Β∆ 
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 1003 

 
Εικ. 561/318. Νάσια Καλαβρύτων, θέση Χώτσα, ή Καστέλλι. Άποψη του λόφου, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 562/319. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Γλανιτσά.  

Κοµµάτια κεραµίδων κατά χώραν στις βόρειες υπώρειες του λόφου 

Λόφος Χώτσα, ή Καστέλλι 
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 1004 

 
Εικ. 563/319. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Γλανιτσά.  

Άποψη του βόρειου τµήµατος της κοιλάδας του Λάδωνος, από Ν/Ν∆ 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 564/322. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Βασιλίκου Λάκκα,  

ή ∆υτικό Κάστρο ∆άφνης. Άποψη του λόφου, από Ν∆ 

Θέση Βασιλίκου Λάκκα, ή  

∆υτικό Κάστρο ∆άφνης 
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 1005 

 
Εικ. 565/323. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο ∆ρυµώνα, 

ή Ανατολικό Κάστρο ∆άφνης. Άποψη του λόφου, από Α 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 566/325. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Χαλίκι.  

Μερική άποψη των νησίδων στην κοίτη του ποταµού (θέση Νησιά), από ∆ 

∆ρυµώνας, ή Ανατολικό Κάστρο ∆άφνης 
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 1006 

 
Εικ. 567/325. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Χαλίκι.  

Μερική άποψη των νησίδων στην κοίτη του ποταµού (θέση Νησιά), από Β∆ 
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 1007 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VIΙ  
 

 

 
Εικ. 568. Άποψη της θέσης Καστρίτσι από το βουνό Άγιος Αθανάσιος 

 

 

 

 
Εικ. 569. Άποψη του αρχαιολογικού χώρου, από Ν∆, πριν από τον καθαρισµό 

Καστρίτσι 
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 1008 

 
Εικ. 570. Άποψη του αρχαιολογικού χώρου, από Ν∆, µετά τον καθαρισµό 
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 1009 

 
Εικ. 571. Τµήµα της ∆ πλευράς της οχύρωσης, από Ν 
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 1010 

 
Εικ. 572. Ο πύργος 1, µετά τον καθαρισµό, από Ν∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 1011 

 
Εικ. 573. Η πυργοειδής προεξοχή (πύργος 5), από Ν∆ 
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 1012 

 
Εικ. 574. Ο πύργος 7, από Β 

 

 

 

 
Εικ. 575. Μερική άποψη της Β πλευράς, τµήµα ∆–Α, ο πύργος 9 και στο βάθος  

το βουνό Κρανία, από ∆ 
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 1013 

 
Εικ. 576. Άποψη του µεσοπυργίου διαστήµατος της Β οριζόντιας πλευράς του τείχους,  

τµήµα ∆–Α, µετά τον πύργο 9 

 

 
Εικ. 577. Μερική άποψη της ∆ κάθετης πλευράς του τείχους, τµήµα Β–Ν, και ο πύργος 11,  

µετά τον καθαρισµό, από Β/Β∆ 
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 1014 

 
Εικ. 578. Ο πύργος 15, από Β/Β∆ 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 579. Μερική άποψη της Α πλευράς του τείχους και ο πύργος 19, από Β/ΒΑ.  

Στο βάθος προς τα Α ο ποταµός Σελινούντας 
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 1015 

 
Εικ. 580. Άποψη της ανατολικής πύλης και τµήµατος της ανατολικής πλευράς του τείχους, 

µετά τον καθαρισµό, από Ν/ΝΑ 

 

 

 
Εικ. 581. Μερική άποψη του τείχους της ανατολικής πλευράς (νοτιοανατολικό τµήµα), από Α/ΒΑ  
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 1016 

 
Εικ. 582. Ο κυκλικός πύργος στη ΝΑ γωνία της οχύρωσης, από Β 

 

 

 

 
Εικ. 583. Μερική άποψη του κυκλικού πύργου και της Ν πλευράς (ανατολικό τµήµα), από Α/ΝΑ 
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 1017 

 
Εικ. 584. Άποψη µεσοπυργίου διαστήµατος της Ν πλευράς και ο πύργος 25, από ΝΑ 

 

 

 
Εικ. 585. Τµήµα της Ν πλευράς και ο πύργος 27, από ∆ 
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 1018 

 
Εικ. 586. Ο πύργος 28, από Ν 

 

 

 
Εικ. 587. Ο πύργος 31, από Ν/ΝΑ 
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 1019 

 
Εικ. 588. Τοµή στη ∆ πλευρά του τείχους, από ∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 589. Τοµή στην Α πλευρά του τείχους (ΒΑ τµήµα), από Α 
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 1020 

 
Εικ. 590. Ο πύργος 23, από Ν/Ν∆. Στα δεξιά, οι πηγές του ποταµού Σελινούντα και η αρχαία 

διάνοιξη, που οδηγούσε στην Ψωφίδα. Στα αριστερά, η αρχαία διάνοιξη που οδηγούσε στην 

Κύναιθα. Στο βάθος, ο επιβλητικός όγκος του Ερυµάνθου και η κορυφή Λεπίδα 

 

 

 
Εικ. 591. Η ανατολική πύλη και ο πύργος 21, από Α 

Οι πηγές του ποταµού 

Σελινούντα και η αρχαία 

διάνοιξη που οδηγούσε 

στην Ψωφίδα 

Ο επιβλητικός όγκος του Ερυµάνθου 

και η κορυφή Λεπίδα 

Η αρχαία διάνοιξη που 

οδηγούσε στην Κύναιθα 

Ο ποταµός Σελινούς 
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 1021 

 
Εικ. 592. Τµήµα του τείχους στα Β της ανατολικής πύλης µε λοξό µέτωπο, 

που εδράζεται στο λειασµένο βράχο 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 593. Ορθογώνιοι λίθοι, τοποθετηµένοι κάθετα στο άνοιγµα της ανατολικής πύλης 
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 1022 

 
Εικ. 594. Άποψη του βουνού Άγιος Αθανάσιος, από ∆ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 1023 

 
Εικ. 595. Τµήµα οχυρωµατικού τοίχου στην κορυφή του βουνού 
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 1024 

 
Εικ. 596. Τµήµα οχύρωσης στη ∆ πλευρά του βουνού (νότιο τµήµα) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 597. Τµήµα οχυρωµατικού τοίχου µε δύο µέτωπα στην Α πλευρά του βουνού 
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 1025 

 
Εικ. 598. Το κτήριο II στο επίµηκες πλάτωµα στα Α της κορυφής του λόφου, από ∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 599. Το κτήριο II στο επίµηκες πλάτωµα στα Α της κορυφής του λόφου, από ∆ 
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Εικ. 600. Ο τοίχος του κτηρίου V, από Ν/ΝΑ 
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Εικ. 601. Το θέατρο µετά τον καθαρισµό, από ΝΑ 

 

 

 

 
Εικ. 602. Οι πάροδοι του θεάτρου, από ΝΑ 
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Εικ. 603. Κτήριο ορθογώνιας κάτοψής έναντι του θεάτρου, από ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 604. Αρχιτεκτονικό µέλος στο πλάτωµα του λόφου 
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Εικ. 605. Τµήµα αναληµµατικού τοίχου στα Α πρανή της κορυφής του λόφου, από ΝΑ 
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Εικ. 606. Λόφος εκτός των τειχών, στον οποίο εντοπίζεται το νεκροταφείο της πόλης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 607. Τάφος παλαιοχριστιανικών χρόνων  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV (1–82)* 

 
Σχ. 1/1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος. Θραύσµα πίθου 

µε πλαστική διακόσµηση πλαισίων της ΝΝ ΙΙ περιόδου 
 
Σχ. 2/28. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση 

Λάκκες, ή Ποτάµι. Όστρακο έξω νεύοντος χείλους, που φέρει 
διακόσµηση τεθλασµένης γραµµής 

 
Σχ. 3/29. Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Αγία 

Παρασκευή, ή Αλώνια. Ακέραιη οινοχόη µε διακόσµηση δικτυωτών 
τριγώνων στον ώµο των ΠΓΕ χρόνων (παράδοση Π. Τζιβλέρης) 

 
Σχ. 4/29. Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Αγία 

Παρασκευή, ή Αλώνια. Κάνθαρος των ΠΓΕ χρόνων (παράδοση Π. 
Τζιβλέρης) 

 
Σχ. 5/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Άγγελου και Μάριου 

Κουνέλη Ο.Ε. ∆ίωτος σκύφος τύπου Θάψου από το εσωτερικό του 
ταφικού πίθου ΙΙ, του τέλους 9ου αι. π.Χ.–των αρχών του 8ου αι. π.Χ. 

 
Σχ. 6/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Άγγελου και Μάριου 

Κουνέλη Ο.Ε. Τριφυλλόσχηµη οινοχόη από το εσωτερικό του ταφικού 
πίθου ΙΙ, του τέλους 9ου αι. π.Χ.–των αρχών του 8ου αι. π.Χ. 

 
Σχ. 7/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Άγγελου και Μάριου 

Κουνέλη Ο.Ε. Τµήµα προχοειδούς αγγείου από το εσωτερικό του 
ταφικού πίθου ΙΙ, του τέλους 9ου αι. π.Χ.–των αρχών του 8ου αι. π.Χ. 

 
Σχ. 8/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Άγγελου και Μάριου 

Κουνέλη Ο.Ε. Τµήµα προχοειδούς αγγείου από το εσωτερικό του 
ταφικού πίθου ΙΙ, του τέλους 9ου αι. π.Χ.–των αρχών του 8ου αι. π.Χ. 

 
Σχ. 9/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Άγγελου και Μάριου 

Κουνέλη Ο.Ε. Κοίλη βάση αγγείου από το εσωτερικό του ταφικού πίθου 
ΙΙ, µε διακόσµηση επάλληλων µελανών ταινιών, του τέλους 9ου αι. π.Χ. 
–των αρχών του 8ου αι. π.Χ. 

 
Σχ. 10/40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, οικόπεδο ιδιοκτησίας Άγγελου και Μάριου 

Κουνέλη Ο.Ε. Κοίλη βάση αγγείου από το εσωτερικό του ταφικού πίθου 
ΙΙ, µε διακόσµηση επάλληλων µελανών ταινιών, του τέλους 9ου αι. π.Χ. 
–των αρχών του 8ου αι. π.Χ. 

 

Σχ. 11/51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη. Κάτοψη των κυκλικών 
κατασκευών 

 

Σχ. 12/54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς,  ή Κάστρο των 
Καλαβρύτων. Κάτοψη του Κάστρου, κατά τον A. Bon 

 
Σχ. 13/55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα. 

Κάτοψη της οχυρωµατικής εγκατάστασης 
 
* Ο πρώτος αριθµός αντιστοιχεί στο σχέδιο και ο δεύτερος στον αριθµό της θέσης του καταλόγου  
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Σχ. 14/56. Καλάβρυτα, θέση (Επαρχιακή οδός Καλαβρύτων – Λουσών 

– Κλειτορίας). Τµήµατα αγωγού ενταγµένα σε απόσπασµα χάρτη 
ΓΥΣ, κλ. 1:5.000 

 
Σχ. 15/59. Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας Ανελώρε-

Έφης Παππά. Κάτοψη της ανασκαφής  
 
Σχ. 15α/59 Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας Ανελώρε-

Έφης Παππά. Κάτοψη, όψη και τοµή αγωγών 1 και 3 (Α΄ οικία)  
 

Σχ. 15β/59 Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας Ανελώρε-
Έφης Παππά. Κάτοψη αγωγού 2 (Β΄ οικία)  

 
Σχ. 15γ/59 Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας Ανελώρε-

Έφης Παππά. Κάτοψη της ανασκαφής, Α΄ φάση (Γ΄ οικία)  
 

Σχ. 15δ/59 Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, οικόπεδο ιδιοκτησίας Ανελώρε-
Έφης Παππά. Κάτοψη–τοµή της ανασκαφής, Β΄ φάση (Γ΄ οικία) 

 

Σχ. 16/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος. 
Αρδευτική αύλακα. Κάτοψη της ανασκαφής 

 
Σχ. 17/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, 

οικόπεδο ιδιοκτησίας «Αχαϊκές Πρωτεΐνες Α.Ε.». Κάτοψη–τοµή της 
ανασκαφής 

 
Σχ. 18/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, 

οικόπεδο ιδιοκτησίας «Αχαϊκές Πρωτεΐνες Α.Ε.». Κάτοψη των ταφικών 
πίθων (ανοικτών). Κάτοψη και όψη του ΤΧ1 

 
Σχ. 19/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, 

οικόπεδο ιδιοκτησίας «Αχαϊκές Πρωτεΐνες Α.Ε.». Χυτροειδές αγγείο 
 
Σχ. 20/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, 

οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». 
Κάτοψη της ανασκαφής 

 
Σχ. 21/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, 

οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». 
Τµήµα κανθάρου µε γωνιώδη λαβή 

 
Σχ. 22/63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, 

οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαβρύτων «Βιολογικός Καθαρισµός». 
Όστρακο που ανήκει σε λαβή των ΜΕ χρόνων 

 
Σχ. 23/64. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Καλύβες. 

Αρδευτική αύλακα. Κάτοψη της ανασκαφής 
 
Σχ. 24/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Στάθη 

Μουτζουρούλια. Θραύσµα χείλους αγγείου της ΝΝ εποχής 
 
Σχ. 25/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Στάθη 

Μουτζουρούλια. Όστρακο µε εµπίεστη κυµατοειδή διακόσµηση του 
τέλους του 8ου αι. π.Χ.  
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Σχ. 26/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χρ. 

Νάκου (πρ. ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Το οικόπεδο και οι ΤΧ1 και 
ΤΧ3, ενταγµένα σε απόσπασµα χάρτη ΓΥΣ, κλ. 1:5.000 

 
Σχ. 27/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χρ. 

Νάκου (πρ. ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Κάτοψη της ανασκαφής 
 
Σχ. 28/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χρ. 

Νάκου (πρ. ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Κάτοψη του ΤΧ1  
 
Σχ. 29/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χρ. 

Νάκου (πρ. ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Κάτοψη–όψη του ΤΧ3 
 
Σχ. 30/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χρ. 

Νάκου (πρ. ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Κάτοψη των ταφικών πίθων ΙΙ 
και ΙΙΙ 

 
Σχ. 31/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χρ. 

Νάκου (πρ. ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ∆ίωτος σκύφος από το 
εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ, του γ΄ τετάρτου του 8ου αι. π.Χ. 

 
Σχ. 32/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χρ. 

Νάκου (πρ. ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Τρίλοβος οινοχόη µε 
διακόσµηση επάλληλων ταινιών του γ΄ τετάρτου του 8ου αι. π.Χ. 
(εξωτερικά του πίθου ΙΙ) 

 
Σχ. 33/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χρ. 

Νάκου (πρ. ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Ακέραιο δίωτο σκυφίδιο από 
το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ, του γ΄ τετάρτου του 8ου αι. π.Χ. 

 
Σχ. 34/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χρ. 

Νάκου (πρ. ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). ∆ίωτο σκυφίδιο, ελλιπές κατά 
το ήµισυ, από το εσωτερικό του ταφικού πίθου ΙΙ, της ΥΓΕ περιόδου 

 
Σχ. 35/65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, οικόπεδο ιδιοκτησίας Χρ. 

Νάκου (πρ. ιδιοκτησία Κουρεµέτης Ο.Ε). Κάλαθος (εξωτερικά του 
πίθου ΙΙ) 

 
Σχ. 36/72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά. 

Υδρευτική αύλακα. Κάτοψη της ανασκαφής 
 

Σχ. 37/74. Καλάβρυτα, θέση Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου, ιδιοκτησία 
Αθανασίου Βλάχου. Θραύσµα στοµίου κρατήρα του τύπου «ornate 
type» Θάψου  

 

Σχ. 38/75. Καλάβρυτα, θέση Άγιος Κωνσταντίνος, οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. 
Μαυροειδή και Σια (πρ. ιδιοκτησία Πέτρου Ψευτούδη). Κάτοψη, όψη 
και τοµές της ανασκαφής 

 
Σχ. 39/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. 

Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής και µερική κάτοψη του ναού 
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Σχ. 40/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων 

Θεοδώρων. Κάτοψη του ναού (ανασκαφή 2005) 
 
Σχ. 41/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. 

Κάτοψη του ναού (ανασκαφή 2006) 
 
Σχ. 42/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. 

Κάτοψη του ναού (ανασκαφή 2007) 
 
Σχ. 42α/76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων. 

Κάτοψη του ναού (ανασκαφή 2008) 
 
Σχ. 43/106. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, 

θέση Παναγιά. Κάτοψη του ναού και των κυριοτέρων οικοδοµηµάτων 
του ιερού της Αρτέµιδος [αναδηµοσίευση από Öjh 4(1901), 16) 

 
Σχ. 44/106. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, 

θέση Παναγιά. Κάτοψη του ναού της Αρτέµιδος, κατά τον G. 
Ladstätter 

 
Σχ. 45/107. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, 

θέση Φούρνοι. Κάτοψη των οικιών, κατά την Β. Μητσοπούλου-Leon 
 
Σχ. 46/110. Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαµάκου) Καλαβρύτων, θέση Χαµακαίικο 

Βουνό, ή Κ(ο)υκλάκι. Η οχυρωµατική εγκατάσταση ενταγµένη σε 
απόσπασµα χάρτη ΓΥΣ, κλ. 1:5.000 

 
Σχ. 47/110. Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαµάκου) Καλαβρύτων, θέση Χαµακαίικο 

Βουνό, ή Κ(ο)υκλάκι. Κάτοψη της οχυρωµατικής εγκατάστασης 
 
Σχ. 48/151. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. 

Μαζαίικα.), θέση Άγιος Ιωάννης. Όστρακο της Ν εποχής 
 
Σχ. 49/153. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. 

Μαζαίικα), θέση Φιλοµάτι, ή Αµπέλια. Βάση βαθιάς κύλικας της 
ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου 

 
Σχ. 50/153. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. 

Μαζαίικα), θέση Φιλοµάτι, ή Αµπέλια. Τµήµα πίθου µε πλαστική 
διακόσµηση 

 
Σχ. 51/153. Οικισµός Καλλιθέα (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. 

Μαζαίικα), θέση Φιλοµάτι, ή Αµπέλια. Τµήµα πίθου µε εµπίεστη 
διακόσµηση 

 
Σχ. 52/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. Όστρακο έξω νεύοντος 

χείλους αγγείου της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου 
 
Σχ. 53/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. Τµήµα τρίωτου 

αρτόσχηµου αλάβαστρου της ΥΕ ΙΙΙΑ περιόδου 
 
Σχ. 54/173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος. ∆ύο τµήµατα εγχειριδίου 

µε αυλακωτή διακόσµηση  
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Σχ. 55/181. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση 

Παλάτι, ή Καταρράχη. Γενικό σχέδιο τοπογραφικής αποτύπωσης 
της αρχαίας πόλης του Κλείτορος, κατά τη Μ. Πετριτάκη 

 
Σχ. 56/206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα. 

Θραύσµα έξω νεύοντος χείλους των ΚΛ χρόνων 
 
Σχ. 57/208. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Χελωνοσπηλιά. 

Θραύσµα επίπεδης βάσης χονδροειδούς αγγείου της ΝΝ Ιβ περιόδου 
 
Σχ. 58/208. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Χελωνοσπηλιά. 

Όστρακο της Ν εποχής µε εγχάρακτη διακόσµηση 
 
Σχ. 59/208. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Χελωνοσπηλιά. 

Τµήµα ταινιωτής λαβής µινύου αγγείου 
 

Σχ. 60/243. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Πόρτες, ή 
Γαλαρία. Τοπογραφική αποτύπωση των ορατών λειψάνων της αρχαίας 
Ψωφίδος.  

 
Σχ. 61/246. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Κρεµµυδόγιαννη. Κάτοψη τµήµατος της Β∆ πλευράς του τείχους 
 
Σχ. 62/246. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Κρεµµυδόγιαννη. Όψη τµήµατος της Β∆ πλευράς του τείχους 
 
Σχ. 63/247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό. 

Κάτοψη της ανατολικής πύλης 
 
Σχ. 64/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

Ιωάννης. Τοπογραφικό διάγραµµα της αρχαίας πόλης, κατά τον Γ. 
Παπανδρέου 

 
Σχ. 65/251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

Ιωάννης. Όστρακο δακτυλιόσχηµης βάσης σκύφου των αρχών του 3ου 
αι. π.Χ. 

 
Σχ. 66/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση 

του Κατριβά. Όψη τµήµατος της δυτικής πλευράς του τείχους 
 
Σχ. 67/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση 

του Κατριβά. Κάτοψη της δυτικής πύλης 
 
Σχ. 68/254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση 

του Κατριβά. Θεµέλιο αρχαίας γέφυρας 
 
Σχ. 69/255. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Αγραπιδιά Ελένης. Κάτοψη του τείχους (δυτικό τµήµα) 
 
Σχ. 70/255. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Αγραπιδιά Ελένης. Κάτοψη του τείχους (ανατολικό τµήµα) 
 
Σχ. 71/257. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελληνικό. 

Κάτοψη του κτηρίου 
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Σχ. 72/258. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σχολικό 

Συγκρότηµα, οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι. Γεωργουλόπουλου. Κάτοψη της 
ανασκαφής 

 
Σχ. 73/259. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµάγγανο. Κάτοψη και όψη τµήµατος της Ν/Ν∆ πλευράς του 
τείχους 

 
Σχ. 74/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια. Κάτοψη τµήµατος της Ν∆ 
πλευράς του τείχους και τοµές 

 
Σχ. 75/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια. Όψη τµήµατος της Ν∆ πλευράς 
του τείχους 

 
Σχ. 76/261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια. Κάτοψη της Ν∆ πύλης του 
τείχους 

 
Σχ. 77/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός. Το 

οχυρό ενταγµένο σε απόσπασµα χάρτη ΓΥΣ, κλ. 1:5.000 
 
Σχ. 78/282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα) Καλαβρύτων, θέση Βορός. 

Κάτοψη του οχυρού 
 
Σχ. 79/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή  

Σκουπίτσα. Τοπογραφικό διάγραµµα της ακρόπολης της αρχαίας 
Πάου, κατά τον Γ. Παπανδρέου 

 
Σχ. 80/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή  

Σκουπίτσα. Γενικό σχέδιο τοπογραφικής αποτύπωσης του λόφου  
 
Σχ. 81/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή  

Σκουπίτσα. Κάτοψη κτηρίου εντός των τειχών στη Ν∆ πλευρά του 
λόφου 

 
Σχ. 82/299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή  

Σκουπίτσα. Όψεις του κτηρίου  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙOY VII (83–91) 
 

 

Σχ. 83. Κάτοψη της οχύρωσης της πόλης, κατά τον E. Meyer (PW 1939) 
 

Σχ. 84. Τοπογραφικό διάγραµµα του λόφου Καστρίτσι, Κάτω Βλασίας 
Καλαβρύτων 

 

Σχ. 85. Κάτοψη της ανατολικής πύλης του τείχους  

 

Σχ. 86. Κάτοψη του κυκλικού πύργου της ΝΑ γωνίας του τείχους 

 

Σχ. 87. Κατόψεις και τοµές των ερευνητικών τοµών 
 

Σχ. 88. Κάτοψη των κτηρίων ΙΙ και ΙΙΙ 
 

Σχ. 89. Κάτοψη κτηρίου IV 

 

Σχ. 90. Κάτοψη του κτηρίου V 

 

Σχ. 91. Κάτοψη του κτηρίου VIII 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IΙ (1–5) 

 

 
Χάρτης 1: Ο Νοµός Αχαΐας, κλ. 1:200.000 (ΕΣΥΕ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδος) 

 

Χάρτης 2: Η Πελοπόννησος κατά την αρχαία εποχή, Atlante Storico Illustrato, Istituto 

Geografico de Agostini, Novara 1977 

 

Χάρτης 3: Η αρχαία Αχαΐα, κατά τον Μ. Πετρόπουλο (σχεδιασµός Γ. Παπούλια) 

 

Χάρτης 4: Η περιοχή µελέτης. Σηµερινά διοικητικά όρια Νοµών (σχεδιασµός Γ. Παπούλια) 

 

Χάρτης 5: Γεωφυσικός χάρτης της περιοχής µελέτης (σχεδιασµός Γ. Παπούλια) 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV (6–10) 

 

 
Χάρτης 6: Χάρτης ΓΥΣ κλ. 1:50.000, φύλλο ΑΙΓΙΟΝ 

 

Χάρτης 7: Χάρτης ΓΥΣ κλ. 1:50.000, φύλλο ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑ 

 

Χάρτης 8: Χάρτης ΓΥΣ κλ. 1:50.000, φύλλο ∆ΑΦΝΗ 

 

Χάρτης 9: Χάρτης ΓΥΣ κλ. 1:50.000, φύλλο ΚΕΡΤΕΖΗ 

 

Χάρτης 10: Χάρτης ΓΥΣ κλ. 1:50.000, φύλλο ∆ΕΡΒΕΝΙΟΝ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ 6  

(ΦΥΛΛΟ ΑΙΓΙΟΝ) 
 

 

Χάρτης 6, αρ. 1. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Άγιος Κωνσταντίνος [ΥΝ ΙΙ, ΠΕ, ΜΕ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 2. Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα) Βάλτσα Καλαβρύτων, θέση Πλαγιά, ή 

Λάκκα, [ΓΕ (;), ΡΩΜ (;)] 

 

Χάρτης 6, αρ. 3. Βάλτα (παλ. τοπων Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Βελίνο, ή Βελινός, 

[ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 4. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Καρκαλαίικα, [ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 5. Βάλτα (παλ. τοπων. Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Αϊ-Γιάννης, ή 

Αδιάκοπος,  [ΡΩΜ, ΠΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 6. Βάλτα (παλ. τοπων Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Καραγιάννη Βρύση, 

[λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 6, αρ. 7. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Αυχένας, ή Εικονοστάσι Αγίου 

Βασιλείου,  [ΓΕ (;), ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 8. Βιλιβίνα Καλαβρύτων, θέση Αµπέλια, [ΓΕ (;)] 

 
Χάρτης 6, αρ. 9. Βάλτα (παλ. τοπων Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ανδρέας,  

[ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 10. Βάλτα (παλ. τοπων Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Μπούρµπουλας, 

[λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 6, αρ. 11. Βάλτα (παλ. τοπων Βάλτσα) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Νικόλαος, 

[ΓΕ (;)] 

 

Χάρτης 6, αρ. 12. Πλατανιώτισσα (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα) Καλαβρύτων, θέση Άϊ-

Γιώργης, [ΓΕ (;)] 

 

Χάρτης 6, αρ. 13. Πλατανιώτισσα (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα) Καλαβρύτων, [ΜΤΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 14. Οικισµός ∆ίγελα Πλατανιώτισσας (παλ. τοπων. Κλαπατσούνα) 

Καλαβρύτων, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 6, αρ. 17. Κάτω Ζαχλωρού Καλαβρύτων, θέση Άγιοι Πάντες, [ΠΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 18. Κορφαί (παλ. τοπων. Κιρίτσοβα) Καλαβρύτων, θέση Καρές, [ΓΕ (;), 

ΜΤΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 19. Ρογοί Καλαβρύτων, θέση (Εντός του οικισµού), [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 20. Οικισµός Φαµελίτικα ∆ροσάτου (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) 

Καλαβρύτων, θέση Πρωτοβίνα, [λευκός κύκλος] 
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Χάρτης 6, αρ. 21. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση 

Πράσινο Χωράφι, ή Παλιάχωρα, [ΓΕ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 22. Οικισµός Φαµελίτικα ∆ροσάτου (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) 

Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης, [ΠΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 23. Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση 

Παλαιοµονάστηρο, [ΡΩΜ (;)] 

 

Χάρτης 6, αρ. 24. Οικισµός Φαµελίτικα ∆ροσάτου (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) 

Καλαβρύτων, θέση Αλυσός, [ΠΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 6, αρ. 25. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Γαρού 

Ράχη, [ΚΛ (;), ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 26. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση 

Γεωργάµ(η) Λίµνη, [ΚΛ, ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 27. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Σαΐνη 

Λάκκα, ή Παναγιά, [ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 28. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση 

Λάκκες, ή Ποτάµι, [ΠΓΕ, ΓΕ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 29. Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Αγία 

Παρασκευή, ή Αλώνια, [ΥΕ ΙΙΙΑ–ΙΙΙΓ, ΠΓΕ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 30. Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση 

Πλατάνα, [ΥΕ ΙΙΙΑ (;)–ΙΙΙΓ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 31. ∆ροσάτον (παλ. τοπων. Πάνω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Μέργα 

Ίσωµα, ή Παναγιά, [ΓΕ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 34. Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση Λόφος 

Πρινάκια, [ΥΕ ΙΙΙΑ (;)] 

 

Χάρτης 6, αρ. 35. Κερπινή Καλαβρύτων, θέση Αγία Κυριακή, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 6, αρ. 36. Κερπινή Καλαβρύτων, θέση Ύψωµα Αϊ-Λιά, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 6, αρ.40. Καλάβρυτα, θέση Κλοκός, [ΜΓΕ, ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 41. Καλάβρυτα, θέση Άγιοι Θεόδωροι, ή Αϊθοδωρότρυπα, [ΥΡΩΜ 

(;)] 

 

Χάρτης 6, αρ. 42. Καλάβρυτα, θέση Τρία Πηγάδια, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 6, αρ. 43. Βρυσάριον (παλ. τοπων. Κάτω Γουµένιτσα) Καλαβρύτων, θέση 

Ράϊκου, [ΠΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 45. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Στου Άγριου, 

[ΠΒΥΖ] 
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Χάρτης 6, αρ. 46. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Επτά 

Πηγάδια,  [ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 47. Φλάµπουρα Καλαβρύτων, θέση (Νεκροταφείο του χωριού), [ΓΕ, 

ΑΡΧ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 49. Φλάµπουρα Καλαβρύτων, θέση Βελβίνικο,  [ΠΑΡΧ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 50. Βραχνίον Καλαβρύτων, θέση (Εντός του οικισµού), [ΒΥΖ, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 51. Καλάβρυτα, θέση Γαϊδουρρόραχη, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 6, αρ. 54. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο της Ωριάς,  ή Κάστρο των 

Καλαβρύτων, [ΠΡ, ΚΛ, ΒΥΖ, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 55. Κούτελη [=Κούτελα] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Σκυλόλακκα, 

[ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 56. Καλάβρυτα, θέση (Επαρχιακή οδός Καλαβρύτων – Λουσών – 

Κλειτορίας), [ΡΩΜ, ΥΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 6, αρ. 58. Καλάβρυτα, θέση Άγιος Αθανάσιος,  [ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 59. Καλάβρυτα, θέση Παλιοπήγαδο, [ΓΕ, ΕΛΛ, ΡΩΜ, ΥΡΩΜ, ΒΥΖ, 

ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 60. Καλάβρυτα, θέση Φίντεϊ, [ΥΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 6, αρ. 61. Καλάβρυτα, θέση Αγία Τριάδα, [ΥΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 6, αρ. 62. Καλάβρυτα, θέση Στάδιον,  ή Νέα Σφαγεία, [Ν, ΠΕ, ΜΕ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 63. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Ξηρόκαµπος, 

[ΜΕ, ΠΓΕ, ΓΕ, ΥΓΕ, ΠΑΡΧ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 64. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Καλύβες, [ΓΕ 

(;)] 

 

Χάρτης 6, αρ. 65. Καλάβρυτα, θέση Αγία Παρασκευή, [ΥΝ, ΠΕ, ΜΕ, ΓΕ, ΥΓΕ, ΚΛ, 

ΕΛΛ, ΡΩΜ, ΥΡΩΜ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 68. Καλάβρυτα, θέση Κάστρο Τρεµουλά, [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 69. Καλάβρυτα, θέση Κιούπια, [ΠΑΡΧ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 70. Καλάβρυτα, θέση Καµάρες, ή Βύθισµα, [ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 71. Καλάβρυτα, [Ν, ΥΓΕ, ΚΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 73. Σκεπαστόν (παλ. τοπων. Βισοκά) Καλαβρύτων, θέση Σάλµενα,  

[λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 6, αρ. 74. Καλάβρυτα, θέση Στρογγυλόβουνο Αγίου Γεωργίου, [Ν, ΠΕ, ΜΕ, 

ΓΕ, ΡΩΜ] 
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Χάρτης 6, αρ. 75. Καλάβρυτα, θέση Άγιος Κωνσταντίνος, [ΚΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 76. Καλάβρυτα, θέση Γκρεµουλ(ι)άς, ή Μονή Αγίων Θεοδώρων, 

[ΑΡΧ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΥΡΩΜ, ΠΒΥΖ, ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 77. Καλάβρυτα, θέση Ξυδιά, [ΥΡΩΜ (;)] 

 

Χάρτης 6, αρ. 86. Καλάβρυτα, θέση Μπρίσοβο, ή Πρίµισι, Άγιος Ιωάννης [ΑΡΧ, 

ΚΛ, ΕΛΛ, λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 6, αρ. 88. Καλάβρυτα, θέση Λυσσόνερο, ή Λυσσόβρυση, ή Βροντό, [ΡΩΜ 

(;)] 

 

Χάρτης 6, αρ. 89. Καλάβρυτα, θέση Μονή Αγίας Λαύρας,  [ΥΕ ΙΙΙΑ–ΙΙΙΒ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 91. Άνω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά Θεοτόκου) Καλαβρύτων, θέση 

Άγιος Νικόλαος, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 6, αρ. 137. Σόλος Αιγιαλείας, θέση Λόφος του Αγιο-Θανάση, [Ν (πιθανή 

θέση), ΠΕ, ΑΡΧ (;), ΚΛ, ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 6, αρ. 138. Μεσορρούγιον Αιγιαλείας, [λευκός κύκλος] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:41 EEST - 13.56.182.168



 1044 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ 7  

(ΦΥΛΛΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑ) 
 

 

Χάρτης 7, αρ. 15. Λαπαναγοί Καλαβρύτων, θέση Μετόχι, [Ν, ΠΓΕ, ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 16. Λαπαναγοί Καλαβρύτων, θέση Μονή Μακελλαριάς, [ΓΕ (;)] 

 

Χάρτης 7, αρ. 32. Οικισµός Λοµποκάς Μικρού Ποντιά Καλαβρύτων, θέση Βαρθολοµιό 

[ΓΕ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 33. Οικισµός Λοµποκάς Μικρού Ποντιά Καλαβρύτων, θέση Πουρνάρι,  

[ΥΕ (;)] 

 

Χάρτης 7, αρ. 37. Οικισµός Λοµποκάς Μικρού Ποντιά Καλαβρύτων, θέση Κρανιά, ή 

Αλώνια, [ΥΕ ΙΙΙΓ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 38. Οικισµός Μουρίκι Προφήτη Ηλία (παλ. τοπων. Γκέρµπεσι), [ΚΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 39. Οικισµός Νεοχώριον Φλαµπούρων Καλαβρύτων, θέση Λίµνα, [ΥΚΛ, 

ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 44. Οικισµός Λαπάθεια (παλ. τοπων. Λαπάτα) Τρεχλού (παλ. τοπων. 

Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση ∆ρούκα Λάκκα, [ΓΕ (;)] 

 
Χάρτης 7, αρ. 48. Οικισµός Μενυχταίικα Προφήτη Ηλία (παλ. τοπων. Γκέρµπεσι), θέση 

Καψαλάκι, [ΑΡΧ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 52. Οικισµός Λαπάθεια (παλ. τοπων. Λαπάτα) Τρεχλού (παλ. τοπων. 

Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Πουρνάρες [ΓΕ (;), ΠΒΥΖ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 53. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, [ΚΛ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 57. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Γρανπόπολις, [ΓΕ (;)] 

 

Χάρτης 7, αρ. 66. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Μαρτόπολις, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 7, αρ. 67. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Καστρίτσι [ΥΕ, ΑΡΧ, ΚΛ, ΕΛΛ, 

ΡΩΜ, ΠΒΥΖ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 72. Τρεχλόν (παλ. τοπων. Τρεκλίστρα) Καλαβρύτων, θέση Σκαµιά, 

[ΠΑΡΧ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 78. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Λόφος Γλινίτσα, [λευκός 

κύκλος] 

 

Χάρτης 7, αρ. 79. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Τουρκοµνήµατα, [ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 80. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Μπαρτσαίικο Ποτάµι, 

[λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 7, αρ. 81. Κρυονέριον (παλ. τοπων. Ασάνι) Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό), [ΠΑΡΧ, ΕΛΛ] 
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Χάρτης 7, αρ. 82. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση (Εντός του οικισµού), 

[ΥΓΕ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 83. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Καστανιά, [ΚΛ (;)] 

 

Χάρτης 7, αρ. 84. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Παναγιά, [ΚΛ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 85. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Εκκλησία Αγίου 

Νικολάου [ΡΩΜ (;)] 

 

Χάρτης 7, αρ. 87. Κρυονέριον (παλ. τοπων. Ασάνι) Καλαβρύτων, θέση Αλώνια, [ΠΑΡΧ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 90. Μανέσιον [=Μάνεσι] Καλαβρύτων, θέση Βρωµονέρι, [ΥΕ ΙΙΙΓ] 

 

Χάρτης 7, αρ. 92. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Καραµεσιναίικα, (ΠΡ, ΠΓΕ, ΑΡΧ, 

ΕΛΛ, ΥΒΥΖ) 

 

Χάρτης 7, αρ. 93. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Αγγελόκαστρο [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 7, αρ. 94. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Μονή Αγίου Νικολάου, [λευκός 

κύκλος] 

 

Χάρτης 7, αρ. 95. Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, θέση Χαρκοσκάλα, [λευκός κύκλος] 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ 8 

(ΦΥΛΛΟ ∆ΑΦΝΗ) 
 

 

Χάρτης 8, αρ. 96. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, 

θέση Ακλαδούρες, [ΚΛ, ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 97. Κραστικοί Καλαβρύτων, θέση Άγιοι Ταξιάρχες, [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 98. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, 

θέση Άγιος Κωνσταντίνος, [ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 99. Κέρτεζη Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 100. Κέρτεζη Καλαβρύτων, θέση Στους Ασηµιούς, ή των Ασηµών 

[λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 101. Κέρτεζη Καλαβρύτων, θέση Σταυρός, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 102. Κέρτεζη Καλαβρύτων, θέση Παναγιά, [ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 103. Κέρτεζη Καλαβρύτων, θέση Ράχη Ρουµάνη, [ΥΝ, ΥΕ ΙΙΙΓ, ΠΡ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 105. Οικισµός Χαρακτινού Κάτω Λουσών (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος 

Βασίλειος) Καλαβρύτων, [ΚΛ, ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 106. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, 

θέση Παναγιά, [ΓΕ, ΑΡΧ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ, ΠΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 107. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, 

θέση Φούρνοι, [ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 108. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, 

θέση Βετελίνο, ή Βετελίνος, [ΕΛΛ, ΡΩΜ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 109. Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαµάκου) Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό), [ΚΛ, ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 110. Λουσικόν (παλ. τοπων. Χαµάκου) Καλαβρύτων, θέση Χαµακαίικο 

Βουνό, ή Κ(ο)υκλάκι, [ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 111. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, 

θέση Τραχάνα, ή Τραγάνες, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 112. Κάτω Λουσοί (παλ. τοπων. Σουδενά-Άγιος Βασίλειος) Καλαβρύτων, 

θέση Κολώνες, ή Στάδιο, [Ν, ΓΕ, ΥΑΡΧ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 113. Λαγοβούνιον Καλαβρύτων, θέση Στου Κατάρα τον Όχτο, [ΜΕ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 114. Λαγοβούνιον Καλαβρύτων, θέση Ασφακοβούνι, [Ν, ΜΕ, λευκός 

κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 115. Λαγοβούνιον Καλαβρύτων, θέση Άγιος Νικόλαος, [ΓΕ (;)] 
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Χάρτης 8, αρ. 116. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Πηγή Λιδαράκια, ή Λιθαράκια 

[λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 117. Καλλιφώνιον (παλ. τοπων. Σαβανοί, ή Σαβανούς) Καλαβρύτων, θέση 

(Μέσα στο χωριό), [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 118. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Παύλες, [ΥΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 119. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Πύργος, ή Άγιος ∆ηµήτριος, [Ν, ΠΡ 

(;), ΕΛΛ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 120. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Βορούς, [ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 121. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Λόφος Τσούκα, [ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 122. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Καταρράχι, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 123. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Μεραίικα, 

[λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 124. Κάνδαλος Καλαβρύτων, θέση Κλίκιζα, [Ν] 

 

Χάρτης 8, αρ. 125. Σιγούνιον Καλαβρύτων, θέση Σκάλα, [ΡΩΜ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 126. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Σκόζα, [λευκός 

κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 127. Οικισµός Λεύκη (παλ. τοπων. ∆ούνιτσα) Σιγουνίου Καλαβρύτων, θέση 

Ρηµοκκλήσι, [ΠΒΥΖ, λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 128. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Τροχάλια, 

[λευκός κύκλος]  

 

Χάρτης 8, αρ. 129. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Πύργος, 

[ΥΡΩΜ (;), ΥΒΥΖ (;), ΜΤΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 130. Κάνδαλος Καλαβρύτων, θέση Ύψωµα Μπουρή, [ΥΝ, ΜΕ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 131. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Κόκκορη, [ΓΕ 

(;), ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 132. Κάνδαλος Καλαβρύτων, θέση Αρνούγκα, [ΥΕ ΙΙΙΑ–ΙΙΙΒ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 133. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Νεκροταφείο, 

[ΓΕ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 134. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Ταξιάρχες, 

[λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 135. Πριόλιθος (παλ. τοπων. Συρµπάνι) Καλαβρύτων, θέση Λάκκωµα, ή 

Λάκκος, [ΠΓΕ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 139. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Χάνι Μπράτσικα, [ΠΒΥΖ] 
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Χάρτης 8, αρ. 140. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Τρυπήσιο, ή Σπήλαιο 

των Καστριών, ή Σπήλαιο των Λιµνών, [Ν, ΠΕ Ι, ΠΕ ΙΙ, ΜΕ, ΥΕ 

Ι, ΥΕ ΙΙΙ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 141. Καστρία [=Καστριά] Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, [ΥΝ, ΠΕ, ΜΕ (;), 

ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 142. Οικισµός Ελατόφυτον (παλ. τοπων. Μάζι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. 

Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση Κιόνια, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 143. Οικισµός Ελατόφυτον (παλ. τοπων. Μάζι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. 

Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση Κεφαλόβρυσο, [ΥΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 144. Πλανητέρον [=Πλανητέρου], θέση Πύργος, [ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 145. Πλανητέρον [=Πλανητέρου], θέση Άγιος Ιωάννης, [ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 146. Οικισµός Ελατόφυτον (παλ. τοπων. Μάζι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. 

Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση Κεράσοβα, [ΚΛ, ΕΛΛ, ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 147. Γλάστρα (παλ. τοπων. Βρόστενα), θέση Άγιος Ιωάννης [ΡΩΜ, 

ΠΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 148. Άρµπουνας, θέση Παναγιά Πλανητεριώτισσα, [ΜΤΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 149. Οικισµός Ελατόφυτον (παλ. τοπων. Μάζι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. 

Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση ∆ιάσελο του Κυνηγού, [ΒΥΖ, 

ΜΤΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 150. Οικισµός Άγιος Βλάσιος Γλάστρας (παλ. τοπων. Βρόστενα) 

Καλαβρύτων, θέση Σερεµετάκι,  ή Κλεισούρα, [ΚΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 151. Οικισµός Καλλιθέας (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. 

Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ιωάννης [ΝΝ, ΡΩΜ, ΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 152. Άγιος Νικόλαος Καλαβρύτων, θέση Τσελεπόγλι [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 153. Οικισµός Καλλιθέας (παλ. τοπων. Κάνι) Κλειτορίας (παλ. τοπων. 

Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση Φιλοµάτι, ή Αµπέλια, [ΠΕ, ΥΕ ΙΙΙ, 

ΥΚΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 154. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση (Μέσα στο 

χωριό), [ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 155. ∆ρυµός (παλ. τοπων. Μοστίτσι) Καλαβρύτων [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 156. Καστέλλιον Καλαβρύτων, θέση Άγιοι  Θεόδωροι [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 157. Καστέλλιον Καλαβρύτων, θέση Κάστρο [ΝΝ, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 158. Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση Κοτρώνες, ή 

Πλάτανος, [ΕΛΛ, ΡΩΜ] 
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Χάρτης 8, αρ. 159. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων θέση 

Λυκουριώτισσα, ή Λυγουριώτισσα, [ΚΛ (;), ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 160. Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση Γυµνάσιο, 

[λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 161. Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση ∆ηµοτικό 

Σχολείο, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 162. Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση Καρούζου 

(Στα δυτικά του χωριού), [ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 163. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων θέση Κιάφα [ΚΛ 

(;), ΕΛΛ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 164. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων θέση Στο 

δηµόσιο δρόµο [ΡΩΜ, λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 165. Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

∆ηµήτριος,  ή (Εντός του χωριού), [ΚΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 166. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

Παντελεήµονας, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 167. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κοίτη 

ποταµού Καρνέσιου [ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 168. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Στα 

Μνήµατα [ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 169. Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση Ξερόκαµπος,  

ή Τρούπα [ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ, ΥΡΩΜ, ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 170. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση 

Φραγκοκκλήσι, ή Παναγιά [ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ, ΥΡΩΜ, ΠΒΥΖ, 

ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 171. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Άγιοι Ταξιάρχες [ΡΩΜ, 

ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 172. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Λόφος Τσιούγκα, [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 173. Τουρλάδα Καλαβρύτων, θέση Παλιόπυργος [ΠΕ, ΜΕ, ΥΕ ΙΙΙ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 174. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κάπου 

Καλύβι, [ΚΛ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 175. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

Πέτρος [ΥΓΕ, ΑΡΧ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 176. Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση Ράχη (Στα 

ανατολικά του χωριού), [ΡΩΜ, ΥΒΥΖ (;)] 
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Χάρτης 8, αρ. 177. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων θέση 

Γυναικείο Χάνι, ή Ξυδιάς [ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 178. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων θέση Νταµάρι, 

[ΚΛ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 179. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ρηγαίικο 

χωράφι, [ΚΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 180. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Καρποτένι, 

[ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 181. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Παλάτι, ή 

Καταρράχη, [ΥΚΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 182. Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

Γεώργιος [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 183. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Ζαγορίτσα, 

ή Παλαιόπολις (Αρχαίος Κλείτωρ), [Ν, ΠΕ, ΜΕ, ΠΓΕ, ΑΡΧ, ΚΛ, 

ΕΛΛ, ΡΩΜ, ΥΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 184. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση Κόντρα, 

[ΥΚΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 185. Παλαιοκατούνα (παλ. τοπων. Μοστιτσιάνικα Καλύβια, ή Κάτω ∆ρυµός) 

Καλαβρύτων, [ΠΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 186. Κλειτορία (παλ. τοπων. Μαζαίικα) Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

Νικόλαος, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 187. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων, θέση 

Παλαιόπυργος,  ή Παλιόπυργος, [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 188. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Κιβούρια, ή 

Κουβούκλι, [ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 189. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων θέση 

Παλιόνταρα, ή Κολώνες, [ΚΛ (;), ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 190. Άνω Κλειτορία (παλ. τοπων. Καρνέσι) Καλαβρύτων θέση Γρασίδι του 

Παλιόνταρα [ΚΛ (;), ΡΩΜ, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 191. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια], θέση ∆ιάσελο της 

Τριανταφυλλιάς,  [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 192. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Αρβανιτόλακκα [λευκός 

κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 193. Λευκάσιον (παλ. τοπων. Τσορωτά) Καλαβρύτων, θέση Ξυδιά [λευκός 

κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 194. Λευκάσιον (παλ. τοπων. Τσορωτά) Καλαβρύτων, θέση Αγία 

Παρασκευή [λευκός κύκλος] 
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Χάρτης 8, αρ. 195. Κλείτωρ [=Κλείτουρας] Καλαβρύτων, θέση Αγία Μαρίνα, [ΓΕ 

(;), ΠΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 196. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Σουληνάρια, [ΓΕ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 197. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Παλατάκι, ή Παλάτι, [ΜΤΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 198. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Παλιοχώρι, [Ν, ΓΕ (;), ΒΥΖ, ΥΒΥΖ, 

ΜΤΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 199. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Πάνω Βίλα, [ΠΕ (;), ΡΩΜ, ΥΡΩΜ, ΠΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 200. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Άγιος Νικόλαος, [ΡΩΜ, ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 201. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια], θέση ∆ιάσελο του Αγιο-Λιά, 

[λευκός κύκλος, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 202. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Ράχη Μπραΐµη, [ΠΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 203. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Βαρικά, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 204. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Μονή Αγίου Αθανασίου, [ΡΩΜ, 

ΜΤΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 205. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κυράς το 

αµπέλι,  ή Σκυράµπελι, [ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 206. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Κάτω Νίστα, 

[ΑΡΧ, ΚΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 207. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Ράχη του 

Πύργου [λευκός κύκλος, ΥΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 208. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Χελωνοσπηλιά 

[ΝΝ, ΠΕ, ΜΕ, λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 209. Λυκουρία [=Λυκούρι, Λυκούρια] Καλαβρύτων, θέση Πηγές του 

Λάδωνα [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 210. Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, θέση Λειµιτζίνες,  ή Λιµέντζες 

[ΡΩΜ, ΥΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 211. Κυνηγάρης Φιλίων Καλαβρύτων, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 212. Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, θέση Πύργος, [ΥΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 213. Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, θέση Λουτρό, ή Λούστρα, [ΜΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 214. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Χάνια, [ΓΕ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 215. Οικισµός Σελλά Παγκρατίου Καλαβρύτων, θέση Κλήµα του 

Παυσανία, [ΜΤΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 216. Φίλια Καλαβρύτων, θέση Κόστρες, [ΡΩΜ, λευκός κύκλος] 
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Χάρτης 8, αρ. 217. Παγκράτιον Καλαβρύτων, θέση Πάτρες, ή Ρίζα Αµπέλια, 

[λευκός κύκλος]  

 

Χάρτης 8, αρ. 218. Καλύβια Φιλίων Καλαβρύτων, [ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 219. Παγκράτιον Καλαβρύτων, θέση Συκιές, [ΠΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 220. Παγκράτιον Καλαβρύτων, θέση Παλαιόπυργος, ή Παλιόπυργος, 

[ΒΥΖ, λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 221. Οικισµός Στενόν Παγκρατίου Καλαβρύτων, θέση Πανουργιά 

Αχλάδες, ή Πανουργιά Αλωνάκια, [ΡΩΜ, λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 237. Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό) Καλαβρύτων, θέση Τάρταρης, ή 

Κάστρο του Σοπωτού, [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 238. Αροανία (παλ. τοπων. Σοπωτό) Καλαβρύτων, [Ν (πιθανή θέση), ΥΑΡΧ, 

ΚΛ (;), ΒΥΖ, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 274. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα), θέση Στα Λάζια, [ΓΕ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 275. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα), [ΚΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 276. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα), θέση Χάνι, ή Χάνι του Πίττα 

[ΓΕ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 277. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα), θέση Λόφος Αγίου 

Αθανασίου [ΓΕ, ΥΑΡΧ, ΚΛ, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 278. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Μητρόπολη, [ΓΕ 

(;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 279. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα), θέση Τρούπα, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 280. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Πηγή Αγίου 

Ανδρέα, [ΚΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 281. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Κοτσοβούνι, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 282. Αµυγδαλέα (παλ. τοπων. Μαµαλούκα), θέση Βορός, [ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 283. Πεύκον (παλ. τοπων. Τσαρούχλι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

Γεώργιος,  ή Κάστρα, [ΠΕ, ΓΕ (;), ΕΛΛ, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 284. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Τρούπα, [λευκός κύκλος, ΠΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 285. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Κεραµιδωτή, [ΠΓΕ (;), ΓΕ(;), 

λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 292. Κάτω Χόβολη Καλαβρύτων, θέση Κάστρο, ή Φαβοβούνι, [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 302. Σκοτάνη (παλ. τοπων. Κόκοβα) Καλαβρύτων, θέση Κιούπια, [ΠΕ, ΓΕ] 
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Χάρτης 8, αρ. 306. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Χάνι 

Ζουλούµη, ή Στέρνα Ζουλούµη, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 307. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Παλιοκατούνα, 

[ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 308. Σκοτάνη (παλ. τοπων. Κόκοβα) Καλαβρύτων, θέση Σκοτεινή, [λευκός 

κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 309. Σκοτάνη (παλ. τοπων. Κόκοβα) Καλαβρύτων, θέση Φραγκοκκλήσι, 

[ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 312. Νάσια Καλαβρύτων, θέση Ποταµιά, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 313. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Τσάρκος, [ΡΩΜ 

(;), λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 314. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Τρανή Βρύση, 

[λευκός κύκλος, ΜΤΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 315. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Αλίστρες, [λευκός 

κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 316. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση ∆εµέστιχα, ή 

Καλύβια, [λευκός κύκλος, ΠΒΥΖ (;), ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 317. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Μετόχια, [λευκός 

κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 319. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Γλανιτσά, [λευκός 

κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 320. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Σµίξη, ή 

Φωταίικα, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 321. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Αθανάσιος, 

[ΠΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 8, αρ. 322. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Βασιλίκου 

Λάκκα, ή ∆υτικό Κάστρο ∆άφνης, [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 8, αρ. 323. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο 

∆ρυµώνα, ή Ανατολικό Κάστρο ∆άφνης, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 324. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Γούπατα, [ΥΒΥΖ 

(;), λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 8, αρ. 325. ∆άφνη (παλ. τοπων. Στρέζοβα) Καλαβρύτων, θέση Χαλίκι , [λευκός 

κύκλος] 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ 9 

(ΦΥΛΛΟ ΚΕΡΤΕΖΗ) 
 

 

Χάρτης 9, αρ. 104. Άνω Βλασία Καλαβρύτων, θέση ∆ιάσελο, [ΕΛΛ, ΡΩΜ, ΕΝΕΤ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 222. Λεχούριον Καλαβρύτων, θέση Βιλιβίνα, [ΡΩΜ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 223. Λεχούριον Καλαβρύτων, θέση Αλυσσό, [ΡΩΜ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 224. Οικισµός ∆ροβολοβόν Καµενιάνων Καλαβρύτων, θέση Σπήλαιο 

∆ροβολοβού, [Ν (πιθανή θέση), ΚΛ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 225. Οικισµός ∆ροβολοβόν Καµενιάνων Καλαβρύτων, θέση Κουβούκλια, 

[ΥΒΥΖ, ΕΝΕΤ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 226. ∆εσινόν Καλαβρύτων, θέση Στα Bορράλωνα, [ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 227. Οικισµός ∆ροβολοβόν Καµενιάνων Καλαβρύτων, θέση Κτήµα 

Ιωάννη Βερροίου, [ΠΒΥΖ, λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 228. Καµενιάνοι Καλαβρύτων, [ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 229. Καµενιάνοι Καλαβρύτων, θέση Αλώνι του Ξενοχρήστου, [ΥΑΡΧ, 

ΚΛ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 230. Καµενιάνοι Καλαβρύτων, θέση Ναός Αγίου Αθανασίου, [ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 231. Καµενιάνοι Καλαβρύτων, θέση Παναγιά, [ΠΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 232. Λιβάρτζιον Καλαβρύτων, θέση Κτήµα Καραπιπέρη, [Ν, ΑΡΧ, ΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 233. Καµενιάνοι Καλαβρύτων, θέση Μεγάλη Βρύση, ή Νεροµάνα, 

[λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 234. Οικισµός Λιβαρτζινόν Λιβαρτζίου Καλαβρύτων, θέση (Επί της 

Επαρχιακής οδού Τριποτάµων – Σοπωτού – Καλαβρύτων),  

[ΠΡ (;), ΑΡΧ (;), λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 235. Αγρίδιον Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο, ή Κάστρο του 

Αγριδίου, [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 236. Αγρίδιον Καλαβρύτων, θέση Παλιορούµελη, ή Παλιοχώρι 

[ΜΤΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 239. Αλέσταινα Καλαβρύτων, θέση Άγιοι Ανάργυροι, [ΠΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 240. Αλέσταινα Καλαβρύτων, θέση Άγιοι Θεόδωροι, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 241. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελουκός, 

[ΚΛ, ΕΛΛ] 
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Χάρτης 9, αρ. 242. Οικισµός Άνω Ψωφίς Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Εντός 

του οικισµού), [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 243. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Πόρτες, ή 

Γαλαρία, [ΚΛ (;), ΕΛΛ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 244. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύσες 

του Καλόγερου, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 245. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βασιλική, 

[Ν (πιθανή θέση), ΚΛ, ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 246. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Κρεµµυδόγιαννη, [ΚΛ (;), ΕΛΛ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 247. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σφακιερό, 

[ΚΛ (;), ΕΛΛ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 248. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιόκαστρο, ή Κοκκινιά, ή Πρασινίτσα, [ΜΕ, ΚΛ, ΕΛΛ, 

ΡΩΜ, ΒΥΖ, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 249. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μαγαζιά, 

[ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 250. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Λόφος 

Μπαρµπανίτσα, [ΚΛ (;), ΕΛΛ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 251. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Άγιος 

Ιωάννης, [ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 252. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Μονή 

Τριποτάµων, ή Κοιµήσεως Θεοτόκου, [ΑΡΧ (;), ΚΛ (;), ΕΛΛ, 

ΡΩΜ, ΥΡΩΜ, ΠΒΥΖ, ΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 253. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση (Μέσα 

στο χωριό), [ΓΕ, ΥΓΕ, ΑΡΧ, ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ, ΥΡΩΜ, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 254. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Βρύση 

του Κατριβά, [ΚΛ (;), ΕΛΛ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 255. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Αγραπιδιά Ελένης, [ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 256. Ορεινή (παλ. τοπων. Μοστενίτσα) Ηλείας, θέση (Μέσα στον 

οικισµό), [ΚΛ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 257. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Ελληνικό, 

[Ν, ΕΛΛ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 258. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Σχολικό 

Συγκρότηµα, [ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 
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Χάρτης 9, αρ. 259. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµάγγανο, [ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 260. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Εβραίικη 

Λάκκα, [ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 261. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση 

Παλιοµονάστηρο, ή Μοναστήρια, [ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 262. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Χάνι 

Μπάµπουρα, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 263. Οικισµός Κάτω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Κάτω από 

τη γέφυρα, [ΚΛ (;), ΕΛΛ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 264. Οικισµός Άγιος Βασίλειος Σειρών (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, 

θέση Λόφος Αγίου Βασιλείου, [Ν, ΠΡ, ΚΛ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 265. Ορεινή (παλ. τοπων. Μοστενίτσα) Ηλείας, θέση Κατεβάτες, [λευκός 

κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 266. Αλέσταινα Καλαβρύτων, θέση Παλαιβός, [ΠΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 267. Ορεινή (παλ. τοπων. Μοστενίτσα) Ηλείας, θέση ∆εντρούλια, [λευκός 

κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 268. Ορεινή (παλ. τοπων. Μοστενίτσα) Ηλείας, θέση Παλιοφυτειές, [ΚΛ, 

ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 269. Σειραί (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Αγίου 

Γεωργίου, [ΡΩΜ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 270. Σειραί (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση Πηγή του 

Φλαµπουριάρη, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 271. Οικισµός Άνω Τριπόταµα Τριποτάµων Καλαβρύτων, θέση Πλάτανος 

του Παυσανία, ή Κεφαλόβρυσο [ΥΚΛ, ΕΛΛ, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 272. Σειραί (παλ. τοπων. Βερσίτσι) Καλαβρύτων, θέση Λόφος Βίτσι, [Ν 

(πιθανή θέση), ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 273. ∆εχούνι Καλαβρύτων, θέση Κεραµιδιά, [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 286. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Τρίφτα [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 287. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Μπούρµπουλας, 

[λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 288. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Αθανάσιος, ή 

Αβρότι, [ΚΛ (;), ΕΛΛ (;), ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 289. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση ∆υτικές υπώρειες 

Προφήτη Ηλία, ή ∆εξαµενή, [ΚΛ, ΕΛΛ, λευκός κύκλος] 
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Χάρτης 9, αρ. 290. Οικισµός Βεσιναίικα Καλύβια Βεσινίου Καλαβρύτων, θέση 

Παλιόκαστρο Βαρδάλας, [ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 291. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση ∆ιάσελο, [ΚΛ (;), ΕΛΛ 

(;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 293. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Παλιόκαστρο της 

Τσιούγκας [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 294. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Χείµαρρος 

Αυτίτσαινας, [ΑΡΧ (;), ΚΛ (;), ΕΛΛ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 295. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Άρτυµα, [ΚΛ (;), ΕΛΛ 

(;), ΡΩΜ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 296. Νέα Πάος Καλαβρύτων, [ΚΛ, ΒΥΖ, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 297. Νέα Πάος Καλαβρύτων, θέση (Χώρος Αθλητικού Κέντρου), 

[ΥΡΩΜ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 298. Νέα Πάος Καλαβρύτων, θέση Άγιος Γεώργιος [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 299. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Σκουπίτσι, ή 

Σκουπίτσα [Ν, ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 300. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Μαρµαράλωνο, 

[λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 301. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Άγιος Ανδρέας, 

[λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 303. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Χάνι του Καλαθά, 

[ΚΛ, ΕΛΛ, ΡΩΜ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 304. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Κουκούλες, [ΕΛΛ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 305. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση (Λόφοι νότια της 

ακρόπολης), [λευκός κύκλος] 

 

Χάρτης 9, αρ. 310. Πάος (παλ. τοπων. Σκούπι) Καλαβρύτων, θέση Συνοικισµός Μπάφι, 

[ΠΒΥΖ, ΥΒΥΖ] 

 

Χάρτης 9, αρ. 311. ∆εχούνι Καλαβρύτων, θέση Μεγάλο ∆ένδρο, [ΥΒΥΖ (;)] 

 

Χάρτης 9, αρ. 318. Νάσια Καλαβρύτων, θέση Χώτσα, ή Καστέλλι, [ΥΒΥΖ] 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ 10 

(ΦΥΛΛΟ ∆ΕΡΒΕΝΙΟΝ) 
 

 

Χάρτης 10, αρ. 136. Οικισµός Χαλκιάνικα Περιστέρας Αιγιαλείας, [λευκός κύκλος] 
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	Η θέση βρίσκεται νότια της προηγούμενης θέσης, ΒΔ του χωριού Πριόλιθος και σε απόσταση, 500μ. περίπου από αυτό. Εντοπίστηκε γωνία κτηρίου, κατασκευασμένου από πλακοειδείς λίθους και οπτοπλίνθους των ΥΡΩΜ χρόνων (εικ. 253) και τμήμα αγωγού σε παρακείμενο βράχο. Κοίλες κεραμίδες πηλού πορτοκαλόχρου αποτελούσαν τον αγωγό (εικ. 254), επάνω από τον οποίο υπήρχε επίχωση περίπου 0.70μ., επί της οποίας εδράζεται σύγχρονος αγωγός. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολλές πηγές.
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	Η θέση βρίσκεται 300μ. Β/ΒΔ από το κέντρο του χωριού και οφείλει το όνομα στο ομώνυμο εξωκλήσι. Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν οικοδομικά κατάλοιπα, μόνον λίγα κομμάτια κεραμίδων στέγης, εντελώς εφθαρμένα. 
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	Άγιος Δημήτριος, ή (Εντός του χωριού)
	Από το αρ. πρ. 450 π.ε./01.03.1961 έγγραφο της ΣΤ΄ Αρχαιολογικής Περιφέρειας Πατρών προς το ΥΠ.ΕΠ.Θ. προκύπτει ότι μπροστά από τη θύρα της δυτικής πλευράς του ναού υπήρχαν αρχαίες λιθόπλινθοι. Ο παλαιός ναός του Αγίου Δημητρίου βρισκόταν στη ΝΑ γωνία της σημερινής πλατείας του χωριού Κάτω Κλειτορία, σύμφωνα με επιγραφή που αναγράφεται επάνω σε μαρμάρινη βάση, η οποία βρίσκεται στην Α πλευρά της παραπάνω πλατείας.
	Κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για ανέγερση οικοδομής, το έτος 2004 (20.7.2004), στην ιδιοκτησία Ι. Μαρώση, που βρίσκεται Α της εκκλησίας Αγίου Δημητρίου, εντός του οικισμού της Κλειτορίας, περισυνελέγησαν μεγάλα κομμάτια μάζας ψημένου πηλού (εικ. 300), όστρακα, πυραμιδοειδής αγνύθα, θραύσματα κεραμίδων, δύο ταινιωτές λαβές (εικ. 301) και χάλκινο κάτοπτρο (;).
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	Παλιόκαστρο, ή Κάστρο του Αγριδίου
	Στα Δ του χωριού υψώνεται κωνοειδής λόφος, στην κορυφή του οποίου υπάρχει πύργος διαστάσεων 5.25 x 5.50μ. των μεσαιωνικών χρόνων, κατά τον Γ. Παπανδρέου. Οι κάτοικοι ονομάζουν το λόφο Κάστρο. Το πλάτωμα, στο οποίο βρίσκεται ο πύργος, είναι διαστάσεων περίπου 15 x 10μ. και είναι περιτειχισμένο με ξερολιθιά με πέτρες πλατιές, ασυνήθιστα καλής κατασκευής. Στη βόρεια πλευρά υπάρχουν ψηλοί και απότομοι βράχοι. Το πάχος της οχύρωσης είναι 1.50μ. περίπου. Στο εσωτερικό του οχυρωμένου πλατώματος υπάρχουν και ίχνη δεξαμενής. Μνεία της δεξαμενής γίνεται και από τον Α. Bon. Ο Α. Ι. Μπάλλας είναι της άποψης ότι η ευρισκόμενη στις ΒΔ υπώρειες εκκλησία της Αναλήψεως είναι θεμελιωμένη επάνω σε κτίσμα, που πρέπει να είχε σχέση με το κάστρο. Δεν κατέστη δυνατή η αυτοψία. 

	Παλιορούμελη, ή Παλιοχώρι
	Στα Δ του χωριού υψώνεται μικρό βουνό, που οι κάτοικοι ονομάζουν  Παλιορούμελη. Πλησίον της Παλιορούμελης και στην πλαγιά ήταν κτισμένο το Παλιοχώρι, πριν μετακινηθεί στη σημερινή του θέση. Στα ΝΔ υψώνεται το βουνό Άγιος Αθανάσιος (1.336μ.), στο οποίο δεν υπάρχουν ίχνη οχύρωσης. Μνεία της θέσης γίνεται και από το Γ. Παπανδρέου, την οποίαν αναφέρει ως «Κάστρο τῆς ἐν Ἀγριδίῳ Παλαιορούμελης». 
	Ο Α. Ι. Μπάλλας που πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο αναφέρει ότι η συγκεκριμένη θέση δεν προσφέρεται για οχύρωση και επιπλέον δεν μπορεί να έχουμε τρία κάστρα σε πολύ μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, δηλαδή το Παλιόκαστρο, ή Κάστρο του Αγριδίου (αρ. 235, χάρτης 9), την Παλ(α)ιορούμελη και τον Τάρταρη, ή Κάστρο του Σοπωτού (αρ. 237, χάρτης 8). Πιθανόν ο Γ. Παπανδρέου να μην έλεγξε επαρκώς τις πληροφορίες του και, όπως άλλωστε ο ίδιος παραδέχεται, δεν επισκέφθηκε την περιοχή. 
	Η αυτοψία δεν κατέστη δυνατή. Οι κάτοικοι του χωριού μας πληροφόρησαν ότι παλαιότερα είχαν βρεθεί στελέχη σωλήνων, που μετέφεραν νερό στο Παλιοχώρι από την πηγή που βρίσκεται στο βουνό Προφήτης Ηλίας. 
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