
Ν. Κυπαρίσση: Άνασκαφαί έν Κάτψ Γουμενίτση τών Καλαβρύτων 43

6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΑΤΩι ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗι ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Τοπογραφία. Την προσοχήν τοϋ ταξειδεύοντοςαπό Πατρών είς Καλά
βρυτα διά τής αμαξιτής όδοϋ μόλις φθάση είς τό 70 χιλ. αποσπά σειρά 
λόφων παλλεΰκων συνεχομένων και προς άνατολάς εκτεινόμενων μέχρι τοΰ 
72 χιλ. έ'ξωθι δηλ. τοΰ χωρίου τής κάτω Γουμενίτσης των Καλαβρύτων και 
είς άπόστασιν δέκα λεπτών τής ώρας άπ’ αΰτοϋ.

Ή σΰστασις τών λόφων τούτων εινε έξ άσβεστοβριθοΰς ψαμμίτου λίθου 
(άσπρόγεια κατά την εκφρασιν τών χωρικών), λίαν μαλακού και ευκόλως 
τριβομένου) κατά συνέπειαν καταλληλοτάτου διά τήν κατασκευήν λαξευτών 
σπηλαιωδών τάφων, ώς συνείθιζον νά κατασκευάζωσιν αυτούς οί άνθρωποι 
κατά τούς χρόνους τοϋ Μυκηναϊκού πολιτισμού.

Ό επιθυμών νά έπισκεφθή τήν αρχαιολογικήν αυτήν περιοχήν μετέρ
χεται εις τό 72 χιλ. τής δημοσίας οδού εις τήν θέσιν «κουδουνόμυλος» κατα- 
βαίνει εις μίαν χαράδραν καί ανέρχεται εΐτα είς τούς έκείθεν λόφους καί είς 
10 λεπτών άπόστασιν φθάνει είς αυτήν. Είναι μέγας λευκός λόφος, ούτινος 
ή κορυφή έχει ίσοπεδωθή προ πολλοϋ χρόνου, ϊνα χρησιμοποιηθή είς παλαι- 
οτέραν μεν εποχήν διά τήν φύτευσιν αμπέλων, είτα δέ τών αμπέλων μή εύδο- 
κιμησασών, δι’ αλώνια τών κατοίκων τοΰ χωρίου μέχρι σήμερον.

"Οταν τις σταθή είς τον χώρον αυτόν βλέπει σχεδόν ολόκληρον τον 
όμαλώτατον δήμον τών Λαπαθών, εις τό βάθος δέ καί εγγύτατα τό χωρίον 
κάτω Γουμένιτσα, ά'νωθι τοΰ οποίου προς άνατολάς ύψοΰνται τά υψώματα 
σκεπαστό, κάκαβο καί μαύρο κούτσουρο.

Προς βορράν ύψοΰται λόφος Παληομονάστηρο καλούμενος, όπισθεν τοΰ 
οποίου άναφαίνονται αί κορυφαί άλλου βουνού «Ρακίτα» όνομαζομένου, 
όπισθεν τής οποίας διακρίνονται αί ΰψισται κορυφαί τοϋ Παναχαϊκοΰ όρους.

Προς δυσμάς διακρίνει τις ύψωμα καί δάσος καλούμενον «Κάνισκα», 
άριστερότερον δέ καί είς τό βάθος εξέχει μεγαλοπρεπής ή ύψίστη κορυφή 
τοϋ Ερυμάνθου, «άγιος Ήλίας» καλουμένη, έκτεινομένη καθ’ δλην τήν έ'κτα- 
σιν τής δύσεως.

Προς νότον εγγύτατα υπάρχει ό λόφος «"Αγιοι Θεόδωροι» συνεχόμενος 
προς τό χωρίον Σαραδή, άριστερότερον έν συνεχεία τά υψώματα Κοκορέτσα, 
Άετοφωληά καί Μπάρκα, όπισθεν τών οποίων καί είς άπόστασιν ώρας 
άπ’ αύτών ύψοΰται λόφος Κάστρον ονομαζόμενος, επί τής κορυφής τοΰ 
οποίου υπάρχει φρούριον Φραγκικόν, έτι δέ άριστερώτερον ό λόφος Τούρλα, 
όπισθεν τοΰ οποίου καί είς τό βάθος διακρίνεται ό λόφος τής Άγ. Λαύρας.

Ή άρχαιολογική αυτή περιοχή περιβάλλεται πανταχόθεν υπό χαραδρών 
χωριζουσών τάς ποικίλας λοφοσειράς, επί τών οποίων ώς καί εντός τών
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χαραδρών άναβλΰζουσίν άφθονοι πηγαι άριστων και καθαρωτάτων υδάτων.
Ούτω προς Ν. εν αρχή ονομάζεται ή χαράδρα Κοΰβελος και προχω

ρούσα προς Ν.Λ. εν συνεχείρι συναντά τάς πηγάς «Τρανήν βρΰσιν, Ράϊκο καί 
Πλΰτρες, Κρΰαν βρΰσιν, Κορρίταν, Κουδουνόμυλον, Λειβάδια (πέντε - εξ βρύ
σες), καί τάς θέσεις Γολέμο, Καρπός καί Κενεβέζα.

Προς Α. τού χωρίου είναι αί πηγαι Τουρλίδι, Κάκαβο, Βασιλικόβρυσι, 
Βρυσάρι (τδ κάλλιστον των υδάτων τής περιφερείας, άπέχον μόλις 1500 μέτρα

Είκ. 1. ’Αγγεία Κάτω Γουμενίτσης.

τού χωρίου) τά Χαν.δάκια, τό Κεραμιδάκι, τα Νεράγκαθα καί οί Βρυσούλες.
Κάτωθι τής θέσεως Παληομονάστηρο είναι δ κάτω μύλος, ολίγον άνω

θεν τού οποίου έχει ευρεθή μαρμάρινη παραστάς άπολήγουσα εις ήμικίονα, 
άνήκουσα εις οικοδόμημα πιθανώτατα ρωμαϊκών χρόνων.

Προς Δ. τού οροπεδίου τών άνασκαφών είναι έτερον ύψωμα δνομαζό- 
μενον Πόβλες εξ άσβεστοβριθούς ψαμίτου λίθου χωριζόμενον από τον άγρόν
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τοϋ χωρίου καί προς την Μ.Α. διεύθυνσιν τών άνασκαφών έτερος όμοιας 
συστάσεως λόφος «πρινάκια» καλούμενος, έν φ διέκρινα ίχνη όμοιων λαξευ
τών τάφων, ών την έρευναν άνέβαλον διά τό μέλλον.

ΟΙ τάφοι και τά ευρήματα. Καθ’δλην την έ'κτασιν τοΰ αρχαιολογικού 
οροπεδίου είναι λελαξευμένοι τάφοι.

"Ενεκα δ3 όμως τής ίσοπεδώσεως τής κορυφής αυτού και διά φυσικούς 
λόγους και διά τάς άνάγκας τών χωρικών, ώς ειπον, έλεπτύνθη τοσοΰτον ό 
ουρανός τών τάφων τής άνωτάτης σειράς, ώστε κατέπεσεν οΰτος εις τινας 
τάφους σχηματισθέντων οΰτω λάκκων επί τής επιφάνειας τού οροπεδίου.

Εύρον γέροντας τού χωρίου υπέρ τά ενενήκοντα έ'τη γεγονότας, οΐτινες 
καλώς ένεθυμούντο την ύπαρξιν τών λάκκων τούτων λέγοντες συγχρόνως δτι 
εκεί κατέφευγον κατά την έπανάστασιν τού 21 οί "Ελληνες, φεύγοντες την 
δίωξιν τών Τούρκων καί έφύλαττον τά σπαθιά των.

Προφανώς θά εϊχεν έρευνηθή εις άρχαιοτέραν εποχήν λάκκος τις καί θά 
ήλθεν εις φώς Μυκηναϊκόν τι ξίφος.

Οί τάφοι οΰτοι είναι έκ τών γνωστών τής εποχής ταύτης εντός τού 
βράχου λαξευτών θαλαμοειδών σπηλαιωδών μετά ίδιου λαξευτού δρόμου καί 
λαξευτής θυρίδος. Άνεύρον κατά σειράν 10 τοιούτους τάφους. Τούτων ό εις 
είχε βυθισθή άνωθεν. Ίδών δε τού τάφου τούτου τήν θυρίδα έσωθεν κεκλει- 
σμένην κατενόησα τήν διεύθυνσιν τών εισόδων καί άκολουθήσας αυτήν 
άνεύρον εις τήν αυτήν γραμμήν καί κατά σειράν 10 τάφων τούς δρόμους, 
ούς κενώσας έφθασα μέχρι τών θυρίδων, δι’ ών είσήλθον εις τούς θαλάμους.

Δύο έκ τών τάφων τούτων είχον μεν τάς θυρίδας άθικτους, ας ήνοιξα, 
άλλ’ήσαν βυθισμένοι καταπεσόντος τού θόλου αυτών καί ένεκα τούτου ήτο 
άδύνατος ή έρευνα αυτών. Ήρεύνησα όμως τούς λοιπούς, οΐτινες ήσαν δλως 
άνέπαφοι. Ούδέν είχε διαταράξει έπι 30 αιώνας τήν ησυχίαν τών νεκρών, 
ούδ5 ύδωρ είχε διεισδύσει εις αυτούς, διότι οί σκελετοί τών νεκρών εύρέθησαν 
έν τή θέσει, έν ή είχον τοποθετηθή άδιατάρακτοι καί πάντες εις θέσιν πλα- 
γίως δκλάζοντος.

Τό μήκος τών λελαξευμένων δρόμων τών τάφων ήτο σχεδόν τό αυτό 
έχον διάμετρον άπό τριών μέχρι 4 ή 5 μέτρων καί ύψος μέχρι 2 ή 3 εις τούς 
μεγαλυτέρους ώστε νά ΐσταταί τις δρθιος εις δλους τούς τάφους.

Αί θυρίδες ήσαν μικραί, έχουσαι ύψος καί πάχος περίπου έν μέτρον καί 
πλάτος κατά τι δλιγότερον, ώστε νά εισέρχεται τις πρηνής.

Ευρήματα εις δλους τούς τάφου ήσαν σχεδόν τά αυτά, μικρά δηλαδή 
άγγεΐα τών γνωστών Μυκηναϊκών τύπων ήτοι 

τρίωτα λεβήτια 
» κύπελλα 

μόνωτα κύπελλα
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εις ευμεγέθης άμφορεύς
τυφλόστομον άμφορείδιον μόνον έν (είκ. 1)· 

έτι δέ:
δυο λίθινα διάτρητα εργαλεία έν σχήματι μάλλον μικρού πελέκεως 
δΰο αϊχμαί δοράτων χαλκαΐ, εντός μιας τών όποιων σώζεται ήμισεσηπώς 

καί ό κοντός τού δόρατος

Είκ. 2. Ευρήματα Κάτω Γουμενίτσης.

.χαλκαΐ λεπίδες μαχαιριών 
χαλκούς πέλεκυς
σφονδυλια εκ ποικιλόχρου στεατίτου καί έξ οπτής γης 
χάνδραι μικραί εκ πρασινοκυάνου υαλώδους μάζης.

» έξ αχάτου
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κομβία διπλώς κωνοειδή διάτρητα
καί τεμάχιον δψιανοΰ λίθου (είκ. 2).
Πάντα ταϋτα έκομίσθησαν είς τήν ’Αρχαιολογικήν συλλογήν Πατρών.
Έπι τών αγγείων, καίτοι δεν έκαθαρίσθησαν είσέτι, έπικρατοϋσι τά 

γραμμικά κοσμήματα, κύκλοι, δικτυωτά τρίγωνα καί τά παρόμοια, απαράλ
λακτα δπως εις τά Κεφαλληνιακά αγγεία ως καί εις τά αγγεία τοΰ Λόπεσι καί 
τής Άγραπιδιάς τών Συχενών καί τά τής νΰν Πύλου.

Τά ευρήματα επομένως ταϋτα ανάγονται εις τό τέλος τής μυκηναϊκής 
περιόδου (περί τό 1100 π. X).

’Ίχνη μηκυναϊκοϋ συνοικισμού ή άκροπόλεως δέν ήδυνήθην νά ευρώ 
καίτοι περιηγήθην τά σπουδαιότατατα τών πέριξ μερών.

Λαμβάνοντες τούτο ύπ’ ό'ψιν ως καί τό ύψος, εις δ εύρίσκεται τό μηκυ- 
ναϊκόν αυτό νεκροταφεΐον (850 μέτρα περίπου υπέρ τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης) δικαιούμεθα πιθανώς νά ύποθέσωμεν δτι πρόκειται περί παραθε- 
ριζόντων κατοίκων νοτιωτέρων μερών.

Μετά τάς άνασκαφάς τοΰ Λόπεσι καί τής Άγραπιδιάς τής Άχαίας ή 
εϋρεσις καί αυτού τού νεκροταφείου τής κάτω Γουμένιτσας άγει πλέον είς τό 
συμπέρασμα δτι δ Μυκηναϊκός πολιτισμός τής εποχής ταύτης τουλάχιστον ήτο 
ευρύτατα διαδεδομένος καθ’ άπασαν τήν Δυτικήν Πελοπόννησσον καί δή έν 
Άχαΐα, δπου υπήρχε μέχρι σήμερον Ιδέα δτι δέν θά εύρίσκοντο ίχνη αυτού.

Ελπίζω δτι προσεχώς καί αλλαχού θά αναγγείλω τήν άνακάλυψιν 
ετέρου μυκηναϊκού νεκροταφείου.

Ν. ΚΥΤΤΑΡΙΣΣΗΣ

7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ό περί τών κατά τό λήξαν έ'τος 1925 άνασκαφών έν Έπιδαύρφ λόγος, 
μή στηριζόμενος έπι άφθονων αρχιτεκτονικών σχεδίων καί έπί φωτογραφικών 
απεικονίσεων, είνε ατελής· διά τούτο διά βραχέων έκθέτω τά κατά τάς έργα- 
σίας ταύτας.

Παρά τήν μεγάλην έν τώ Ίερφ δεξαμενήν καί πλησίον τών δύο κατά 
τά προηγούμενα έ'τη άνακαλυφθέντων ρωμαϊκών λουτρών (θερμών) άνεκαλύ- 
φθησαν διά τάφρων οί τοίχοι μεγάλου καί οχυρού κτίσματος κειμένου κατά 
τήν βορείαν πλευράν τοΰ οροπεδίου τοΰ Ιερού. Τό πολυδαίδαλον καί παρά
δοξον τούτο κτίσμα,'δπερ κεΐται ακριβώς απέναντι τών Προπυλαίων τοΰ Ιερού, 
απέναντι δηλ. τής μόνης από τής πόλεως Έπιδαύρου είς τό Ιερόν άγούσης 
οδού, φαίνεται δτι ήτο, έν μέρει τουλάχιστον, οχυρωματικόν έργον, χρησι- 
μεϋον προς άμυναν τών έν τφ Ίερφ κατά πολεμίων καί ιδίως κατά τών από
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