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9. ΜΥΚΗΝΑΪΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Κατά τό έτος τοΰτο είσήλθον εις την ερευνάν των Μυκηναϊκών Νεκροτα
φείων τής ανατολικής αρχαίας Άχαΐας, ως ειχον ύποσχεθή και προαναγγείλει 

έν τοΐς ΠΑΕ 1938, σ. 118-119.
Έάν δέ τά νεκροταφεία ταΰτα όνομάζωμεν κατά συνθήκην Μυκηναϊκά, 

ως αναγόμενα εις τήν τελευταίαν φάσιν τοΰ Έλλαδικοΰ πολιτισμού, εις ήν 
τοποθετούνται τά ευρήματα των Μυκηνών, ή ονομασία αΰτη προσήκει και 
κατά κυριολεξίαν εις τά νεκροταςιεϊα ταΰτα τής αρχαίας Άχαΐας, διότι υπάρχει 
παράδοσις αρχαία, καθ’ ήν ενταύθα οι μέν Μυκηναΐοι σύνοικοι έγένοντο 
τοΐς Άχαιοΐς άφικόμενοι κατά συμφοράν έκ τής Άργολίδος, ό δέ Όρέστης 
έγένετο ιδρυτής έν Κερυνεία ιερού τών Ευμενιδών, δηλ. κατά τούς χρόνους 
τού ύστερομυκηναϊκού πολιτισμού, εις δν άνήκουσι τά ύφ’ ημών άνασκαπτό- 
μενα καί έρευνώμενα νεκροταφεία. Ταΰτα κατηγορηματικώς αναφέρει ό Παυ
σανίας έν τοΐς Άχαϊκοΐς VII, 25, 5 και έ.

’Έχομεν δ’ εύρει έν τή ανατολική Άχαΐα πολλάς θέσεις Μυκηναϊκών 
νεκροταφείων, ών τήν έ'ρευναν ήρχίσαμεν από τού έ'τους τούτου.

Και ή πρώτη θέσις, ήν ήρευνήσαμεν, ονομάζεται «Τραηεζα» πλησίον 
τού χωρίου Χατζή, άπέχοντος μίαν και ήμίσειαν ώραν έξ Αίγιου.

Είναι δέ ή θέσις αύτη τραπεζοειδής γήλοφος κατάμεστος άμπελοφυτειών, 
έκ Ψαμμίτου λίθου λίαν εύθρυπτου καί περιβάλλεται υπό τείχους σφζομένου 
κατά διαστήματα καί περιέχοντος πολλά είδη τειχοδομίας.

Οί τάφοι ατυχώς ήσαν κατεστραμμένοι καί σεσυλημένοι, ή δέ καταστροφή 
καί σύλησις αυτών οφείλεται ου μόνον είς τήν καλλιέργειαν τών αμπέλων 
άλλα δυστυχώς καί είς νεωτάτας καί έν βία γενομένας λαθραίας άνασκαφάς. 
Ούδέν εύρημα ένεκα τούτου έ'σχομεν.

Ή δέ δευτέρα θέσις, ήν ήρευνήσαμεν, ονομάζεται «Αχούρια» πλησίον 
τοΰ χωρίου Αχλαδιές, άπέχοντος 2 ‘/2 ώρας έξ Αίγιου, είς τά πέραν τού 
Σελινούντος ποταμού υψώματα τών υπωρειών τής Φτέρης.

Είναι δ3 ή θέσις αύτη λίαν άπότομος λόφος, έν φ έχει άναπτυχθή 
πλούσιος καί πυκνότατος πευκών, ού αί ρίζαι έχουσι καταστρέψει τούς έν 
αύτώ λαξευτούς τάφους, ών ή έρευνα καί άκαρπος καί δυσχερεστάτη ένεκα 
τούτου καθίσταται.

Ήρκέσθημεν είς τήν έρευναν τών ένιαχοΰ φαλακρών μερών τοΰ λόφου, 
έν οίς συνηντήσαμεν μέν τάφους άλλά πάντας σεσυλημένους υπό προσφάτων
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λαθραίων άνασκαφών καί ως εκ τούτου ούδέν και εκ τούτων εύρημα έσχομεν.
Μετά πολυετή ερευνάν τοΰ Μυκηναϊκού πολιτισμού τής αρχαίας 

Άχαΐας πρώτην φοράν έπανήλθομεν και δη μετά κοπιώδη ερευνάν ά'νευ 
ευρημάτων.

Είναι δ’ όμως άρκετόν διά την ιστορίαν τού τόπου, δτι πιστοποιούμεν 
αυτόθι την ύπαρξιν νεκροταφείων των χρόνων εκείνων και δτι έλπίζομεν εις 
την εύρεσιν πλουσίων ευρημάτων, άφ’ ενός μέν εις τήν ερευνάν τού πολί- 
σματος τής Κερυνείας (Μαμουσά), περί ής έγράψαμεν έν τοΐς ανωτέρω 
εϊρημένοις Πρακτικοΐς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήτις κυρίως υπήρξε 
τό καταφΰγιον των προσφύγων Μυκηναίων, και εν αύτφ τφ Αϊγίφ, τού 
οποίου τό προϊστορικόν νεκροταφεΐον σώζεται κα'ι τού οποίου τήν σωτηρίαν 
έπετύχομεν διά τής προς τό Ύπουργεΐον Παιδείας ύπ’ άριθ. 587, 28-1-38 
έμπιστευτικής ημών Έκθέσεως.

Έν τή εκθέσει περί τής κατά τό έτος 1938 άνασκαφής ΠΑΕ σ. 119 
ειχον ύποσχεθή νά δημοσιεύσω τον κατάλογον των ευρημάτων αυτών, ευθύς 
ως ήθελον ταύτα καθορισθή και συγκολληθή. Τούτου γενομένου δημοσιεύω 
κατωτέρω τά ευρήματα έν συνεχεία προς τά αυτόθι άναφερόμενα.

1) Μέγας γαστρώδης Μυκηναϊκός άμφορεύς μέ δύο ώτα επί τής κοιλίας 
και δύο αποφύσεις επί τού ώμου. Ύπό τον λαιμόν ταινία μέ συγκεντρικά 
ημικύκλια κεκοσμημένη. ’Ακέραιος καί μόνον ολίγον εις τό στόμιον άποκε- 
κρουμένος. "Υψος 0,40 μ., πλάτος στομίου 0,145 μ., πλάτος αγγείου μετά τών 
ώτων 0,445 μ.

2) Μικρότερος Μυκηναϊκός άμφορεύς τετράωτος (τά ώτα επί τής κοιλίας 
ών τά δύο μείζονα τών ετέρων δύο). Περί τήν κοιλίαν ταινία περιλαμβάνουσα 
καί τά τέσσαρα ώτα καί κεκοσμημένη διά σειρών δεσμίδων ημικυκλίων άπο- 
τελουμένων έξ επτά ή έξ ή πέντε ή καί τεσσάρων ημικυκλίων. Τό λοιπόν 
άγγεϊον είναι κεκοσμημένον διά γραπτών ταινιών από τοΰ στομίου μέχρι 
τής βάσεως, ών τά χρώματα άριστα σφζονται. "Υψ. 0,26 μ., στομίου πλάτος 
0,12 μ., πλάτος αγγείου 0,27 μ.

3) Τρίωτον εύμέγεθες λεβήτιον (τό έν ούς τεθραυσμένον). Πηλός ερυ
θρωπός. Περί τά ώτα ζώνη πεπληρωμένη εις τά μεταξύ τών ώτων διαστή
ματα διά δύο κυκλικών σειρών ένουμένων διά δικτυωτοΰ τριγώνου. "Υψ. 
0,17 μ., πλάτος στομίου 0,11 μ.

4) Μικρότερου τρίωτον λεβήτιον ακέραιον. Περί τά ώτα ζώνη καί 
μεταξύ τίον ώτων κεκοσμημένη διά δικτυωτοΰ γραμμικού κοσμήματος. "Υψ. 
0,11 μ , πλάτος στομίου 0,750 μ.
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5) Μικρά μόνωτος οίνοχόη έχουσα περί τούς ώμους ταινίαν κεκοσμη- 
μένην διά δύο έπιμήκων κοσμημάτων, έσχηματοποιημένων φυτών ή ζφων 
τοΰ θαλασσίου βασιλείου μεταξύ τών οποίων τρίγωνα διά γραμμών πεπλη- 
ρωμένα. Ύψ. 0,15 μ., πλάτος στομίου 0,045 μ. Τό δλον άγγεΐον διά γρα
πτών κύκλων πεπληρωμένον.

6) Τρίωτος κρατηρίσκος. Έλλείπουσι τά ώτα και μέρος τοΰ στομίου. 
Περί τά ώτα ταινία πεπληρωμένη δι’ ημικυκλίων καί άνωθι αυτών διά 
μελάνων κοσμημάτων περιβαλλόμενων υπό στιγμών. Ύψ. 0,13 μ., πλάτος 
στομίου 0,09 μ.

7) Μικρόν λεβήτιον τρίωτον. Στόμιον κατεστραμμένον. Πηλός πρασινό- 
φαιος. Έπι τής κοιλίας συνεχές λοφοειδές κόσμημα. Ύψ. 0,06 μ.

8) ’Έτι μικρότερον τρίωτον λεβήτιον μέ κατεστραμμένον κατά τι τό χεί
λος. Πηλός ερυθρωπός.

9) Μικρόν δίωτον κύπελλον ολίγον τεθραυσμένον περί τό χείλος καί 
πηλού ερυθρού. Ύψ. 0,07 μ., πλάτος στομίου 0,055 μ.

10) Τυφλύστομος άμφορεύς πηλού ερυθρωπού ακέραιος. Περί τούς 
ώμους κοσμήματα συμπλέγματος ψαροκοκκάλων. Είτα μέλανες κύκλοι περί 
δλον τό άγγεΐον. Ύψ. 0,21 μ.

11) Τυφλόστομος άμφορεύς άκέραιος. Περί τούς ώμους ζώνη μέ ημικύ
κλια συγκεντρικά περατούμενα εις στιγμάς μεταξύ τών οποίων έπίμηκες 
γραμμικόν κόσμημα. Περί τό στόμιον άνά έν πυραμιδοειδές κόσμημα άπο- 
τελούμενον δι’ επαλλήλων πυραμίδων. Ύψ. 0,21 μ.

12) Τυφλόστομος άμφορεύς ακέραιος καί μόνον τό στόμιον αυτού 
κατά τι ελλιπές. Περί τούς ώμους ζώνη πλήρης ποικίλων γεωμετρικών κοσμη
μάτων. Περί τήν κοιλίαν έτέρα ζώνη πλήρης διά συνεχών δεσμίδων συγκεν- 
τρικών ημικυκλίων, έκάστη τών οποίων έν μέρει καλύπτεται υπό τής επομένης. 
Ύψ. 0,25 μ.

13) Τυφλόστομον άμφορείδιον φέρον επί τής ζώνης τών ώμων δεσμίδας 
ημικυκλίων καί τρίγωνον μεστόν γραμμικών κοσμημάτων. Περί τήν κοιλίαν 
έλικοειδή γραμμήν. Τό λοιπόν άγγεΐον διά μελανών κύκλων κεκοσμημένον. 
Μέρος τής κοιλίας τεθραυσμένον. Ύψ. 0,175 μ.

14) Τυφλόστομον άμφορείδιον ακέραιον ερυθρωπού πηλού, φέρον επί 
τής ζώνης περί τούς ώμους ακτινωτούς κύκλους καί γραμμικόν δικτυωτόν 
κόσμημα. Ύψ. 0,17 μ.

15) Τυφλόστομον άμφορείδιον άκέραιον μέ τό στόμιον ολίγον ελλιπές 
φέρον επί τών ώμων ποικίλα κοσμήματα. Ύψ. 0,19 μ.
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16) Παρόμοιον σχεδόν. Ύψ. 0,15 μ.

17) Άμφορεύς τετράωτος μέ δυο ώτα έπί τής κοιλίας και ετερα δύο ώτα 
κάθετα επί των ώμων. Έλλείπουσιν ικανά τεμάχια τής κοιλίας. Έπί τών ώμων 
ικανά κοσμήματα ελικοειδών γραμμών καί περί την κοιλίαν οφιοειδές κόσμημα 
οίονεί συνεχών όφεων. Ύψ. 0,30 μ., πλάτος στομίου 0,125 μ.

18) Δίωτον άγγεΐον μικρόν φαιόχρου πηλού. Ύψ. 0,09 μ.
19-24) Τυφλόστομα άμφορείδια κατά τό μάλλον ακέραια μέ παρόμοια 

κοσμήματα έπί τών ώμων (Δικτυωτά τρίγωνα, συγκεντρικά ημικύκλια, ακτι
νωτούς κύκλους κλπ.).

25) Τυφλόστομον άμφορείδιον ακέραιον μέ τό στόμιον ολίγον ελλιπές 
καί την ζώνην τών ώμων κατάμεστον δεσμίδων ημικυκλίων. Τά χρώματα 
εξίτηλα σχεδόν. "Υψ. 0,165 μ.

26-36) Τυφλόστομα άμφορείδια σχεδόν ακέραια τά πλεΐστα μέ παρο- 
μοίαν γεωμετρικήν διακόσμησιν έπί τών ώμων.

37) Μικρόν ακέραιον τρίωτον λεβήτιον άρίστης διατηρήσεως. Τά ώτα 
μέλανα. “Υψ. 0,06 μ., καί πλάτος στομίου 0,04 μ.

38-41) Μόνωτα μικρά αγγεία άνευ διακοσμήσεως, ών τό εν κιτρινο- 
φαίου πηλού, τά δέ ά'λλα τρία έρυθρωπού.

42-44) Τρία τυφλόστομα άμφορείδια ελλιπή κατά την κοιλίαν μέ τάς 
αύτάς γεωμετρικός διακοσμήσεις έπί τής ζώνης τών ώμων.

45) Μικρόν πήλινον κύπελλον μέ μικράν βάσιν καί ευρύ στόμιον καί μέ 
έν ούς (φλυτζάνι) μέ διακόσμησιν καθέτων ελικοειδών γραμμών.

Έν τέλει υπάρχει άρκετός άριθμός θραυσμάτων καθαρισθέντιον, έκ 
τών οποίων είναι δυνατόν νά άποτελεσθώσι καί ά'λλα αγγεία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΣΣΗΣ
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