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1. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το 1928 ο Νικόλαος Κυπαρίσσης1, στα πλαίσια της αναζήτησης των προϊστορικών

θέσεων στην Αχαΐα, εντόπισε το μυκηναϊκό νεκροταφείο στη θέση Άγιος Βασίλειος της

Χαλανδρίτσας και άρχισε την έρευνα σε έναν από τους θαλαμοειδείς τάφους που διέκρινε ότι

σωζόταν σε άριστη κατάσταση (εικ. 1, θέση 2)2. Ο θάλαμος αυτός ήταν τετράπλευρος με

διαστάσεις 4μ. X 3,75μ., με τρεις ταφές στο δάπεδο και τετράπλευρο βαθύ λάκκο με ανακομιδές

στη γωνία αριστερά της εισόδου. Παράλληλα, σε απόσταση 700μ. στα βόρεια του νεκροταφείου,

εντόπισε μερικούς ακόμη τάφους στο λόφο Τρουμπέ, που τους αναφέρει ως «θολωτούς,

εκτισμένους δια  πλακοειδών λίθων»3 (εικ. 1, θέση 3 και εικ. 2 ).

Εικ. 1. Θέση 1: ο σημερινός οικισμός της Χαλανδρίτσας. Θέση 2: το μυκηναϊκό
νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου. Θέση 3: ο λόφος Τρουμπέ.  Θέση 4: ο μυκηναϊκός οικισμός στο
Σταυρό.

Την επόμενη χρονιά, το 19294, εντόπισε δύο ακόμη θαλαμοειδείς τάφους στον Άγιο

Βασίλειο. Ο ένας από αυτούς, που διατηρούνταν σε άριστη κατάσταση, περιελάμβανε τέσσερις

κτερισμένες ταφές στο δάπεδο, ενώ στο δεύτερο είχαν καταρρεύσει μόνο λίγα κομμάτια της

1 Κυπαρίσσης 1928, 111.
2 Οι έρευνες διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Συνεργάτη
φωτογράφο και σχεδιαστή στην έρευνά του είχε το Νικόλαο Ατζαρίτη, γνωστό καλλιτέχνη της εποχής
στην Πάτρα, γλύπτη, ζωγράφο, αγιογράφο και φωτογράφο βλ. Τριανταφύλλου 1980, 54.
3 Κυπαρίσσης 1928, 111 · 1929, 89.
4 Κυπαρίσσης 1929, 86-88.
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οροφής του θαλάμου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρή επίχωση στο εσωτερικό. Σχετικά

με τους δύο τάφους που ερεύνησε εκείνη τη χρονιά, αναφέρει επίσης ότι είχαν διαστάσεις 3,50μ.

X 2,50 μ. και ύψος 1,70μ. (κατά μέσο όρο). Την ίδια περίοδο άρχισε την έρευνα στο μεσαίο από

τους κτιστούς τάφους στο λόφο Τρουμπέ, απ’ όπου συνέλεξε ένα πήλινο ζωόμορφο ειδώλιο,

αγγεία «νεώτερα των λαξευτών τάφων» και μερικά χάλκινα ευρήματα5. Ο τάφος αυτός ήταν

μυκηναϊκός αλλά χρησιμοποιήθηκε πάλι στην Ύστερη Γεωμετρική περίοδο6. Το 1930 ο

Κυπαρίσσης ερεύνησε έναν ακόμη θαλαμοειδή τάφο στον Άγιο Βασίλειο, που διατηρούνταν και

αυτός σε καλή κατάσταση, εκτός από λίγα κομμάτια της οροφής του θαλάμου που ήταν πεσμένα

στο δάπεδο7. Ο τετράπλευρος θάλαμος είχε διαστάσεις 2,80μ. X 2,70 μ. και στο δάπεδο υπήρχαν

τέσσερις κτερισμένες ταφές. Μέσα στην ίδια χρονιά έγινε και η σχεδίαση, η συγκόλληση και η

φωτογράφηση των ευρημάτων από τον Άγιο Βασίλειο και από τον Τρουμπέ.

Εικ. 2 : άποψη από το λόφο Τρουμπέ : στη θέση 1 το νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου και
στη θέση 2 ο σημερινός οικισμός της Χαλανδρίτσας, κοντά στον οποίο βρίσκεται ο μυκηναϊκός
οικισμός στη θέση  Σταυρός.

5 Τα χάλκινα ευρήματα ήταν μία αιχμή δόρατος, δύο περόνες, δύο κρίκοι και μία μεγάλη αμφικωνική
ψήφος. Μερικά από τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν την επόμενη χρονιά, αφού καθαρίστηκαν και
συγκολλήθηκαν. Ο Κυπαρίσσης αναφέρει ακόμη ότι στον Τρουμπέ ήταν εγκατεστημένος ένας
αγροφύλακας, ο οποίος είχε συλήσει και καταστρέψει τους τάφους, γι’ αυτό και έκανε έρευνα στο σπίτι
του όπου βρήκε μερικά μυκηναϊκά αγγεία. Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι του χωριού του παρέδωσαν μερικά
ακόμη αγγεία βλ. Κυπαρίσσης 1929, 89  · 1930, 83-85.
6 Γκαδόλου 2008,  122-125, αγγεία 97-104 εικ. 94-97.
7 Κυπαρίσσης 1930, 81-83.
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Παρ’ όλα τα σημαντικά ευρήματα του μυκηναϊκού νεκροταφείου, ο Κυπαρίσσης δεν

παρέδωσε γραπτώς ούτε τον ακριβή αριθμό των τάφων που ανέσκαψε, ούτε ένα τοπογραφικό

σχέδιο στο οποίο να σημειώνεται η θέση τους 8.

Στα χρόνια που ακολούθησαν δεν υπάρχουν αναφορές που να δείχνουν ότι συνεχίστηκαν

οι εργασίες στο νεκροταφείο. Κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960 έγιναν έρευνες στην ευρύτερη

περιοχή της Χαλανδρίτσας από τους Ν. Ζαφειρόπουλο, Ν. Γιαλούρη και Ε. Μαστροκώστα, με

τις οποίες ήρθαν στο φως αρκετές νέες θέσεις και ευρήματα, που σημαίνει ότι η περιοχή αυτή

είχε προσελκύσει το αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στα χρόνια, όμως, που μεσολάβησαν μέχρι το

1989, οπότε άρχισε πάλι η έρευνα από τους αρχαιολόγους της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ, το νεκροταφείο

φάνηκε ότι είχε ήδη «πληγωθεί» από την αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα.

Το 1989 οι αρχαιολόγοι της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ κ. Μ. Σταυροπούλου-Γάτση και Δρ. Μ.

Πετρόπουλος εργάστηκαν στην περιοχή κάτω από αντίξοες συνθήκες και υπό τη σκιά των

συνεχιζόμενων αποπειρών λαθρανασκαφής9. Εκείνη την περίοδο ερευνήθηκαν εννέα τάφοι και

εντοπίστηκαν με ανασκαφικές τομές στην επιφάνεια του εδάφους αρκετοί ακόμη, χωρίς όμως να

ανασκαφούν. Από το 1991 έως το 2001 ερευνήθηκαν εννέα ακόμη τάφοι, μερικοί από τους

οποίους φάνηκε ότι είτε ήταν από παλιά ερευνημένοι είτε συλημένοι10. Μαζί με τους τάφους που

έχουν σημειωθεί στα σκαριφήματα των ημερολογίων και με αυτούς που είναι ακόμη και σήμερα

ορατοί, ο συνολικός αριθμός των τάφων φτάνει τους σαράντα πέντε.

Οι θαλαμοειδείς τάφοι καλύπτουν έκταση δεκαέξι στρεμμάτων και είναι λαξευμένοι σε

ευρύ γεωλογικό στρώμα κιμιλιάς με κλίση προς τα ΝΔ11. Οι τάφοι είναι διατεταγμένοι σε

τέσσερις σειρές και έχουν προσανατολισμό κατά κανόνα Βόρεια-Νότια, με τους θαλάμους στα

Βόρεια. Η διάταξή τους φαίνεται ιδιαίτερα πυκνή και αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από την

περίπτωση των τριών τάφων που ερευνήθηκαν το 2001, οι θάλαμοι και οι δρόμοι των οποίων

συμπίπτουν12.

8 Από τις αναφορές του Κυπαρίσση (1928-1930) δεν γίνεται σαφής ο αριθμός των τάφων που ερεύνησε,
οι οποίοι φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον τέσσερις. Από τις σημειώσεις, όμως, στα ημερολόγια των
αρχαιολόγων της ΣΤ’ ΕΠΚΑ, προκύπτει ότι ο Κυπαρίσσης ίσως είχε ερευνήσει περισσότερους τάφους.
9  Σταυροπούλου-Πετρόπουλος 1989, 134-136.
10  Σταυροπούλου 1991, 147 · 1993, 123 · 1994, 234 · 1995, 217 · Πετρόπουλος 1999, 262.  Οι θέσεις
μερικών ακόμη τάφων αναφέρονται στα ημερολόγια ανασκαφής.
11 Η κιμιλιά εκτείνεται προς Βορρά και προς Νότο και υπάρχουν ενδείξεις ότι οι τάφοι είναι περισσότεροι
και ότι καλύπτουν μεγαλύτερη έκταση.
12 Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή των Τάφων 43 και 44, οι οποίοι ήταν λαξευμένοι σε μικρή
απόσταση μεταξύ τους. Έτσι, ο θάλαμος του Τάφου 44 εμφανίστηκε όταν υποχώρησε τμήμα του πλαϊνού
τοιχώματος του δρόμου του Τάφου 43 βλ. Ακτύπη 2013β, προσεχώς.
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2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΑ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

       ΤΩΝ  ΤΑΦΩΝ.

Οι δρόμοι των τάφων έχουν ως επί το πλείστον μικρό μήκος, συνήθως από 2 έως 4μ.,

υπάρχουν όμως και μερικοί, όπως ο Τάφος 17, όπου το μήκος του δρόμου φτάνει στα 7,05μ.

Έχουν κυρίως ομαλή κατηφορική κλίση προς το μέτωπο του τάφου, ενώ ελάχιστοι έχουν

απότομη κλίση.  Τα τοιχώματα συγκλίνουν ελαφρώς στο άνω μέρος προς τον άξονα του δρόμου.

Τα μέτωπα των τάφων έχουν χαμηλό ύψος, οι θύρες φαίνεται πως είναι επιμελώς

διαμορφωμένες με ύψος κατά μέσο όρο από 1,00μ. έως 1,20μ. και τα τοιχώματα των στομίων

είναι παράλληλα ή με μικρή κλίση προς το εσωτερικό. Οι ξηρολιθιές αποτελούνται κυρίως από

πλακοειδείς ακατέργαστους λίθους με τους μεγαλύτερου μεγέθους να βρίσκονται χαμηλά και

τους μικρότερους τοποθετημένους χωρίς σαφή σειρά στις ανώτερες στρώσεις ή ανάμεσα στους

μεγάλους (εικ. 3). Στις νεότερες ανασκαφές, σε λίγες περιπτώσεις βρέθηκαν ξηρολιθιές που

έφρασσαν ολοσχερώς τις θύρες.

Εικ. 3 : Η ξηρολιθιά όπως βρέθηκε στην είσοδο του Τάφου 1.

Οι θάλαμοι των τάφων είναι κυρίως μικρών διαστάσεων κυκλικοί ή τετράπλευροι.

(Τυπικό παράδειγμα κυκλικού θαλάμου έχουμε από τον Τάφο 1, ο οποίος  έχει διάμετρο 2,60μ.

και ύψος 1,85μ. και τετράπλευρου θαλάμου από τον Τάφο 26, που έχει διαστάσεις 2,53μ. x

2,86μ. και ύψος 1,44μ.). Τα δάπεδα είναι επίπεδα αλλά ως επί το πλείστον αδρά λαξευμένα. Οι

οροφές τους διατηρούνται συνήθως σε καλή κατάσταση, είναι κυρίως θολωτές13 και σε μερικές

13 Ωστόσο, αναφέρονται και άλλες ως τετράρριχτες ή ως σαμαρωτές.
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περιπτώσεις στο μέσον της οροφής σώζεται υποθόλιο. Το ύψος στο θάλαμο, από το δάπεδο έως

την κορυφή της θόλου, κυμαίνεται από 1,30μ. έως 2,00μ. Στο νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου

υπάρχουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες η οροφή του θαλάμου έχει καταρρεύσει εξαιτίας της

σαθρότητας του υλικού, σε συνδυασμό και με την επαναλαμβανόμενη καλλιέργεια στα

υπερκείμενα  αγροτεμάχια (εικ. 4).

Εικ. 4 : H ανατολική πλευρά του θαλάμου του Τάφου 20 και πίσω σε μικρή απόσταση ο
δρόμος του Τάφου 16

Σε αρκετούς τάφους βρέθηκαν λάκκοι, οι περισσότεροι στενόμακροι με

αποστρογγυλεμένες  γωνίες, φαίνεται δε ότι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για ανακομιδές14. Στις

νεότερες ανασκαφές αρκετοί θάλαμοι βρέθηκαν διαταραγμένοι με αποτέλεσμα να μην υπάρχει

σαφής εικόνα των ταφικών στρωμάτων ούτε των λάκκων15.

Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρούνται «κόγχες» ή λαξεύματα, άλλοτε εκατέρωθεν της

ξηρολιθιάς και άλλοτε στα πλευρικά τοιχώματα των θαλάμων. Στις περισσότερες περιπτώσεις

διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μικροκαταρρεύσεις του φυσικού βράχου εξαιτίας της

σαθρότητάς του, όπως προαναφέρθηκε. Σε άλλες πάλι, εντοπίζονται σαφή λαξεύματα που έχουν

κατασκευαστεί για συγκεκριμένους κάθε φορά λόγους. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά τρεις

περιπτώσεις : α) επάνω στο δάπεδο του δρόμου του Τάφου 43 και μπροστά ακριβώς από τη

θύρα του θαλάμου υπάρχει ένα μικρό ακανόνιστο τετράπλευρο λάξευμα,  β) στο πλαϊνό τοίχωμα

του δρόμου του Τάφου 40 βρέθηκε τετράπλευρο αβαθές λάξευμα, που φρασσόταν με ξηρολιθιά,

14 Στον πρώτο ερευνημένο από τον Κυπαρίσση τάφο, ο λάκκος χαρακτηρίζεται ως οστεοθήκη βλ.
Κυπαρίσσης  1928, 113 εικ. 1α.
15 Η οστεολογική μελέτη, που γίνεται από την O. A. Jones (Πανεπιστήμιο του Groningen, Ολλανδία),
βρίσκεται σε εξέλιξη.
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του οποίου, όμως, η έρευνα δεν απέδωσε ευρήματα ούτε άλλα στοιχεία για τη χρήση του και γ)

στο έναντι της εισόδου τοίχωμα του θαλάμου του Τάφου 17 βρέθηκε «κόγχη», από την οποία

συλλέχθηκαν όστρακα και αγγεία και φάνηκε ότι πιθανόν να επικοινωνούσε με έναν

παρακείμενο θάλαμο, αλλά η έρευνά του δεν ολοκληρώθηκε16. Στα ημερολόγια ανασκαφής

καταγράφεται επίσης η παρατήρηση ότι σε μερικές περιπτώσεις τα δάπεδα των δρόμων και των

θαλάμων αποτελούνται από χώμα και χαλίκι. Παρατηρείται λοιπόν ότι, ενώ υπάρχει κιμιλιά από

την οροφή του θαλάμου που συνεχίζει χαμηλότερα, το δάπεδο του θαλάμου διαμορφώνεται στο

επίπεδο που η φλέβα του βράχου διαφοροποιείται και αποτελείται από χαλίκι και χώμα.

Φαίνεται ότι στο νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου οι κανόνες που ορίζουν τον τρόπο

λάξευσης των τάφων υπαγορεύονται κυρίως από το ίδιο το φυσικό πέτρωμα που δεν είναι

παντού συμπαγές και ομοιογενές. Η μικρή σχετικά κλίση της πλαγιάς στην οποία βρίσκονται οι

τάφοι είναι ένας ακόμα παράγοντας καθοριστικός τόσο ως προς τον τρόπο, όσο και ως προς τη

θέση στην οποία λαξεύτηκαν. Για παράδειγμα, στη βόρεια και στη νότια πλευρά του

νεκροταφείου, όπου το έδαφος είναι έντονα επικλινές, βρίσκονται οι περισσότεροι και

πυκνότερα χωροθετημένοι τάφοι. Παρόμοια στοιχεία, ως προς την χωροθέτηση των τάφων

παρατηρούνται και σε άλλα μυκηναϊκά νεκροταφεία .

Σε ό,τι αφορά τα γενικά τοπογραφικά χαρακτηριστικά του μυκηναϊκού νεκροταφείου του

Αγίου Βασιλείου Χαλανδρίτσας17 σημειώνουμε ότι αυτό εντάσσεται στην ομάδα των

νεκροταφείων της δυτικής Αχαΐας που αναπτύσσεται στους πρόποδες του Παναχαϊκού όρους και

συγκεκριμένα στους χαμηλούς λόφους που δημιουργούνται ανάμεσα στην πεδιάδα και στα

πρόβουνα του Παναχαϊκού. Άλλα νεκροταφεία με τα ίδια χαρακτηριστικά ως προς τη θέση,  με

τη σειρά από βόρεια προς νοτιοδυτικά, είναι η Βούντενη, το Κλάους, η Κρήνη και η Καλλιθέα.

Η θέση για τη μυκηναϊκή εγκατάσταση (ο οικισμός στο Σταυρό βλ. παρακάτω κεφ. 3) είναι

προνομιακή καθώς παρέχει : α) τα πλούσια νερά του ποταμού Πείρου, β) την εύφορη πεδιάδα

των Φαρών, γ) τη στρατηγική θέση σε περάσματα και δρόμους από την πεδιάδα προς τα βουνά,

δ) την εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα και ε) την εποπτεία του μεγαλύτερου τμήματος της

δυτικής Αχαΐας. Η θέση Άγιος Βασίλειος άλλωστε προσφέρει τα κατάλληλα γεωμορφολογικά

χαρακτηριστικά για τη λάξευση των θαλαμοειδών τάφων, καθώς η κιμιλιά απλώνεται σε μεγάλη

έκταση.

16 Aktypi 2013α, προσεχώς.
17 Για την τοπογραφία της περιοχής βλ. Ακτύπη 2011, 13-15 · 2013 γ, προσεχώς.
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Σήμερα, το μυκηναϊκό νεκροταφείο είναι πλήρως καταχωμένο και μόνο κατά τόπους

είναι ορατοί μερικοί τάφοι. Σε όλη σχεδόν την επιφάνεια υπάρχουν ελαιόδεντρα και στο

μεγαλύτερο τμήμα του νεκροταφείου γίνεται αβαθής άροση.

3. Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

Το 1985, στη διάρκεια εκσκαφής για την ανέγερση του Κέντρου Υγείας στο λόφο

Σταυρός, πλησίον και στα νοτιοανατολικά του σύγχρονου οικισμού της Χαλανδρίτσας,

εντοπίστηκαν θεμέλια μυκηναϊκού οικισμού18 (εικ. 1, θέση 4 & εικ. 5).  Οι πρώτες έρευνες

έδειξαν ότι πρόκειται για έναν από τους καλύτερα διατηρημένους οικισμούς στη δυτική Αχαΐα,

ενώ μέχρι σήμερα έχει αποκαλυφθεί το μεγαλύτερο τμήμα του. Επιπλέον, χάρη στα έργα του

ΤΔΠΕΑΕ από το 2002 έως το 2006, έγιναν εργασίες συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης,

με αποτέλεσμα σήμερα ο χώρος να είναι οργανωμένος και επισκέψιμος

(http://www.emmach.gr/katalogos-theseon/xalandritsa και http://www.stepka.gr/arkhaiologikoi-

khoroi/dutike-akhaia/khalandritsa/ ).

Ο οικισμός στο Σταυρό βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χλμ στα ανατολικά του νεκροταφείου

του Αγίου Βασιλείου. Η μελέτη των ευρημάτων από τον οικισμό, σε συνδυασμό με αυτά του

νεκροταφείου, αναμένουμε ότι θα αναδείξει μία από τις καλύτερα οργανωμένες θέσεις της

Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Αχαΐα.

 Εικ. 5 : O  μυκηναϊκός οικισμός από NA ( φωτ. αρχείο Λ. Κολώνας 2008, σελ. 8-9).

18  Κολώνας 1985, 136-138 · 2000, 93-98 · Κολώνας- Γκαζής  2006, 25-30 · Κολώνας 2008, 7-13.  ( Το
Κέντρο Υγείας, φυσικά, κτίστηκε σε άλλη θέση ).
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4. «ΠΑΛΑΙΑ» ΚΑΙ «ΝΕΑ» ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

Ο Α. Παπαδόπουλος  ήταν ο πρώτος που μελέτησε συστηματικά τα μυκηναϊκά ευρήματα

της Αχαΐας, μεταξύ των οποίων και τα ευρήματα από τις ανασκαφές στον Άγιο Βασίλειο

Χαλανδρίτσας και το έργο του Mycenaean Achaea (1978/1979) αποτελεί τον πρώτο οδηγό για

την Ύστερη Χαλκοκρατία στην περιοχή. Αρκετά από τα ευρήματα αυτά μελετήθηκαν στη

συνέχεια από την P. Mountjoy στο Regional Mycenaean Decorated Pottery (1999).

Όσον αφορά στον Άγιο Βασίλειο, ο Παπαδόπουλος αναφέρει τρεις θαλαμοειδείς τάφους

που ερευνήθηκαν από τον Ν. Κυπαρίσση από το 1928 έως και το 1930, καθώς και έναν ακόμη

που ερευνήθηκε το 1966, αλλά χωρίς παραπομπή19. Στον κατάλογο των αγγείων αναφέρει έναν

απιόσχημο πιθαμφορίσκο20 και έναν αμφορίσκο21 με ερωτηματικό ως προς την προέλευσή τους

(Μαρνόλακκα). Η έρευνα πάντως που έγινε στην περιοχή με το όνομα «Χαράδρα Μαρνόλακκα»

απέδωσε ακτέριστη ταφή σε πίθο22. Έτσι τα αγγεία που αναφέρονται στον Παπαδόπουλο με

αμφίβολη προέλευση, θα πρέπει να αποδοθούν μάλλον στο νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου.

Τέσσερα ακόμη αγγεία, που καταγράφονται στον κατάλογο του Παπαδόπουλου με προέλευση

τον Άγιο Βασίλειο, έχουν επίσης ερωτηματικό.

Το 2010 ξεκίνησε από τη γράφουσα η μελέτη των νεότερων ευρημάτων, δηλαδή από τις

έρευνες του 1989 και εξής. Η συγκόλληση και η συντήρηση του υλικού δεν έχει ακόμη

ολοκληρωθεί, ωστόσο ο συνολικός αριθμός των ευρημάτων, όπως αυτός σημειώνεται στα

παρακάτω γραφήματα, δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά. Η μελέτη, αρχειοθέτηση και

φωτογράφηση όλων των ευρημάτων καθώς και των ομάδων οστράκων από τους θαλάμους και

από τους δρόμους των τάφων βρίσκεται στα τελευταία στάδια. Τα τελικά, όμως, συμπεράσματα

θα είναι μόνο ενδεικτικά για την σημασία του νεκροταφείου, καθώς η αρχαιοκαπηλική

δραστηριότητα έχει αφαιρέσει για πάντα σημαντικά αρχαιολογικά δεδομένα, έτσι ώστε η

αποκατάσταση της αρχικής του εικόνας να παραμένει ελλιπής. Πάντως, η ποικιλία των

ευρημάτων, των πήλινων, των χάλκινων και των έργων μικροτεχνίας καθώς και τα άλλα

ευρήματα όπως οι σφραγιδόλιθοι, ο χάλκινος διπλός πέλεκυς, οι χαύλιοι, υποδηλώνουν ένα πολύ

σημαντικό και πλούσιο νεκροταφείο.

19 Papadopoulos 1978/79, Ι, 29, 191 (κατάλογος).
20 Papadopoulos 1978/79, ΙΙ, 98, ΑΜΠ 1050 εικ. 122c-d.
21 Papadopoulos 1978/79, ΙΙ, 134, ΑΜΠ 1075 εικ. 158d.
22 Γιαλούρης 1960, 138 · Παρόμοια αναφορά για τη θέση Σκόρος γίνεται από το Μαστροκώστα 1961/62,
29. Οι θέσεις Μαρνόλακκα και Σκόρος βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον Άγιο Βασίλειο και το
λόφο Τρουμπέ  βλ. Ακτύπη 2013 γ, προσεχώς.
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ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΩΝ

(Αριθμός και ποσοστιαία κατανομή)

Υπό μελέτη Σύνολο

ΚΕΡΑΜΙΚΗ

αριθμός %

Papadopoulos
(Mycenaean

Αchaea)

αριθμός %

Ψευδόστομος αμφορέας 57 43,8  %  25 82 45 %
Δίωτος αμφορίσκος 13 10 % 8 21 11,5 %
Αρτόσχημο, κυλινδρικό και
σφαιρικό αλάβαστρο 15 11,5 % 4 19 10,4 %
Τετράωτος και δίωτος αμφορέας 8 6,1 % 7 15 8,2 %
Πρόχους 6 4,6 % 2 8 4,4%
Κύπελλο 5 3,8% 5 2,7%
Οινοχόη 4 3 % 4 2,2 %
Λήκυθος-ληκύθιο 4 3 % 1 5 2,7 %

Ασκός (πτηνόσχημος)
4

(3+1τμήμα) 3 % 4 2,2 %
Άωτο πιθάριο 3 2,3 % 3 1,6 %
Πιθαμφορίσκος 2 1,5 % 2 4 2,2 %

Κύλικα
2 + 1

τμήμα 1,5 % 2 1,1 %
Δακτυλιόσχημο αγγείο 2 1,5 % 2 1,1 %
Πήλινο πώμα αγγείου 2 1,5 % 2 1,1 %
Οπισθότμητη πρόχους 1 0,7 % 1 0,5 %
Μόνωτο κυάθιο 1 0,7 % 1 0,5 %
Δίδυμος κέρνος 1 0,7 % 1 2 1,1 %
Χειροποίητη μικρή πρόχους 1 1 0,5 %
Μικρός κωνικός κρατήρας 1 1 0,5 %
                                        Σύνολο            130 182

Τα γραφήματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια αποδίδουν σχηματικά τα εξής:

Γράφημα Α :  Κεραμική υπό μελέτη.

Γράφημα Β :  Κεραμική  δημοσιευμένη από τον Α. Παπαδόπουλο.

Γράφημα Γ :  Το σύνολο της κεραμικής.
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 ΓΡΑΦΗΜΑ A

ΓΡΑΦΗΜΑ  Β

Κεραμική δημοσιευμένη από τον Α. Παπαδόπουλο

μικρός κωνικός κρατήρας

δίδυμος κέρνος

χειροποίητη μικρή πρόχους

δίωτος αμφορίσκος

αλάβαστρο αρτόσχημο/ κυλινδρικό

τετράωτος και δίωτος αμφορέας

πρόχους

 π ιθαμφορίσκος
λήκυθος-ληκύθιο

ψευδόστομος αμφορέας

ψευδόστομος αμφορέας δίωτος αμφορίσκος αλάβαστρο αρτόσχημο/ κυλινδρικό
τετράωτος και δίωτος αμφορέας πρόχους  πιθαμφορίσκος
λήκυθος-ληκύθιο χειροποίητη μικρή πρόχους δίδυμος κέρνος
μικρός κωνικός κρατήρας

Κεραμική υπό μελέτη

ψευδόστομος αμφορέας

δίωτος αμφορίσκος

κύλικα

δακτυλιόσχημο αγγείο

πήλινο πώμα αγγείου

άωτο π ιθάριο

οινοχόη

κύπελλο

λήκυθος-ληκύθιo

πτηνόσχημος ασκός

 π ιθαμφορίσκος

οπ ισθότμητη πρόχους

μονωτο κυάθιο

δίδυμος κέρνος

πρόχους

τετράωτος και δίωτος αμφορέας

αλάβαστρo αρτόσχημo /
κυλινδρικό / σφαιρικό

ψευδόστομος αμφορέας δίωτος αμφορίσκος
αλάβαστρo αρτόσχημo / κυλινδρικό / σφαιρικό τετράωτος και δίωτος αμφορέας
πρόχους κύπελλο
οινοχόη λήκυθος-ληκύθιo
πτηνόσχημος ασκός άωτο πιθάριο
 πιθαμφορίσκος κύλικα
δακτυλιόσχημο αγγείο πήλινο πώμα αγγείου
οπισθότμητη πρόχους μονωτο κυάθιο
δίδυμος κέρνος
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  ΓΡΑΦΗΜΑ  Γ

 Όσον αφορά τη μικροτεχνία, τα χάλκινα όπλα και τα εργαλεία, αυτά έχουν ως εξής:

ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ
Υπό
μελέτη

Papadopoulos
(Mycenaean Achaea). Σύνολο

χάντρες από γυαλί* 2                                  1 3*
χάντρες από κορναλίνη* 2 2*
χάλκινος σφηκωτήρας 1 1
χάλκινο στέλεχος περόνης ή
βελόνης 2 2
οστέινη περόνη 1 1
λίθινο κομβίο 10 1 11
πήλινο κομβίο 10  3 13
χάντρες από ήλεκτρο 1 1
(λίθινο) ακόνι 1 1
ΧΑΛΚΙΝΑ ΟΠΛΑ /
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
χάλκινη αιχμή δόρατος 3 3
χάλκινος ξυρός 1 1 2
χάλκινο μαχαίρι 2 2 4
χάλκινο μαχαίρι
καλλωπισμού 1 1
χάλκινη τριχολαβίδα 1 1
χάλκινος διπλός πέλεκυς 1 1
σφραγιδόλιθος 2 2

Σύνολο κεραμικής

δίδυμος κέρνοςκύλικα

μόνωτος κύαθος οπ ισθότμητη πρόχους

πτηνόσχημος ασκός

άωτο π ιθάριο

π ιθαμφορίσκος

δακτυλιόσχημο αγγείο
πήλινο πώμα αγγείου

χειροποίητη μικρή πρόχους

λήκυθος-ληκύθιο

οινοχόη

κύπελλο
πρόχους

δίωτος αμφορίσκος

ψευδόστομος αμφορέας

μικρός κωνικός κρατήρας

τετράωτος και δίωτος αμφορέας

αλάβαστρο αρτόσχημο /
κυλινδρικό

ψευδόστομος αμφορέας δίωτος αμφορίσκος τετράωτος και δίωτος αμφορέας
αλάβαστρο αρτόσχημο / κυλινδρικό πρόχους κύπελλο
οινοχόη λήκυθος-ληκύθιο πτηνόσχημος ασκός
πιθαμφορίσκος άωτο πιθάριο κύλικα
δακτυλιόσχημο αγγείο πήλινο πώμα αγγείου μόνωτος κύαθος
οπισθότμητη πρόχους δίδυμος κέρνος χειροποίητη μικρή πρόχους
μικρός κωνικός κρατήρας
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* Οι υπό μελέτη γυάλινες χάντρες είναι 12, προερχόμενες από δύο διαφορετικούς τάφους και οι
χάντρες από κορναλίνη είναι 8, επίσης από δύο διαφορετικούς τάφους. Στο γράφημα
καταγράφονται αντίστοιχα ως δύο μονάδες, καθώς η ποσοστιαία ένδειξη θα ήταν δυσανάλογη
σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρήματα. Μερικά ακόμη μικρά χάλκινα θραύσματα που βρέθηκαν σε
διάφορους τάφους δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα.

Το Γράφημα Δ που ακολουθεί αποδίδει σχηματικά το σύνολο της μικροτεχνίας και των
χάλκινων όπλων και εργαλείων.

ΓΡΑΦΗΜΑ  Δ

Στον Παπαδόπουλο23 καταγράφονται δύο σφραγιδόλιθοι, ο ένας από ορεία κρύσταλλο

και ο άλλος από γυαλί24. Εκτός από τα παραπάνω, ανάμεσα στα ευρήματα του Κυπαρίσση που

αναφέρονται στον κατάλογο του Παπαδόπουλου, είναι και ένας χάλκινος διπλός πέλεκυς, πήλινα

σφονδύλια και ένας χαύλιος.

Στις εικόνες 6, 7, 8, 9, 10 και 11 που ακολουθούν, παρουσιάζονται στα αριστερά μερικά

από τα υπό μελέτη αγγεία και στα δεξιά τα αγγεία που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ν.

Κυπαρίσση στο νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου και έχουν δημοσιευθεί από τον Α.

Παπαδόπουλο και την P. Mountjoy  (ΑΜΠ = Αριθμός Μουσείου Πατρών).

23 Papadopoulos 1978/79,  Ι, 149-150 · ΙΙ, 274-275, 307 εικ. 298e-f & 331c σφραγιδόλιθος με αρ. κατ.
143 και εικ. 299a-b & 331d σφραγιδόλιθος με αρ. κατ. 144 αντίστοιχα.
24 Οι ίδιοι δημοσιεύονται και από τον Ι. Pini 1975, 500-501, αρ. 629 /αρ. κατ. 144 και αρ. 630 /αρ. κατ.
143. http://arachne.unikoeln.de/arachne/index.php?view[layout]=search_result_overview&view[category]
=overview&search[constraints]=Chalandritsa . (H προέλευση σημειώνεται με ερωτηματικό).

Σύνολο μικροτεχνίας, χάλκινων όπλων και εργαλείων

χάλκινος διπλός πέλεκυς
χάντρες από κορναλίνη

χάλκινο στέλεχος περόνης ή
βελόνης

χάλκινη τριχολαβίδα

σφραγιδόλιθος

χάντρες από γυαλί
χάλκινος σφηκωτήρας

οστέινη περόνη

λίθινο κομβίο

πήλινο κομβίο

(λίθινο) ακόνι

χάντρες από ήλεκτρο

χάλκινη αιχμή δόρατος

χάλκινος ξυρός

χάλκινο μαχαίρι

χάλκινο μαχαίρι καλλωπισμού

χάντρες από γυαλί χάντρες από κορναλίνη
χάλκινος σφηκωτήρας χάλκινο στέλεχος περόνης ή βελόνης
οστέινη περόνη λίθινο κομβίο
πήλινο κομβίο χάντρες από ήλεκτρο
(λίθινο) ακόνι χάλκινη αιχμή δόρατος
χάλκινος ξυρός χάλκινο μαχαίρι
χάλκινο μαχαίρι καλλωπισμού χάλκινη τριχολαβίδα
χάλκινος διπλός πέλεκυς σφραγιδόλιθος
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 Τ20/Π4 - ΑΜΠ 14633                                 ΑΜΠ 15

       (Papadopoulos 1978/9, ΙΙ, 135 εικ. 159g )
Εικ. 6

Αριστερά : ο αμφορίσκος Π4 από τον Τάφο 20 (ΑΜΠ 14633) με ύψος 0,112μ.
Δεξιά : ο αμφορίσκος ΑΜΠ 15 με ύψος 0,10μ.
Βιβλιογραφία : Papadopoulos 1978/9, ΙΙ, 135 εικ. 159g  · Mountjoy 1999, 417 εικ. 146:54
(Πρώιμη ΥΕ ΙΙΙΓ).

                      Τ44/Π27 - ΑΜΠ  16447

T44/Π17 - ΑΜΠ 16432

                                ΑΜΠ 178

       (Papadopoulos 1978/79, ΙΙ, 121 εικ. 145g )

Εικ. 7
Αριστερά : επάνω και κάτω τα κυλινδρικά αλάβαστρα  Π27 και Π17 από τον Τάφο 44 (ΑΜΠ
16447 με ύψος 0,109 μ. και ΑΜΠ 16432 με ύψος 0,114 μ.).
Δεξιά : το κυλινδρικό αλάβαστρο ΑΜΠ 178 με  ύψος 0,138μ.
Βιβλιογραφία : Papadopoulos 1978/79, ΙΙ, 121 εικ. 145g, 214-215 εικ. 238e & εικ. 239b  ·
Mountjoy  1999, 419 εικ. 147:65 (Πρώιμη ΥΕ ΙΙΙΓ).
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T43/OM2 - AΜΠ 16508 ΑΜΠ 58
  (Papadopoulos 1978/79, ΙΙ, 43 εικ. 67e )

Εικ. 8
Αριστερά : ο ψευδόστομος αμφορέας ΟΜ 2 από τον Τάφο 43 (ΑΜΠ 16508) με ύψος 0,165μ.
Δεξιά  : ο ψευδόστομος αμφορέας  ΑΜΠ  58 με  ύψος 0,22μ.
Βιβλιογραφία : Papadopoulos 1978/79, ΙΙ, 43 εικ. 67e-f , 190 εικ. 214e · Mountjoy 1999, 435-437
εικ. 156 : 125 ( Ύστερη ΥΕ ΙΙΙΓ).

T20/Π6 - ΑΜΠ 11792 ΑΜΠ 161
    (Papadopoulos 1978/79, ΙΙ, 112 εικ. 136b ·

Mountjoy 1999, 425-427 εικ. 149:91 )

Εικ. 9
Αριστερά : επάνω το αρτόσχημο αλάβαστρο Π6 από τον Τάφο 20 (ΑΜΠ 11792) με ύψος
0,085μ.
Δεξιά : το αρτόσχημο αλάβαστρο ΑΜΠ 161 με ύψος 0,084μ.
Βιβλιογραφία : Papadopoulos 1978/79, ΙΙ, 112  εικ. 136b, 208 εικ. 232g  · Mountjoy 1999, 425-
427 εικ. 149:91 (Μέση ΥΕ ΙΙΙΓ).
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Τ40/Π3 - ΑΜΠ 16738

T1/Π16 - AΜΠ 14637

ΑΜΠ 26
      (Papadopoulos 1978/79, ΙΙ, 133 εικ. 157j )

ΑΜΠ 25
(Papadopoulos 1978/79, ΙΙ, 133 εικ. 157b )

Εικ. 10
Αριστερά : επάνω ο αμφορίσκος Π3 (ΑΜΠ 16738) από τον Τάφο 40 με ύψος 0,13μ. και κάτω ο
αμφορίσκος Π16 από τον Τάφο 1 (ΑΜΠ 14637) με ύψος 0,099μ.
Δεξιά  : επάνω ο  αμφορίσκος  ΑΜΠ 26 με ύψος 0,105μ. και κάτω ο αμφορίσκος ΑΜΠ 25 με
το ίδιο ύψος.
Βιβλιογραφία : Papadopoulos 1978/79, ΙΙ, 133 εικ. 157j & εικ. 157b, 226 εικ. 250d  · Mountjoy
1999, 425-426 εικ.149:88 (Μέση ΥΕ ΙΙΙΓ).
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                        Τ24/Π15 – ΑΜΠ 16718 ΑΜΠ 4
( Papadopoulos 1978/79, II, 32 εικ. 53d )

Εικ. 11
Αριστερά : ο τετράωτος αμφορέας  Π15 από τον Τάφο  24 (ΑΜΠ 16718) με ύψος 0,325μ.
Δεξιά  : ο τετράωτος αμφορέας ΑΜΠ 4  με ύψος 0,39μ.
Βιβλιογραφία : Papadopoulos 1978/79, ΙΙ, 32 εικ. 53d · Mountjoy 1999, 425-426 εικ.149: 85
(Μέση ΥΕ ΙΙΙΓ).

5. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ  ΑΛΛΕΣ  ΜΥΚΗΝΑΪΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Στο κεφάλαιο αυτό και στις εικόνες 12, 13, 14, 15, 16 και 17 που ακολουθούν

παρουσιάζονται ενδεικτικά μερικά από τα ευρήματα του Αγίου Βασιλείου Χαλανδρίτσας, που

έχουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς το σχήμα και τη διακόσμηση με αντίστοιχα από άλλες

θέσεις της δυτικής Αχαΐας. Στις εικόνες παρουσιάζονται αριστερά τα αγγεία από τον  Άγιο

Βασίλειο και δεξιά αγγεία από την Καλλιθέα, το Κλάους, τη Μιτόπολη και από το Τείχος

Δυμαίων. Διαδικτυακά, στο site της Εταιρείας Μελετών Μυκηναϊκής Αχαΐας

(http://www.emmach.gr/),  παρουσιάζονται μερικές από τις σημαντικότερες μυκηναϊκές θέσεις

της Αχαΐας και μερικά από τα ευρήματά τους.
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Τ44/Π7 - ΑΜΠ 16423 Καλλιθέα, ΑΜΠ 615
(Papadopoulos 1979, ΙΙ, 89 εικ. 113d)

Εικ. 12
Αριστερά :  ο ψευδόστομος αμφορέας από τον Τάφο 44 (ΑΜΠ 16423) με ύψος 0,15μ.
Δεξιά  :  ο ψευδόστομος αμφορέας από την Καλλιθέα (ΑΜΠ 615) με ύψος 0,11μ.
Βιβλιογραφία : Papadopoulos 1978/79, ΙΙ, 89 εικ. 113d-e, 177 εικ. 201g, 182 εικ. 206d  ·
Yalouris 1962, 43 πίν. 30:1 · Mountjoy 1999, 427-428 εικ.150:96 (Μέση ΥΕ ΙΙΙΓ).

T16/Π6 - ΑΜΠ 14670

                  Τ16/Π7 - ΑΜΠ 14671

  Κλάους, ΑΜΠ 352

           Χωρίς  ένδειξη  προέλευσης, ΑΜΠ 431
(Papadopoulos 1978/79, II, 128-129  εικ.152b
& εικ. 153e )

Εικ. 13
Αριστερά : επάνω η πρόχους Π 6 από τον Τάφο 16 (ΑΜΠ 14670) και κάτω μία παρόμοια
πρόχους Π 7 από τον ίδιο Τάφο (ΑΜΠ 14671). Και οι δύο έχουν ύψος 0,104μ.
Δεξιά : επάνω η πρόχους ΑΜΠ 352 από το Κλάους με ύψος 0,10 μ. και κάτω η πρόχους  ΑΜΠ
431 (χωρίς ένδειξη προέλευσης) με ύψος  0,083μ.
Βιβλιογραφία : Papadopoulos 1978/79, II, 128-129 εικ.152b & εικ. 153e, 221-222 εικ. 245f &
εικ. 246c · Mountjoy 1999, 419 εικ. 147:73 (Πρώιμη ΥΕ ΙΙΙΓ)
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Όστρακο κρατήρα
(ομάδα οστράκων της επίχωσης του δρόμου του
Τάφου 43).

            Μιτόπολη, Τάφος 2 (Π16126)
(Χριστακοπούλου 2010, 52 πίν.6 &  7.3 )

Εικ. 14
Αριστερά :  Όστρακο κρατήρα από την ομάδα οστράκων της επίχωσης του δρόμου του Τάφου
43.
Δεξιά  :  συνανήκοντα όστρακα χείλους και γάστρας κρατήρα (Π16126) από τον Τάφο 2 της
Μιτόπολης.
Βιβλιογραφία :  Χριστακοπούλου 2010, 52  πίν.6 &  7.3 (Πρώιμη ΥΕ ΙΙΙΓ).

T20/Π19 - ΑΜΠ 14635 Μιτόπολη, Τάφος 2 (Π16127)
(Χριστακοπούλου 2010, 53 πίν.7.4)

          Εικ. 15
Αριστερά : ο αμφορίσκος Π19 από τον Τάφο 20 (ΑΜΠ 14635) με ύψος 0,130μ.
Δεξιά  :  ο αμφορίσκος Π16127 με ύψος 0,143μ. από τον  Τάφο 2 της Μιτόπολης.
Βιβλιογραφία :  Χριστακοπούλου 2010, 53 πίν. 7.4 (Μέση ΥΕ ΙΙΙΓ).
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              Τ43 - ΑΜΠ 5251
Μιτόπολη, Τάφος 1 (Μ5338)

( Χριστακοπούλου 2010, 39 πίν.3.20  ·
http://www.emmach.gr/katalogos-
theseon/mitopoli )

Εικ. 16
Αριστερά :  το χάλκινο μαχαίρι καλλωπισμού από τον Τάφο 43 (ΑΜΠ 5251) με μήκος 0,229μ.
Δεξιά  : το χάλκινο μαχαίρι καλλωπισμού από τον Τάφο 1 της Μιτόπολης (Μ5338), με μήκος
0,169μ.
Βιβλιογραφία :  Χριστακοπούλου 2010, 39 πίν.3.20 (Πρώιμη/Μέση ΥΕ ΙΙΙΓ )  ·
http://www.emmach.gr/katalogos-theseon/mitopoli

                    Τ17/Π10 - ΑΜΠ 16561 Αδημοσίευτη κύλικα
               από το Τείχος Δυμαίων

( φωτογραφικό αρχείο Μ. Γκαζή ).

Εικ. 17
Αριστερά : η κύλικα Π10 από τον Τάφο 17 (ΑΜΠ 16561).
Δεξιά : αδημοσίευτη κύλικα από το Τείχος Δυμαίων ( φωτογραφικό αρχείο Μ. Γκαζή ).
Βιβλιογραφία : Δύο αδημοσίευτες κύλικες από το Τείχος Δυμαίων προέρχονται από τις
πρόσφατες ανασκαφές (http://www.emmach.gr/katalogos-theseon/teixos-dymaion ).
Μία ακόμη παρόμοια κύλικα από την Πάτρα εκτίθεται στην αίθουσα του Δημόσιου Βίου του
Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.
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6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Τα είδη πηλού που έχουν χρησιμοποιηθεί στα αγγεία του Αγίου Βασιλείου είναι πολύ

καλής ποιότητας, λεπτόκοκκα και χωρίς προσμείξεις. Το χρώμα του πηλού ποικίλλει από

ροδοκάστανο και ανοικτό κιτρινοκάστανο έως σκούρο καστανό. Στον πίνακα Munsell επικρατεί

το 7.5 YR. Το αλείφωμα είναι συνήθως το ίδιο με το χρώμα του πηλού, ελαφρώς ανοικτότερο.

Το χρώμα της βαφής που χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση είναι κυρίως καστανό και

κυμαίνεται από ερυθροκάστανο έως σκούρο καστανό μέχρι και μελανό. Ανομοιομορφίες στο

χρώμα του πηλού και της βαφής, ακόμα και στρεβλώσεις στο ίδιο το αγγείο, οφείλονται πολλές

φορές στις ατελείς συνθήκες όπτησης, κάτι που διακρίνεται συχνά στα αγγεία της

Χαλανδρίτσας25. Ανάμεσα στα αγγεία του νεκροταφείου ξεχωρίζουν, λόγω της καλής ποιότητας

τους, αυτά που προέρχονται από άλλα εργαστήρια της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας26, καθώς

και αυτά με πιθανή προέλευση από την Αργολίδα.

Ψευδόστομος αμφορέας (57)

Όπως φαίνεται στα γραφήματα, ο ψευδόστομος αμφορέας είναι το επικρατέστερο σχήμα

αγγείου στο νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου αντιπροσωπεύοντας το 45% στο σύνολο της

κεραμικής  και το 43,8% στην  υπό μελέτη κεραμική.

Σχήμα : Τα ύψη ποικίλλουν με τον μικρότερο ψευδόστομο να έχει ύψος 0,077μ. και τον

μεγαλύτερο 0,250μ. Ως προς το σχήμα κυριαρχούν οι σφαιρικοί πιεσμένοι - κωνικοί, οι

σφαιρικοί, οι βραχυστρόγγυλοι και οι ωοειδείς. Ανήκουν κυρίως στους τύπους FS 170, 171,

173, 174, 175, 176 και  177 του Furumark. (εικ. 18 α και β).

                    α : Τ 40 /Π 2                            β : Τ 1/Π 20
Εικ.18

25 Παρόμοια χαρακτηριστικά παρατηρούνται και στα αγγεία της γεωμετρικής περιόδου που βρέθηκαν στο
νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου βλ. Aktypi 2013a προσεχώς.
26 Το ίδιο παρατηρείται και στο νεκροταφείο της Κρήνης βλ. Κασκαντίρη 2012, 6.
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Οι δίσκοι των ψευδοστομίων είναι στην πλειονότητα κυκλικοί και σπανιότερα

ελλειπτικοί. Η επιφάνεια είναι κυρίως επίπεδη και σε λίγες περιπτώσεις κοίλη. Δώδεκα δίσκοι

φέρουν απόφυση στο κέντρο, οι τρεις από αυτούς υψηλή. Ένας δίσκος από μικρό ψευδόστομο

αμφορέα, το σώμα του οποίου είναι διακοσμημένο με τον πυκνό ρυθμό, φέρει στο κέντρο μικρή

κυκλική βάθυνση, πιθανόν από αντικείμενο (χάντρα ;) που ήταν προσαρτημένο εκεί27. Οι λαβές

των ψευδόστομων είναι κάθετες ταινιωτές και σε μία περίπτωση φέρουν κεντρική νεύρωση. Το

στόμιο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κατακόρυφο, σπανιότερα και λοξό προς τα έξω,

καταλήγει πάντα σε χωνοειδές χείλος, συχνά στο ίδιο ύψος με το δίσκο του ψευδοστομίου. Οι

βάσεις είναι δακτυλιόσχημες ή χαμηλές κωνικές και σε μία περίπτωση η βάση είναι δισκοειδής

με υψηλό πόδι (εικ. 12).

Διακόσμηση: Το χείλος είναι πάντα περιγεγραμμένο, στις περισσότερες περιπτώσεις

υπάρχουν δακτύλιοι στη ρίζα του στομίου και του λαιμού, ενώ άλλες φορές εμφανίζεται μία

θηλειά που ενώνει τις ρίζες τους. Ο δίσκος του ψευδοστομίου διακοσμείται με σπείρα ή με

ομόκεντρους κύκλους και σπανιότερα είναι ολόβαφος με εξηρημένους λεπτούς δακτυλίους στην

περιφέρεια ή στο κέντρο (εικ.19).

Εικ. 19 : χαρακτηριστικές διακοσμήσεις στους δίσκους των ψευδοστομίων.

Οι ράχες των λαβών είναι ολόβαφες ή φέρουν κάθετες ταινίες στις άκρες. Σε επτά

περιπτώσεις οι κάθετες ταινίες καταλήγουν σε διπλά άγκιστρα. Οι ράχες σπανιότερα φέρουν

οριζόντια γραμμίδια. Οι ώμοι διακοσμούνται με ομόκεντρα τόξα (FM 43), απλά, κροσσωτά, ή

και περίστικτα, με ενάλληλα τρίγωνα (FM 61), με κομμένο πλοχμό (FM 48), με φυλλοειδή

ταινία (FM 64), με αλυσιδωτά δικτυωτά ρομβοειδή (FM 73:y), με αμείβοντες (FM 58), με

κυματοειδή γραμμή (FM 53) ή με θαλάσσια ανεμώνη (FM 27). Σε μερικές περιπτώσεις

χρησιμοποιούνται περίτεχνα μοτίβα, όπως αντιθετικό σπειροειδές που γεφυρώνεται με

27 Το ίδιο έχει παρατηρηθεί και σε ψευδόστομους αμφορείς της Βούντενης (Κολώνας 1998, 495  αγγείο
του Τάφου 25  (Τ25/19 ΑΕΒ 773).
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ανεστραμμένη ομάδα κροσσωτά περιγεγραμμένων τόξων, ενώ συχνά υπάρχει συνδυασμός

παραπληρωματικών θεμάτων, όπως περίστικτα ενάλληλα τρίγωνα με κυματοειδή γραμμή και

τροχό ή  φολιδωτό σε συνδυασμό με ομόκεντρα τόξα κ.ά. (εικ. 20).

Εικ. 20 : χαρακτηριστικές διακοσμήσεις στους ώμους των ψευδόστομων

Στο σώμα κυριαρχούν οι ταινίες ή οι ομάδες ταινιών. Σε μερικές περιπτώσεις ζεύγη

πλατιών ταινιών περικλείουν ομάδες λεπτότερων, ενώ απαντώνται επίσης  πλαισιωμένα με

ταινίες τα εξής μοτίβα : τεθλασμένη γραμμή, ομάδες λοξών γραμμιδίων, οριζόντια σειρά

αμειβόντων και ομάδες από αντίρροπα ζεύγη ενάλληλων γωνιών. Ολόβαφο είναι το σώμα μόνο

σε δέκα ψευδόστομους από το κάτω μέρος του ώμου ή από την περιφέρεια έως τη βάση.  Στα

διακοσμημένα με ταινίες αγγεία, μία τελευταία ταινία περιθέει την ένωση του σώματος με τη

βάση.

Δίωτος αμφορίσκος (13)

Σχήμα : Το ύψος τους κυμαίνεται από 0,078μ. έως 0,150μ. Διακρίνονται σε διάστομους

και  σε άλλους με στενό λαιμό. Έχουν σώμα σφαιρικό πιεσμένο έως κωνικό, δύο οριζόντιες

λαβές τοποθετημένες ψηλά στον ώμο και βάση ως επί το πλείστον δακτυλιόσχημη (ο τύπος

κοντά στο FS 59) (εικ. 21 α και β). Λιγότεροι δίωτοι αμφορίσκοι  έχουν σφαιρικό σώμα.

Διακόσμηση : Τρία αγγεία είναι ολόβαφα με εξηρημένη ζώνη στο ύψος των λαβών που

περιλαμβάνει : δικάμπυλα τόξα διαγραμμισμένα στο εσωτερικό τους, τρίγλυφο με ομάδες

αντιθετικών ομόκεντρων τόξων (εικ.10 άνω αριστερά) και οριζόντια σειρά κάθετων γραμμιδίων

(φυλλοειδή ταινία). Επτά αγγεία φέρουν στο σώμα οριζόντιες ταινίες και στο ύψος των λαβών
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ζώνη με οριζόντια κοσμήματα όπως : κυματοειδή γραμμή, φυλλοειδή ταινία, ρόμβους και

σπείρες. Δύο αμφορίσκοι είναι ολόβαφοι και ένας έχει δυσδιάκριτη διακόσμηση.

   α : Τ 40 / Π3                                   β: T1 /Π7
Εικ. 21

Αλάβαστρο  (15)

Α. Αρτόσχημο αλάβαστρο (8) (εικ.22 α και β)

Το πρώτο από τα δύο τρίωτα αρτόσχημα αλάβαστρα, που ανήκουν στον τύπο FS 84,

σώζεται ακέραιο και έχει ύψος 0,085μ., ενώ το δεύτερο σώζεται σε ύψος 0,055μ. (εικ.22 α).

Διακοσμούνται με βραχοειδές κόσμημα, με σπείρα με αναδιπλούμενο στέλεχος και στη βάση

του πρώτου υπάρχει τροχός. Δύο ακόμη τρίωτα αλάβαστρα με ύψος 0,061μ. και 0,067μ.

ανήκουν στον τύπο FS 85 και έχουν ζώνη διακόσμησης στον ώμο και ταινίες στο σώμα (εικ. 22

β). Ένα αλάβαστρο είναι άωτο και ακόσμητο. Το σχήμα πλησιάζει το FS 77 αλλά έχει έντονα

πιεσμένο σώμα. Τα υπόλοιπα τρία αλάβαστρα του νεκροταφείου φέρουν στον ώμο αποφύσεις

αντί για λαβές, έχουν παρόμοιο ύψος 0,087μ. και ανήκουν στον τύπο FS 86. Το ένα από αυτά

φέρει απλή διακόσμηση με αραιές ταινίες στο σώμα και σειρά στιγμών στον ώμο και τα άλλα

δύο πυκνή διακόσμηση με ταινίες στο σώμα, οριζόντια κυματοειδή γραμμή, ομάδες ομόκεντρων

τόξων αντίρροπων μεταξύ τους, τρίγλυφο με ομάδες αντιθετικών ομόκεντρων τόξων και στην

αθέατη πλευρά της βάσης έχουν ομόκεντρους κύκλους και σπείρα στο κέντρο.

                                  α : Τ 17 /Π20                                            β :   Τ 18 /Π4
     Εικ. 22
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Β. Κυλινδρικό αλάβαστρο (6) (εικ. 23)

Τα πέντε από τα έξι κυλινδρικά αλάβαστρα του νεκροταφείου είναι δίωτα. Το ύψος τους

κυμαίνεται από 0,064μ. το μικρότερο  έως 0,114μ. το μεγαλύτερο. Το σχήμα ανήκει στους

τύπους FS 96 και 98. Η διακοσμητική ζώνη είναι στον ώμο, στο ύψος των λαβών και

περιλαμβάνει: εναλλασσόμενα τρίγωνα από λοξές γραμμές, σύνθετα κοσμήματα, οριζόντια

σειρά αμειβόντων και κυματοειδείς γραμμές με στιγμές. Το υπόλοιπο σώμα είναι είτε ολόβαφο

είτε διακοσμείται με περιθέουσες ταινίες.

Στο μοναδικό τρίωτο κυλινδρικό αλάβαστρο σώζονται ίχνη από τη ρίζα των λαβών στο

κάτω μέρος του ώμου. Το αγγείο, που είναι διακοσμημένο με δικτυωτό στο σώμα, ανήκει στον

τύπο FS 94.

Τ43 /Π 27
Εικ. 23

Γ. Δίωτο σφαιρικό αλάβαστρο (1)

Πρόκειται για ένα σφαιρικό πιεσμένο αλάβαστρο με ύψος 0,097μ., που διακοσμείται

στον ώμο με οριζόντια σειρά κύκλων, στο σώμα με ταινίες και στην αθέατη πλευρά της βάσης

με ομόκεντρους κύκλους.

Μεγάλος τετράωτος και δίωτος αμφορέας (8)

Α. Τετράωτος αμφορέας (5) (εικ. 24).

Σχήμα : Ο μικρότερος τετράωτος αμφορέας έχει ύψος 0,280μ. και ο μεγαλύτερος 0,40μ.

Όλοι έχουν πλατύ οριζόντιο χείλος, λαιμό αμφίκοιλου περιγράμματος, δύο οριζόντια

τοποθετημένες λαβές ψηλά στον ώμο, σώμα ωοειδές ή αμφικωνικό, δύο οριζόντια

τοποθετημένες λαβές στη μέγιστη διάμετρο και βάση κυρίως επίπεδη (κοντά στο FS 58).

Διακόσμηση : Ο λαιμός είναι ολόβαφος από το εσωτερικό έως και την ένωση με τον ώμο

εξωτερικά, η διακόσμηση βρίσκεται ψηλά στον ώμο και περιλαμβάνει : ομόκεντρα τόξα,

κυματοειδείς γραμμές, ομάδες αντίρροπων ενάλληλων τριγώνων και ένα σύνθετο κόσμημα από
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ζεύγος αντιθετικών κροσσωτών σπειρών σε συνδυασμό με κροσσωτά περιγεγραμμένα τρίγωνα.

Τρία αγγεία διακοσμούνται στο σώμα με ταινίες, ένα είναι ολόβαφο από τον ώμο μέχρι και τη

βάση και το πέμπτο είναι ολόβαφο με μία πλατιά εξηρημένη ζώνη στη μέγιστη διάμετρο.

                                                                   Τ 24 / Π 15
Εικ. 24

Β. Δίωτος  αμφορέας  (3) (εικ. 25).

Σχήμα : Ο μεγαλύτερος έχει ύψος 0,290μ. Όλοι οι αμφορείς χαρακτηρίζονται από τον

ψηλό λαιμό αμφίκοιλου περιγράμματος, το οριζόντιο και πλατύ χείλος, τα ζεύγη αποφύσεων

στον ώμο,  το  ωοειδές  έως κωνικό σώμα,  τις δύο οριζόντιες κυκλικής τομής λαβές στην

περιφέρεια και την επίπεδη  ή ταινιωτή βάση (κοντά στο FS 58).

Διακόσμηση : Bρίσκεται στον ώμο και περιλαμβάνει : ομάδες κάθετων κυματοειδών

γραμμών, ζεύγη αντίστροφων τριγώνων με δικτυωτό και σειρά λοξών γραμμιδίων.

Τ 24 /  Π 8
                                                                           Εικ. 25

Πρόχους  (6)

Τα τέσσερα από τα αγγεία αυτού του είδους έχουν ύψος από 0,075μ. έως 0,100 μ.,

σφαιρικό πιεσμένο έως κωνικό σώμα (FS 114), ταινιωτή λαβή που ξεκινάει από το χείλος και
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καταλήγει χαμηλά στον ώμο, δακτυλιόσχημη βάση και είναι ολόβαφα (εικ. 26) Τα άλλα δύο

έχουν ύψος 0,104μ., σφαιρικό σώμα, λεπτότερο λαιμό και φέρουν διακόσμηση με ταινίες.

Τ 24 / Π 11
Εικ. 26

Κύπελλο (5)

Ένα ακέραιο κύπελλο με ημισφαιρικό σώμα, κάθετη ταινιωτή λαβή και γεφυρόστομη

προχοή, έχει ύψος 0,075μ. και ανήκει στον τύπο FS 249 (εικ. 27α.) Διακοσμείται με δακτύλιο

στο χείλος και στη ρίζα της προχοής,  με φυλλοειδή ταινία στο μέσον του σώματος, με ομάδα

τριών ταινιών χαμηλότερα και με μία ακόμη ταινία, που περιτρέχει τη βάση. Το εσωτερικό

διακοσμείται με δακτυλίους και το κέντρο με σπείρα.

Δύο τμήματα από πηνιόσχημα κύπελλα, το ένα εκ των οποίων έχει μεγ. σωζ. ύψος

0,086μ., ανήκουν στους τύπους FS 225/226 και διακοσμούνται με ταινίες και τρέχουσα σπείρα,

το εσωτερικό τους είναι ολόβαφο και στην αθέατη πλευρά της βάσης τους υπάρχει σπείρα. Ένα

ακόμη μικρό ολόβαφο κύπελλο ανήκει στον τύπο FS 231.

Το μεγαλύτερο κύπελλο του νεκροταφείου σώζεται ολόκληρο, αλλά συγκολλημένο και

έχει ύψος 0,168μ. Το σχήμα ανήκει στο FS 226 (εικ. 27β). Έχει κάθετη ταινιωτή λαβή και στο

μέσον του ύψους του σώματος φέρει οριζόντια πλαστική νεύρωση, η οποία  χωρίζει τη

διακόσμηση σε δύο ζώνες : το άνω μισό φέρει ομάδες κάθετων κυματοειδών γραμμών και το

κάτω μισό περιθέουσες ταινίες. Η ράχη της λαβής φέρει οριζόντια γραμμίδια και η αθέατη

πλευρά της βάσης ομόκεντρους κύκλους. Στην περιφέρεια της βάσης δεν υπάρχει οπή, όπως

υπάρχει στα περισσότερα από τα παραδείγματα από την Ηλεία, την Ιαλυσσό της Ρόδου, τη

Μεσσηνία και από το δυτικό νεκροταφείο της Ελευσίνας, που θεωρούνται ότι είχαν

τελετουργική χρήση.
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α : Τ 43 / Π 8     β :  Τ 1 / Π 22
 Εικ. 27

Οινοχόη  (4)

Στην κατηγορία των οινοχοών περιλαμβάνονται αγγεία που παρουσιάζουν ομοιότητες με

τις ληκύθους ως προς το σχήμα, είναι όμως μεγαλύτερα σε μέγεθος και έχουν ευρύτερο στόμιο.

Οι τέσσερις οινοχόες του νεκροταφείου του Αγίου Βασιλείου έχουν ύψος από 0,137μ. έως

0,240μ. Μόνο η μία από αυτές, με ύψος 0,237μ., διαθέτει στενό και ψηλό λαιμό.

Χαρακτηρίζονται από το πλατύ και οριζόντιο χείλος, από τον κάθετο κυλινδρικό λαιμό, από την

ταινιωτή λαβή που ξεκινάει από το μέσον του ύψους του λαιμού και καταλήγει στο πάνω μέρος

του ώμου, το πιεσμένο σώμα και την επίπεδη βάση (FS 121). Η μία από αυτές με σφαιρικό

σώμα είναι ολόβαφη (εικ. 28), ενώ οι υπόλοιπες έχουν διακόσμηση στον ώμο ως εξής : με

κάθετες σειρές αμειβόντων, με ενάλληλα τρίγωνα που στο εσωτερικό τους εγγράφεται ομάδα

αντίρροπων ομόκεντρων τόξων περιγεγραμμένων με σειρά στιγμών και με διαγραμμισμένα

τρίγωνα. Στο σώμα διακοσμούνται με ταινίες μέχρι τη μέγιστη διάμετρο.

 Τ 44 / Π 12
Εικ. 28

Λήκυθος –Ληκύθιο (4) (εικ. 29).

Το μικρότερο έχει ύψος 0,074μ, σχεδόν κωνικό σώμα και είναι ολόβαφο (FS 122). Το

δεύτερο ληκύθιο έχει ύψος 0,100μ. με πιεσμένο σώμα και διακοσμείται με ανισοπλατείς ταινίες.

Η μεγαλύτερη λήκυθος με ύψος 0,122μ έχει σφαιρικό σώμα, ανήκει στον τύπο FS 123,
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διακοσμείται στον ώμο με ομάδες λοξών γραμμών, με οριζόντιες κυματοειδείς και με περίστικτο

σταυρό (FM 27:49) και το σώμα μέχρι τη μέγιστη διάμετρο περιθέουν ταινίες. Μία ακόμα

λήκυθος μικρού μεγέθους με σφαιρικό σώμα σώζεται αποσπασματικά, καθώς βρέθηκε καμένη.

                                                 Τ 44 / Π 6 Τ 1 / Π 14
Εικ. 29

Ασκός (4)

Ένας ασκός με ύψος 0,056μ., που ανήκει στον τύπο FS 194, είναι ελλιπής μόνο ως προς

τη λαβή, η οποία ξεκινούσε από το πίσω μέρος του στομίου και κατέληγε πιθανότατα στο άκρο

της ράχης. Ο τύπος αυτός του ασκού θεωρείται ότι είναι η ελεύθερη απόδοση του σχήματος του

δερμάτινου ασκού και έχει την απλούστερη δυνατή διακόσμηση με καμπύλες ταινίες κατά

μήκος της κοιλιάς. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό δείγμα του ασκού αυτού του τύπου (εικ. 30 α).

Ο δεύτερος ασκός είναι πτηνόσχημος, σώζεται κατά το άνω ήμισυ του σώματός του,

χωρίς στοιχεία για το κεφάλι του πτηνού, το κάτω μέρος της κοιλίας και των ποδιών. Το μεγ.

σωζ. ύψος είναι 0,074μ. και το μεγ. σωζ. μήκος 0,176μ. Το ύψος του, σύμφωνα με παρόμοιους

ασκούς από την Αχαΐα και την Ηλεία, υπολογίζεται περίπου 0,135μ.. Επάνω στη ράχη υπάρχει

μία κάθετη κυλινδρική προχοή με χωνοειδές χείλος και μία καλαθόσχημη ταινιωτή λαβή. Η

διακόσμηση των φτερών αποδίδεται  αφαιρετικά (εικ. 30 β).

Ο τρίτος ασκός, επίσης πτηνόσχημος, σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση, είναι όμως

ελλιπής σε μικρό τμήμα του στήθους, σε όλο το κεφάλι και σε μικρό τμήμα του ενός ποδιού. Το

μέγιστο ύψος του, συμπεριλαμβανομένης της λαβής, είναι 0,135μ. και το μήκος του 0,185μ. Τα

χαρακτηριστικά του είναι παρόμοια με του προηγούμενου. Ο ασκός στηρίζεται σε ένα

ταινιόσχημο πόδι μπροστά και σε δύο παρόμοια στο πίσω μέρος. Στο σώμα διακοσμείται με δύο

οριζόντιες ζώνες που γεμίζουν με κάθετα γραμμίδια. Σε κάθε πλευρά, οι ζώνες αυτές

κατέρχονται κάθετα ως ιχθυάκανθα διακοσμώντας  τα πόδια. Το μεγαλύτερο μέρος του σώματος

αφήνεται ελεύθερο από διακόσμηση και η προσπάθεια για την απόδοση των φτερών έχει δοθεί

με αφαιρετικό τρόπο. Επίσης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το κεφάλι, το

αγγείο αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα των πτηνόσχημων ασκών της Αχαΐας (εικ. 30γ).
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Από τον τέταρτο πτηνόσχημο ασκό σώζεται μόνο τμήμα του σώματος και το μπροστινό

πόδι. Πρόκειται για ασκό παρόμοιο με τον προηγούμενο στο σχήμα, στις διαστάσεις και, καθώς

φαίνεται, και στη διακόσμηση. Οι δύο τελευταίοι ασκοί βρέθηκαν σε όμορους τάφους.

Εικ. 30

Άωτο πιθάριο (3)

Τα τρία άωτα πιθάρια έχουν ύψος από 0,066μ. έως 0,082μ.

Το σώμα τους, ελαφρώς πεπιεσμένο, φέρει τρεις αποφύσεις χαμηλά στον ώμο (FS 79b).

Διακοσμούνται με ανισοπλατείς ταινίες και το ένα εξ αυτών φέρει διακόσμηση με λοξά

γραμμίδια και με οριζόντια σειρά τόξων από το κάτω μέρος του ώμου μέχρι και το ύψος των

αποφύσεων.

  Πιθαμφορίσκος  (2)

Τα δύο αγγεία του τύπου αυτού είναι τρίωτα και έχουν ύψος 0,095μ  και 0,116μ.

Σχήμα & Διακόσμηση : Ο πρώτος είναι απιόσχημος (FS 45) και διακοσμείται στον ώμο

με πυκνές κάθετες λεπτές γραμμές και στο υπόλοιπο σώμα με οριζόντιες πλατιές και λεπτές

ταινίες. Ο δεύτερος (FS 35) έχει  δυσδιάκριτη διακόσμηση (εικ. 31).

 α : Τ 18 / Π5   β :  Τ 40 / Π7  γ : Τ 45 / Π2



31

Τ 24 / Π 7
Εικ. 31

Κύλικα (2 + 1τμήμα)

Της μίας κύλικας σώζεται μόνο η κωνική άβαφη γάστρα με τις δύο κάθετες ταινιωτές

λαβές, έχει ύψος 0,087μ. και ανήκει στον τύπο FS 274/275 (εικ. 17 αριστερά). Η δεύτερη κύλικα

σώζεται ολόκληρη, έχει ημισφαιρικό σώμα, δύο κάθετες ταινιωτές λαβές, είναι ολόβαφη

εσωτερικά και εξωτερικά και έχει ύψος 0,116μ. (FS 264) (εικ. 32). Η τρίτη σώζει τη βάση, το

κοντό στέλεχος και την αρχή της γάστρας.

      Τ 18 / Π 3
Εικ. 32

Πολλά θραύσματα από κύλικες βρέθηκαν επίσης στις επιχώσεις των δρόμων αλλά και

των θαλάμων διαφόρων τάφων. Πρόκειται για διάφορους τύπους κυλίκων, που είναι είτε άβαφες

είτε πλούσια διακοσμημένες (εικ. 33).

T 43 /OM3                   T 45 / OM1                  T 43 / OM2               T 44 / Π1
Εικ. 33
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Δακτυλιόσχημο αγγείο (2)

Και τα δύο αγγεία αυτού του είδους ανήκουν στο τύπο FS 196. Έχουν ύψος 0,040μ. και

0,048μ. και εξωτερική διάμετρο 0,086μ. και 0,104μ. αντίστοιχα. Το μικρότερο σε μέγεθος, που

σώζεται ακέραιο, έχει κυλινδρική λοξή προχοή με εξώκυρτο χείλος, λαβή σχεδόν κυκλικής

διατομής από το μέσον της προχοής έως τη βάση της, σώμα κυκλικού σωλήνα και επίπεδη βάση.

Διακοσμείται στην άνω επιφάνεια με ημικύκλια και κυματοειδή γραμμή, ενώ το υπόλοιπο σώμα

περιθέουν ταινίες (εικ. 34).

Το δεύτερο αγγείο είναι ελλιπές ως προς την προχοή και το μεγαλύτερο τμήμα της

ταινιωτής λαβής, της οποίας, όμως, σώζεται το άκρο κοντά στη βάση της προχοής. Στην άνω

επιφάνεια διακοσμείται με τρίγωνα διαγραμμισμένα στο εσωτερικό τους και με ταινία ζιγκ-ζάγκ,

το δε υπόλοιπο σώμα περιθέουν ταινίες.

T 44 / Π 5
Εικ. 34

Πήλινο πώμα αγγείου (2)

Τα δύο πήλινα πώματα αγγείων βρέθηκαν σε διαφορετικούς τάφους. Το πρώτο είναι

δισκοειδές με διάμετρο 0,047μ. και το δεύτερο είναι κωνική βάση μεγάλου αγγείου με διαμ.

0,111μ. Αν και δεν συλλέχθηκαν ως πώματα άλλων αγγείων στη θέση τους, ωστόσο πρέπει να

είχαν χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό. Παρόμοια έχουν βρεθεί σε πολλά νεκροταφεία.

Μόνωτο κυάθιο (1)

Το ημισφαιρικό κυάθιο με ύψος 0,035μ. έχει ταινιωτή υπερυψωμένη λαβή και ανήκει

στον τύπο FS 237. Εξωτερικά διακοσμείται με σειρά λοξών ελαφρώς κυματοειδών γραμμιδίων

και εσωτερικά  με ομόκεντρους κύκλους ( εικ. 35).

      Τ 1 / Π 13
  Εικ.  35
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Οπισθότμητη πρόχους (1)

Το αγγείο αυτού του είδους έχει ύψος 0,182μ., ωοειδές σώμα και επίπεδη βάση,

πλησιάζει τον τύπο FS 145, έχει πηλό ωχροκίτρινο και διακοσμείται στο σώμα με ταινίες.

Πιθανόν να πρόκειται για εισηγμένο αγγείο (εικ. 36).

 Τ 18 / Π 2
Εικ.  36

Δίδυμος κέρνος (1)

Το αγγείο αποτελείται από δύο ενωμένα μικρά κυλινδρικά αλάβαστρα και μία ψηλή

καλαθόσχημη ταινιωτή λαβή που φύεται από τα χείλη τους. Η διακόσμηση αποδίδεται

αφαιρετικά, με ομόκεντρα τόξα και διαγραμμισμένα τρίγωνα στους λαιμούς των αλάβαστρων,

ενώ μία ενιαία οριζόντια κυματοειδής γραμμή περιθέει και ενώνει τα κάθετα τοιχώματα τους. Το

ύψος με τη λαβή είναι 0,078μ.

Σημείωση : Από τις επιχώσεις των δρόμων και των θαλάμων των τάφων του

νεκροταφείου συλλέγονται επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία για την κεραμική, καθώς εκτός από τα

όστρακα των κυλίκων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, ξεχωρίζουν ακόμη τα όστρακα από

λεκανίδες, κρατήρες, σκύφους, αρύταινες, κωνικό ρυτό κ.ά.
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7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ - ΧΑΛΚΙΝΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΠΛΑ

Λίθινα κομβία (10)

Επτά λίθινα κομβία φτιαγμένα από μελανό και σκουροκόκκινο στεατίτη είναι κωνικά,

δύο κομβία από μελανό στεατίτη είναι αμφικωνικά και το ένα από αυτά φέρει πυκνή εγχάρακτη

γεωμετρική διακόσμηση. Το μικρότερο κομβίο έχει ύψος 0,013μ. και το μεγαλύτερο 0,021μ. Το

τελευταίο λευκό λίθινο κομβίο είναι δισκοειδές.

Πήλινα κομβία  (10)

Υπάρχουν τεσσάρων ειδών πήλινα κομβία : δύο κωνικά, έξι αμφικωνικά, ένα

κωδωνόσχημο και ένα ακόμη μεγάλο ημισφαιρικό με επίπεδη βάση. Το μικρότερο κομβίο έχει

ύψος 0,021μ. και το μεγαλύτερο 0,041μ.

Χάλκινος σφηκωτήρας (1)

Στο νεκροταφείο βρέθηκε ένας σφηκωτήρας τριπλής περιέλιξης που έχει εξωτερική

διάμετρο 0,021μ.

Χάλκινο στέλεχος (2)

Βρέθηκαν δύο στελέχη κυκλικής διατομής, που σώζονται αποσπασματικά. Ένα

ευθύγραμμο και ένα σιγμοειδούς σχήματος με αιχμηρή απόληξη. Πρόκειται πιθανόν για βελόνες

ή περόνες.

Οστέινη περόνη (1)

Μία οστέινη περόνη σε θραύσματα σώζεται σε μήκος  0,030μ.

Χάντρες από κορναλίνη (8)

Από δύο διαφορετικούς τάφους συλλέχθηκαν χάντρες από κορναλίνη. Στον τάφο 16

βρέθηκαν έξι δακτυλιόσχημες /ανώμαλες και μία αμυγδαλόσχημη, ενώ από τον Τάφο 20 μία

αμυγδαλόσχημη.

Χάντρες από γυαλί. (12)

Τέσσερα μακρόστενα πλακίδια προερχόμενα από τον Τάφο 43 φέρουν διαμπερή τρήματα

στις στενές πλευρές τους και έχουν παράσταση όρθιας σφίγγας σε διασκελισμό.

Οκτώ ακόμη σφαιρικές χάντρες προέρχονται από τον Τάφο 44.

Χάλκινος ξυρός (1)

Ένας ξυρός διατηρούμενος σε καλή κατάσταση σώζεται σε μήκος 0,20μ. και ανήκει στον

τύπο του μαχαιροπέλεκυ.
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Χάλκινη τριχολαβίδα (1)

Πρόκειται για τμήμα τριχολαβίδας που σώζεται μόνο κατά το άνω άκρο της, εκεί όπου

διπλώνονται τα δύο ταινιωτά στελέχη.

Χάλκινο μαχαίρι καλλωπισμού  (1) (εικ.16)

Το μονόστομο μαχαίρι σώζεται ακέραιο σε μήκος 0,229μ., έχει λεπίδα τριγωνικού

σχήματος και λαβή τετράγωνης διατομής σχοινοειδώς συνεστραμμένη, που απολήγει σε κρίκο.

Χάλκινο μαχαίρι (2)

Τα δύο μονόκοπα μαχαίρια του νεκροταφείου σώζονται σε καλή κατάσταση και

προέρχονται από τον  Τάφο 44.  Το πρώτο, μήκους 0,190μ., έχει λεπίδα με κυρτή ράχη και στην

πλατιά λαβή του σώζει δύο αμφικέφαλους ήλους για την προσήλωση της επένδυσης. Το

δεύτερο, μήκους 0,161μ., έχει ευθύγραμμη ράχη, σώζεται δε η οστέινη επένδυση της λαβής

καθώς και πέντε αμφικέφαλοι ήλοι για την προσήλωσή της.

Χάλκινη αιχμή δόρατος (3)

Η πρώτη αιχμή προέρχεται από τον Τάφο 19 και είναι ελλιπής μόνο σε μικρό τμήμα της

λεπίδας. Είναι φυλλόσχημη και σώζεται σε μήκος 0,335μ. Οι άλλες δύο προέρχονται από τον

Τάφο 44. Η μικρότερη από αυτές, μήκους 0,130μ., έχει ολόγχυτο αυλό και ανήκει στον τύπο των

αιχμών που θεωρείται ότι προορίζονταν για κυνήγι (σιγύνη). Η μεγαλύτερη αιχμή μήκους

0,287μ. από τον ίδιο τάφο είναι επίσης φυλλόσχημη.

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια σύντομη παρουσίαση του μυκηναϊκού νεκροταφείου

του Αγίου Βασιλείου Χαλανδρίτσας. Επί μέρους αναλυτικά στοιχεία για το νεκροταφείο

περιγράφονται σε άρθρα που θα δημοσιευτούν προσεχώς (Ακτύπη α, β και γ)28.

Τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι το νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου είναι ένα

πολύ σημαντικό και αρκετά οργανωμένο νεκροταφείο. Τόσο ως προς την αρχιτεκτονική των

28 Το πρώτο άρθρο αφορά στα ευρήματα της γεωμετρικής και της αρχαϊκής περιόδου από το
νεκροταφείο, όπου μελετώνται τα στοιχεία από τα επιφανειακά ευρήματα, όσα προέρχονται από επίχωση
θαλάμων με βυθισμένη οροφή, τα κτερίσματα της Ταφής Ι στο δρόμο του Τάφου 17 και η κεραμική από
την κόγχη του θαλάμου του ίδιου Τάφου. Στο δεύτερο άρθρο παρουσιάζεται ο Τάφος 44 και
συγκεκριμένα μία από τις ταφές του θαλάμου, στα κτερίσματα της οποίας βρέθηκε η μικρή χάλκινη
λόγχη με τον ολόγχυτο αυλό, που περιγράφηκε παραπάνω, η οποία μελετάται στον υπό έκδοση τόμο
R.Jung, M.Mehofer, I.Moschos, ως προς την προέλευση του υλικού και τα εργαστήρια κατασκευής. Το
τρίτο άρθρο αφορά στην τοπογραφία της περιοχής της Χαλανδρίτσας και στα στοιχεία που συνδέουν το
νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου με άλλα γειτονικά νεκροταφεία.



36

θαλαμοειδών τάφων όσο και ως προς τα ευρήματα, παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με άλλα

γειτονικά νεκροταφεία της Αχαΐας, όπως της Βούντενης29, του Κλάους30, της Κρήνης31, της

Καλλιθέας32, των Σπαλιαρέϊκων33 και της Μιτόπολης34, με τα νεκροταφεία της Ηλείας35, όπως

της Αγίας Τριάδας36, καθώς και με τα νεκροταφεία της Κεφαλονιάς37.

Συμπερασματικά, ως προς τους τύπους των αγγείων επικρατεί ο ψευδόστομος αμφορέας

και ακολουθούν οι αμφορίσκοι, τα αλάβαστρα, οι μεγάλοι τετράωτοι και δίωτοι αμφορείς, ενώ

υπάρχουν ακόμα αντιπροσωπευτικά δείγματα από κύλικες, δακτυλιόσχημα και πτηνόσχημα

αγγεία. Τα μικροευρήματα από τις νεότερες ανασκαφές, όπως και τα χάλκινα εργαλεία και τα

όπλα, είναι λίγα σε ποσότητα, αρκούν όμως για να εντάξουν  αυτό το νεκροταφείο ανάμεσα στα

άλλα που έχουν να επιδείξουν μέγεθος και πλούτο.

Το νεκροταφείο ήταν σε χρήση τουλάχιστον από την αρχή της ΥΕ IΙΙΑ έως και το τέλος

της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου. Σημαντικά είναι επίσης τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη μελέτη

της Ταφής Ι στο δρόμο του Τάφου 17, που χρονολογείται στην Γεωμετρική περίοδο.

Το νεκροταφείο του Αγ. Βασιλείου Χαλανδρίτσας αποτελεί μέρος της ευρύτερης

πολιτισμικής ενότητας της ΒΔ Πελοποννήσου. Τα υπάρχοντα δεδομένα φανερώνουν την ύπαρξη

επαφών με μεγάλα μυκηναϊκά κέντρα, καθώς και την επίτευξη σημαντικής ανάπτυξης και

ευημερίας. Η περαιτέρω μελέτη του αρχαιολογικού υλικού θα συμβάλει στην ανάδειξη τόσο των

ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών όσο και στον προσδιορισμό της θέσης και του ρόλου της

Χαλανδρίτσας μέσα στα γεωγραφικά και χρονολογικά όρια της προαναφερθείσας πολιτιστικής

ενότητας.

29 Κολώνας  1998.
30 Paschalidis 2009, 19-113.
31 Papazoglou-Manioudaki 1994, 171-200 · Giannopoulos 2008 · Κασκαντίρη  2012.
32 Παπαδόπουλος 1987, 69–72 · Παπαδόπουλος 1990,  55 · Παπαδόπουλος  1993, 44-47, πιν. 22-24.
33 Πετρόπουλος 2000, 65-92.
34 Χριστακοπούλου 2010.
35 Νικολέντζος 2011.
36  Βικάτου 1999, 237-255  ·  Βικάτου 2008.
37 Souyoutzoglou-Haywood 1999.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θερμές ευχαριστίες οφείλω σε όλους όσους συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση

της παρούσας εργασίας, όπως : στους σχεδιαστές  Μαρία Φιλιπποπούλου-Πετροπούλου (σχέδια

ευρημάτων) και Μαρίνο Μαρινόπουλο (τοπογραφικές αποτυπώσεις) και στο φωτογράφο  Πέτρο

Κωνσταντόπουλο. Η συντήρηση του υλικού γίνεται από τους συντηρητές της ΣΤ΄ ΕΠΚΑ Β.

Κύρκο και Σ. Τετζερά. Για την πολύπλευρη βοήθειά τους ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους

αρχαιολόγους  Μιχάλη Γκαζή,  Ανδρομάχη Βασιλοπούλου και  Στέλλα Νεστορίδου καθώς και

τη σχεδιάστρια  Μαρία Κόκλα για την υποστήριξη στην ψηφιακή επεξεργασία των σχεδίων και

των φωτογραφιών. Η εργασία αυτή, που όπως προαναφέρθηκε αποτελεί τμήμα της μελέτης του

συνόλου του νεκροταφείου του Αγίου Βασιλείου, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πολύτιμη

χρηματοδότηση από το INSTAP.

  Κωνσταντίνα Ακτύπη
  ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών &  Κλασικών Αρχαιοτήτων

                                               Αλ. Υψηλάντου 197, 26110 Πάτρα
email : aktigaz@otenet.gr

Η εικόνα του εξωφύλλου είναι ελεύθερη απόδοση της σφίγγας από τις γυάλινες χάντρες -πλακίδια του νεκροταφείου.
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SUMMARY

The Mycenaean cemetery of Agios Vasilios in Chalandritsa in Achaea –
A preliminary report

In the late 1920’s Nikolaos Kyparissis discovered the Mycenaean chamber tomb cemetery

at Agios Vasilios, near Chalandritsa in central Achaea and excavated some of the tombs. During

the following decades archaeological work undertaken in the area revealed several sites and finds,

but it seems uncertain weather any of that concerned the cemetery of Agios Vasilios. Therefore,

the cemetery fell victim to numerous looting incidents and it was from 1989 onwards that more

tombs where discovered, as the result of rescue excavations by the archaeologists of ST’ Ephorate

of Prehistoric and Classical Antiquities.

The data from these first excavations, in conjunction with the more recent ones, have led to

interesting observations. The significance of the cemetery lies in its size as well as in its place

within the broader geographical, cultural and temporal context. The data available indicate that this

was a site of major importance in the region, directly related to the prominent Mycenaean

settlement at Stavros, 1,5 km. to the southeast, which has been brought to light in 1985 and has

now been excavated in its greater part. Although far from the palatial centres of the Mycenaean

world, the region appears to have been very much part of that sphere. Artefacts found in the

cemetery indicate the existence of long-range contacts, reflecting the pivotal role of western

Achaea in the extensive trade route networks across the eastern and central Mediterranean in the

13th and 12th cent. B.C. Furthermore, the diachronic use of the site and its region has been attested

by the finding of geometric and archaic pottery in some of the tombs.

Today, Chalandritsa with the cemetery to the west and the settlement to the east is

considered one of the most significant  Mycenaean sites in western Achaea.



39

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ακτύπη 2011 : Κ. Ακτύπη, Παρατηρήσεις στα τοπογραφικά δεδομένα της δυτικής Αχαΐας κατά την

Ύστερη Εποχή του Χαλκού – Χερσαίοι και θαλάσσιοι δρόμοι επικοινωνίας, Ηλεκτρονικό-

διαδικτυακό περιοδικό «Προ-ιστορήματα» του Ομίλου για τη Μελέτη και προβολή της Ελληνικής

Προϊστορίας, τεύχος 4, Ιούνιος 2011, http:// proistoria.wordpress.com/προϊστορήματα/.

Aktypi 2013α προσεχώς : K. Aktypi, Finds of the Geometric period in the mycenaean cemetery at

Agios Vasileios, Chalandritsa near Patras.

Ακτύπη 2013β προσεχώς: Κ. Ακτύπη, Ο Τάφος 44 του μυκηναϊκού νεκροταφείου στη θέση

Άγιος Βασίλειος της Χαλανδρίτσας Πατρών, στο R.Jung, M.Mehofer, I.Moschos (eds), Krieg und

Frieden zwischen Italien und Griechenland. Importe und Einflüsse aus Italien im mykenischen

Achaia, in Ätolien und auf Kephalonia, Vienna

Ακτύπη 2013γ προσεχώς : Κ. Ακτύπη, Η τοπογραφία της περιοχής της Χαλανδρίτσας και το

μυκηναϊκό νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για το

Αρχαιολογικό έργο στην Πελοπόννησο (1ο ΑΕΠΕΛ), Τρίπολη 7-12/11/2012.

Βικάτου 1999 : Ο. Βικάτου, "Το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο της Αγίας Τριάδας Νομού Ηλείας", Η

Περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου, Α' Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο, Λαμία, 25-29

Σεπτεμβρίου 1994, ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Λαμία 1999, 237-

255.

Βικάτου 2008 : Ο. Βικάτου, Το μυκηναϊκό νεκροταφείο της Αγίας Τριάδας Ηλείας, αδημοσίευτη

διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας-

Αρχαιολογίας-Τομέας Αρχαιολογίας, Ιωάννινα 2008.

Γιαλούρης 1960, Ν. Γιαλούρης, Αρχαιολογικό Δελτίο 16, Χρονικά (1960), [Αθήνα 1962], 138.

Γκαδόλου 2008 : Α. Γκαδόλου, Η Αχαΐα στους πρώιμους ιστορικούς χρόνους, Κεραμική παραγωγή

και έθιμα ταφής, Αθήνα 2008.

Giannopoulos 2008 : Th. Giannopoulos, Die letzte Elite der mykenischen Welt,  Achaia in

mykenischer Zeit und das Phänomen der Kriegerbestattungen im 12.-11. Jahrhundert v. Chr.

Universitatforschungen zur Prähistorischen Archäologie, Band 152, Verlag Dr R. Habelt GmbH,

Bonn 2008.

Furumark 1941 : A. Furumark, Mycenaean Pottery, Analysis and Classification, Stockholm

1941.

Κασκαντίρη 2012 : Σ. Κασκαντίρη, “Τα μυκηναϊκά νεκροταφεία στις θέσεις Ζωητάδα και Άγιος

Κωνσταντίνος στην Κρήνη Πατρών”, στο Ηλεκτρονικό-διαδικτυακό περιοδικό «Προ-ιστορήματα»



40

του Ομίλου για τη Μελέτη και προβολή της Ελληνικής Προϊστορίας, τεύχος 5, Ιούνιος 2012,

http:// proistoria.wordpress.com/προϊστορήματα/.

Κολώνας 1985 : Λ. Κολώνας, Αρχαιολογικό Δελτίο 40, Χρονικά Β΄1 (1985) [Αθήνα 1990], 136-

138.

Κολώνας 1998: Λ. Κολώνας, Βούντενη, ένα σημαντικό μυκηναϊκό κέντρο της Αχαΐας, αδημοσίευτη

διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και

Αρχαιολογίας, Ρέθυμνο 1998.

Κολώνας 2000 : Λ. Κολώνας, Μυκηναϊκές εγκαταστάσεις στην ορεινή Δυμαία Χώρα, Αχαϊκό

Τοπίο ΙΙ, Δύμη και Δυμαία Χώρα, Α. Ριζάκης (εκδ.), Μελετήματα 29, Αθήνα 2000, 93-98.

Κολώνας-Γκαζής 2006 : Λ. Κολώνας & Μ. Γκαζής, Ο μυκηναϊκός οικισμός της Χαλανδρίτσας:

νεότερα στοιχεία, στο M. Kαζάκου επιμ., Πρακτικά A΄ Αρχαιολογικής Συνόδου Νότιας και Δυτικής

Ελλάδος, (Πάτρα, 9-12 Ιουνίου 1996), Αθήνα 2006, 25-30.

Κολώνας 2008 : Λ. Κολώνας, «Δίκτυο επισκέψιμων μυκηναϊκών οικισμών και νεκροταφείων

Επαρχίας Πατρών, Χαλανδρίτσα, Καταρράκτης, Μιτόπολη, Σπαλιαρέϊκα,  Ελαιοχώρι, Πόρτες»,

ΥΠ.ΠΟ., Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε , Αθήνα 2008.

Κυπαρίσσης 1928 : Ν. Κυπαρίσσης, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1928,

110-119.

Κυπαρίσσης 1929 : Ν. Κυπαρίσσης, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929, εν

Αθήναις 1931, 86-91.

Κυπαρίσσης 1930 : Ν. Κυπαρίσσης, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1930, εν

Αθήναις 1932, 81-88.

Μαστροκώστας 1961-2 : Ε. Μαστροκώστας, Αρχαιολογικό Δελτίο 17, Χρονικά Β (1961-62),

Αθήνα 1963, 129.

Mountjoy 1999 : P. A. Mountjoy, Regional Mycenaean Decorated Pottery, D.A.I., Marie Leidorf

Gmbh, (Rahden/Westf.) 1999.

Νικολέντζος 2011 : Κ. Νικολέντζος, Μυκηναϊκή Ηλεία, Πολιτιστική και Πολιτική Εξέλιξη,

Εθνολογικά Δεδομένα και προβλήματα, Αθήνα 2011.

Papadopoulos 1978/79 : Th. Papadopoulos, Mycenaean Achaea, SIMA, vol.LV:1- 2, 1978/79.

Παπαδόπουλος 1987 : Θ. Παπαδόπουλος, Ανασκαφή Καλλιθέας Πατρών, Πρακτικά της εν

Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας  1987, 69-72.

Παπαδόπουλος 1990 : Θ. Παπαδόπουλος, Ανασκαφή Καλλιθέας και Κλάους Πατρών, Πρακτικά

της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας  1990, 50-55.



41

Παπαδόπουλος 1993 : Θ. Παπαδόπουλος, Ανασκαφή Καλλιθέας Πατρών, Πρακτικά της εν

Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας  1993, 44-47, πίν. 22-24.

Papazoglou-Manioudaki 1994 : L. Papazoglou - Manioudaki, A mycenaean Warrior’s Tomb at

Krini near Patras, The Annual of the British School at Athens, No.89, London 1994, 171-200, πίν.

23-36.

Paschalidis 2009 : Const. Paschalidis, Phot.J.P. McGeorge, Life and death in the periphery of the

Mycenaean world at the end of the late Bronze Age : the case of the Achaea Klauss Cemetery, στο

Ε. Borgna & P. Càssola Guida (επιμ.), Dall’ Egeo all’ Adriatico: organisazzioni sociali, modi di

scambio e internazionale in età post-palaziale (XII-XI sec. a. C.). Seminario Internazionale, 1-2

Dicembre 2006, Rome 2009, 79-113.

Πετρόπουλος 1999 : Μ. Πετρόπουλος, Αρχαιολογικό Δελτίο 54, Χρονικά Β΄1 (1999) [Αθήνα

2005], 262.

Πετρόπουλος  2000 : Μ. Πετρόπουλος, Μυκηναϊκό νεκροταφείο στα Σπαλιαρέϊκα Λουσικών, στο

Α. Ριζάκης (εκδ.), Αχαϊκό Τοπίο ΙΙ, Δύμη και Δυμαία Χώρα, Μελετήματα 29, Αθήνα 2000, 65-92.

Pini 1975 : I. Pini, Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel, CMS V:2, Kleinere

Griechische Sammlungen, Berlin 1975, 500-501.

Σταυροπούλου-Γάτση - Πετρόπουλος 1989 : Μ. Σταυροπούλου-Γάτση - Μ. Πετρόπουλος

Αρχαιολογικό Δελτίο   44, Χρονικά Β΄1(1989) [Αθήνα 1995], 134-136, σχ.11.

Σταυροπούλου–Γάτση 1991 : Μ. Σταυροπούλου–Γάτση, Αρχαιολογικό Δελτίο  46, Χρονικά

Β΄1(1991) [Αθήνα 1996], 147, πιν.71γ.

Σταυροπούλου–Γάτση 1993 : Μ. Σταυροπούλου–Γάτση, Αρχαιολογικό Δελτίο  48, Χρονικά

Β΄1(1993) [Αθήνα 1998], 123.

Σταυροπούλου–Γάτση 1994 : Μ. Σταυροπούλου–Γάτση, Αρχαιολογικό Δελτίο  49, Χρονικά

Β΄1(1994) [Αθήνα 1999], 234.

Σταυροπούλου–Γάτση 1995 : Μ. Σταυροπούλου–Γάτση, Αρχαιολογικό Δελτίο  50, Χρονικά

Β΄1(1995) [Αθήνα 2000], 217, πιν.82β-γ.

Souyoutzoglou-Haywood 1999, Ch. Souyoutzoglou-Haywood, The Ionian Islands in the Bronze

Age and the Early Iron Age 3000-800 B.C., Liverpool 1999.

Τριανταφύλλου 1980  :  Κ. Τριανταφύλλου, Ιστορικό Λεξικό των Πατρών, Πάτρα 1980.

Yalouris 1962 : Ν. Yalouris, Mykenische Bronzeschutzwaffen, Mitteilungen des deutschen

Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung, Band 75 (1960), Berlin 1962, 42-67, πίν. 27-32.



42

Χριστακοπούλου 2010 : Ο. Χριστακοπούλου-Σωμάκου, στο Λ. Κολώνας επιμ., Φαίδιμος τ.2,

Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Μιτόπολης Αχαΐας, Εταιρεία Μελετών Μυκηναϊκής Αχαΐας, Πάτρα 2010.


