
 1 

�������
 
 

Ο Νοµός Κορινθίας βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Πελο̟οννήσου 

έχοντας ένα µικρό τµήµα βόρεια α̟ό τον Ισθµό, ουσιαστικά στην εδαφική 

ε̟ικράτεια της Στερεάς Ελλάδας, το ο̟οίο φτάνει έως την ̟εριοχή των 

Μεγάρων, λίγο βορειότερα α̟ό τους Αγίους Θεοδώρους. Ο Νοµός Κορινθίας, 

λόγω της θέσης του, α̟οτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ Στερεάς Ελλάδας και 

Πελο̟οννήσου (χάρτες 1-4), αλλά και τη µόνη χερσαία δίοδο ε̟ικοινωνίας 

µεταξύ των δύο αυτών ̟εριοχών.  

Καθώς η γεωγραφική της θέση είναι εξαιρετικής στρατηγικής 

σηµασίας, η Κορινθία θα ̟ρέ̟ει να διαδραµάτισε ένα σηµαντικό ρόλο στην 

ελληνική ̟ροϊστορία, αφού α̟ό το έδαφός της διέρχονταν αναγκαστικά οι 

χερσαίοι δρόµοι ̟ου ένωναν την Αττική και τη Βοιωτία µε την Πελο̟όννησο, 

αλλά και την Αχαΐα δυτικά µε την Αργολίδα ανατολικά. Η γειτνίαση αυτή 

και η σύνδεση των δύο σηµαντικών για τη µυκηναϊκή ̟ερίοδο ̟εριοχών 

θεωρώ ότι α̟οτελεί έναν ε̟ι̟ρόσθετο λόγο για τη σ̟ουδαιότητα της 

̟εριοχής.  

∆υστυχώς ̟αρά τη στρατηγική και γεω̟ολιτική της θέση και την 

̟ιθανολογούµενη σ̟ουδαιότητα και σηµασία της κατά τους ̟ροϊστορικούς 

χρόνους, η Κορινθία α̟οτελούσε µέχρι ̟ρότινος µία α̟ό τις λιγότερο 

γνωστές αρχαιολογικά «ε̟αρχίες» του µυκηναϊκού κόσµου, αν και τόσο 

κοντά στο «κέντρο» της µυκηναϊκής Ελλάδας.  

Το γεγονός της συνύ̟αρξης των Νοµών Αργολίδας και Κορινθίας 

κάτω α̟ό την ίδια το̟ική αρχαιολογική εφορεία (τη ∆’ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων), σύµφωνα µε τη διοικητική 

διάρθρωση της ελληνικής αρχαιολογικής υ̟ηρεσίας, θεωρώ ότι α̟οτέλεσε 

ανασταλτικό ̟αράγοντα για την αρχαιολογική εις βάθος διερεύνηση της 

Κορινθίας γενικότερα.  

Το ενδιαφέρον της ελληνικής αρχαιολογικής υ̟ηρεσίας 

ε̟ικεντρωνόταν ̟άντοτε στα σηµαντικά µυκηναϊκά κέντρα της Αργολίδας 

και έτσι η Κορινθία δεν α̟οτέλεσε ̟οτέ αντικείµενο εκτεταµένης 
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αρχαιολογικής έρευνας ή συστηµατικών ελληνικών ανασκαφών και η έρευνα 

̟εριορίστηκε µόνο στη σωστική διερεύνηση ορισµένων θέσεων, κατό̟ιν 

µάλιστα υ̟οδείξεων ή εκτεταµένης λαθρανασκαφής. Η ά̟οψη αυτή 

ενισχύεται και α̟ό την έλλειψη ενδιαφέροντος για τη συστηµατική 

ανασκαφή των ήδη εντο̟ισµένων σηµαντικών θέσεων (Περδικαριά, Γωνιά, 

Φενεός) της Κορινθίας, των ο̟οίων µάλιστα η σ̟ουδαιότητα ήταν γνωστή 

α̟ό ̟αλαιά.  

Το κενό της αρχαιολογικής έρευνας α̟ό ελληνικής ̟λευράς εν µέρει 

συµ̟ληρώθηκε α̟ό τις ξένες αρχαιολογικές σχολές ̟ου δραστηριο̟οιήθηκαν 

α̟ό ̟ολύ νωρίς στην ̟εριοχή της Κορινθίας (η Αµερικανική Σχολή 

Κλασικών Σ̟ουδών σε συνεργασία µε αµερικανικά ̟ανε̟ιστήµια στην 

αρχαία Κόρινθο, στη Νεµέα, στις Κεγχρεές, στο Κοράκου και στις Ζυγουριές, 

η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή στην Περαχώρα, το Καναδικό 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στον Στύµφαλο) και οι ο̟οίες συνεχίζουν τις 

έρευνές τους έως και σήµερα. Α̟οτέλεσµα των ερευνών αυτών είναι και η 

δηµοσίευση των µοναδικών συστηµατικά ανασκαµµένων οικιστικών θέσεων 

της ̟εριοχής, του Κοράκου και των Ζυγουριών. 

Τα τελευταία ωστόσο χρόνια το ενδιαφέρον για το αρχαιολογικό 

̟αρελθόν της Κορινθίας έχει αναζω̟υρωθεί. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

συνετέλεσε και το γεγονός της ύ̟αρξης ̟λέον το̟ικής εφορείας αρχαιοτήτων 

α̟οκλειστικά για το Νοµό Κορινθίας, της ΛΖ’ ΕΠΚΑ, και του διαχωρισµού 

της α̟ό την εφορεία της Αργολιδοκορινθίας (∆’ ΕΠΚΑ), καθώς αυτό 

συνε̟άγεται και την ύ̟αρξη ̟ερισσότερων αρχαιολόγων ̟ου ασχολούνται 

α̟οκλειστικά µε το συγκεκριµένο νοµό. Ε̟ι̟ρόσθετα, η κατασκευή µεγάλων 

δηµόσιων έργων τα τελευταία χρόνια στο Νοµό (η κατασκευή της νέας 

σιδηροδροµικής γραµµής Κορίνθου-Πατρών και οι νέοι οδικοί άξονες) 

έφεραν στο φως σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα (θολωτός τάφος αρχαίας 

Κορίνθου, µυκηναϊκό και κλασικό νεκροταφείο Σικυώνος), ̟ροσέθεσαν νέες 

αρχαιολογικές θέσεις και νοµίζω ότι έθεσαν τη βάση για την αρχή µίας νέας 

αξιολόγησης «αρχαιολογικά» της Κορινθίας, τουλάχιστον όσον αφορά στη 

µυκηναϊκή της ̟ερίοδο. 
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Σκο̟ός της διατριβής αυτής είναι να ̟αρουσιάσει για ̟ρώτη φορά 

συστηµατικά και αναλυτικά τη µυκηναϊκή ̟αρουσία στην Κορινθία, 

̟αραθέτοντας όλες τις βιβλιογραφικές αναφορές, ̟ληροφορίες, δηµοσιεύσεις, 

καθώς και τις νεότερες ανασκαφικές και ε̟ιφανειακές έρευνες για την 

̟εριοχή. Ε̟ι̟ρόσθετα να ̟αρουσιάσει αναλυτικά για ̟ρώτη φορά υλικό α̟ό 

θέσεις ̟αλαιά ανασκαµµένες, αλλά άγνωστες στην ε̟ιστηµονική κοινότητα, 

να ε̟ανεξετάσει και να ε̟αναδια̟ραγµατευθεί το ̟αλαιότερο υλικό α̟ό 

θέσεις δηµοσιευµένες και να ̟ροχωρήσει στις αναγκαίες συγκρίσεις, 

̟αραλληλισµούς, διαφορο̟οιήσεις, ̟αρατηρήσεις και ̟ροβληµατισµούς για 

κάθε θέση ξεχωριστά. Α̟ώτερος στόχος της διατριβής µέσα α̟ό την 

αναλυτική και τεκµηριωµένη αυτή ̟ροσέγγιση της µυκηναϊκής ̟αρουσίας 

γενικότερα, είναι να «το̟οθετήσει» την Κορινθία ιεραρχικά στην ̟ραγµατική 

θέση ̟ου η ίδια κατείχε στο µυκηναϊκό κόσµο. 

Η διατριβή χωρίζεται σε 6 κεφάλαια και ακολουθούν οι ̟ίνακες, οι 

χάρτες, οι εικόνες και η βιβλιογραφία. 

Στο ����� ����	
�� ε̟ιχειρείται η αναλυτική ̟αρουσίαση όλων των 

γνωστών ως τις αρχές του 2011 µυκηναϊκών θέσεων α̟ό την Κορινθία. Όλων 

των θέσεων ̟ου αναφέρονται ε̟ιγραµµατικά ή αναλυτικά στη βιβλιογραφία, 

καθώς και αυτών ̟ου εντο̟ίζονται σε αναφορές, υ̟οσηµειώσεις ή ακόµα και 

σχόλια. Ε̟ιχειρείται µια γενικότερη ανασύσταση του µυκηναϊκού 

̟αρελθόντος της εν λόγω ̟εριοχής και µία ̟ροσ̟άθεια διόρθωσης 

λανθασµένων αναφορών και ̟ληροφοριών, βασιζόµενη σε ̟ροσω̟ικές 

̟αρατηρήσεις, ̟ληροφορίες, ε̟ιτό̟ιες αυτοψίες και έρευνες. 

Ο Νοµός Κορινθίας χωρίζεται συµβατικά σε τρεις κύριες ̟εριοχές 

(Ανατολική, Κεντρική, ∆υτική), στις ο̟οίες και εντάσσονται µικρότερες θέσεις 

και ̟εριοχές. Ο χωρισµός αυτός είναι εντελώς συµβατικός και ακολουθεί τη 

σηµερινή γεωγραφική διαίρεση του Νοµού. Τα ονόµατα των θέσεων και των 

̟εριοχών αναφέρονται µε την ε̟ίσηµη ονοµασία τους, ενώ σε µερικές θέσεις 

δί̟λα αναγράφεται και η αρχαία ονοµασία τους. Σε κάθε ̟εριοχή βαρύτητα 

δίνεται στη µυκηναϊκή ̟αρουσία της θέσης, ενώ τα λείψανα των άλλων 

χρονολογικά ̟εριόδων α̟λώς αναφέρονται ε̟ιγραµµατικά. Ε̟ι̟λέον, σε 
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κάθε θέση γίνεται ̟ροσ̟άθεια να ε̟ισηµανθούν ε̟ι̟ρόσθετα γεωλογικά, 

γεωµορφολογικά και το̟ογραφικά στοιχεία, τα ο̟οία είναι τις ̟ερισσότερες 

φορές α̟αραίτητα για την κατανόηση του χώρου και τη διασύνδεσή του µε 

άλλες ̟εριοχές, ενώ στο τέλος κάθε θέσης δίνεται η συνολική βιβλιογραφία.   

Στο ������� ����	
�� ̟αρουσιάζονται αναλυτικά τα οικιστικά 

λείψανα της µυκηναϊκής ̟εριόδου α̟ό τη συγκεκριµένη ̟εριοχή, δίνοντας 

κάθε φορά τις διαθέσιµες και α̟αραίτητες ̟ληροφορίες για την οικιστική 

αρχιτεκτονική της θέσης, τα κατασκευαστικά στοιχεία, ό̟ου υ̟άρχουν, τον 

τύ̟ο του οικισµού και τη χρήση του, καθώς και τη σύνδεσή του µε τα 

αρχαιολογικά ευρήµατα. Στο τέλος του κεφαλαίου ̟ραγµατο̟οιείται µία 

συγκριτική µελέτη των κορινθιακών οικισµών αντι̟αραβάλλοντας και 

συγκρίνοντάς τους µε άλλους γνωστούς οικισµούς της µυκηναϊκής 

ε̟ικράτειας. Στο κεφάλαιο αυτό συµ̟εριλαµβάνονται και οι δύο 

εντο̟ισµένες λατρευτικές θέσεις της Κορινθίας, οι ο̟οίες αν και 

α̟οσ̟ασµατικά αναφερόµενες ωστόσο α̟οτελούν τη βάση για µία ̟εραιτέρω 

δια̟ραγµάτευση της λατρείας και της θρησκείας κατά τη µυκηναϊκή ε̟οχή. 

Στο ����� ����	
�� ̟αρουσιάζονται αναλυτικά τα αντίστοιχα ταφικά 

µνηµεία α̟ό όλες τις ̟ροαναφερόµενες στο ̟ρώτο κεφάλαιο θέσεις και 

δίνονται αναλυτικές ̟ληροφορίες για την κάθε θέση ξεχωριστά. ∆ίνονται 

στοιχεία για τον τύ̟ο των τάφων, τα εντο̟ισµένα ευρήµατα και τη 

χρονολόγησή τους, την το̟ογραφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, 

ενώ ε̟ιχειρείται και σύγκριση µε τάφους και νεκροταφεία α̟ό άλλες γνωστές 

θέσεις και ̟εριοχές του µυκηναϊκού κόσµου για εξαγωγή συµ̟ερασµάτων. 

Στο κεφάλαιο αυτό, ε̟ι̟λέον, ̟αρουσιάζονται για ̟ρώτη φορά αναλυτικά 

στοιχεία ̟αλαιότερων ανασκαφών και των αντίστοιχων ευρηµάτων τους α̟ό 

θέσεις ̟ου ήταν άγνωστες έως τώρα ή ελλι̟ώς δηµοσιευµένες, συµβάλλοντας 

και µε τον τρό̟ο αυτό  στην ̟ληρέστερη ̟αρουσίαση της αρχαιολογικής 

το̟ογραφίας της µυκηναϊκής Κορινθίας. 

Στο ������� ����	
�� ε̟ιχειρείται µία συστηµατική ̟ροσέγγιση της 

ταφικής αρχιτεκτονικής και των ταφικών εθίµων της µυκηναϊκής Κορινθίας,  

ό̟ως αυτή ̟ροέκυψε α̟ό την αναλυτική ̟αρουσίασή τους στο ̟ροηγούµενο 
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κεφάλαιο. Έτσι ̟αρουσιάζονται οι ταφικές θέσεις µε βάση το είδος των τάφων 

τους σε κατηγορίες και οµάδες, δίνοντας τα ειδικά και γενικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα της κάθε οµάδας, ενώ ̟αράλληλα αναφέρονται και τα ταφικά 

έθιµα και οι τελετουργίες ̟ου σχετίζονται µε αυτές. Ε̟ι̟ρόσθετα τα 

κορινθιακά ̟αραδείγµατα της κάθε κατηγορίας συγκρίνονται µε άλλα 

αντίστοιχα ̟αραδείγµατα µυκηναϊκών θέσεων άλλων ̟εριοχών, 

καταλήγοντας σε ε̟ιµέρους συµ̟εράσµατα και ̟αρατηρήσεις, ενώ 

διατυ̟ώνονται και οι α̟όψεις, ενστάσεις, ̟ροβληµατισµοί και ̟αρατηρήσεις 

του γράφοντος σχετικά µε τα κορινθιακά ταφικά ̟αραδείγµατα και την 

κατηγοριο̟οίησή τους. 

Στο ������ ����	
�� ̟αρουσιάζονται αρχικά κατά γενικές 

κατηγορίες τα δηµοσιευµένα αντικείµενα και ευρήµατα ̟ου εντο̟ίστηκαν 

στις µυκηναϊκές οικιστικές και ταφικές θέσεις της Κορινθίας, τα ο̟οία στη 

συνέχεια, εντός της κάθε κατηγορίας, χωρίζονται σε τύ̟ους ή οµάδες. Για 

κάθε οµάδα, τύ̟ο ή κατηγορία αντικειµένου δίνονται ̟εριγραφικά και 

κατασκευαστικά στοιχεία, στοιχεία χρονολόγησης και εξέλιξης, ενώ 

αναφέρονται ̟αράλληλα και αντίστοιχα µυκηναϊκά ̟αραδείγµατα άλλων 

̟εριοχών µε τα ο̟οία και συγκρίνονται τυ̟ολογικά για εξαγωγή 

συµ̟ερασµάτων. Ειδικότερα για την κεραµική, ̟ου καταλαµβάνει το 

µεγαλύτερο µέρος του κεφαλαίου, εκτός α̟ό την αναλυτική ̟αρουσίαση των 

αγγείων κατά τύ̟ο, ̟αρουσιάζονται και οι σηµαντικότερες κατηγορίες της, 

̟ου εντο̟ίστηκαν στην Κορινθία, µε ̟αράθεση των αντίστοιχων 

̟αραδειγµάτων άλλων ̟εριοχών. 

Στο ��	���
�� ����	
�� ̟αρουσιάζεται, µε τη µορφή των τελικών 

γενικών συµ̟ερασµάτων, µια συνολική θεώρηση των µέχρι σήµερα 

οικιστικών και ταφικών δεδοµένων της εν λόγω ̟εριοχής, αναφέροντας 

ε̟ιγραµµατικά τα σηµαντικότερα στοιχεία ̟ου αναλύθηκαν στο κυρίως 

κείµενο. Παράλληλα ε̟ιχειρείται µια νέα ̟ροσέγγιση και ανασύσταση του 

µυκηναϊκού ̟αρελθόντος της Κορινθίας, βασιζόµενη στα νεότερα στοιχεία 

και αναλύονται οι ̟ροβληµατισµοί και οι ̟αλαιότερες θεωρίες για το είδος 

και τη σ̟ουδαιότητα της µυκηναϊκής ̟αρουσίας στην ̟εριοχή.  



 

 

 


