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Η 4η συνάντηση 

του Μυκηναϊκού Σεµιναρίου 

θα πραγµατοποιηθεί στις 19:00 

στο Αµφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» 

(Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Αθηναίων 

Ακαδηµίας 50) 

 

 

Οι σωστικές ανασκαφές στην πόλη του Αιγίου 
µας έδωσαν την εικόνα ενός σηµαντικού παραθα-
λάσσιου µυκηναϊκού οικισµού, που παρουσιάζει 
αναλογίες µε τους γνωστούς, µη ανακτορικούς, οι-
κισµούς της Αργολίδας και της Κορινθίας, µε κά-
ποια στοιχεία και από την Κεντρική Ελλάδα. Το Αί-
γιο είναι κτισµένο πάνω σε πλάτωµα που υψώνεται 
60 µ. πάνω από τη θάλασσα, στο δυτικό άκρο της 
εύφορης παραθαλάσσιας πεδιάδας που φθάνει µέχρι 
την Κόρινθο. Βρίσκεται απέναντι από την Κίρρα και 
τις οδούς που οδηγούν στη Φθιώτιδα και τη Θεσσα-
λία, συνδέοντας την Πελοπόννησο µε την Κεντρική 
Ελλάδα. Προς τα δυτικά, προς την Πάτρα, το Πανα-
χαϊκό χωρίζει την Ανατολική Αχαΐα από τη ∆υτική,  
πράγµα που οδηγεί σε διαφορετική εξελικτική πο-
ρεία. Φαινόµενα τυπικά για τη ∆υτική Αχαΐα, όπως 
η ανάδειξη τοπικών κέντρων και ηγετικών οµάδων 
που ανοικοδοµούν θολωτούς τάφους στην πρώϊµη 
µυκηναϊκή εποχή ή ο µεγάλος αριθµός ταφών πολε-
µιστών της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου, παραµένουν άγνωστα 
στην Αιγιάλεια.  

∆εδοµένα από  15 σωστικές ανασκαφές, από το 
1967 έως το 2000, ορίζουν τη θέση και την έκταση 
του προϊστορικού οικισµού, ο οποίος τοποθετείται 
στην παλιά πόλη, στο βορειοανατολικό τµήµα της 

σηµερινής, γύρω από την εκκλησία των Εισοδίων. 
Στα δυτικά του οικισµού τοποθετείται το νεκροτα-
φείο θαλαµωτών τάφων που ήταν σε χρήση από την 
ΥΕ ΙΙΒ έως την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο. 

Το Αίγιο κατοικείται από τη Νεολιθική εποχή και 
είναι ήδη ένα σηµαντικό κέντρο την Πρωτοελλαδική 
ΙΙ περίοδο, όπως µαρτυρούν τα οικοδοµικά λείψανα, 
η κεραµεική και τα άλλα ευρήµατα. Μετά την κα-
ταστροφή στο τέλος της ΠΕ ΙΙ περιόδου, το Αίγιο 
φαίνεται ότι επανακατοικείται κατά την Μεσοελλα-
δική ΙΙ περίοδο. Στην Υστεροελλαδική Ι περίοδο 
χρονολογείται ορθογώνιο κτίριο η χρήση του οποίου 
διαρκεί µέχρι και την ΥΕ ΙΙΑ περίοδο. Στη συνέχεια 
το οικοδοµικό σχέδιο τροποποιείται και ένα κερα-
µεικό σύνολο της ΥΕ ΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 περιόδου δηλώνει 
το τέλος της πρώϊµης µυκηναϊκής εποχής.  Το Αίγιο 
ανήκει στην οµάδα των οικισµών που καταστρέφο-
νται αλλά δεν εγκαταλείπονται στο τέλος της προα-
νακτορικής εποχής. Κεραµεική χωρίς στρωµατο-
γραφία, λόγω της συνεχούς κατοίκησης του χώρου, 
και ένα καθιστό ειδώλιο, συµπληρώνουν την εικόνα 
του πρώιµου µυκηναϊκού οικισµού και φανερώνουν 
ότι το Αίγιο κατά την ανακτορική και µετανακτορι-
κή περίοδο παραµένει ενταγµένο στο δίκτυο επικοι-
νωνίας µε την ΝΑ Πελοπόννησο. 

 

Οργανωτική Επιτροπή 
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MYCENAEAN SEMINAR             Thursday, 25th  February  2016 

Mycenaean Aigion: The puzzle of rescue exca-

vations in a modern city 
 
 

speaker: 

Dr  Lena Papazoglou-Manioudaki 
Keeper Emerita of the Prehistoric Collection, 

National Archaeological Museum, Athens 

 

 

 

The 4th meeting of the 

Mycenaean Seminar will be at 19:00 

in the A. Τritsis Amphitheatre 

(Cultural Centre of the Municipality of Athens 

Akadimias 50) 

The lecture will be held in Greek. 

 

Rescue excavations in the city of Aigion in 
Achaea revealed a picture of a coastal Mycenaean 
settlement that fits into the same pattern as the non-
palatial settlements of Argolid and Corinthia, while 
some finds betray connections with Central Greece 
as well.  

Aigion is built on an oblong, flat hill, rising 60 m 
above sea level, at the western end of the long and 
broad seaside plain that extends all the way to Cor-
inth. To the north, across the sea, Aigion faces Kir-
rha and the roadways to Phthiotis and Thessaly, the 
so called Isthmus Corridor route. Westward, toward 
the city of Patras, the Panachaikon range separates 
Aigion from western Achaea, leading to different 
evolution processes in each area. Phenomena typical 
of western Achaea, like the rise of local elites and 
the building of tholos tombs in LH II or the large 
number of warrior graves in the LH IIIC period, are 
remarkably absent from the Aigialeia region.  

 The information extrapolated from rescue exca-
vations (some 15 in all from 1967 to 2000) deter-
mines the location and extent of the prehistoric set-

tlement..It was located at the northeastern part of the 
modern city, in the old city, around the church of 
Eisodion. A cemetery of chamber tombs, located to 
the west, dates from  LH IIΒ to LH IIIC.   

Aigion was  inhabited since the Neolithic period.  
In EH II it emerges as an important centre, as at-
tested by the architectural remains, the pottery and 
other finds. At the end of EH II the settlement was 
destroyed and was apparently not resettled  until the 
MH II  period.  LH I pottery was first identified in a 
rectangular building that continued in use into the 
LH IIA period. The architectural plan was  modified 
during the subsequent phase and a pottery assem-
blage marks the destruction of the site in LH 
IIB/IIIA1. Aigion belongs to the group of early 
Mycenaean settlements that were destroyed, but not  
necessarily abandoned, at the end of the prepalatial 
period. Unstratified pottery and a seated figurine 
add to the picture of  the early Mycenaean settle-
ment and provide evidence that Aigion remained 
within the commercial networks of the Northeastern 
Peloponnese in the palatial and postpalatial period.
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