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Κατάλογος χαρτών. 
 
Χάρτης 1. Τα διοικητικά όρια του σύγχρονου νομού Αργολίδας. 
 
Χάρτης 2. Η γεωλογική δομή του αργολικού πεδίου, όπως αυτή διακρίνεται στην 
περιφέρειά του, αφού στις μέρες μας το επίπεδο τμήμα του είναι καλυμμένο με παχιές 
ολοκαινικές αλλουβιακές επιχώσεις. (fa: πλειστοκαινικά αλλουβιακά ριπίδια, cl: 
πλειστοκαινικά κροκαλοπαγή πετρώματα, pl: μάργες ανώτερου πλειοκαίνου, fly: 
παλαιοκαινικός φλύσχης, co: ασβεστόλιθοι ανώτερης κρητιδικής εποχής, cu: 
ασβεστόλιθοι κατωτέρου κρητιδικού, tri: τριασικά ανθρακικά πετρώματα. Με 
διακεκομμένες γραμμές συμβολίζονται τα τεκτονικά ρήγματα) (Από: Zangger E., The 
Geoarchaeology of the Argolid. Argolis 2. 1993, fig. 6, σελ. 7.)  
 
Χάρτης 3. Το υδρογραφικό δίκτυο του αργολικού πεδίου. Μόνο ο χείμαρρος Ίναχος 
ενωμένος με τον Ξηριά και ο χείμαρρος Ερασίνος εκβάλουν στη θάλασσα στην 
περιοχή της Νέας Κίου. Τα υπόλοιπα ρέματα δεν αποστραγγίζονται επιφανειακά στον 
αργολικό κόλπο αλλά σχηματίζουν ένα τυφλό υδρογραφικό δίκτυο. (Από:  Zangger 
E., The Geoarchaeology of the Argolid. Argolis 2. 1993, fig. 9, σελ. 16.) 
 
Χάρτης 4. Η κατανομή των επιφανειακών πλειστοκαινικών και ολοκαινικών 
επιχώσεων στο αργολικό πεδίο. Η μεγαλύτερη έκταση του κεντρικού πεδίου 
καλύπτεται από ολοκαινικές επιχώσεις η συσσώρευση των οποίων ολοκληρώθηκε 
στην Εποχή του Χαλκού (6). Μόνο στο περιθώριό του και στις υπώρειες των 
ημιορεινών και ορεινών όγκων που περιβάλλουν το επίπεδο τμήμα του από το 
υψόμετρο των 25 ως τα 100 μ. διατηρούνται επιφανειακά αλλουβιακά ριπίδια 
Πλειστοκαινικής Εποχής (1), (2), (5). Πρόσφατες επιχώσεις έχουν εναποτεθεί κατά 
μήκος του ποταμού Ινάχου (4) και στην ακτογραμμή (3). Τα αριθμημένα τετράγωνα 
δηλώνουν τα σημεία όπου έχουν πραγματοποιηθεί εδαφολογικές έρευνες. (Από: 
Zangger E., The Geoarchaeology of the Argolid. Argolis 2. 1993, fig 21, σελ. 21.) 
 
Χάρτης 5. Οι αλλαγές στην ακτογραμμή του αργολικού πεδίου από το 18000 ΠΣ, 
όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν 100 - 120 μ. χαμηλότερα, ως σήμερα. (Από:  
Zangger E., The Geoarchaeology of the Argolid. Argolis 2. 1993, fig 21, σελ. 21.) 
 
Χάρτης 6. Οι αλλαγές στο τοπίο γύρω από την Τίρυνθα κατά την Εποχή του Χαλκού. 
Κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού το Μεγάλο Ρέμα περνούσε νότια της Τίρυνθας 
(1), ενώ στις εκβολές του σχηματιζόταν ένα μικρό δέλτα. Η συνεχής εναπόθεση 
ιζημάτων απομάκρυνε την ακτογραμμή ως την Ύστερη Εποχή του Χαλκού όταν 
ξαφνικά στην ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο ο χείμαρρος άλλαξε ρου περνώντας στα βόρεια της 
Τίρυνθας (2). Μετά από μια καταστροφική πλημμύρα στα τέλη της ΥΕ ΙΙΙ Β 
περιόδου, η οποία κάλυψε μεγάλη έκταση στα ανατολικά της ακρόπολης της 
Τίρυνθας, οι Μυκηναίοι κατασκεύασαν στα βορειοανατολικά του σημερινού 
οικισμού της Νέας Τίρυνθας ένα φράγμα εκτρέποντας την πορεία του Μεγάλου 
Ρέματος, το οποίο εκβάλει έκτοτε περίπου 1 χμ. νοτιότερα, στα ανατολικά του λόφου 
του Προφήτη Ηλία Ναυπλίου (3).  (Από:  Zangger E., The Geoarchaeology of the 
Argolid. Argolis 2. 1993, fig. 43, σελ. 81.) 
 
Χάρτης 7. Οι οικισμοί στο αργολικό πεδίο κατά την ΥΕ Ι και ΥΕ ΙΙ περίοδο. Σε 
λευκό βρίσκονται οι περιοχές με υψόμετρο ως 200 μ., σε ανοιχτό γκρι από 200 μ. ως 
400 μ. και σε σκούρο γκρι από 400μ. και άνω.  
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Χάρτης 8. Οι οικισμοί στο αργολικό πεδίο από την ΥΕ ΙΙΙ Α 1 ως την ΥΕ ΙΙΙ Β 2 
περίοδο. Σε λευκό βρίσκονται οι περιοχές με υψόμετρο ως 200 μ., σε ανοιχτό γκρι 
από 200 μ. ως 400 μ. και σε σκούρο γκρι από 400 μ. και άνω.  
 
Χάρτης 9. Οι οικισμοί στο αργολικό πεδίο κατά την ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο. Σε λευκό 
βρίσκονται οι περιοχές με υψόμετρο ως 200 μ., σε ανοιχτό γκρι από 200 μ. ως 400 μ. 
και σε σκούρο γκρι από 400 μ. και άνω.  
 
Χάρτης 10. Σχεδιαστική αναπαράσταση του οικιστικού δικτύου στο αργολικό πεδίο 
βασισμένη στη θεωρία του J. Bintliff σύμφωνα με την οποία οι μεγάλοι οικισμοί 
απείχαν μεταξύ τους περίπου μία ώρα δρόμο με τα πόδια, ενώ σε απόσταση μισής 
ώρας είχαν ιδρυθεί μικρότεροι οικισμοί. (V = ημιορεινές - άγονες περιοχές. □?, ○? = 
μεσαίοι και μικροί οικισμοί που δεν έχουν εντοπισθεί αλλά προκύπτουν βάσει του 
θεωρητικού μοντέλου. Μ = Μυκήνες, Β = Μπερμπάτι, Η = Ηραίο, D = Μιδέα, Τ = 
Τίρυνθα, Α = Άργος. ■ = μεσαίοι οικισμοί. ● = μικροί οικισμοί) (Από: Bintliff J., 
Natural environment and human settlement in prehistoric Greece, BAR 28 I, 1977, 
map 7a, σελ 367.) 
 
Χάρτης 11. Οι προτεινόμενες από τον J. Bintliff επικράτειες των μεγάλων 
υστεροελλαδικών οικισμών στο αργολικό πεδίο βασισμένες και στην ύπαρξη 
θολωτών και θαλαμοειδών τάφων. (- - - - = όρια επικράτειας. V = ημιορεινές - άγονες 
περιοχές. □?, ○? = μεσαίοι και μικροί οικισμοί που δεν έχουν εντοπισθεί αλλά 
προκύπτουν βάσει του θεωρητικού μοντέλου. Μ = Μυκήνες, Β = Μπερμπάτι, Η = 
Ηραίο, D = Μιδέα, Τ = Τίρυνθα, Α = Άργος. ■ = μεσαίοι οικισμοί. ● = μικροί 
οικισμοί. Τ = θολωτός τάφος. c = θαλαμοειδής τάφος) (Από: Bintliff J., Natural 
environment and human settlement in prehistoric Greece, BAR 28 I, 1977, map 7b, 
σελ 367.) 
 
Χάρτης 12. Οι επικράτειες των μεγάλων οικισμών της Αργολίδας αν συνδυαστεί η 
θεωρία του J. Bintliff με τα πολύγωνα Thiessen. (1. Μυκήνες, 2. Μαλανδρένι, 3. 
Σχινοχώρι, 4. Ηραίο, 5. Μπερμπάτι, 6. Μιδέα, 7. Άργος, 8. Λέρνα, 9. Κιβέρι, 10. 
Τίρυνθα, 11. Καζάρμα, 12. Ασίνη, 13. Κάντια, 18. Καζάρμα. + = ημιορεινές - άγονες 
περιοχές. ▲ = μεγάλοι οικισμοί. ● = μεσαίοι και μικρότεροι οικισμοί. ○? = οικισμοί 
που δεν έχουν εντοπισθεί αλλά προκύπτουν βάσει του θεωρητικού μοντέλου) (Από: 
Bintliff J., The History of archaeo-geographic studies of prehistoric Greece and recent 
fieldwork στο Bintliff J. (ed.), Mycenaean geography. Proceedings of the Cambridge 
colloquium, 1976, fig. 1, σελ. 17.) 
 
Χάρτης 13. Η ιεραρχία των υστεροελλαδικών οικισμών της ΥΕ ΙΙΙ Α - Β περιόδου 
γύρω από τα κέντρα του αργολικού πεδίου και οι επικράτειές τους κατά τον Kl. 
Kilian. (Από: Kilian Kl., Η διοικητική οργάνωση της Πύλου και η αρχαιολογική 
ιεραρχία των οικισμών της Αργολίδας στη Μυκηναϊκή Εποχή, Πελοποννησιακά 
Παράρτημα 10, 1984, εικ. 23.) 
 
Χάρτης 14. Η μικρή κοιλάδα του Μπερμπατιού και των Λιμνών στο βόρειο άκρο του 
αργολικού πεδίου. (Από: Wells B. (ed.), The Berbati - Limnes Archaeological Survey 
1988 - 1990, 1996, fig. 1, σελ. 10) 
 
Χάρτης 15. Η γεωλογική δομή της κοιλάδας του Μπερμπατιού και των Λιμνών. 
Μεσοζωικός ασβεστόλιθος σχηματίζει την ημιορεινή περιοχή των Λιμνών, ενώ βαθιά 
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διαβρωμένος φλύσχης και μάργες σχηματίζουν την κοιλάδα του Μπερμπατιού. (Από: 
Wells B., Runnels C., & Zangger E., The Berbati - Limnes Archaeological Survey: 
the 1988 season, OpAth 18, 1990, 207 - 238, fig. 4, σελ. 211) 
 
Χάρτης 16. · ─ · ─ : Τα όρια του Berbati - Limnes Archaeological Survey στην 
κοιλάδα του Μπερμπατιού και των Λιμνών. Εντατικά έχουν ερευνηθεί μόνο οι 
διάστικτες περιοχές οι οποίες καταλαμβάνουν έκταση 25 τχμ. (Από: Wells B. (ed.), 
The Berbati - Limnes Archaeological Survey 1988 - 1990, 1996, fig. 6, σελ. 17) 
 
Χάρτης 17. · ─ · ─ : Τα όρια του Berbati - Limnes Archaeological Survey στην 
κοιλάδα του Μπερμπατιού και των Λιμνών. Στις διάστικτες περιοχές έχουν 
εντοπισθεί κατάλοιπα της Υστεροελλαδικής Εποχής. (Από: Wells B. (ed.), The 
Berbati - Limnes Archaeological Survey 1988 - 1990, 1996, fig. 1, σελ. 125) 
 
Χάρτης 18. Το σωζόμενο τμήμα του υστεροελλαδικού δρόμου που ένωνε τις 
Μυκήνες με την κοιλάδα του Μπερμπατιού στις νότιες και ανατολικές πλαγιές των 
όρων Κοντοβούνι, Κουτζογιάννη και Λιμνιάτη. (Από: Wells B. (ed.), The Berbati - 
Limnes Archaeological Survey 1988 - 1990, 1996, fig. 4, σελ. 130) 
 
Χάρτης 19. Γεωφυσικός χάρτης της Ερμιονίδας με ισοϋψείς ανά 100 μ. Με 
διακεκομμένες γραμμές συμβολίζονται οι κυριότεροι χείμαρροι. (Από: van Andel T., 
Runnels C. & Pope K., Five Thousand Years of land use and abuse in the Southern 
Argolid, Hesperia 55, 1986, fig. 1, σελ 104) 
 
Χάρτης 20. Οι περιοχές της Ερμιονίδας που έχουν ή όχι ερευνηθεί στα πλαίσια του 
Southern Argolid Expedition. (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek 
Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, fig. 4.1, 
σελ 217) 
 
Χάρτης 21. Το γεωλογικό υπόβαθρο της νότιας Αργολίδας. (Από: Jameson M., 
Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from 
Prehistory to the Present Day, 1994, fig. 1.3, σελ. 16) 
 
Χάρτης 22. Το γεωφυσικό ανάγλυφο της νότιας Αργολίδας. Σημειώνονται ισοϋψείς 
ανά 100 μ. και ισοβαθείς στα -10 μ. και τα -100 μ. Με διακομμένες γραμμές 
συμβολίζονται οι βασικοί χείμαρροι. Με γκρίζο χρώμα ξεχωρίζουν οι σημαντικότερες 
κοιλάδες και τα υψίπεδα των Διδύμων και του Ηλιοκάστρου. (Από: Jameson M., 
Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from 
Prehistory to the Present Day, 1994, fig. 3.2, σελ. 152) 
 
Χάρτης 23. Το υδρογραφικό δίκτυο της νότιας Αργολίδας. Με διακεκομμένες 
γραμμές σημειώνονται οι σημαντικότεροι χείμαρροι και με ρόμβους οι επίγειες και οι 
υποθαλάσσιες πηγές. (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek 
Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, fig. 3.9, 
σελ. 170) 
 
Χάρτης 24. Οι αλλαγές στην ακτογραμμή της νότιας Αργολίδας κατά το ύστερο 
Τεταρτογενές. Στη Μέση Παλαιολιθική Εποχή (περίπου 35.000 ΠΣ) η στάθμη της 
θάλασσας ήταν 40 μ. χαμηλότερα, στην τελευταία παγετώνια περίοδο (περίπου 
20.000 ΠΣ) 120 μ. χαμηλότερα, στην Ανωτέρα Παλαιολιθική Εποχή (περίπου 10.000 
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ΠΣ) 54 μ. χαμηλότερα, στη Νεολιθική Εποχή (περίπου 8.500 ΠΣ) 29 μ. χαμηλότερα, 
στην Εποχή του Χαλκού (περίπου 5.000 ΠΣ) 10 μ. χαμηλότερα και στην Κλασική 
Εποχή 6 μ. χαμηλότερα  Με γκρίζο χρώμα συμβολίζονται οι κοιλάδες. (Από: Jameson 
M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from 
Prehistory to the Present Day, 1994, fig. 3.27, σελ. 202) 
 
Χάρτης 25. Διάγραμμα με την ακολουθία των αλλουβιακών αποθέσεων και των 
ενδιάμεσων εδαφών του ύστερου Τεταρτογενούς. (Από: van Andel T., Runnels C. & 
Pope K., Five Thousand Years of land use and abuse in the Southern Argolid, 
Hesperia 55, 1986, fig. 4, σελ. 109) 
 
Χάρτης 26. Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί που έχουν εντοπιστεί στη νότια Αργολίδα 
στα πλαίσια του Southern Argolid Expedition. Με στιγμές συμβολίζονται οι περιοχές 
όπου εκτείνται τα εύφορα εδάφη. (Α6: Μαγούλα Σαμιώτη, B2: Ράχη Δουρούφη, B5: 
Μελίνδρα, B9: Άγιος Ανδρέας, B21: Προφήτης Ηλίας, B25: Λουτρό, B38: Άγιος 
Νικόλαος, Β84: Γιάλιζα #5, Β89: Γιάλιζα #10, B95: Πικροδάφνη #2, B97: 
Πικροδάφνη #3, B98: Πικροδάφνη #4, C1: Άγιος Σπυρίδων, C3: Λέπιτσα, C11: 
Μαγούλα Ευστρατίου - Μάσες, C24: Κουκούδι, Ε3: Θερμήσι, E5: Κουβέρτα, Ε9: 
Μαγούλα Σαμπάριζας, E13: Μαγούλα Ερμιόνης, Ε74: Ασπρόχωμα, F4: Άγιος 
Ιωάννης, F5: Προφήτης Ηλίας, F15: Μαγούλα Φούρνων, F17: Φούρνοι - Πεδιάδα, 
F18: Ουρά, F21: Φούρνοι - Βόρεια πεδιάδα #1, F29: Φούρνοι - οικία Θεοδώρου, F32: 
Πέτρες, F58: Φούρνοι Πεδιάδα #10, G9: Σπηλιά Κότηνα, G13: Ηλιόκαστρο #1, G23: 
Ηλιόκαστρο #5) (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, 
The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, fig. 6.14, σελ. 369) 
 
Χάρτης 27. Η αρχική κατανομή των εύφορων εδαφών στη νότια Αργολίδα. Με 
μαύρο συμβολίζονται τα εναπομείναντα εδάφη, ενώ με γκρι φαίνεται η έκταση που 
καταλάμβαναν κατά τη Νεολιθική Εποχή. (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel 
T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 
1994, fig. 3.19, σελ. 180) 
 
Χάρτης 28. Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα 
πλαίσια του Southern Argolid Expedition στην παράλια πεδιάδα της Κοιλάδας και 
στην περιοχή βόρεια του Κρανιδίου. (C1: Άγιος Σπυρίδων, C24: Κουκούδι, C3: 
Λέπιτσα, C11: Μαγούλα Ευστρατίου - Μάσες, B2: Ράχη Δουρούφη, B5: Μελίνδρα, 
B38: Άγιος Νικόλαος, B21: Προφήτης Ηλίας, B9: Άγιος Ανδρέας, B25: Λουτρό) 
(Από: Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 
Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, back pocket map 2) 
 
Χάρτης 29. Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα 
πλαίσια του Southern Argolid Expedition στην παράλια πεδιάδα της Ερμιόνης. (Ε13: 
Μαγούλα Ερμιόνης, Ε74: Ασπρόχωμα) (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel T., 
A Greek Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 
1994, back pocket map 4) 
 
Χάρτης 30. Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα 
πλαίσια του Southern Argolid Expedition ανάμεσα στην Ερμιόνη και το Κρανίδι. (E5: 
Κουβέρτα, E13: Μαγούλα Ερμιόνης, B95: Πικροδάφνη #2, B97: Πικροδάφνη #3, 
B98: Πικροδάφνη #4) (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek 
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Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, back 
pocket map 5) 
Χάρτης 31. Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα 
πλαίσια του Southern Argolid Expedition στην κοιλάδα των Φούρνων. (F4: Άγιος 
Ιωάννης, F5: Προφήτης Ηλίας, F15: Μαγούλα Φούρνων, F17: Φούρνοι - Πεδιάδα, 
F18: Ουρά, F21: Φούρνοι - Βόρεια πεδιάδα #1, F29: Φούρνοι - οικία Θεοδώρου, F32: 
Πέτρες, F58: Φούρνοι Πεδιάδα #10) (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel T., A 
Greek Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, 
back pocket map 3) 
 
Χάρτης 32. Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα 
πλαίσια του Southern Argolid Expedition στην πεδιάδα του Κρανιδίου και του Πόρτο 
Χελίου. (Α6: Μαγούλα Σαμιώτη, Β84: Γιάλιζα #5, Β89: Γιάλιζα #10) (Από: Jameson 
M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from 
Prehistory to the Present Day, 1994, back pocket map 8) 
 
Χάρτης 33. Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα 
πλαίσια του Southern Argolid Expedition νότια της Κοιλάδας. (Β2: Ράχη Δουρούφη, 
Β41: Παντελέικα, C1: Άγιος Σπυρίδων, C24: Κουκούδι) (Από: Jameson M., Runnels 
C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the 
Present Day, 1994, back pocket map 1) 
 
Χάρτης 34. Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα 
πλαίσια του Southern Argolid Expedition στο υψίπεδο του Ηλιοκάστρου. (Ε3: 
Θερμήσι, G9: Σπηλιά Κότηνα, G13: Ηλιόκαστρο #1, G23: Ηλιόκαστρο #5) (Από: 
Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern Argolid 
from Prehistory to the Present Day, 1994, back pocket map 7) 
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1. Πρόλογος. 
 

 τελευταία φάση της Εποχής του Χαλκού αποτελεί συγχρόνως την 
κορύφωση του πρώτου μεγάλου ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος 

ονομάστηκε μυκηναϊκός από το σπουδαιότερο για περισσότερο από πέντε αιώνες 
κέντρο του, τις ‘πολύχρυσες’ Μυκήνες. Ο δυναμικός αυτός πολιτισμός έχοντας ως 
κοιτίδα του την Αργολίδα εξαπλώθηκε στον αιγαιακό χώρο δημιουργώντας μια 
πρώιμη ‘αυτοκρατορία’. Παράλληλα, έθεσε τις βάσεις για τους μετέπειτα ιστορικούς 
ελληνικούς πολιτισμούς αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τα ομηρικά έπη καθώς και 
τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή της αρχαιότητας.  

Οι επιβλητικές οχυρώσεις των ανακτορικών κέντρων, τα μνημειώδη ταφικά 
σύνολα και τα πολύτιμα έργα τέχνης σίγουρα εντυπωσιάζουν τόσο το μελετητή όσο 
και τον απλό άνθρωπο και αποδεικνύουν την υψηλή πολιτιστική στάθμη του 
πολιτισμού αυτού. Δεν είναι, όμως, αναγκαστικά αντιπροσωπευτικοί μάρτυρες της 
φυσιογνωμίας του κόσμου που τα δημιούργησε καθώς δεν αντικατοπτρίζουν την 
καθημερινή δραστηριότητα και το πολιτιστικό επίπεδο ενός μέσου ‘Μυκηναίου’, ο 
οποίος φαίνεται πως έζησε σε ένα κράτος με πολύπλοκη πολιτική και 
κοινωνικοοικονομική οργάνωση στην κορυφή της οποίας βρισκόταν το ανάκτορο. 
Σημαντική παράμετρος, συνεπώς, για την κατανόηση του Μυκηναϊκού Πολιτισμού 
αναδεικνύεται το πολυσύνθετο πλέγμα των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών 
δομών και σχέσεων μεταξύ των ‘ανακτόρων - πόλεων’, των μικρότερων αστικών 
κέντρων καθώς και των μικρών οικιστικών μονάδων αγροτικού χαρακτήρα που 
αναπτύσσονταν μέσα στη διοικητική περιφέρεια των ανακτόρων.  
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2. Εισαγωγή. 
 

2.1 Αντικείμενο της εργασίας 
   

ντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή και η ερμηνεία 
της μορφής και της εξέλιξης της χωροταξικής κατανομής των οικισμών 

στο νομό Αργολίδας κατά την Υστεροελλαδική Εποχή με βασικό σκοπό τον 
εντοπισμό και την ανάλυση, μέσα από τη μελέτη ετερόκλιτων αρχαιολογικών 
δεδομένων που συγκεντρώθηκαν χωρίς κοινό σκοπό και οργάνωση από τα τέλη του 
19ου αιώνα ως σήμερα, ενός πιθανού σχεδίου βάσει του οποίου διαμορφώθηκαν και 
αναπτύχθηκαν τα δίκτυα των οικισμών σε μια περιοχή που θεωρείται το επίκεντρο 
του μυκηναϊκού κόσμου. Μάλιστα, όπου αυτό είναι εφικτό, δίνεται έμφαση στα 
στοιχεία που αφορούν στη φύση, τη λειτουργία και το μέγεθος των οικισμών καθώς 
φαίνεται πως κυρίως μέσα από αυτά μπορούν να αντληθούν πολύτιμες πληροφορίες 
για τις διακοινοτικές σχέσεις, τα οικιστικά δίκτυα καθώς και για την ύπαρξη ή όχι 
χωροταξικού σχεδιασμού στην περιοχή. Παράλληλα, για την ανίχνευση και τη 
σφαιρική θεώρηση της δυναμικής του οικιστικού δικτύου στην Αργολίδα, οι 
υστεροελλαδικοί οικισμοί προσεγγίζονται στα πλαίσια του φυσικού περιβάλλοντος, 
όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στο β' μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. και στο βαθμό φυσικά 
που μπορεί να ανασυσταθεί μέσα από σύγχρονες γεωλογικές μελέτες. Έτσι, είναι 
δυνατό να συνδεθούν οι οικισμοί με τη γεωμορφολογία και τις πλουτοπαραγωγικές 
πηγές της Αργολίδας καθώς και να διαπιστωθεί σε τι ποσοστό αυτοί οι παράγοντες 
επηρέασαν τη διαμόρφωση και την εξέλιξη των οικιστικών δικτύων σε συνδυασμό 
πάντα με τις πολιτικές και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν. 
Τέλος, επειδή οι γεωλογικές διεργασίες είναι αδιάκοπες και το τοπίο μεταβάλλεται 
συνεχώς, με την ανασύσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Αργολίδας κατά την 
Υστεροελλαδική Εποχή είναι εφικτό να διαπιστωθεί σε ποια περιοχή σήμερα τα 
κατάλοιπα μπορεί να είναι επιφανειακά, πού μπορεί να είναι καλυμμένα από 
επιχώσεις και πού ίσως έχουν ήδη καταστραφεί από τη διάβρωση. Συνεπώς, είναι 
δυνατό να ελεγχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό αν η εικόνα που έχει διαμορφωθεί 
σήμερα για το υστεροελλαδικό οικιστικό δίκτυο μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα 
ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα ή πρόκειται για μια εντύπωση που 
έχει δημιουργηθεί τυχαία λόγω της πορείας και των επιλογών της έρευνας.    
 

2.2 Γεωγραφικό πλαίσιο 
 

ια από τις σημαντικές δυσκολίες που ενσκήπτουν κατά τη σύνταξη 
μιας εργασίας, η οποία αφορά στη μελέτη της μορφής και της εξέλιξης 

του οικιστικού δικτύου μιας περιοχής σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι ο 
εντοπισμός των γεωγραφικών ορίων μέσα στα οποία οι οικισμοί αναπτύχθηκαν και 
αποτέλεσαν μια πολιτική, οικονομική και πολιτισμική ενότητα. Πιο συγκεκριμένα, η 
δυσκολία έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι τα όρια των οικισμών και της ανθρώπινης 
δραστηριότητας μεταβάλλονται συνεχώς μέσα στο χρόνο καθώς εξαρτώνται από τις 
εκάστοτε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν. Ο 
καθορισμός, όμως, ενός σαφούς γεωγραφικού πλαισίου γίνεται ακόμα πιο δύσκολος 
στην περίπτωση της υστεροελλαδικής Αργολίδας αφού τα λιγοστά κείμενα των 
πινακίδων της Γραμμικής Β γραφής δεν περιέχουν σχετικές πληροφορίες, ενώ τα 
πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών μπορούν να χαρακτηρισθούν τουλάχιστον ως 
ανεπαρκή στον τομέα αυτό.     

Α 
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Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η Αργολίδα μαζί με τη Μεσσηνία και τη 
Βοιωτία αποτελούσε κατά τη διάρκεια του β' μισού της 2ης χιλιετίας π.Χ. ίσως τη 
σημαντικότερη εστία ενός σπουδαίου ηπειρωτικού ‘πολιτισμού’, του μυκηναϊκού. 
Ειδικότερα, το αργολικό πεδίο διαθέτοντας δύο σπουδαία ανακτορικά κέντρα, τις 
Μυκήνες και την Τίρυνθα, καθώς και εντυπωσιακά ταφικά μνημεία φαίνεται πως 
αποτελούσε τουλάχιστον το οικονομικό και πολιτιστικό επίκεντρο της 
βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Η διοικητική επικράτεια, όμως, της 
υστεροελλαδικής Αργολίδας περιοριζόταν άραγε στα γεωφυσικά όρια του αργολικού 
πεδίου ή λόγω της μεγάλης στρατιωτικής και οικονομικής δύναμης των δύο 
ανακτορικών κέντρων επεκτεινόταν και σε όμορες περιοχές ή και ακόμα 
περισσότερο; Ήταν, άραγε, τα όρια αυτά σταθερά σε όλη τη διάρκεια της Ύστερης 
Εποχής του Χαλκού ή μεταβάλλονταν ανάλογα με τις πολιτικές και οικονομικές 
συνθήκες που επικρατούσαν; Διάφοροι μελετητές έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς 
να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά αλλά υπάρχουν αρκετά σκοτεινά σημεία 
τα οποία η αρχαιολογική έρευνα δεν έχει διαφωτίσει ακόμα.  

Στην περίπτωση, λοιπόν, της παρούσας εργασίας, αν και γνωρίζω εκ των 
προτέρων πως αυτή μου η επιλογή ενέχει ένα είδος σύμβασης και αυθαιρεσίας, 
αποφάσισα λόγω της έλλειψης επαρκών δεδομένων να μελετήσω τα δίκτυα των 
υστεροελλαδικών οικισμών στην Αργολίδα, όπως αυτή ορίζεται από τα διοικητικά 
όρια της σημερινής νομαρχίας, ώστε να μπορέσω να κινηθώ μέσα σε ένα σαφές 
γεωγραφικό πλαίσιο (χάρτης 1). Συνεπώς, δε συμπεριλαμβάνονται οι 
υστεροελλαδικές θέσεις που έχουν εντοπισθεί στην επαρχία Τροιζηνίας καθώς και 
στα κοντινά νησιά του Αργοσαρωνικού, επειδή σήμερα οι περιοχές αυτές ανήκουν 
διοικητικά στη νομαρχία Πειραιά, αν και γεωφυσικά αποτελούν αναπόσπαστα 
τμήματα της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Σημειώνουμε, επίσης, πως, αν και το 
ανάκτορο των Μυκηνών φαίνεται πως είχε σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στη 
γειτονική πεδιάδα της Νεμέας ή είχε επιβάλλει ακόμα και την πολιτική του βούληση 
στην περιοχή αυτή1, οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι του Κτενιά, του Αρτεμισίου και του 
Λυρκείου όρους πιθανότατα αποτελούσαν, όπως και σήμερα, ένα φυσικό σύνορο 
μεταξύ της Αργολίδας και της Αρκαδίας. Επιπρόσθετα, τα όρια της υστεροελλαδικής 
Αργολίδας προς Νότο φαίνεται πως σταματούσαν στην περιοχή του Κιβερίου, όπως 
ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, και δεν έφταναν ως τη θυρεάτιδα γη.     

Μια σχετική δυσκολία, όμως, φαίνεται πως υπάρχει στον εντοπισμό των 
ορίων μεταξύ της Αργολίδας και της Κορινθίας καθώς και στην ποιότητα των μεταξύ 
τους σχέσεων αφού συχνά στη βιβλιογραφία η Κορινθία θεωρείται υποτελής ή 
πολιτικά και οικονομικά εξαρτώμενη από την Αργολίδα2. Συγκεκριμένα, η άποψη 
αυτή διατυπώθηκε αρχικά από τον C. Blegen, ο οποίος υποστήριξε ότι η εξέλιξη των 
ανακτόρων ως κέντρα οικονομικής και πολιτικής δύναμης οδήγησε στην υποταγή των 
περιφερειακών μικρότερων θέσεων κάτω από ένα κοινό πολιτισμό φέρνοντας ως 
παράδειγμα τις Μυκήνες και τις Ζυγουριές. Σήμερα, η αντίληψη αυτή μπορεί να 
θεωρείται υπερβολική αλλά ο δεσμός των δύο γειτονικών περιοχών, που ανάγεται 
στα πρώιμα μυκηναϊκά χρόνια και εντείνεται στην ανακτορική περίοδο, 
επιβεβαιώνεται ανασκαφικά χωρίς, όμως, να μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε με 
βεβαιότητα για το αν επρόκειτο για απλές εμπορικές σχέσεις, για πολιτική εξάρτηση 

                                                 
1 Wright J., An Early Mycenaean hamlet on Tsoungiza at ancient Nemea, BCH Suppl 19, 1990, 347 - 
357. Wright J., Cherry J., Davis J., Mantzourani E. & Sutton S., The Nemea Valley Archaeological 
Project: a preliminary report. Hesperia 59, 1990, 579 - 659.  
2 Περισσότερα στοιχεία και σχετική βιβλιογραφία για τη σχέση της Αργολίδας με την Κορινθία στο 
Morgan C., Isthmia VIII: The Late Bronze Age Settlement and Early Iron Age Sanctuary, 1999, 349-
353. 



 

 12

ή στρατιωτική κατοχή έστω και τμήματος της Κορινθίας, από τα ανακτορικά κέντρα 
της Αργολίδας με πιθανότερο αυτό των Μυκηνών.   

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, τα κείμενα της Γραμμικής Β γραφής δεν 
αναφέρουν κάτι σχετικό με τα γεωγραφικά και διοικητικά όρια της Αργολίδας κατά 
την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Η αρχαιότερη πηγή που διαθέτουμε σήμερα σχετικά 
με το θέμα αυτό χρονολογείται αρκετά αργότερα και πρόκειται για το έπος της 
Ιλιάδας. Συγκεκριμένα, στο έργο αυτό του Ομήρου αναφέρεται ότι ο Αγαμέμνονας 
ήταν βασιλιάς του ισχυρού κράτους των Μυκηνών (Η 180: βασιλήα πολυχρύσοιο 
Μυκήνης) και η κυριαρχία του απλωνόταν σε όλο το Άργος και σε πολλά νησιά (Β 
108: πολλησιν νήσοισι καί Άργει παντι ανάσσειν). Τα γεωγραφικά όρια, όμως, αυτού 
του κράτους δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν σήμερα με ακρίβεια γιατί στην 
Ιλιάδα η λέξη ‘Άργος’ μπορεί να αναφέρεται στην ομώνυμη πόλη, σε ολόκληρη την 
Αργολίδα ή ακόμα και σε ένα ευρύ τμήμα της Πελοποννήσου. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι στο ίδιο έπος και ο Διομήδης φέρεται πως έλεγχε το Άργος μαζί με την Τίρυνθα, 
την Ερμιόνη, την Ασίνη, την Τροιζήνα, τους Ηιόνους, την Επιδαύρο, την Αίγινα και 
τη Μάσητα (Β 559 - 563). Παράλληλα, στο ‘Νηών Κατάλογο’ αναφέρεται ότι η 
Κόρινθος και οι Κλεωνές, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, 
βρίσκονταν υπό την εξουσία του Αγαμέμνονα (Β 569 - 580), χωρίς, όμως, να γίνεται 
ξεκάθαρο αν η εξουσία του αυτή ήταν μόνιμη ή του είχε δοθεί λόγω των ειδικών 
συνθηκών της εκστρατείας. Επίσης, ίσως δεν είναι τυχαίο ότι οι λίγες κορινθιακές 
πόλεις, που αναφέρονται στον κατάλογο αυτό, βρίσκονται κοντά στα σημερινά 
σύνορα των δύο περιοχών (Κλεωνές, Ορνεές, Αραιθυρέα) με εξαίρεση τη Σικυώνα, 
ενώ το κράτος των Μυκηνών εμφανίζεται πως εκτεινόταν ως την ανατολική Αχαΐα. Η 
τελευταία αυτή πάντως αναφορά ίσως γίνεται εσκεμμένα από τον Όμηρο ώστε να 
τονιστεί η σπουδαιότητα και η δύναμη του κράτους των Μυκηνών. 

Παρά τα ενδιαφέροντα αυτά στοιχεία, όμως, τα οποία μας παραδίδει ο 
Όμηρος στο έπος του, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ο μόνιμος πολιτικός έλεγχος της 
Κορινθίας, ή έστω και τμήματός της, από τις Μυκήνες καθώς αναπόφευκτα τίθενται 
τα ζητήματα του χρόνου συγγραφής και της ιστορικότητας του έργου της Ιλιάδας. 
Παρ’ όλα αυτά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο Όμηρος είναι η μοναδική 
φιλολογική πηγή που μιλά για μερική ή ολική κυριαρχία των Μυκηνών στην 
Κορινθία και έρχεται μερικώς σε αντίθεση με τον Κορίνθιο ποιητή Εύμελο του 8ου ή 
7ου αι. π.Χ., ο οποίος αναφέρει ότι την Κόρινθο, την οποία ταυτίζει με την Εφύρα, 
κυβερνούσαν ο Σίσυφος και οι απόγονοί του. 

Από την άλλη πλευρά, κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι η Κόρινθος 
κατείχε στρατηγική θέση στη διεξαγωγή του εμπορίου και οι Μυκήνες, που στήριζαν 
τη δύναμή τους και στον έλεγχο των εμπορικών δρόμων, θα πρέπει να είχαν 
επεκτείνει την εξουσία τους τουλάχιστον ως τον Ισθμό ώστε να τον ελέγχουν. Είναι 
άλλωστε γνωστή η ιδιαίτερη προσοχή που είχε δοθεί στην κατασκευή και τη 
διατήρηση ενός εκτεταμένου οδικού δικτύου ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση 
ανθρώπων και αγαθών μεταξύ των δύο περιοχών. Επισημαίνουν, επίσης, ότι οι μικρές 
και ανοχύρωτες θέσεις της Κορινθίας δε θα μπορούσαν να αντισταθούν και να 
διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους μπροστά στη δύναμη των Μυκηνών 
χαρακτηρίζοντας κάποιες θέσεις όπως τις Ζυγουριές, την Κοράκου και τη Γωνιά ως 
κέντρα διοικητικά εξαρτώμενα από τις Μυκήνες.  

Τα αρχαιολογικά, όμως, δεδομένα, τα οποία έχουν αποκαλυφθεί ως σήμερα, 
φανερώνουν μια διαφορετική εικόνα για την Κορινθία καθώς παρατηρείται μια 
αδιάκοπη συνέχεια των θέσεών της αλλά και ταυτόχρονα μια σταδιακή άνοδος του 
αριθμού τους στην πορεία της Υστεροελλαδικής περιόδου. Οπότε, εκτός και αν η 
Κορινθία βρισκόταν ήδη υπό αργολική κυριαρχία, γεγονός εξαιρετικά δύσκολο στο 
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να αποδειχθεί, η επέκταση των Μυκηνών μετά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 1 περίοδο 
θα πρέπει να έγινε πολύ ομαλά, χωρίς να επηρεάσει την τοπική εξέλιξη των 
κατακτημένων περιοχών ή απλά δε συνέβη ποτέ. Στο τελευταίο αυτό συμπέρασμα 
μας οδηγεί και η μελέτη της λεπτότεχνης κορινθιακής κεραμικής, η οποία παρόλο 
που παρέμεινε στιλιστικά αρκετά κοντά στην αργολική, φαίνεται καθαρά πως έχει 
παραχθεί σε τοπικά εργαστήρια, φανερώνει στενές εμπορικές και πολιτιστικές 
σχέσεις μεταξύ των δύο περιοχών αλλά όχι απαραίτητα και πολιτική εξάρτηση. Έτσι, 
το μόνο που μπορούμε να υποθέσουμε με σχετική ασφάλεια είναι ότι, αν τα βόρεια 
όρια της Αργολίδας κατά την Υστεροελλαδική Εποχή ήταν πιο διευρυμένα απ’ ότι τα 
σημερινά, αυτό θα πρέπει να συνέβαινε σε μικρή έκταση και σίγουρα όχι ως την 
περιοχή της Κορίνθου και του Ισθμού.  

 
2.3 Χρονολογικό πλαίσιο3. 

 
 Εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα εκτείνεται χρονολογικά περίπου από 
το 3.000 ως το 1.100 π.Χ. και διαιρείται σε τρεις κύριες περιόδους: την 

Πρώιμη, τη Μέση και την Ύστερη, οι οποίες ειδικότερα για τον ηπειρωτικό ελλαδικό 
χώρο είναι αντίστοιχα γνωστές ως Πρωτοελλαδική, Μεσοελλαδική και 
Υστεροελλαδική περίοδοι. Η Πρωτοελλαδική περίοδος (3.000 - 1.900 π.Χ.), όπως 
φανερώνουν τα αρχαιολογικά δεδομένα, ήταν μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από 
σημαντική ευημερία και ανάπτυξη. Η ευρεία διάδοση της μεταλλουργίας και η 
τεχνολογική πρόοδος σε συνδυασμό με τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, που 
προκάλεσαν οι διεργασίες προς τον εξαστεισμό, δημιούργησαν γοργούς ρυθμούς 
εξέλιξης. Παράλληλα, το ευνοϊκό κλίμα και η στενή επικοινωνία με τα νησιά έδωσαν 
γοργότερη και μεγαλύτερη ανάπτυξη σε περιοχές της νότιας και ανατολικής Ελλάδας, 
όπως στην πεδιάδα της Αργολίδας, όπου ο έλεγχος της αγροτικής παραγωγής 
σύντομα δημιούργησε πλεόνασμα για τη διαχείριση του οποίου αναδείχτηκαν κέντρα 
πολιτικής και οικονομικής εξουσίας.   
 Στα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ., όμως, και κυρίως στις παραθαλάσσιες θέσεις 
της νότιας Ελλάδας και στα νησιά παρατηρούνται εκτεταμένες καταστροφές και 
'διακοπή' της πολιτισμικής συνέχειας που οφείλονται πιθανότατα στην άφιξη και την 
εγκατάσταση νέων πληθυσμιακών στοιχείων. Η αναστάτωση αυτή εμφανίζεται 
ξεκάθαρα στη Λέρνα όπου, πάνω στον κατεστραμμένο οικισμό, ανοικοδομούνται 
κτίρια νέου μεγαροειδούς τύπου, ενώ εμφανίζονται νέοι κεραμικοί τύποι, 
κατασκευασμένοι με διαφορετική τεχνολογία. Αν και εκκρεμεί ακόμα ο 
προσδιορισμός της ακριβούς έκτασης και της φύσης της, η αναστάτωση αυτή έχει 
ερμηνευθεί από πολλούς μελετητές ως η άφιξη του κύριου όγκου των ελληνικών 
φύλων. Έτσι, εγκαινιάζεται η Μεσοελλαδική Εποχή (1.900 - 1.600 π.Χ.), η οποία 
στην αρχή χαρακτηρίζεται από μια συντηρητικότητα στον υλικό πολιτισμό και μια 
πολύ αργή πρόοδο. Σύντομα, όμως, αναπτύσσονται αξιόλογα κέντρα, οι ρυθμοί 
εξέλιξης επιταχύνονται, πυκνώνουν οι επαφές με τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ 
προς το τέλος της εποχής παρουσιάζεται μια ανερχόμενη ηγετική τάξη, η οποία 
αποκτά - άγνωστο ακόμα πώς - σημαντική οικονομική ευμάρεια και δύναμη. Οι 
σημαντικότερες αποδείξεις των εξελίξεων αυτών εντοπίζονται στους ταφικούς 
                                                 
3 Chadwick J., Ο μυκηναϊκός κόσμος, 1977. Hooker J. T., Mycenaean Greece, 1977. Mycenaean 
Greece. Taylor, Lord W., The Mycenaeans, 1983². Δημακοπούλου Κ. (ed), Ο Μυκηναϊκός Κόσμος, 
1988. Dickinson O. T. P. K., Η προέλευση του μυκηναϊκού πολιτισμού, 1992. id., The Aegean Bronze 
Age, 1994. Ντούμας Χρ., Το Αιγαίο και οι πρώιμοι πολιτισμοί του, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, 1996. 
Ruiperez M. S. & Melena J. L., Οι Μυκηναίοι Έλληνες, 1996. Treuil R., Darcque P., Poursat J. - Cl. & 
Touchais G., Οι πολιτισμοί του Αιγαίου, 1996, 303 - 620.     
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κύκλους Α και Β των Μυκηνών. Το πολύτιμο περιεχόμενό τους ανήκε προφανώς στα 
μέλη της πρώτης βασιλικής γενιάς των Μυκηνών, τα οποία φαίνεται πως ασκούνταν 
στον πόλεμο, αγαπούσαν την πολυτέλεια, ενώ διατηρούσαν στενές εμπορικές σχέσεις 
με τον αιγιακό χώρο, την ανατολική Μεσόγειο και τη βορειοδυτική Ευρώπη. 

Όλα τα ανωτέρω σταδιακά συμβάλλουν στη μεταλλαγή της μεσοελλαδικής 
κοινωνίας και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ελλαδικού πολιτισμού, ο οποίος θα 
κυριαρχήσει στο Αιγαίο για μισή περίπου χιλιετία (1.550 - 1.100 π.Χ.). Ο πολιτισμός 
αυτός έχει αποδειχθεί ότι είναι ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός και πήρε το όνομά του 
από το σπουδαιότερο κέντρο του, τις Μυκήνες. Κατά την πρώτη φάση του, την 
Υστεροελλαδική Ι περίοδο (1.550 - 1.500 π.Χ.), έντονα είναι ακόμα τα στοιχεία της 
Μεσοελλαδικής Εποχής, κυρίως στην κεραμική, ενώ εμφανείς είναι και οι επιδράσεις 
από τη μινωική τέχνη και τη θρησκεία. Άλλωστε, ο κεραμικός ρυθμός της περιόδου 
αυτής, ο οποίος τελειοποιείται στην Αργολίδα, φαίνεται καθαρά πως προέρχεται από 
το υστερομινωικό Ι Α ρυθμό. Παράλληλα, κάποιοι οικισμοί εξελίσσονται γρήγορα σε 
σημαντικά αστικά και ‘ανακτορικά’ κέντρα στα οποία αναπτύσσεται ένα πολύπλοκο 
διοικητικό και λογιστικό σύστημα.  
 Στην Υστεροελλαδική ΙΙ περίοδο ( ΥΕ ΙΙ Α 1.500 - 1.450 π.Χ., ΥΕ ΙΙ Β 1.450 
- 1.400 π.Χ.) αντικαθίστανται οι μεσοελλαδικοί τύποι κεραμικής, ενώ επιταχύνονται 
οι ρυθμοί εξέλιξης και προόδου, όπως φαίνεται από τον πλούτο των μνημειωδών 
θολωτών και των θαλαμοειδών τάφων, καθώς και από την ανάπτυξη σημαντικών 
αστικών κέντρων. Στην αρχή της περιόδου αυτής εξακολουθεί να είναι έντονη η 
παρουσία του μινωικού πολιτισμού στην τέχνη και τη θρησκεία αλλά τα πράγματα 
αλλάζουν μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας και την καταστροφή των 
ανακτόρων της Κρήτης. Από τα μέσα του 15ου αιώνα π.Χ. οι Μυκηναίοι εκτοπίζουν 
τους Μινωίτες, εγκαθίστανται στην Κνωσό και κυριαρχούν πια στο χώρο του 
Αιγαίου. Πρόκειται για την εποχή που αποκρυσταλλώνεται η υστεροελλαδική 
κοινωνική διαστρωμάτωση με τη διαμόρφωση μιας τάξης αριστοκρατών και με 
κορωνίδα το ανάκτορο.  

Τα πρωιμότερα κατάλοιπα ανακτορικών κτιρίων δε χρονολογούνται πριν τα 
τέλη του 15ου αιώνα π.Χ., δηλαδή, στην αρχή της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ περιόδου 
(1.400 - 1.100 π.Χ.). Τα κανονικά, όμως, ανάκτορα οικοδομούνται στην Αργολίδα 
κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 2 περίοδο (1.400 - 1.300 π.Χ.) στις ακροπόλεις των 
Μυκηνών και της Τίρυνθας. Πρόκειται στην ουσία για τειχισμένα ανακτορικά 
συγκροτήματα τα οποία αποτελούν το πολιτικό, διοικητικό, οικονομικό και 
στρατιωτικό κέντρο του κράτους. Τα μνημειώδη κυκλώπεια τείχη περικλείουν και 
προστατεύουν την οικία του βασιλιά και της αυλής του, το κρατικό θησαυροφυλάκιο 
και τα βασιλικά εργαστήρια. Αναμφίβολα, οι Μυκήνες αναδεικνύονται ως το 
μεγαλύτερο ανακτορικό κέντρο όχι μόνο της Αργολίδας αλλά και του ευρύτερου 
αιγιακού χώρου, ενώ ακολουθούν η Τίρυνθα και τα σημαντικά κέντρα του Άργους, 
της Μιδέας και της Ασίνης.   

Ο 14ος και ο 13ος αιώνας π.Χ. είναι μια περίοδος μεγάλης ακμής για τον 
υστεροελλαδικό κόσμο καθώς διαμορφώνεται ένας 'κοινός πολιτισμός' που συνδέει 
τα μικρά αυτόνομα κράτη κάτω από κοινά έθιμα, γλώσσα και θρησκεία. Η εμπορική 
δραστηριότητα βρίσκεται στο απόγειό της αυτή την εποχή, όπως καταδεικνύεται από 
τις μεγάλες ποσότητες υστεροελλαδικής κεραμικής που έχουν εντοπισθεί σε θέσεις 
της ανατολικής Μεσογείου και της Ιταλίας αλλά και από τα αντικείμενα ανατολικής 
προέλευσης που βρέθηκαν στην Ελλάδα. Μεγάλοι κρατήρες εικονιστικού ρυθμού με 
απεικονίσεις ανθρώπων, ζώων και αρμάτων, που εντοπίστηκαν σε σημαντικές 
ποσότητες στην Κύπρο και προέρχονται από αργολικά κέντρα παραγωγής, είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σκοπός αυτής της έντονης εμπορικής δραστηριότητας 
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φαίνεται πως ήταν η απόκτηση πολύτιμων πρώτων υλών για την προβολή και την 
πολυτελή διαβίωση της βασιλικής οικογένειας και αυλής. Κάποια από τα 
σπουδαιότερα καλλιτεχνικά εργαστήρια φαίνεται πως ήταν εγκατεστημένα στις 
Μυκήνες και παρήγαγαν εξαιρετικά έργα τοιχογραφίας, σφραγιδογλυφίας, 
ελεφαντουργίας και μεταλλουργίας.  

Παρόλο, όμως, που τα κυκλώπεια τείχη φαίνεται πως προορίζονταν όχι τόσο 
για αμυντικούς αλλά κυρίως για λόγους κύρους και επίδειξης της δύναμης του 
βασιλιά, εντούτοις στα μέσα του 13ου αιώνα π.Χ. (τέλη Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β 1 - 
αρχές Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β 2 περιόδου) φαίνεται πως επικρατεί ένα κλίμα 
ανασφάλειας καθώς ενισχύονται και επεκτείνονται οι υπάρχουσες οχυρώσεις, ενώ 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη υδροδότηση των ακροπόλεων μέσω υπόγειων κρηνών. 
Η αιτία της ανησυχίας αυτής μάς είναι άγνωστη. Δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί αν 
επρόκειτο για κίνδυνο που προερχόταν έξω από τα όρια του μυκηναϊκού κόσμου, για 
εσωτερική διαμάχη μεταξύ κάποιων ηγεμόνων ή για κάποια κοινωνική αναταραχή. 
Τα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ. πάντως είναι μια δύσκολη εποχή για τα ανάκτορα αφού 
η ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου αναστατώνεται από τις επιδρομές των 
‘λαών της θάλασσας’. Συνέπεια αυτής της αναστάτωσης είναι η σημαντική μείωση ή 
ακόμα και η διακοπή των εμπορικών επαφών με την Ανατολή γεγονός που αποτελεί 
μεγάλο πλήγμα για το οικονομικό και διοικητικό σύστημα των ανακτορικών κέντρων 
τα οποία φαίνεται πως στήριζαν τη δύναμή τους σε σημαντικό βαθμό στο εμπόριο.  

Τα οχυρωματικά και αμυντικά έργα, όμως, φαίνεται πως τελικά δεν 
αποτρέπουν την καταστροφή. Γύρω στα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ. πολλά μυκηναϊκά 
κέντρα, όπως οι Μυκήνες, η Τίρυνθα και η Μιδέα, υφίστανται καταστροφές, ενώ 
παράλληλα κάποιες άλλες θέσεις εγκαταλείπονται μερικώς ή και εντελώς. Τα αίτια 
των καταστροφών αυτών δεν έχουν ακόμα διασαφηνιστεί, αν και κατά καιρούς έχουν 
διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, όπως η εισβολή κάποιου ξένου λαού, η κάθοδος των 
Δωριέων, μια βίαιη κλιματική αλλαγή ή μια κοινωνική αναταραχή. Το γεγονός ότι οι 
καταστροφές αυτές δε συνέβησαν ταυτόχρονα δυσκολεύει την προσπάθεια να 
εξευρεθεί μια θεωρία που να δίνει απαντήσεις όλα τα ερωτήματα. Τα πρόσφατα 
αρχαιολογικά ευρήματα από την Τίρυνθα και τη Μιδέα, τα οποία καταδεικνύουν ότι 
ένας ισχυρός σεισμός έπληξε την Αργολίδα στα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ., γεγονός 
που σίγουρα θα επηρέασε και τις Μυκήνες, δεν μπορούν να ερμηνεύσουν 
ικανοποιητικά μια γενικευμένη εγκατάλειψη των οικισμών.  

Παρά τις καταστροφές, όμως, ο μυκηναϊκός κόσμος κατά το 12ο αιώνα π.Χ. 
(Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδος) γνωρίζει μια τελευταία αναλαμπή πριν το οριστικό 
τέλος του. Ο πληθυσμός μετακινείται προς τα παράλια, ενώ κάποιες ομάδες 
μεταναστεύουν στα νησιά του Αιγαίου, τα μικρασιατικά παράλια και την Κύπρο. 
Παράλληλα, οι εμπορικές σχέσεις αποκαθίστανται, αρχίζει εκ νέου η καλλιτεχνική 
και βιοτεχνική παραγωγή, ενώ οι ακροπόλεις των Μυκηνών και της Τίρυνθας 
επισκευάζονται. Η εξασθένιση, όμως, της κεντρικής εξουσίας σε συνδυασμό με τη 
διαρκή συρρίκνωση του πληθυσμού λόγω της μετανάστευσης δημιουργούν ένα κενό, 
το οποίο σπεύδουν να πληρώσουν κάποιες άλλες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες ως 
τότε ζούσαν στην περιφέρεια του μυκηναϊκού κόσμου. Αυτή η πληθυσμιακή 
μετακίνηση είναι γνωστή από την παράδοση και τους αρχαίους συγγραφείς ως η 
κάθοδος των Δωριέων, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πήρε το χαρακτήρα 
οργανωμένου εποικισμού αλλά έφερε μεγάλες αναταραχές στην ηπειρωτική Ελλάδα.  
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2.4 Αναζήτηση των δεδομένων. 
 

α οικιστικά δίκτυα της Αργολίδας κατά την Υστεροελλαδική Εποχή 
φαίνεται πως δεν έχουν αποτελέσει ποτέ ως σήμερα το αντικείμενο μιας 

αυτούσιας και εμπεριστατωμένης επιστημονικής μελέτης. Αντίθετα, κάποιοι 
ερευνητές του μυκηναϊκού πολιτισμού έχουν κατά καιρούς διατυπώσει σε διάφορες 
δημοσιεύσεις και άρθρα, σύντομα και τις περισσότερες φορές αόριστα, τις απόψεις 
και τους προβληματισμούς τους σχετικά με το θέμα αυτό ενταγμένο συνήθως, όμως, 
μέσα σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό και χρονολογικό πλαίσιο. Ειδικότερα, από το 
πρωτοποριακό για την εποχή του άρθρο των J. Haley και C. Blegen στο AJA 32 
(1928), 141 - 154, όπου αναφέρονται οι ως τότε γνωστές αρχαιολογικές θέσεις στο 
προϊστορικό Αιγαίο, και τη σημαντική διδακτορική διατριβή του J. Bintliff, Natural 
Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, BAR Suppl 28 (1977) όπου 
για πρώτη φορά μελετήθηκε η χωροταξία των οικισμών διάφορων περιοχών σε 
συσχετισμό με τη γεωμορφολογία και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του φυσικού 
περιβάλλοντος, ελάχιστες μελέτες έχουν δημοσιευτεί ως τις μέρες μας με 
σημαντικότερη αυτή του R. Hope Simpson, A Gazetteer of Aegean Civilization in the 
Bronze Age: The Mainland and Islands (1979).  

Για τη σωστή διαπραγμάτευση του θέματος, λοιπόν, κρίθηκε απαραίτητο στα 
πλαίσια της παρούσας εργασίας να γίνει εκ νέου καταγραφή των υστεροελλαδικών 
οικισμών της Αργολίδας σύμφωνα με τα πορίσματα των πρόσφατων αρχαιολογικών 
ερευνών καθώς και η σύνταξη ενός ευρετηρίου τους το οποίο να συνοδεύεται από τη 
σχετική βασική βιβλιογραφία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν κατά βάση τα 
σημαντικά συνθετικά έργα του R. Hope Simpson: A Gazetteer of Aegean Civilization 
in the Bronze Age: The Mainland and Islands (1979) και Mycenaean Greece (1981), 
αλλά και του Κ. Συριόπουλου: Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις 
του ελληνικού έθνους (1994), τα οποία και αποτελούν ένα terminus post quem για την 
ως τότε πορεία της αρχαιολογικής έρευνας. Σημειώνουμε, εδώ, ότι για τις περιοχές 
της Ερμιονίδας και της κοιλάδας του Μπερμπατιού και των Λιμνών 
χρησιμοποιήθηκαν κατά βάση οι δημοσιεύσεις των πρόσφατων επιφανειακών 
ερευνών αμερικανικών πανεπιστημίων (Jameson M. H., Runnels C. N. & van Andel 
T. H., A Greek Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present 
Day, 1994) και του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (Wells B. (ed.), The 
Berbati - Limnes Archaeological Survey 1988 - 1990, 1996), οι οποίες συνέβαλαν 
σημαντικά στον εντοπισμό πολλών νέων θέσεων στις περιοχές αυτές. Παράλληλα, 
σημαντική βιβλιογραφία και πληροφορίες αντλήθηκαν από το διαδικτυακό τόπο 
http://ucaswww.mcm.uc.edu/clasics/nestor/nestor.html, τα γενικά εγχειρίδια των: 
Feuer B.: Mycenaean civilization. A research guide (1996), Treuil R., Darcque P., 
Poursat J. - Cl. & Touchais G., Οι πολιτισμοί του Αιγαίου (1996) και Dickinson O., 
The Aegean Bronze Age (1994) αλλά και τα άρθρα των: Rutter J., Review of Aegean 
Prehistory, II. The Prepalatial Bronge Age of the Southern and Central Greek 
Mainland, AJA 97, 1993, 745 - 797 και Shelmerdine C., Review of Aegean 
Prehistory, VI. The Palatial Bronge Age of the Southern and Central Greek Mainland, 
AJA 101, 1997, 537 - 585. Τέλος, η ενημέρωση της βιβλιογραφίας και των 
πορισμάτων της έρευνας ως το χρόνο συγγραφής της παρούσας εργασίας έγινε 
βασικά μέσω των περιοδικών B.C.H (ως 2002), ΑΔ (ως 2000) και ΠΑΕ (ως 2001) 
στα οποία κάθε χρόνο υπάρχει συνοπτική αναφορά του αρχαιολογικού έργου που 
παράγεται στην ελληνική επικράτεια.  
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2.5 Προβλήματα της έρευνας. 
 

αρά τον τεράστιο όγκο του υλικού, το οποίο έχει συγκεντρωθεί ως 
σήμερα χάρη στην έντονη αρχαιολογική δραστηριότητα που 

σημειώνεται στο νομό Αργολίδας ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, σημαντικά είναι 
τα προβλήματα και τα κενά της έρευνας, τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη σύνταξη της 
παρούσας εργασίας και δυσκόλεψαν αρκετά την ισόρροπη ανάπτυξη καθώς και την 
ενδελεχή μελέτη του θέματος. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως υπάρχει μεγάλη 
ανομοιογένεια στην ποιότητα και την ποσότητα των αρχαιολογικών δεδομένων τα 
οποία εδώ και 130 χρόνια έχουν συλλεγεί χωρίς κοινό σκοπό και οργάνωση είτε από 
την ανασκαφική δραστηριότητα είτε από τη διεξαγωγή επιφανειακών ερευνών.    

Ειδικότερα, η έρευνα των υστεροελλαδικών καταλοίπων στην Αργολίδα 
άρχισε στην ουσία όταν ο H. Schliemann το 1876 διενήργησε ανασκαφικές εργασίες 
εντός του οχυρωμένου χώρου των Μυκηνών και ανακάλυψε έναν ταφικό περίβολο με 
πλούσια κτερισμένους τάφους. Ο ίδιος, αν και πρωτοπόρος σε ένα πολύ πρώιμο 
στάδιο της επιστήμης της αρχαιολογίας, διαπνεόταν από ρομαντική διάθεση και 
επιθυμούσε να φέρει στο φως την πρωτεύουσα του ισχυρού κράτους του 
Αγαμέμνονα, όπως το είχε φανταστεί διαβάζοντας τα ομηρικά έπη. Από την ίδια 
διάθεση, όμως, φαίνεται πως διακατέχονταν και οι επόμενοι μελετητές, οι οποίοι για 
αρκετές δεκαετίες είχαν στρέψει την προσοχή τους σχεδόν αποκλειστικά στην έρευνα 
των καταλοίπων της άρχουσας τάξης. Έτσι, το αργολικό πεδίο ως το θεωρούμενο 
κέντρο ενός ακμαίου και ισχυρού μυκηναϊκού κράτους με τα επιβλητικά ανακτορικά 
συγκροτήματα των ακροπόλεων των Μυκηνών και της Τίρυνθας και τα πλούσια 
κτερισμένα ταφικά μνημεία βρέθηκε για πολλές δεκαετίες σχεδόν αποκλειστικά στο 
επίκεντρο της ανασκαφικής δραστηριότητας, αν και ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε στο 
σύνολο της έκτασής του μια ενιαία και συστηματοποιημένη επιφανειακή ή 
ανασκαφική έρευνα. Εξαιτίας της πρακτικής αυτής, όμως, και με εξαίρεση ελάχιστα 
και κάποιες φορές τυχαία ευρήματα που ήρθαν στο φως κυρίως χάρη σε σωστικές 
ανασκαφές για ιδιωτικά ή δημόσια κατασκευαστικά έργα, η υπόλοιπη Αργολίδα 
παραμένει ακόμα σε σημαντικό βαθμό στο περιθώριο της αρχαιολογικής έρευνας με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν ανεξερεύνητες ή ελλιπώς ερευνημένες περιοχές που ίσως 
δίνουν στο σύγχρονο μελετητή μια παραπλανητική εικόνα της κατοίκησής της κατά 
την Υστεροελλαδική Εποχή. Σημειώνουμε, εδώ, μάλιστα, πως στις πρώτες 
αρχαιολογικές ανασκαφές δεν ακολουθήθηκαν αυστηρά επιστημονικές μέθοδοι 
καταγραφής των δεδομένων αφενός γιατί η αρχαιολογία δεν είχε ακόμα ωριμάσει ως 
επιστήμη και αφετέρου γιατί πρωταρχικό σκοπό των ανασκαφέων αποτελούσαν η 
έρευνα όσο το δυνατό μεγαλύτερων εκτάσεων και η ανακάλυψη ‘πολύτιμων’ 
ευρημάτων. Σε αυτό, βέβαια, πρέπει να προστεθεί και η μεγάλη έλλειψη πλήρων και 
αναλυτικών δημοσιεύσεων των ανασκαφικών ερευνών, η γνωστοποίηση των οποίων 
δυστυχώς πραγματοποιείται στην πλειοψηφία της κυρίως μέσω προκαταρκτικών 
δημοσιεύσεων ή σύντομων άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων και περιοδικά.  

Παρά τα πολλά και σημαντικά ευρήματα, όμως, που έχουν αποκαλυφθεί χάρη 
στην έστω και μη συστηματοποιημένη ανασκαφική δραστηριότητα στην Αργολίδα, η 
στροφή κάποιων μελετητών τα τελευταία χρόνια προς μια διαφορετική μέθοδο 
αρχαιολογικής έρευνας πεδίου, την επιφανειακή έρευνα, κατέδειξε πόσο ελλιπείς 
ήταν οι γνώσεις μας και πόσο παραπλανητική μπορεί να είναι η εικόνα που έχει 
σχηματιστεί σήμερα για τα προϊστορικά οικιστικά δίκτυα αποκλειστικά μέσα από τα 
ανασκαφικά δεδομένα και κυρίως όταν αυτά αφορούν σε περιοχές όπου δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ποτέ συστηματική επιφανειακή έρευνα, εντατική ή εκτεταμένη. 
Αποκαλυπτικά ήταν τα πορίσματα των δύο επιφανειακών ερευνών που διεξήχθησαν 
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στην Ερμιονίδα και την κοιλάδα του Μπερμπατιού και των Λιμνών οι οποίες, αν και 
κάλυψαν μόνο ένα μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης του νομού Αργολίδας, 
φαίνεται τελικά πως κατόρθωσαν με σχετική ασφάλεια να δώσουν μια σημαντικά πιο 
ρεαλιστική εικόνα του οικιστικού δικτύου στις περιοχές αυτές κατά την 
Υστεροελλαδική Εποχή. Ειδικότερα, στην Ερμιονίδα σε μια έκταση 44 τχμ. 
εντοπίστηκαν 37 υστεροελλαδικοί οικισμοί, ενώ ως τότε ήταν γνωστοί μόλις 5. 
Επίσης, στην κοιλάδα του Μπερμπατιού και των Λιμνών σε μια έκταση 25 τχμ. 
εντοπίστηκαν 19 οικισμοί, ενώ ως τότε ήταν γνωστός μόνο 1. Αξιοσημείωτο είναι, 
πάντως, πως η ασυμβατότητα των μεθόδων επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας 
καθώς και η ποιότητα και ποσότητα των ευρημάτων που έχουν εντοπιστεί ως σήμερα 
καθιστούν ορισμένες φορές δύσκολη, αν όχι ανέφικτη, τη συνεξέταση κάποιων 
χαρακτηριστικών των οικισμών που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της μορφής και 
της εξέλιξης ενός οικιστικού δικτύου, όπως είναι ο ορισμός, η λειτουργία και ο 
υπολογισμός της έκτασής τους, η χρονολόγηση και η συγχρονία ή η διαχρονικότητα 
της κατοίκησής τους. Παρά τα εγγενή προβλήματα μιας τέτοιας προσπάθειας, όμως, 
σημειώνεται ότι στην παρούσα εργασία δίνεται ίση αξία στους υστεροελλαδικούς 
οικισμούς που έχουν εντοπισθεί μέσα από ανασκαφική έρευνα με αυτούς που έχουν 
εντοπισθεί χάρη στις επιφανειακές έρευνες αν και στη δεύτερη περίπτωση τα 
αρχαιολογικά δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί ανασκαφικά και στη μεγάλη 
πλειοψηφία τους δεν είναι τίποτε άλλο παρά συγκεντρώσεις επιφανειακής κεραμικής 
και τεχνέργων που οι εκάστοτε μελετητές έχουν ερμηνεύσει βάσει δικών τους 
επιστημονικών κριτηρίων ως κατάλοιπα μεμονωμένων οικιών ή οικισμών 
διακρίνοντάς τις έτσι από τυχόν διασκορπισμένα περιεχόμενα κατεστραμμένων 
τάφων ή άλλου είδους εγκαταστάσεις.      

Τόσο, όμως, η ανασκαφική δραστηριότητα όσο και οι επιφανειακές έρευνες 
έχουν καταδείξει ότι για την ορθή διαπραγμάτευση μιας εργασίας, η οποία αφορά 
στην κατανομή των οικισμών μιας περιοχής κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου, πρέπει να τίθενται υπό σοβαρή μελέτη και τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ιδρύθηκαν, αναπτύχθηκαν και εγκαταλειφθήκαν ή 
καταστράφηκαν οι οικισμοί αυτοί αφού το περιβάλλον δεν παραμένει ποτέ στατικό. 
Ειδικότερα, γεωλογικές και εδαφολογικές μελέτες έχουν αποδείξει πως διάφορες 
φυσικές διεργασίες, όπως η διάβρωση, οι αλλουβιακές και κολλουβιακές επιχώσεις, 
οι ευστατικές μεταβολές, οι τεκτονικές κινήσεις και οι κλιματικές αλλαγές σε 
συνδυασμό κάποιες φορές με την ανθρώπινη δραστηριότητα έχουν μεταβάλλει 
σημαντικά το τοπίο από την απώτερη προϊστορία ως σήμερα. Έτσι, κάποιοι 
υστεροελλαδικοί οικισμοί ίσως δεν έχουν ακόμα εντοπισθεί επειδή παραμένουν 
καλυμμένοι κάτω από μεγάλες επιχώσεις ή ίσως έχουν χαθεί για πάντα από την 
καταστροφική δύναμη της διάβρωσης. Παράλληλα, σε κάποιους εντοπισμένους 
οικισμούς δεν είναι εφικτός ο πλήρης καθορισμός της λειτουργίας και της έκτασής 
τους είτε γιατί μεταγενέστερες οικοδομικές φάσεις τούς έχουν καλύψει ή ακόμα και 
καταστρέψει είτε γιατί ακόμα δεν έχει διεξαχθεί κάποια ανασκαφική έρευνα. Παρόλο, 
όμως, που είναι κοινώς αποδεκτό ότι η σύσταση του εδάφους και η ανθρώπινη 
δραστηριότητα συμβάλλουν τόσο στη διατήρηση όσο και στην καταστροφή των 
αρχαιολογικών καταλοίπων οι αλλαγές στο τοπίο δε γίνονται αντιληπτές εκ πρώτης 
όψεως και πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος να διαστρεβλωθεί η εικόνα των προϊστορικών 
οικιστικών δικτύων. Για το λόγο αυτό κρίνεται θεμιτή η ανασύνθεση του αρχαίου 
τοπίου μέσα στο οποίο πρέπει να εξετάζονται τα αρχαιολογικά δεδομένα αφού είναι 
αποδεδειγμένο ότι, εκτός από τους πολιτικούς και τους κοινωνικούς παράγοντες, το 
γεωλογικό υπόβαθρο της κάθε περιοχής συνδέεται άμεσα με τις πλουτροπαραγωγικές 
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πηγές και συνεπώς επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη 
των οικιστικών δικτύων.  

Παρόλ’ αυτά, όμως, τόσο η πορεία της αρχαιολογικής έρευνας όσο και η 
κατάσταση της γνώσης μας για τους υστεροελλαδικούς οικισμούς στην Αργολίδα 
έχουν δημιουργήσει κάποιες ‘γκρίζες’ περιοχές στο νομό, όπως είναι οι ημιορεινές 
περιοχές στα δυτικά και τα νότια του Άργους, στα ανατολικά της Μιδέας και της 
Άριας καθώς και η Επιδαυρία, για τις οποίες διαθέτουμε ελάχιστες ή καθόλου 
πληροφορίες. Λόγω της έλλειψης, λοιπόν, επαρκών στοιχείων δεν είναι εφικτός στα 
πλαίσια της παρούσας εργασίας ο εντοπισμός και η μελέτη των υστεροελλαδικών 
οικιστικών δικτύων σε όλη την έκταση του νομού παρά μόνο στο αργολικό πεδίο, 
στην κοιλάδα του Μπερμπατιού και των Λιμνών καθώς και στην Ερμιονίδα. 
Αξιοσημείωτο βέβαια είναι ότι στην Επιδαυρία υπάρχουν αρκετά στοιχεία, τα οποία 
να επιβεβαιώνουν τη σημαντική κατοίκησή της κατά την Υστεροελλαδική Εποχή, 
όπως είναι τα φτωχά οικοδομικά κατάλοιπα στην Κάντια, τα Ίρια και στο χώρο του 
ιερού του Απόλλωνα Μαλεάτα, οι τάφοι κοντά στους σημερινούς οικισμούς της 
Παλαιάς Επιδαύρου, της Νέας Επιδαύρου και του Λυγουριού, αλλά και η διάσπαρτη 
επιφανειακή κεραμική στη Βάσσα, το Γυφτόκαστρο, το Παλαιοχώρι και τον Πύργο4. 
Σε αυτά, επίσης, πρέπει να προστεθούν ο θολωτός τάφος αλλά οι τρεις λίθινες 
κυκλώπειες γέφυρες στην Καζάρμα, οι οποίες αποτελούν τα κατάλοιπα ενός 
σημαντικού οδικού άξονα που οδηγούσε από τη Ναυπλία στην Επιδαυρία και το 
αντίθετο. Τα ανωτέρω στοιχεία, όμως, αν και αποδεικνύουν την κατοίκηση της 
περιοχής, ελάχιστα αφορούν αυτούς καθαυτούς τους οικισμούς, ενώ είναι πολύ λίγα 
και αποσπασματικά για να ανασυσταθεί σε ικανοποιητικό τουλάχιστον βαθμό κάποιο 
οικιστικό δίκτυο.   

Τέλος, σε μια εργασία που αφορά στη χωροταξική κατανομή των οικισμών 
της Αργολίδας κατά την Υστεροελλαδική Εποχή, εκτός από την αυταπόδεικτη 
αναγκαιότητα της οριοθέτησης του χώρου και της μελέτης του περιβάλλοντος, 
απαραίτητη είναι και η ακριβής ένταξη των αρχαιολογικών δεδομένων στο χρόνο. 
Τόσο η ανασκαφική όσο και η επιφανειακή έρευνα έχουν ως σήμερα δώσει άφθονη 
κεραμική και άλλα τέχνεργα η ενδελεχής μελέτη των οποίων έχει οδηγήσει στη 
δημιουργία μιας αναλυτικής τυπολογίας και στην αρκετά ασφαλή σχετική 
χρονολόγηση των αρχαιολογικών στρωμάτων. Στην προσπάθεια, όμως, να 
χρονολογηθούν απόλυτα τα αρχαιολογικά δεδομένα ενσκήπτουν διάφορα 
προβλήματα αρχίζοντας από τη στερεότυπη και απόλυτα συμβατική τριμερή διαίρεση 
των εποχών, η οποία εφαρμόζεται γενικά στην προσέγγιση και τη μελέτη του 
προϊστορικού Αιγαίου, αν και είναι πια αποδεκτό ότι δεν μπορεί να ερμηνεύσει 
ικανοποιητικά τη δυναμική της ανθρώπινης δραστηριότητας αφού περιλαμβάνει πολύ 
μεγάλες χρονικές περιόδους. Αξιοσημείωτο είναι ότι γενικές χρονολογήσεις των 
καταλοίπων συνήθως απαντούν στις επιφανειακές έρευνες στις οποίες οι ερευνητές 
εμφανίζονται διστακτικοί στο να δώσουν πιο ακριβείς χρονολογήσεις αφού τα 
ευρήματα είναι λίγα και αποσπασματικά.  

Στη μελέτη, όμως, και την ερμηνεία των οικισμών απαιτείται να 
χρησιμοποιούνται χρονικές μονάδες σχετικά μικρής διάρκειας ώστε να είναι 
ευδιάκριτες οι κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές αλλαγές που διαδραματίζονται. Ο 
σχεδιασμός χαρτών και διαγραμμάτων με τη μορφή και την εξέλιξη των 
υστεροελλαδικών οικιστικών δικτύων στην Αργολίδα βασισμένος αποκλειστικά στις 
υποδιαιρέσεις που έχουν προκύψει από τους ρυθμούς της κεραμικής μπορεί να 

                                                 
4 Gazetteer 27, 29, 49 - 50, 52, 53. Mycenaean Greece, 26 - 29, 51, 52, 54. Φαράκλας Ν., Επιδαυρία, 
Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις XII, 1972, 11, 12, 19, 20. 
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αποδειχθεί αρκετά παραπλανητικός όταν δε συνυπολογίζονται και οι ‘πολιτισμικές’ 
φάσεις, όπως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν η προανακτορική, η ανακτορική και 
η μετανακτορική περίοδος, οι οποίες φαίνεται πως ακολουθούν πιο ομαλά τις 
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις. Ειδικότερα, κατά το συσχετισμό των αρχαιολογικών 
δεδομένων με πίνακες απόλυτης χρονολόγησης παρατηρούμε σημαντικές διαφορές 
στις τιμές που προκύπτουν αφού οι χρονικές υποδιαιρέσεις αποδεικνύονται 
δυσανάλογες5. Έτσι, τα 500 περίπου χρόνια που διαρκεί η Υστεροελλαδική Εποχή 
διαιρούνται σύμφωνα με το συνήθη τριμερή χωρισμό σε τρεις κύριες περιόδους, 
Υστεροελλαδική Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, οι οποίες, όμως, είναι χρονικά ανισομερείς, ενώ η 
τελευταία περιλαμβάνει αρκετές υποδιαιρέσεις, Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ1, ΙΙΙΑ2, ΙΙΙΒ1, 
ΙΙΙΒ2 και ΙΙΙΓ. Παράλληλα, με μια πρόχειρη μελέτη της σχετικής και της απόλυτης 
χρονολόγησης των υποδιαιρέσεων αυτών προκύπτουν αρκετές αποκλίσεις στις τιμές 
οι οποίες μπορούν εύκολα να αλλοιώσουν τα πορίσματα μιας συγκριτικής μελέτης. 
Για παράδειγμα, η Υστεροελλαδική Ι περίοδος χρονολογείται από το 1675 - 1600 
π.Χ. ή από το 1600 - 1500 π.Χ. περιλαμβάνοντας 75 - 100 χρόνια ανάλογα με το αν 
θα δεχτούμε την υψηλή ή τη χαμηλή χρονολόγησή της. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι 
πως η υψηλή χρονολόγηση της Υστεροελλαδικής περιόδου Ι, δηλαδή 1675 - 1600 
π.Χ., σχεδόν συμπίπτει με την χαμηλή χρονολόγηση της Μεσοελλαδικής περιόδου 
ΙΙΙ, δηλαδή 1700 - 1600 π.Χ. Παράλληλα, είναι αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατό να 
τοποθετήσουμε στην ίδια κλίμακα την Υστεροελλαδική περίοδο Ι με την ΙΙΙ γιατί η 
πρώτη διαρκεί μόνο 75 - 100 χρόνια, ενώ η δεύτερη 190 - 235. Ένα, όμως, ακόμη 
πρόβλημα που ενσκήπτει από τη μελέτη των οικιστικών δικτύων κατά τη διάρκεια 
της Υστεροελλαδικής Εποχής είναι αυτό της συγχρονίας και της διαχρονίας των 
οικισμών. Συγκεκριμένα, η απαρίθμηση και η σύγκρισή τους ανά περίοδο δεν 
αποτελεί εύκολο αντικείμενο αλλά αντιθέτως μπορεί να αποδειχθεί απλουστευτική 
και να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα αφού κάποιοι οικισμοί μπορεί να 
προϋπήρχαν, ενώ άλλοι μπορεί να ιδρύθηκαν και να εγκαταλείφθηκαν μέσα στην ίδια 
περίοδο ή να συνέχισαν στην επόμενη ή ακόμα να κατοικήθηκαν κατά διαστήματα.   

 
2.6 Παρουσίαση του θέματος. 

 
 δομή της παρούσας εργασίας καθορίστηκε από δύο παράγοντες: α) από 
την ανάγκη παρουσίασης όλων των πιθανών και βεβαιωμένων 

υστεροελλαδικών οικισμών της Αργολίδας είτε αυτοί είναι γνωστοί μέσα από πλήρεις 
είτε από προκαταρκτικές δημοσιεύσεις, άρθρα σε περιοδικά και ανακοινώσεις σε 
συνέδρια καθώς και β) από την ανάγκη να παρατεθούν και να εξετασθούν όλες 
εκείνες οι πληροφορίες και οι παράμετροι, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην 
ανασύσταση της εικόνας της υστεροελλαδικής Αργολίδας και κατ’ επέκταση στον 
εντοπισμό των οικιστικών δικτύων που αναπτύχθηκαν στα όριά της. 

Κατά συνέπεια, λοιπόν, η εργασία αυτή αποτελείται από δύο βασικά μέρη. 
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά και υπό μορφή καταλόγου 
όλοι οι υστεροελλαδικοί οικισμοί που έχουν εντοπισθεί ως σήμερα εντός του νομού 
Αργολίδας μαζί με το ακριβές γεωγραφικό τους στίγμα, όπου αυτό είναι γνωστό. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι το όνομα του κάθε οικισμού ακολουθεί ένα σύντομο κείμενο 
με τα ως σήμερα γνωστά αρχαιολογικά δεδομένα, ενώ παρατίθεται και η βασική 
                                                 
5 Υψηλή χρονολόγηση: Manning S. W., The Absolute chronology of the Aegean Early Bronze Age: 
Archaeology, Radiocarbon and History, Mediterranean Archaeology 3, 1995, 217 - 229. Manning S. 
W., & Weninger B., ‘A light in the dark: Archaeological Wiggle Matching and the Absolute 
Chronology of the close of the Aegean Late Bronze Age’, Antiquity 66, 1992, 636 - 663. Χαμηλή 
χρονολόγηση: Warren P. & Hankey V., Aegean Bronze Age Chronology, 1989, 137 - 169.  

Η 
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σχετική βιβλιογραφία. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο αποτελείται από τρία επί μέρους 
κεφάλαια που αφορούν αντίστοιχα στο αργολικό πεδίο, στην κοιλάδα του 
Μπερμπατιού και των Λιμνών και στη νότια Αργολίδα, γίνεται η παρουσίαση και η 
μελέτη των οικιστικών δικτύων που αναπτύχθηκαν στις περιοχές αυτές. 
Συγκεκριμένα, σε κάθε ένα από αυτά τα τρία κεφάλαια αρχικά δίνεται μια περίληψη 
της ιστορίας των αρχαιολογικών ερευνών, κατόπιν παρατίθενται τα γεωλογικά και 
αρχαιολογικά δεδομένα, μελετώνται η θέση και η λειτουργία του κάθε οικισμού, ενώ 
τέλος αποπειράται η ανασύνθεση και η ερμηνεία του υστεροελλαδικού οικιστικού 
δικτύου.      
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3. Κύριο Μέρος. 
 

3.1 Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί στην Αργολίδα.  
  
1. Άγιος Ηλίας.  
 
 Κοντά στην κορυφή Άγιος Ηλίας του Αραχναίου όρους έχουν εντοπισθεί 
επιφανειακά όστρακα της Υστεροελλαδικής Εποχής. Ίσως πρόκειται για έναν μικρό 
οικισμό ή αγροικία.   
 
Βιβλιογραφία: 
• Rupp D., JFA 3, 1976, 261 - 268. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 14, 176. 
 
2. Άγιος Λεωνίδας. (167N/798E)6  
 
 Κοντά στην εκκλησία του Αγίου Λεωνίδα, 4 χμ. ΒΔ του Παλαιοχωρίου στη 
Νέα Επίδαυρο, έχουν εντοπισθεί επιφανειακά υστεροελλαδικά όστρακα που ίσως 
φανερώνουν την ύπαρξη ενός μικρού οικισμού.  
 
Βιβλιογραφία: 
• Jansen U., AA 53, 1938, 559.  
• Φαράκλας Ν., Επιδαυρία, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις XII, 1972, 11, 19. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 16, 176. 
 
3. Άγιος Νικόλαος Κρανιδίου. (120Ν/83Ε) 

 
Σε ένα χαμηλό ύψωμα, 1 χμ. στα ΒΔ του Κρανιδίου προς την πλευρά της 

πεδιάδας της Κοιλάδας, εντοπίστηκαν 154 επιφανειακά όστρακα από τα οποία τα 35 
χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Α1 και ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. Πρόκειται πιθανότατα 
για τα κατάλοιπα κάποιας οικίας. 
 
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, B38, 193. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Β38, 449. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 246. 

 
 
 
 

                                                 
6 Οι κωδικοί που αναγράφονται εντός παρενθέσεων μετά το όνομα κάποιων υστεροελλαδικών 
οικισμών αφορούν στο γεωγραφικό τους στίγμα όπου αυτό είναι γνωστό. 
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4. Άγιος Σπυρίδων. (128Ν/54Ε) 
 
Περίπου 2,5 χμ. στα ΝΔ της Κοιλάδας, σε ένα ακρωτήρι όπου είναι διάσπαρτα 

τα ίχνη λατόμευσης στο μαλακό ασβεστόλιθο, περισυνελέγησαν 72 επιφανειακά 
όστρακα από τα οποία τα 6 μόνο χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ και ΥΕ ΙΙΙ Α περίοδο. 
Πιθανότατα πρόκειται για λατομείο αλλά πολύ κοντά ίσως υπήρχε και κάποια οικία.   
 
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, C1, 193 - 194. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, C1, 464 - 465. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 255 - 256. 

 
5. Άργος. (127Ν/458Ε)  
 
 Η οικοδόμηση του σημερινού Άργους πάνω στα αρχαία κατάλοιπα καθώς και 
η συνεχής κατοίκηση του χώρου από τη νεολιθική εποχή ως τις μέρες μας μόνο 
αποσπασματική εικόνα μπορούν να μας επιτρέψουν να σχηματίσουμε για τον οικισμό 
κατά την Υστεροελλαδική Εποχή. Παρόλ’ αυτά, τα ως τώρα δεδομένα καταδεικνύουν 
πως ο υστεροελλαδικός οικισμός αναπτύχθηκε στις ανατολικές υπώρειες και τους 
πρόποδες των λόφων της Λάρισας και της Ασπίδας. Τα κατάλοιπα της εποχής αυτής, 
βέβαια, και ιδίως των πρώτων της φάσεων, δεν είναι τόσα πολλά όσο τα 
μεσοελλαδικά, είναι, όμως, αρκετά ώστε να αποδεικνύεται η απρόσκοπτη και 
συνεχής κατοίκηση του χώρου, εφόσον εντοπίζονται στους ίδιους περίπου τομείς. 
Συγκεκριμένα, ένας κροκαλοπαγής δόμος κυκλώπειων διαστάσεων, ο οποίος είναι 
εντοιχισμένος στο μεσαιωνικό φρούριο, καθώς και διάσπαρτη κεραμική 
υποδηλώνουν (;) την υστεροελλαδική παρουσία στο λόφο της Λάρισας, ίσως ακόμα 
και την οχύρωση της κορυφής του. Παράλληλα, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα τα 
οποία έχουν εντοπισθεί ως τώρα από σωστικές ανασκαφές σε οικόπεδα του 
σημερινού Άργους, αν και αποσπασματικά, μας δείχνουν ότι ο υστεροελλαδικός 
οικισμός εκτεινόταν στις ανατολικές υπώρειες της Ασπίδας και στις νότιες συνοικίες. 
Συγκεκριμένα, ο οικισμός αρχικά αναπτύχθηκε στις ανατολικές υπώρειες της 
Ασπίδας συνεχίζοντας τη μεσοελλαδική κατοίκηση, ενώ φαίνεται πως κατά την ΥΕ 
ΙΙΙ Β περίοδο γνώρισε μεγάλη ακμή, επεκτάθηκε προς τα νότια και κατέλαβε και τη 
νότια συνοικία. Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζουν ένα μεγαροειδές κτίριο το οποίο 
χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙ - ΙΙΙ Α περίοδο και είναι διακοσμημένο με τοιχογραφίες 
καθώς και άλλο ένα που διαθέτει μεγάλη εστία. Τις περισσότερες πληροφορίες για 
την υστεροελλαδική κατοίκηση στο Άργος πάντως τις αντλούμε από το πλούσιο και 
εκτεταμένο νεκροταφείο της Δειράδας, το οποίο φαίνεται πως χρησιμοποιούταν σε 
όλες τις φάσεις της περιόδου αλλά κυρίως κατά την ΥΕ ΙΙΙ Α και Β φάση. Το Άργος 
μετά τις καταστροφές του τέλους της ΥΕ ΙΙΙ Β περιόδου δεν εγκαταλείπεται αλλά 
συνεχίζει να κατοικείται και κατά την ΥΕ ΙΙΙ Γ.  
 
Βιβλιογραφία:  
• Volgraff W., BCH 28, 1904, 365 - 399. 
• Volgraff W., BCH 30, 1906, 5 - 45. 
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• Volgraff W., BCH 31, 1907, 139 - 189.  
• Αρβανιτόπουλος Α., ΠΑΕ 1916 - 1919, 73 - 74. 
• Volgraff W., BCH 52, 1928, 476 - 479. 
• Volgraff W., Mnemosyne 56, 1928, 313 - 327. 
• Volgraff W., MAWAL B 4, 1928, 6 - 18.  
• Béquignon Y., BCH 54, 1930, 480. 
• Volgraff W., MAWAL B 3, 1931, 1 - 6. 
• Deshayes J., ΒCH 77, 1953, 59 - 89. 
• Courbin P., BCH 77, 1953, 263. 
• Courbin P., BCH 78, 1954, 177. 
• Deshayes J., BCH 79, 1955, 310 - 312.  
• Courbin P., BCH 80, 1956, 207, 370, 376. 
• Daux G., BCH 83, 1959, 769 - 774.  
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 42 - 43. 
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΔ 19 Β 1, 1964, 123.   
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η Προϊστορία της Πελοποννήσου, 1964, 456 - 458. 
• Daux G., B.C.H 90, 1966, 932 - 933.  
• Deshayes J., Argos, Les Fouilles de la Deiras, 1966.  
• Χαριτωνίδης Σ., ΑΔ 21 Β 1, 1966, 127.  
• Παπαχριστοδούλου Ι., ΑΔ 22 Β, 1967, 172. 
• Croissant Fr. & Bommelaer J - Fr., BCH 92, 1968, 1032, 1036. 
• Παπαχριστοδούλου I., ΑΔ 23 Β 1, 1968, 127.   
• Croissant Fr. & Bommelaer J - Fr., BCH 93, 1969, 991 - 993, 1018 - 1021. 
• Deshayes J., BCH 93, 1969, 574 - 616. 
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη E., ΑΑΑ 3, 1970, 301 - 303.  
• Scoufopoulos N., Mycenaean citadels, SIMA 22, 1971, 29, 33 - 34. 
• Croissant Fr., BCH 95, 1971 748. 
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη E., ΑΔ 26 Β1, 1971, 76 - 82. 
• Croissant Fr., BCH 96, 1972, 886. 
• Κριτζάς Χ., ΑΔ 27 Β 1, 1972, 200 - 202.   
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη E., ΑΔ 28 Β1, 1973, 94 - 122. 
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη E., ΑΔ 29 Β2, 1973 - 1974, 202 - 203, 208.  
• Croissant Fr., BCH 98, 1974, 761.   
• Κάντα A., ΑΑΑ 8, 1975, 259 - 275. 
• Κριτζάς Χ., Πελοποννησιακά, Παράρτημα 6, 1976 - 1978, 173 - 180. 
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, 326 - 331. 
• Aupert P., BCH 103, 1979, 617.  
• Hope Simpson R. & Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no Α8, 43 - 45. 
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη E., Οι τύμβοι του Άργους, 1980.  
• Καζά - Παπαγεωργίου Δ., ΑΔ 35 Β 1, 1980, 116 - 119. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α14, 24. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 9, 172 - 174. 
• Hiesel G., Späthelladische hausarchitektur, 1989, 103 - 104, 175. 
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• Touchais G., Divari - Valakou N., Argos du Néolithique à l’ Époque Géométrique 
στο Argos et l' Argolide: topographie et urbanisme, 1990, 9 - 21. 

• Darcque P., Argos et la plaine argienne à l’ époque mycénienne στο Argos et l' 
Argolide: topographie et urbanisme, 1990, 103 - 115. 

• Ψυχογιού Ο., ΑΔ 47 Β, 1992. 90 - 92.  
• Παπαδημητρίου Α., ΑΔ 49 Β1, 1994, 128 - 132. 
• Ψυχογιού Ο., ΑΔ 49 Β1, 1994, 133.  
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, 796, αρ. 77, 859, αρ. 121, 1006, αρ. 219, 1107, 
αρ. 276, 1196, αρ. 187, 1256, αρ. 84.  

• Παπαδημητρίου Α., ΑΔ 52 Β1, 1997, 135 - 138. 
 
6. Ασίνη. (996Ν/590Ε) 
 
 Ο παράλιος οικισμός της Ασίνης βρίσκεται 8 χμ. περίπου στα ΝΑ του 
Ναυπλίου κοντά στο σημερινό οικισμό του Τολού. Αποτελείται από την ακρόπολη, η 
οποία είναι οικοδομημένη πάνω σε ένα βραχώδη χαμηλό λόφο που προβάλλει στη 
θάλασσα, και την κάτω πόλη, η οποία είναι οικοδομημένη σε άνδηρα ακριβώς στα 
ΒΔ της. Ο σημαντικός αυτός προϊστορικός οικισμός ίσως ήταν οχυρωμένος κατά την 
υστεροελλαδική περίοδο. Παρόλο που και η ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδος δεν αντιπροσωπεύεται 
καλά, φαίνεται πως κατά την ΥΕ ΙΙΙ Γ η θέση εγκαταλείπεται μερικώς χωρίς, όμως, 
να έχει εντοπισθεί κάποιο ίχνος καταστροφής. Σε κτίριο της κάτω πόλης που 
χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙ Γ έχει εντοπισθεί ιερό. Λίγα μέτρα στα Β του οικισμού, 
στο λόφο της Μπαρμπούνας, υπάρχει πλούσιο ΥΕ νεκροταφείο το οποίο 
χρονολογείται από την ΥΕ ΙΙΙ Α ως την ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο.  
 
Βιβλιογραφία: 
• Frödin O. & Persson A. W., Asine I 1922 - 1930, 1938.  
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 47 - 49. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η Προϊστορία της Πελοποννήσου, 1964, 54, 91. 
• Ålin P., OpAth 8, 1968, 87 - 105. 
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΔ 25 Β1, 1970, 157.  
• Scoufopoulos N., Mycenaean citadels, SIMA 22, 1971, 30, 56.   
• Styrenius C., ΑΔ 26 Β1, 1971, 113 - 114. 
• Styrenius C. & Viden A., ΑΑΑ 4, 1971, 147 - 148. 
• Dietz S. & Styrenius C., ΑΔ 27 Β 1, 1972, 231 - 232. 
• Styrenius C., OpAth 11, 1975, 175 - 183. 
• Hägg R. & I., ΑΑΑ 8, 1975, 151 - 153. 
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, 312 - 316. 
• Frizell B., Finds of the Late Helladic Period στο Hägg I. & R. (eds), Excavations 

in the Barbouna Area at Asine 2, 1978, 63 - 91. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A20, 49.  
• Dietz S., Asine II, 2, 1970 - 1974, 1980, 119 - 140. 
• Frizell S., An Early Mycenaean Settlement at Asine, 1980.  
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• Hägg R., 'The house sanctuary at Asine revisited' στο Hägg R & Marinatos N., 
Sanctuaries and cults in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the First 
International Symposium at the Swedish Institute in Athens, 12 - 13 May 1980, 
1981, 91 - 94. 

• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α24, 26.  
• Dietz S., Asine II, 1, 1970 - 1974, 1982. 
• Frizell S., Asine II, 3, 1970 - 1974, 1986. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 11, αρ. 175 - 176. 
• Hiesel G., Späthelladische hausarchitektur, 1989, 70, 84 - 85, 98, 176. 
• Hägg R. & Nordquist G., OpAth 19, 1992, 61 - 63.  
• Penttinen A., OpAth 21, 1996, 149 - 167. 
• Frizell S., στο De Miro E., Godart L. & Sacconi A. (eds), Atti e Memorie del 

Secondo Congreso Internazionale di Micenologia, Roma - Napoli, 14 - 20 ottobre 
1991, 1996, 1288 - 1293.  

• Sjöberg B., Two possible Late Helladic Kilns at Asine: a research note στο Trade 
and production in premonetary Greece, production and the craftsman, 
Proceedings of the 4th and 5th international workshop, Athens 1994 & 1995 4 - 5 , 
SIMA 143, 1997, 89 - 100. 

• Συριόπουλος K. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 
ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, 797, αρ. 85, 861, αρ. 130, 1008, αρ. 229, 1108 - 
1109, αρ. 288, 1197, αρ. 192, 1256, αρ. 87. 

• Πιττερός Χρ., ΑΔ 50 Β1, 1995, 103 - 104. 
 
7. Ασπρόχωμα. (138Ν/163Ε) 

 
Η τοποθεσία Ασπρόχωμα βρίσκεται στις πλαγιές ενός λόφου 2,7 χμ. στα ΒΑ 

της Ερμιόνης, στην περιοχή της Δάρδιζας. Η κορυφή του λόφου είναι απογυμνωμένη 
από κάθε είδους επίχωση. Εκεί, διακρίνονται ίχνη αρχιτεκτονικών καταλοίπων. Σε 
μια έκταση 3,7 εκταρίων περισυνελέγησαν 273 όστρακα από τα οποία 151 
χρονολογούνται στην ΥΕ Ι, ΥΕ ΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Α1, ΥΕ ΙΙΙ Α2 και ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. Στην 
ΥΕ Εποχή χρονολογείται και ένα πόδι από τριβείο. Πρόκειται για μεγάλο οικισμό.  
 
Βιβλιογραφία:  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Ε74, 502. 
• Runnels C, Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 286 - 287, 326.  

 
8. Βάσσα (Δήμαινα). (157Ν/808Ε) 

 
Η Βάσσα βρίσκεται στην Επιδαυρία περίπου 2 χμ. στα ΒΔ του Παλαιοχωρίου, 

στο δρόμο που οδηγεί από την Επίδαυρο στη Δήμαινα. Πρόκειται για ένα μεγάλο 
οικισμό, έκτασης περίπου 2,4 εκταρίων, ο οποίος καταλαμβάνει την κορυφή και τη Ν 
πλαγιά ενός απότομου και βραχώδους λόφου. Ορατά είναι ακόμα τα ίχνη ‘οχύρωσης’, 
ενώ έχει εντοπισθεί άφθονη επιφανειακή κεραμική που χρονολογείται από την ΥΕ Ι 
ως την ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. Οι θαλαμοειδείς τάφοι που έχουν εντοπισθεί στο 
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Παλαιοχώρι στη Νέα Επίδαυρο και χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο ίσως 
σχετίζονται με τον οικισμό αυτό.     
 
Βιβλιογραφία: 
• ΑΑ 26, 1911, 150. 
• AA 29, 1914, 150. 
• Jantzen U., AA 53, 1938, 559. 
• AA 73, 1958, 559.  
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 52.  
• Scoufopoulos N., Mycenaean citadels, SIMA 22, 1971, 31, 57.  
• Φαράκλας Ν., Επιδαυρία, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις XII, 1972, 11, 19.  
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A30, 53.  
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α33, 29. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 112, 199. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994 αρ. 116, 858, αρ. 212, 1004, αρ. 269, 1106.  
 
9. Βρασέρκα. (191Ν/505Ε) 

 
Στα νότια του σημερινού οικισμού της Βρασέρκας, μεταξύ του 

Μοναστηρακίου και του αρχαίου Ηραίου, περισυνελέγησαν σε μια έκταση 2 
εκταρίων επιφανειακά υστεροελλαδικά όστρακα που χρονολογούνται από την ΥΕ ΙΙ 
ως ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. Στην περιοχή αυτή έχουν επίσης ανακαλυφθεί θαλαμοειδείς 
τάφοι που χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ Α - Β περίοδο.   
 
Βιβλιογραφία: 
• Αρβανιτόπουλος Α., ΠΑΕ 1916, 90 - 91. 
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, 289 - 290. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A3Α, 37 - 38.  
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α5, 18. 
• Δημακοπούλου Κ., ΑΔ Β1, 1981, 97 - 99.  
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 113, 199. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994 αρ. 117, 859, αρ. 214, 1005, αρ. 271, 1106.  
 
10. Γιάλιζα #5. (79Ν/110Ε) 

 
Κοντά στο Πόρτο Χέλι, λίγα μέτρα βορειότερα του δρόμου που οδηγεί στην 

περιοχή της Πετροθάλασσας, περισυνελέγησαν 22 επιφανειακά όστρακα σε μια 
έκταση 0,01 εκταρίου από τα οποία μόνο τα 3 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ περίοδο 
γεγονός που κατατάσσει τη Γιάλιζα #5 στους πιθανούς ΥΕ οικισμούς. Ίσως πρόκειται 
για τα κατάλοιπα κάποιας αγροικίας. 
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 Βιβλιογραφία:  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T. H., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Β84, 458. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 252 - 253. 

 
11. Γιάλιζα #10. (84Ν/113Ε) 

 
Η παράλια αυτή τοποθεσία βρίσκεται 5 χμ. περίπου στα ΒΑ του Πόρτο 

Χελίου. Σε μια έκταση 0,3 εκταρίου είναι ορατά κάποια αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, 
ενώ περισυνελέγησαν 172 όστρακα από τα οποία μόνο 3 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙ, 
ΥΕ ΙΙΙ και ΥΕ ΙΙΙ Α1 περίοδο. Πρόκειται πιθανότατα για τα κατάλοιπα κάποιας 
αγροικίας.      
 
Βιβλιογραφία:  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T. H., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Β89, 459. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 253. 

 
12. Γυμνό. (243N/349E) 

 
Στο λόφο Κάστρο 3 χμ. στα Β - ΒΔ της Στέρνας και κοντά στα σύνορα με την 

Κορινθία εντοπίσθηκαν και περισυνελέγησαν επιφανειακά όστρακα τα οποία 
χρονολογούνται από την ΥΕ ΙΙ ως την ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. Εκεί, ίσως βρισκόταν ένας 
οικισμός ο οποίος, αν και απομακρυσμένος, κατείχε προφανώς στρατηγική σημασία 
αφού βρίσκεται στα όρια των δύο περιοχών και ελέγχει το πέρασμα που δημιουργεί ο 
ποταμός Ίναχος.  
 
Βιβλιογραφία: 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A11, 45 - 46.  
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α17, 25. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 30, 180. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994 αρ. 113, 858, αρ. 208, 1003, αρ. 265, 1105.  
   
13. Γυφτόκαστρο. 

 
Περίπου 1 χμ. στα ΝΔ του σημερινού οικισμού του Σταυροποδίου και 6 χμ. 

στα ΒΑ του σημερινού οικισμού των Καρνεζέικων έχουν εντοπισθεί επιφανειακά 
όστρακα που χρονολογούνται στην ΥΕ Εποχή και υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός 
οικισμού.  
 
Βιβλιογραφία: 
• Φαράκλας Ν., Επιδαυρία, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις XII, 1972, 12, 20. 
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• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 31, 180. 
 
14. Επίδαυρος (Ασκληπιείο). (060Ν/780Ε) 
 
 Στο λόφο Κυνόρτιο, περίπου 4,5 χμ. στα ΝΑ του Λιγουριού, σε ένα χώρο 
αφιερωμένο κατά την κλασική και ύστερη αρχαιότητα στον Απόλλωνα Μαλεάτα και 
τον Ασκληπιό, έχουν εντοπισθεί αρκετά ευρήματα προϊστορικής κατοίκησης. Πιο 
συγκεκριμένα, παρατηρείται μια συνεχής εγκατάσταση στο χώρο από την ΠΕ ΙΙ ως 
την ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο, ενώ κατόπιν σημειώνεται ένα σημαντικό κενό ως τα 
γεωμετρικά χρόνια. Ο εντοπισμός υστεροελλαδικών ειδωλίων, σφραγιδόλιθων και 
κεραμικής κάτω από το μεταγενέστερο βωμό ίσως φανερώνει την ύπαρξη ενός ιερού 
στο χώρο, αν και δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί η συνέχεια της λατρείας ως την 
κλασική περίοδο λόγω της έλλειψης αρχαιολογικών δεδομένων.     
 
Βιβλιογραφία: 
• Παπαδημητρίου Ι., ΠΑΕ 1948, 111. 
• Παπαδημητρίου Ι., ΠΑΕ 1949, 94 - 97. 
• Παπαδημητρίου Ι., ΠΑΕ 1950, 199. 
• Παπαδημητρίου Ι., ΠΑΕ 1951, 207 - 208. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η Προϊστορία της Πελοποννήσου, 1964, 54. 
• Φαράκλας Ν., Επιδαυρία, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις XII, 1972, 11, 20. 
• Λαμπρινουδάκης Β., ΠΑΕ 1974, 93.  
• Λαμπρινουδάκης Β., ΠΑΕ 1976 Α, 202 - 207. 
• Λαμπρινουδάκης Β., ΠΑΕ 1977 Α, 187 - 194.  
• Λαμπρινουδάκης Β., ΠΑΕ 1978, 111 - 113. 
• Λαμπρινουδάκης Β., ΠΑΕ 1979, 127 - 129. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A27, 52.  
• Λαμπρινουδάκης Β., ΠΑΕ 1981 Α, 158 - 160.  
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α30, 27, 29. 
• Λαμπρινουδάκης Β., ΠΑΕ 1983 Α, 152 - 156. 
• Λαμπρινουδάκης Β., ΠΑΕ 1987, 52 - 58. 
• Λαμπρινουδάκης Β., ΠΑΕ 1988, 21 - 22. 
• Λαμπρινουδάκης Β., ΠΑΕ 1991, 71. 
• Foley A., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 26, αρ. 178 - 179. 
• Λαμπρινουδάκης Β., ΠΑΕ 1994, 65. 
• Συριόπουλος K. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 82, 797, αρ. 126, 860, αρ. 224, 1007, αρ. 
283, 1108.  

 
15. Ερμιόνη (Μαγούλα). (117Ν/140Ε) 

 
Ο παράλιος αυτός οικισμός, έκτασης 1,8 εκταρίων, βρίσκεται στην κορυφή 

και τη Ν πλαγιά ενός λόφου 1 χμ. στα Δ της Ερμιόνης. Η διάβρωση από τη θάλασσα 
έχει φέρει στο φως τη στρωματογραφία του χώρου. Αρκετά διάσπαρτα αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα είναι ορατά στην πλαγιά του λόφου, ενώ από τα 228 επιφανειακά 
όστρακα, που περισυνελέγησαν, 72 χρονολογούνται στην ΥΕ Ι, ΥΕ ΙΙ Α, ΥΕ ΙΙ Β, ΥΕ 
ΙΙΙ Α1, ΥΕ ΙΙΙ Α2, ΥΕ ΙΙΙ Β2 και ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο. Πρόκειται για μεγάλο οικισμό.  
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Βιβλιογραφία:  
• Φιλαδελφεύς Α., ΠΑΕ 1909, 172.  
• Frickenhaus A. & Müller W., ΑΜ 36, 1911, 35. 
• Jameson M., Hesperia 38, 1959, 109 - 116.  
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 52. 
• McAlister M. & Jameson M., Hesperia 38, 1969, 169 - 185. 
• Φαράκλας Ν., Ερμιονίς - Αλιάς, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις ΧΙΧ, 1973, 9, 13. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A41, 57.  
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α41, 31. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 34, 181. 
• Παπαδημητρίου Α., ΑΔ 49 Β1, 1994, 149. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994 αρ. 88, 797, αρ. 233, 1008, αρ. 292, 1109, αρ. 
195, 1197.   

• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 
Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Ε13, 487 - 8. 

• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 
Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 282 - 283, 325 - 326. 

 
16. Ηλιόκαστρο (Ειλεοί). (899Ν/941Ε) 

 
Στο λόφο του Ηλιόκαστρου, 2 χμ. στα ΒΑ του σημερινού οικισμού των 

Ειλεών (Καρακάσι), υπάρχει η κλασική και ελληνιστική ακρόπολη των Ειλεών. Στον 
οχυρωμένο χώρο, που καταλαμβάνει περίπου 12,9 εκτάρια, έχουν εντοπισθεί κάποια 
όστρακα που χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ περίοδο και υποδηλώνουν την ύπαρξη 
οικισμού.  

 
Βιβλιογραφία: 
• Φιλαδελφεύς Α., ΠΑΕ 1909, 182. 
• Frickenhaus A. & Müller W., ΑΜ 36, 1911, 35. 
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 52. 
• Φαράκλας Ν., Ερμιονίς - Αλιάς, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις ΧΙΧ, 1973, 9, 13. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A42, 57 - 58. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α42, 31. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 24, 178. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 246, 919. 
 
17. Ηλιόκαστρο #1. (175Ν/172Ε) 

 
Η τοποθεσία αυτή βρίσκεται περίπου 1,3 χμ. στα ΒΑ του Ηλιόκαστρου. Σε 

μια έκταση 0,13 εκταρίου περισυνελέγησαν 82 επιφανειακά όστρακα 12 από τα οποία 
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χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ Α2. Επίσης, υπάρχουν υστερορωμαϊκά και βυζαντινά 
όστρακα. Μάλλον πρόκειται για αγροικία.  
 
Βιβλιογραφία:  
• Jameson M, Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, G13, 524. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 318. 

 
18. Ηλιόκαστρο #5. (171Ν/168Ε) 

 
Η τοποθεσία αυτή βρίσκεται στη Ν πλαγιά ενός χαμηλού λόφου 650 μ. στα Δ 

του Ηλιόκαστρου. Σε μια έκταση 0,63 εκταρίων περισυνελέγησαν 111 επιφανειακά 
όστρακα από τα οποία 8 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ. Τα περισσότερα είναι 
βυζαντινά. Μάλλον πρόκειται αγροικία.  

 
Βιβλιογραφία:  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, G23, 525. 
• Runnels C, Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 319. 

 
19. Ηραίο. (184Ν/517Ε)  
  
 Το Ηραίο εντοπίζεται στο ΒΑ άκρο της αργολικής πεδιάδας, 5 χμ. στα ΝΑ 
των Μυκηνών και 7 χμ. στα ΒΑ του Άργους. Τα κατάλοιπα της ΥΕ περιόδου 
συνίστανται σε κάποια υπολείμματα τοίχων και σε σημαντική κεραμική, που 
εντοπίστηκαν στη δυτική και νότια πλαγιά του λόφου όπου αργότερα οικοδομήθηκε 
το αρχαϊκό και κλασικό Ηραίο, καθώς και στο πλούσιο νεκροταφείο που εκτείνεται 
στα ΒΔ. Ο ΥΕ οικισμός, έκτασης περίπου 1,5 εκταρίου, πιθανότατα περιοριζόταν στη 
δυτική και νότια πλαγιά του λόφου. Σε ένα χαμηλό λόφο που ονομάζεται Κεφαλάρι, 
περίπου 350 μ. στα Δ του μεταγενέστερου ιερού, εντοπίστηκε μια οικία της ΥΕ ΙΙΙ Β 
περιόδου. Λίγα είναι τα κατάλοιπα που χρονολογούνται στην ΥΕ Ι περίοδο, ενώ 
φαίνεται πως ο οικισμός ακμάζει κατά την ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. Μετά ο οικισμός 
φαίνεται πως εγκαταλείπεται και δεν κατοικείται πια ως τα γεωμετρικά χρόνια, οπότε, 
όμως, λειτουργεί ως ιερό.  
 
Βιβλιογραφία:  
• Αρβανιτόπουλος Α., ΠΑΕ 1916 - 1919, 74, 93 - 94.  
• Blegen C., Prosymna. The Helladic Settlement preceding the Argive Heraeum, 

vols 1 - 2, 1937. 
• Blegen C. W., AJA 43, 1939, 410. 
• Caskey J. & Amandry P., Hesperia 21, 1952, 165 - 221. 
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΕ 1960, 123 - 135. 
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 37. 
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• Συριόπουλος Κ. Θ., Η Προϊστορία της Πελοποννήσου, 1964, 50.  
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΔ 25 Β 1, 1970, 156. 
• Bintliff, J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, 285 - 289. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A4, 38. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α6, 18 - 19. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 8, 172. 
• Hiesel G., Späthelladische hausarchitektur, 1989, 102 - 103, 193 - 194. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 74, 795. 
 
20. Θερμήσι (Κάστρο). (149Ν/189Ε) 

 
Πάνω σε έναν απόκρημνο λόφο περίπου 2 χμ. στα ΒΔ του Θερμησίου 

υπάρχουν τα κατάλοιπα ενός μεσαιωνικού φρουρίου, μια βυζαντινή εκκλησία και 
σπίτια. Από τα 85 επιφανειακά όστρακα, που περισυνελέγησαν, μόνο 4 
χρονολογούνται στην ΥΕ Ι, ΥΕ ΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Α2 και ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο. Πρόκειται για 
έναν αβέβαιο μικρό οικισμό.   
 
Βιβλιογραφία:  
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 52. 
• Φαράκλας Ν., Ερμιονίς - Αλιάς, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις ΧΙΧ, 1973, 9, 13. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 8, 172. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A40, 57. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α40, 31. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 248, 919. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Ε3, 480. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 270. 

 
21. Ίρια. (940Ν/710Ε) 

 
Στη νοτιοδυτική Επιδαυρία, πάνω στο χαμηλό λόφο του Κάστρου και κοντά 

στο σημερινό οικισμό των Άνω Ιρίων, περίπου 1 χμ. από την ακτή, έχουν εντοπισθεί 
ΥΕ όστρακα που χρονολογούνται από την ΥΕ ΙΙ ως την ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο. Πιο κοντά 
στην ακτή σε έναν άλλο χαμηλό λόφο οι έρευνες έχουν φέρει στο φως τα κατάλοιπα 
μιας οικίας η οποία χρονολογείται στην YE IΙΙ Β 2 και φαίνεται πως καταστράφηκε 
από πυρκαγιά στην αρχή της ΥΕ ΙΙΙ Γ περιόδου.  
Βιβλιογραφία: 
• AA 53, 1938, 561.  
• Gebauer K., ΑΑ 54, 1939, 287 - 294. 
• ΑΑ 55, 1940, 221. 
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• Dundabin T., JHS 54, 1944 - 1945, 82.  
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 50.  
• Χαριτωνίδης Σ., ΑΔ 21, 1966, 130 - 131. 
• Döhl H. στο Tiryns VI, 1973, 136 - 194. 
• Scoufopoulos N., Mycenaean citadels, SIMA 22, 1971, 30, 56 - 57.  
• Φαράκλας Ν., Επιδαυρία, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις XII, 1972, 12, 20. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A23, 50. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α27, 26 - 27.  
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 40, 182. 
• Hiesel G., Späthelladische hausarchitektur, 1989, 15 - 16. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 133, 861, αρ. 231, 1008, αρ. 290, 1109, αρ. 
194, 1197.  

 
22. Καζάρμα. (068Ν/656Ε) 

 
Η Καζάρμα βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου στο μέσο περίπου της 

απόστασης Ναυπλίου - Παλαιάς Επιδαύρου, 700 μ. στα ΝΑ του σημερινού οικισμού 
Βρουτζέικα. Εντός της κλασικής και ελληνιστικής οχύρωσης έχουν εντοπισθεί 
άφθονα ΥΕ όστρακα, που χρονολογούνται από την ΥΕ Ι ως την ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. 
Ευρήματα της ΥΕ ΙΙ Α και ΥΕ ΙΙΙ Γ περιόδου έχουν εντοπισθεί στο θολωτό τάφο που 
βρίσκεται πολύ κοντά. Φαίνεται πως ο ΥΕ οικισμός καταλάμβανε έκταση περίπου 2 
εκταρίων.  

 
Βιβλιογραφία: 
• Lord L. E., AJA 43, 1939, 78 - 84.  
• BCH 79, 1955, 246. 
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 51. 
• Κρυστάλλη Κ., ΑΔ 22 Β 1, 1967, 179 - 180.  
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΑΑ 1, 1968, 236 - 238. 
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΔ 24 Β 1, 1969, 104 - 105.  
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΑΑ 2, 1969, 3 - 6.  
• Scoufopoulos N., Mycenaean citadels, SIMA 22, 1971, 30, 57. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A25, 51. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α28, 27.  
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 49, 183. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 81, 796, αρ. 125, 860, αρ. 223, 1007, αρ. 
282, 1108, αρ. 190, 1196. 

 
23. Κάντια. (095Ν/669Ε) 

 
Ο υστεροελλαδικός αυτός οικισμός βρίσκεται πάνω σε ένα χαμηλό λόφο 200 

μ. περίπου στα Β του σημερινού οικισμού της Κάντιας και 1 χμ. από την ακτή. Στην 
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κορυφή του λόφου, έκτασης 0,4 εκταρίων περίπου, στην οποία υπάρχει η εκκλησία 
της Αγίας Ελεούσας, αλλά και σε χαμηλότερα άνδηρα έχουν εντοπισθεί 
υστεροελλαδικά όστρακα και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που φανερώνουν μια συνεχή 
κατοίκηση της θέσης από την ΥΕ Ι ως την ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο.  
 
Βιβλιογραφία: 
• Möbius H & Wrede W., ΑΑ 42, 1927, 365. 
• Gebauer K., AA 53, 1938, 561.  
• Gebauer K., ΑΑ 54, 1939, 287 - 294. 
• Walter O., ΑΑ 55, 1940, 220. 
• Dunbabin T., JHS 64, 1944 - 1945, 82. 
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 49 - 50.  
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΔ 20 Β 1, 1965, 157. 
• Scoufopoulos N., Mycenaean citadels, SIMA 22, 1971, 30, 56.   
• Döhl H. στο Tiryns VI, 1973, 214 - 215. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A21, 49 - 50. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α25, 26. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 44, 182. 
• Hiesel G., Späthelladische hausarchitektur, 1989, 105 - 106. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 87, 797, αρ. 132, 861, αρ. 231, 1008, αρ. 
289, 1109, αρ. 193, 1197. 

• Πιττερός Χρ., ΑΔ 50 Β1, 1995, 104 - 105, 110 - 111. 
 
24. Κεφαλάρι (Μαγούλα). (065Ν/448Ε) 

 
Ο μικρός αυτός οικισμός βρίσκεται κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό του 

σημερινού οικισμού, 5 χμ. περίπου στα ΝΔ του Άργους και 4,5χμ. από την ακτή. Μια 
ταφή της ΥΕ Ι περιόδου έχει εντοπισθεί, ενώ στην ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο χρονολογούνται 
άφθονα υστεροελλαδικά όστρακα, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και πήλινα ειδώλια.   

 
Βιβλιογραφία: 
• Αρβανιτόπουλος Α., ΠΑΕ 1916, 79. 
• ΑΑ 54, 1939, 271. 
• AM 1975, 171. 
• Κριτζάς Χρ., ΑΔ 29 B, 1973 - 1974, 242 - 243, 246. 
• Touchais G., BCH 104, 1980, 599 - 600.  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, 325 - 326. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A12, 46. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α18, 25. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 51, 184. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 279, 1107, αρ. 188, 1196.  
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25. Κοιλάδα (Άγιος Ιωάννης). (157Ν/71Ε) 
 
Ο οικισμός αυτός, έκτασης περίπου 1,4 εκταρίων, βρίσκεται σε ένα βραχώδες 

ακρωτήρι 4 χμ. στα Δ του σημερινού οικισμού των Φούρνων και περίπου 700μ στα Β 
του σπηλαίου Φράγχθι. Στο κέντρο του χώρου υπάρχει η μικρή εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη και γύρω της διακρίνονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Από τα 258 
επιφανειακά όστρακα, που περισυνελέγησαν, 93 χρονολογούνται στην ΥΕ Ι, ΥΕ ΙΙ, 
ΥΕ ΙΙΙ Α1, ΥΕ ΙΙΙ Α2 και ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο,  μαζί με ένα θραυσμένο ειδώλιο και δύο 
σφονδύλια από στεατίτη. Πρόκειται για έναν οικισμό μεσαίου μεγέθους. 

 
Βιβλιογραφία:  
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 52. 
• Jacobsen T., Hesperia 38, 1969, 343. 
• Scoufopoulos N. C., Mycenaean citadels, SIMA 22, 1971, 30, 57. 
• Φαράκλας Ν., Ερμιονίς - Αλιάς, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις ΧΙΧ, 1973, 9, 13. 
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, F4, 203. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A43, 58.  
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α43, 31. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 54, 184. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, F4, 508. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 289 - 290, 326. 

 
26. Κουβέρτα. (90Ν/150Ε) 

 
Σε ένα λόφο στην παραλία Κουβέρτα περίπου 3,2 χμ. στα Ν της Ερμιόνης και 

σε μια μη καθορισμένη έκταση εντοπίστηκαν 238 επιφανειακά όστρακα από τα οποία 
27 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Α1, ΥΕ ΙΙΙ Α2 και ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. 
Πρόκειται πιθανότατα για τα κατάλοιπα κάποιας οικίας.  
 
Βιβλιογραφία:  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Ε5, 482 - 3. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 273 - 274, 325. 

 
27. Κουκούδι. (146Ν/78Ε) 

 
Κοντά στην κορυφή ενός απότομου λόφου περίπου 1,2 χμ. στα Δ της 

Κοιλάδας και σε μια έκταση 0,16 εκταρίων περισυνελέγησαν 36 επιφανειακά 
όστρακα από τα οποία 12 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ και ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. 
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Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlemt in Prehistoric Greece, BAR 

Suppl. 28i, 1977, C24, 199. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, C24, 469 - 470. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 266. 

 
28. Λέπιτσα #2. (139Ν/58Ε) 

 
Η παράλια αυτή τοποθεσία βρίσκεται σε ένα χαμηλό ακρωτήρι 1,5 χμ. στα Δ 

της Κοιλάδας. Εκεί, έχουν εντοπισθεί ίχνη λατόμευσης σε τρία σημεία χωρίς 
δυνατότητα, όμως, χρονολόγησης. Κοντά στα μικρά αυτά λατομεία και λίγες δεκάδες 
μέτρα από την ακτή έχουν εντοπισθεί 58 επιφανειακά όστρακα από τα οποία 20 
χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Α2 και ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο.  

 
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, C3, 194 - 195. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, C3, 465.  
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 256 - 257, 323. 

 
29. Λέρνα. (025Ν/454Ε) 

 
Πρόκειται για έναν σχεδόν παράλιο οικισμό, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο 

σημερινό οικισμό των Μύλων. Ο προϊστορικός αυτός οικισμός έκτασης περίπου 2,25 
εκταρίων, αν και γνώρισε μεγάλη ακμή κατά την ΠΕ περίοδο, τα ΥΕ κατάλοιπα είναι 
λιγοστά και η κατοίκηση του χώρου μαρτυρείται μόνο μέσα από ταφές που 
χρονολογούνται από την ΥΕ Ι ως την ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. Κατόπιν, φαίνεται πως ο 
οικισμός εγκαταλείπεται.    

 
Βιβλιογραφία: 
• Caskey J., Hesperia 23, 1954, 3 - 30. 
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΕ 94, 1955, 1 - 8. 
• Caskey J., Hesperia 24, 1955, 25 - 49. 
• Βερδελής Ν., ΑΕ 95, 1956, 12 - 13. 
• Caskey J., Hesperia 25, 1956, 147 - 173. 
• Caskey J., Hesperia 26, 1957, 142 - 162. 
• Caskey J., Hesperia 27, 1958, 125 - 144. 
• Caskey J., Hesperia 28, 1959, 81 - 121. 
• Caskey J., Hesperia 29, 1960, 285 - 303. 
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, 317 - 323.  
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• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 
Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A13, 46 - 47. 

• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α19, 25. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 64, 185 - 186. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 83, 797, αρ. 127, 860, αρ. 284, 1108.   
• Wiencke M., Hesperia 67, 1998, 125 - 214. 
 
30. Λίμνες #43. 
 
 Η τοποθεσία αυτή εντοπίζεται στα Ν του σημερινού οικισμού των Λιμνών, 
στη Β πλαγιά του λόφου της Βίγλιζας. Σε μια έκταση περίπου 0,07 εκταρίων 
εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν 85 όστρακα που χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ Α2 
και ΥΕ ΙΙΙ Β1 περίοδο εκτός από 1 που χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙ Γ. Επίσης, 
εντοπίστηκαν 1 μυλόλιθος, 1 σφονδύλι καθώς και 1 ειδώλιο. Πρόκειται πιθανότατα 
αγροικία.  
 
Βιβλιογραφία: 
• Schallin A. L., The Berbati - Limnes archaeological survey. The Late Helladic 

Period στο Wells B. (ed.), The Berbati - Limnes Archaeological Survey 1988 - 
1990, 1996, 157 - 159. 

 
31. Λίμνες #44. 

 
Η τοποθεσία αυτή εντοπίζεται κοντά στη θέση Λίμνες 43, στη Β πλαγιά του 

λόφου της Βίγλιζας αλλά τις χωρίζει ένα μικρό ρέμα. Σε μια έκταση 0,4 εκταρίων 
εντοπίστηκαν 116 τέχνεργα της ΥΕ Εποχής. Η πλειοψηφία των οστράκων 
χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙ Α2 και ΥΕ ΙΙΙ Β1 περίοδο εκτός από ένα θραύσμα κύλικας 
που είναι πρωιμότερο και χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙ Β - ΥΕ ΙΙΙ Α1 περίοδο. Επίσης, 
στη θέση αυτή εντοπίστηκαν μυλόλιθοι και ένα χάλκινο δρεπάνι. Πρόκειται 
πιθανότατα για αγροικία. 
 
Βιβλιογραφία: 
• Schallin A. L., The Berbati - Limnes archaeological survey. The Late Helladic 

Period στο Wells B. (ed.), The Berbati - Limnes Archaeological Survey 1988 - 
1990, 1996, 159 - 163. 

 
32. Λουτρό (Άγιος Ανδρέας). (133Ν/94Ε) 

 
Στην πλαγιά ενός χαμηλού λόφου, 2 χμ. στα Β του Κρανιδίου, 

περισυνελέγησαν 136 επιφανειακά όστρακα από τα οποία 17 χρονολογούνται στην 
ΥΕ Ι, ΥΕ ΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Α2 και ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. Επίσης, εντοπίστηκε πρωτοελλαδική 
και κλασική κεραμική. Μάλλον πρόκειται για αγροικία ή μικρό οικισμό.  

 
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, B9, 187.  
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• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 
Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Β9, 440. 

• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 
Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 239, 322. 

 
33. Λουτρό Κρανιδίου. (143Ν/108Ε) 

 
Σε μια έκταση 0,24 εκταρίων έχουν εντοπισθεί δύο συγκεντρώσεις 150 

συνολικά επιφανειακών οστράκων από τα οποία τα 34 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ, 
ΥΕ ΙΙΙ Α1 και ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. Πρόκειται πιθανότατα για τα υπολείμματα μιας 
αγροικίας. 

   
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, B25, 190. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Β25, 447. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 245, 323. 

 
34. Λυγουριό. (072Ν/708Ε) 

 
Περίπου 4 χμ. στα Δ του Λυγουριού και 800μ από τον οικισμό Χουταλαίικα, 

έχουν εντοπισθεί ΥΕ όστρακα τα οποία χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο 
καθώς και δύο θολωτοί τάφοι.   

 
Βιβλιογραφία: 
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 51.  
• Κριτζάς Χ., ΑΔ 27 Β 1, 1972, 215 - 218. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A26, 52. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 66, 186. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 277, 1107.   
 
35. Μαγούλα Ευστρατίου (Μάσες). (146Ν/78Ε) 

 
Η Μαγούλα Ευστρατίου, που ταυτίζεται με τις αρχαίες Μάσες, βρίσκεται σε 

ένα τεχνητό ύψωμα δημιουργημένο από τη συνεχή κατοίκηση του χώρου, περίπου 1,5 
χμ. στα ΝΑ της Κοιλάδας. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και κεραμική εντοπίζονται 
περίπου σε μια έκταση 5 εκταρίων. Από τα 1133 επιφανειακά όστρακα που 
περισυνελέγησαν τα 38 χρονολογούνται στην ΥΕ Ι, ΥΕ ΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Α1, ΥΕ ΙΙΙ 
Α2, ΥΕ ΙΙΙ Β και ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο.   
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Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, C11, 196 - 197. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, C11, 466. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 259 - 260, 323 - 324. 

 
36. Μαγούλα Σαμιώτη. (64Ν/102Ε)  

 
Σε ένα χαμηλό λόφο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί εν μέρει από τη συνεχή 

κατοίκηση του χώρου, 100 μ. από την ακτή του Κρανιδίου στην περιοχή Φλάμπουρα 
και σε μια έκταση 0,9 εκταρίων εντοπίστηκαν 670 επιφανειακά όστρακα από τα 
οποία προέκυψε πως η κατοίκηση στο χώρο εκτείνεται χρονολογικά από την ΠΕ ως 
την ΥΕ Εποχή. Από τα 60 όστρακα, που αναγνωρίστηκαν ως υστεροελλαδικά, τα 29 
είναι διαγνωστικά και χρονολογούνται στην ΥΕ Ι, ΥΕ ΙΙ Α, ΥΕ ΙΙΙ Α1, ΥΕ ΙΙΙ Α2, ΥΕ 
ΙΙΙΒ. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα τα οποία διακρίνονται πιθανότατα χρονολογούνται 
στην ΠΕ Εποχή. Πρόκειται πιθανότατα για μικρό οικισμό.   

 
Βιβλιογραφία:  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Α6, 422. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 227 - 229, 320 - 321. 

 
37. Μαγούλα Σαμπάριζας (Στρογγυλός λόφος). 
(148Ν/234Ε) 

 
4 χμ. στα Α του σημερινού οικισμού του Θερμησίου σε τμήμα ενός παράλιου 

χαμηλού λόφου, ο οποίος φαίνεται πως δημιουργήθηκε εν μέρει από τη συνεχή 
κατοίκηση, σήμερα είναι οικοδομημένος ένας μικρός οικισμός. Εκεί, σε μια έκταση 
0,16 εκταρίων και ανάμεσα στα σύγχρονα σπίτια διακρίνονται διάσπαρτα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Από τα 278 επιφανειακά όστρακα, που περισυνελέγησαν, 
τα 52 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙ, ΥΕ ΙΙ Α, ΥΕ ΙΙ Β, ΥΕ ΙΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Α1, ΥΕ ΙΙΙ Α2 
και ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. Πρόκειται για τα κατάλοιπα μικρού οικισμού.  
 
Βιβλιογραφία:  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Ε9, 484 - 5. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 276 - 277, 325. 
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38. Μαλανδρένι. (229Ν/401Ε) 
 
Περίπου 700 μ. στα Β του σημερινού ομώνυμου οικισμού και 13 χμ. στα ΒΔ 

του Άργους έχουν αναφερθεί κατάλοιπα ΥΕ οικισμού.   
 

Βιβλιογραφία: 
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 45. 
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, 331. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A10, 45. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α16, 25. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 72, 187 - 188. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 243, 918 - 919. 
 
39. Μελίνδρα. (120Ν/95Ε) 
 
 Η τοποθεσία Μελίνδρα βρίσκεται σε ένα χαμηλό λόφο στα Ν του Προφήτη 
Ηλία Κρανιδίου. Στο χώρο αυτό υπάρχουν δύο μικρές εκκλησίες. Στα Δ τους 
διακρίνονται κάποια αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Από τα 209 επιφανειακά όστρακα που 
περισυνελέγησαν τα 15 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Α2 και ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο.  
Ίσως πρόκειται για ένα μικρό οικισμό. 
 
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, 185. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Β5, 438, 440. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 237, 322.  

   
40. Μιδέα. (113Ν/571Ε) 

 
Πρόκειται για μια οχυρωμένη ακρόπολη, η οποία είναι οικοδομημένη στην 

κορυφή ενός απότομου λόφου στο Α άκρο της αργολικής πεδιάδας, στα ΝΔ του 
ομώνυμου σημερινού οικισμού. Τα κυκλώπεια τείχη περικλείουν μια έκταση περίπου 
5,9 εκταρίων, ενώ οι πρόσφατες έρευνες στο χώρο έδειξαν ότι πιθανότατα πρόκειται 
για το τρίτο ανακτορικό κέντρο της Αργολίδας. Οι ως τώρα ανασκαφές έχουν φέρει 
στο φως κεραμική που καταδεικνύει τη συνεχή προϊστορική κατοίκηση του χώρου 
από την Τελική Νεολιθική ως την Υστεροελλαδική περίοδο, ενώ φαίνεται πως η 
κύρια οικοδομική φάση της Μιδέας χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο στα τέλη 
της οποίας ένας σεισμός προκαλεί εκτεταμένες ζημιές. Παρόλ’ αυτά πάντως φαίνεται 
πως η κατοίκηση συνεχίζεται και στην ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο, αν και η κεραμική που έχει 
εντοπισθεί είναι περιορισμένη.  
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Βιβλιογραφία: 
• Persson Α., The royal tombs at Dendra near Midea, 1931. 
• Persson Α., New tombs at Dendra near Midea, 1942. 
• Βερδελής Ν., ΑΔ 16 Β, 1960, 63 - 65.  
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 40 - 42. 
• Hägg R., OpAth 4, 1962, 79 - 89. 
• Åstrom P., ΑΔ 19 Β 1, 1964, 134. 
• Walberg G., OpAth 7, 1967, 161 - 175. 
• Scoufopoulos N., Mycenaean citadels, SIMA 22, 1971, 30, 54 - 56. 
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, 283 - 285. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A6, Α6Α, 39 - 
40. Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, 18. 

• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α8, 19 - 20. 
• Åstrom P., The Cuirass Tomb and other finds at Dendra, SIMA 4, vol I, II, 1983.  
• Δημακοπούλου Κ & Åstrom P., ΑΔ 38 Β1, 1983, 76 - 78.   
• Åstrom P. & Demakopoulou K., OpAth 16, 1986, 19 - 25. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 21, 177.  
• Åstrom P. et al., OpAth 17, 1988, 7 - 11.  
• Åstrom P. et al., OpAth 18, 1990, 9 - 22. 
• Åstrom P. et al.,  OpAth 19, 1992, 11 - 22. 
• Walberg, G., OpAth 19, 1992, 23 - 39. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 76, 795, αρ. 120, 859, αρ. 217, 1005 - 1006, 
αρ. 273, 1106, αρ. 185, 1196, αρ. 83, 1256.  

• Demakopoulou K. et al., OpAth 20, 1994, 19 - 41.  
• Demakopoulou K., BICS 1995, 151 - 161. 
• Demakopoulou K. et al., OpAth 21, 1996, 13 - 32. 
• Demakopoulou et al., OpAth 22 - 23, 1997 - 1998, 57 - 90. 
• Walberg G., Excavations on the Acropolis of Midea. Results of the Greek - 

Sweedish excavations I. The excavations on the Lower Terraces, 1998. 
• Demakopoulou K. et al., OpAth 27, 2002, 27 - 58. 
• Demakopoulou K. et al., OpAth 28, 2003, 7 - 28. 
• Demakopoulou K. et al, OpAth 29, 2004, 9 - 27. 
 
41. Μοναστηράκι (Μαγούλα). (201Ν/493Ε) 

 
Στα ΝΔ και Α του σημερινού οικισμού Μοναστηράκι, πρώην Πρίφτιανι, στο 

λόφο Μαγούλα, οι έρευνες έφεραν στο φως κάποια οικοδομικά κατάλοιπα και 
επιφανειακά όστρακα. Επίσης, σε διάφορα σημεία εντοπίστηκαν 6 θαλαμοειδείς 
τάφοι που χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ Α και Β περίοδο.  

 
Βιβλιογραφία: 
• Αρβανιτόπουλος Α., ΠΑΕ 1916 - 1919, 90. 
• Φιλαδελφεύς Α., ΑΔ 5 Β, 1919, 34 - 40. 
• BCH 44, 1920, 384.  
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• Wace A., Mycenae, An Archaeological History and Guide, 1949, 4, 130, 137. 
• Χαριτωνίδης Σ., ΑΕ 1952, 19 - 33.  
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 37. 
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, 290. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A3, 37. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α4, 18. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 70, 187. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 213, 1004 - 1005.   
 
42. Μπερμπάτι (Μαστός). (205Ν/554Ε) 

 
Πρόκειται για ένα χαμηλό και βραχώδη λόφο στο νότιο τμήμα της κοιλάδας 

του Μπερμπατιού, 6χμ. περίπου στα Α του σημερινού χωριού των Μυκηνών και 2χμ. 
περίπου στα Δ του σημερινού χωριού της Πρόσυμνας. Τα σημαντικά ευρήματα του 
ΥΕ οικισμού αφορούν σε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, κεραμική, καθώς και ένα 
εργαστήριο κεραμικής με κλίβανο. 1χμ. περίπου στα ΒΔ του Μαστού έχει εντοπισθεί 
ένας θολωτός τάφος της ΥΕ ΙΙΙ Α1 περιόδου καθώς και μια ομάδα θαλαμοειδών 
τάφων σε πλαγιά λόφων στα Δ που χρονολογούνται ως την ΥΕ ΙΙΙ Β2 περίοδο. Από 
την ΥΕ ΙΙΙ Α2 περίοδο ο οικισμός καθώς και η κοιλάδα του Μπερμπατιού φαίνεται 
πως περνούν στη σφαίρα επιρροής των Μυκηνών. Μετά την ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο 
φαίνεται πως ο οικισμός παρακμάζει και η κατοίκηση μειώνεται αφού λίγη κεραμική 
της ΥΕ ΙΙΙ Β2 και ΥΕ ΙΙΙ Γ περιόδου έχει εντοπισθεί.  

 
Βιβλιογραφία: 
• Karo G., AA 50, 1935, 159 - 244. 
• Karo G., ΑΑ 51, 1936, 94 - 181. 
• Jantzen U., ΑΑ 53, 1938, 541 - 585. 
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 40. 
• Säflund G., Excavations at Berbati 1936 - 1937, 1965. 
• Åkerström Å., A Mycenaean potter’s factory at Berbati near Mycenae στο Atti e 

memorie del Primo Congreso Internazionale di Micenologia, Roma 27 settembre - 
3 ottobre 1967, vol I, 1968, 48 - 53. 

• Bintliff, J. Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 
BAR Suppl. 28i, 1977, 305 - 307. 

• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 
Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A5, 39. 

• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α7, 19. 
• Holmberg E., A Mycenaean chamber tomb near Berbati in Argolis, 1983. 
• Frizell S., The Tholos tomb at Berbati, Op. Ath. 15, 1984, 25 - 44. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 19, 177. 
• Hiesel G., Späthelladische hausarchitektur, 1989, 99 - 100. 
• Wells B., Runnels C., & Zangger E., The Berbati - Limnes Archaeological 

Survey: the 1988 season., OpAth 18, 1990, 207 - 238. 
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• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 
ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 73, 795, αρ. 115, 858, αρ. 211, 1004, αρ. 
268, 1105. 

• Shelton K., The Late Helladic Pottery from Prosymna, SIMA 138, 1996.  
• Schallin A. - L., The Berbati - Limnes archaeological survey. The Late Helladic 

Period στο Wells B. (ed.) The Berbati - Limnes Archaeological Survey 1988 - 
1990, 1996, 123 - 175. 

•  Schallin A. - L., The late Bronze Age potter’s workshop at Mastos in the Berbati 
Valley στο Trade and production in premonetary Greece, production and the 
craftsman, Proceedings of the 4th and 5th international workshop, Athens 1994 & 
1995 4 - 5 , SIMA 143, 1997, 73 - 88. 

• Schallin A. - L., ‘Pots for sale: the Late Helladic III A and III B ceramic 
production at Berbati στο Wells B. (ed) New research on Old Material from Asine 
and Berbati, 2002, 141 - 155.  

 
43. Μπερμπάτι #428. 

 
Η τοποθεσία αυτή εντοπίζεται στην επικλινή πλαγιά ενός λόφου με θέα προς 

την κοιλάδα κοντά στο μυκηναϊκό δρόμο που οδηγούσε στις Μυκήνες. Σε μια έκταση 
0,09 εκταρίων κοντά στην κορυφή του λόφου εντοπίστηκε μεγάλη συγκέντρωση 
αποκλειστικά ΥΕ κεραμικής. Από τα 900 περίπου επιφανειακά όστρακα που 
εντοπίστηκαν περισυνελέγησαν 78 από τα οποία η μεγάλη πλειοψηφία είναι 
λεπτότεχνα και χρονολογούνται στα τέλη της ΥΕ ΙΙΙ Α2 περιόδου εκτός από 1 
θραύσμα απιόσχημου πιθαμφορέα που χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙ Β - ΥΕ ΙΙΙ Α 
περίοδο καθώς και 1 θραύσμα κύλικας που χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙΙ Β1 περίοδο. 
Πρόκειται πιθανότατα για αγροικία.  

 
Βιβλιογραφία: 
• Schallin A. - L., The Berbati - Limnes archaeological survey. The Late Helladic 

Period στο Wells B. (ed.), The Berbati - Limnes Archaeological Survey 1988 - 
1990, 1996, 126 - 131. 

 
44. Μπερμπάτι #35. 
  

Στα ΝΑ του ΥΕ οικισμού του Μαστού, σε ένα χαμηλό λόφο, εντοπίστηκε 
φθαρμένη κεραμική της ΥΕ ΙΙΙ περιόδου. Στον περιβάλλοντα χώρο τα όστρακα που 
εντοπίστηκαν χρονολογούνται από την ΥΕ ΙΙΙ Α2 ως ΥΕ ΙΙΙ Β1 περίοδο. Η απουσία 
χονδροειδούς κεραμικής έχει ερμηνευθεί ως εποχιακή κατοίκηση. Πρόκειται 
πιθανότατα για μικρή εγκατάσταση, αγροικία ή κτηνοτροφική εγκατάσταση.   

 
Βιβλιογραφία: 
• Schallin A. - L., The Berbati - Limnes archaeological survey. The Late Helladic 

Period στο Wells B. (ed.), The Berbati - Limnes Archaeological Survey 1988 - 
1990, 1996, 148 - 149. 
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45. Μπερμπάτι #301. 
 
 Στο επίπεδο της κοιλάδας του Μπερμπατιού, 2χμ. στα Α του λόφου του 
Μαστού και σε μια έκταση περίπου 0,1 εκταρίου περισυνελέγησαν 70 όστρακα που 
χρονολογούνται αποκλειστικά στην ΥΕ ΙΙΙ Α2 περίοδο. Πρόκειται πιθανότατα για 
μικρή εγκατάσταση ή αγροικία.  
 
Βιβλιογραφία: 
• Schallin A. - L., The Berbati - Limnes archaeological survey. The Late Helladic 

Period στο Wells B. (ed.), The Berbati - Limnes Archaeological Survey 1988 - 
1990, 1996, 149 - 150.  

 
46. Μπερμπάτι #306. 
 
 Στα ΝΔ της θέσης ‘Μπερμπάτι 301’ και σε μια έκταση περίπου 0,3 εκταρίων 
εντοπίστηκε αποκλειστικά ΥΕ κεραμική. Τα 130 όστρακα που περισυνελέγησαν 
χρονολογούνται από την ΥΕ ΙΙΙΑ2 ως την ΥΕ ΙΙΙ Β1 περίοδο. Επίσης, εντοπίστηκαν 
κάποια ειδώλια, ενώ παρατηρήθηκαν στην εγγύς περιοχή ίχνη λατόμευσης στον 
κροκαλοπαγή ασβεστόλιθο. Πρόκειται πιθανότατα για μικρή εγκατάσταση ή 
αγροικία.  
 
Βιβλιογραφία: 
• Schallin A. - L., The Berbati - Limnes archaeological survey. The Late Helladic 

Period στο Wells B. (ed.), The Berbati - Limnes Archaeological Survey 1988 - 
1990, 1996, 150 - 155. 

 
47. Μπερμπάτι #414. 
 
 Κοντά στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου στα Β του σημερινού οικισμού 
της Πρόσυμνας και σε μια έκταση περίπου 0,1 εκταρίου περισυνελέγησαν 17 
όστρακα που χρονολογούνται από την ΥΕ ΙΙΙ Α2 ως την ΥΕ ΙΙΙ Β2 περίοδο. 
Πρόκειται πιθανότατα για μικρό οικισμό ή για αγροικία 
 
Βιβλιογραφία: 
• Schallin A. - L., The Berbati - Limnes archaeological survey. The Late Helladic 

Period στο Wells B. (ed.) The Berbati - Limnes Archaeological Survey 1988 - 
1990, 1996, 155.  

 
48. Μυγιό #12. 
 
 Στη ΝΔ πλαγιά του λόφου Καθίλι, σε μια μικρή στενή κοιλάδα που συνδέεται 
με την κοιλάδα του Αγιονορίου στα ΒΑ του σημερινού οικισμού των Λιμνών, 
εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν 50 φθαρμένα όστρακα που χρονολογούνται από 
την ΥΕ ΙΙΙ Α1 ως την ΥΕ ΙΙΙ Β2 περίοδο. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν και ίχνη 
λατόμευσης στον εγγύς χώρο. Πρόκειται πιθανότατα για αγροικία.  
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 Βιβλιογραφία: 
• Schallin A. - L., The Berbati - Limnes archaeological survey. The Late Helladic 

Period στο Wells B. (ed.), The Berbati - Limnes Archaeological Survey 1988 - 
1990, 1996, 163 - 165. 

 
49. Μυκήνες. (227N/503E) 

 
Οι Μυκήνες υπήρξαν το σπουδαιότερο ανακτορικό κέντρο της 

Υστεροελλαδικής Εποχής. Οικοδομημένες στην κορυφή ενός χαμηλού λόφου μέσα 
σε ένα τραχύ περιβάλλον είχαν υπό τον έλεγχό τους τουλάχιστον ένα τμήμα της 
αργολικής πεδιάδας και τους εμπορικούς δρόμους προς την Κορινθία. Πρόκειται για 
μια σημαντική μεσοελλαδική θέση η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο 
ανακτορικό κέντρο, το οποίο αποτελούσε την έδρα μιας ισχυρής βασιλικής γενιάς. Το 
εντυπωσιακό κυκλώπειο τείχος περιέκλειε το ανακτορικό συγκρότημα, αποθήκες για 
το πλεόνασμα του πλούτου, εργαστήρια, ένα θρησκευτικό κέντρο, τον ταφικό κύκλο 
Α καθώς και πολλούς βοηθητικούς χώρους. Γύρω από το τείχος αυτό έχουν έρθει στο 
φως οικοδομικά κατάλοιπα σπιτιών όπου εκτελούνταν εργασίες σχετικές με την 
ανακτορική δραστηριότητα, πλούσια νεκροταφεία καθώς και μικροί δορυφορικοί 
αγροτικοί οικισμοί και αγροικίες που ελέγχονταν διοικητικά από τις Μυκήνες.   

Οι Μυκήνες, δηλαδή, η ακρόπολη και ο οικισμός που εκτεινόταν στα βόρεια, 
δυτικά και νοτιοδυτικά της και κυρίως στις περιοχές Πεζούλια και Παναγιά 
υπολογίζεται πως καταλάμβαναν έκταση περίπου 32 εκταρίων. Η διοικητική, όμως, 
περιφέρεια των Μυκηνών φαίνεται πως καταλάμβανε περίπου 350 εκτάρια, 
συμπεριλαμβανομένων των νεκροταφείων και των πλουτοπαραγωγικών πηγών, 
περίπου από το Ασπρόχωμα στα βόρεια ως το ρέμα Χώνια - Γουβιά στα νότια. Οι 
όγκοι του Προφήτη Ηλία και της Σάρρας φαίνεται πως αποτελούσαν το φυσικό όριο 
προς τα ανατολικά.   

Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που χρονολογούνται στις ΥΕ Ι και ΙΙ περιόδους 
είναι ελάχιστα. Κάποιοι, όμως, παρ’ όλα αυτά υποστηρίζουν ότι ήδη από τις πρώτες 
φάσεις της ΥΕ εποχής πρέπει να είχε οικοδομηθεί ένα πρώιμο ‘ανάκτορο’ στη θέση 
του μεταγενέστερου ανακτόρου. Την τελική της μορφή η ακρόπολη φαίνεται πως 
άρχισε να την αποκτά μετά την αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα που 
σημειώθηκε στα μέσα του 13ου αιώνα π.Χ. και κατέστρεψε τα περισσότερα 
προγενέστερα οικοδομήματα. Τότε χρονολογείται και το ανακτορικό συγκρότημα 
που οικοδομήθηκε στην κορυφή της ακρόπολης. Στα τέλη του αιώνα αυτού οι 
Μυκήνες επλήγησαν από έναν ισχυρό σεισμό και την πυρκαγιά που ακολούθησε. 
Σύντομα, όμως, οι ζημιές επιδιορθώθηκαν και η κατοίκηση του χώρου συνεχίστηκε 
απρόσκοπτα και κατά την ΥΕ ΙΙΙ Γ χωρίς, όμως, να παρατηρείται η ίδια ακμή. Προς 
τα τέλη της Υστεροελλαδικής Εποχής σημειώθηκαν νέες καταστροφές από πυρκαγιά 
σε ορισμένα οικοδομήματα της ακρόπολης και οι Μυκήνες, χωρίς να εγκαταλειφθούν 
εντελώς, χάνουν την αίγλη τους, τη δύναμή τους και γνωρίζουν μεγάλη παρακμή.   
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• Τσούντας Χρ., ΠΑΕ 1886, 59 - 79.  
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50. Ναύπλιο. (043Ν/523Ε) 

 
Διάσπαρτα είναι στην πόλη του Ναυπλίου τα ευρήματα που φανερώνουν την 

ΥΕ κατοίκηση του χώρου. Ειδικότερα, αρκετά ΥΕ όστρακα έχουν εντοπιστεί στην 
περιοχή της Πρόνοιας, στα πρανή του Παλαμηδίου, στην Ακροναυπλία αλλά και την 
κάτω πόλη, ενώ ελάχιστα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα έχουν εντοπισθεί στην Πρόνοια. 
Η σημασία της θέσης ωστόσο επιβεβαιώνεται κυρίως από τα πλούσια ευρήματα των 
θαλαμοειδών τάφων που έχουν ανασκαφεί στην Πρόνοια και χρονολογούνται από 
την ΥΕ ΙΙΙ Α ως την ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο.   
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• Πιττερός Χρ., ΑΔ 52 Β1, 1997, 145 - 146. 
 
51. Παντελέικα. (122Ν/45Ε) 

 
Η τοποθεσία Παντελέικα βρίσκεται σε ένα μικρό ακρωτήρι 4χμ. στα ΝΔ του 

σημερινού οικισμού της Κοιλάδας. Είναι καλυμμένη από αλλουβιακές αποθέσεις οι 
οποίες σήμερα διαβρώνονται από τη θάλασσα. Σε μια μη καθορισμένη περιοχή 
εντοπίστηκαν 244 όστρακα από τα οποία 76 χρονολογούνται στην ΥΕ Ι, ΥΕ ΙΙ, ΥΕ 
ΙΙΙ Α1, ΥΕ ΙΙΙ Α2, ΥΕ ΙΙΙ Β και ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο, καθώς και ένα ειδώλιο ζώου. 
Πρόκειται πιθανότατα για οικία.  
 
Βιβλιογραφία:  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Β41, 450. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 249 - 250. 

 
52. Πεδιάδα Φούρνων #10. (157Ν/94Ε) 

 
Περίπου 1,3χμ. στα Δ - ΒΔ του σημερινού οικισμού των Φούρνων και σε μια 

έκταση 0,07 εκταρίων περισυνελέγησαν 57 επιφανειακά όστρακα από τα οποία 3 
μόνο χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο γεγονός που χαρακτηρίζει τη θέση ως 
πιθανή. Ίσως πρόκειται για αγροικία. 

 
Βιβλιογραφία:  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, F58, 518. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 314. 

 
53. Πέτρες. (161Ν/102Ε) 

 
Στην πεδιάδα των Φούρνων, 500μ στα ΒΔ του ομώνυμου οικισμού και σε μια 

έκταση 2,2 εκταρίων περισυνελέγησαν 885 επιφανειακά όστρακα από τα οποία η 
μεγάλη πλειοψηφία είναι ΠΕ και μόνο 6 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ, ΥΕ Α2 και ΥΕ 
ΙΙΙ Β περίοδο. Μάλλον πρόκειται για οικισμό.  

 
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, F32, 204 - 205. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, F32, 513. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 312.  
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54. Πικροδάφνη #2. (107Ν/104Ε) 
 
Σε ένα χαμηλό λόφο 5,8χμ. στα ΝΔ της Ερμιόνης, γύρω από ένα σύγχρονο 

αλώνι και σε μια έκταση 0,34 εκταρίων περισυνελέγησαν 22 επιφανειακά όστρακα 
από τα οποία μόνο 3 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙ Α και ΥΕ ΙΙΙ Α1 περίοδο γεγονός 
που κατατάσσει την Πικροδάφνη #2 στις πιθανές ΥΕ θέσεις. Τα υπόλοιπα είναι 
κλασικά και ελληνιστικά. Πρόκειται πιθανότατα για αγροικία. 

 
Βιβλιογραφία:   
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Β95, 462. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 253, 323.  

 
55. Πικροδάφνη #3. (107Ν/107Ε) 
 
 Στην κορυφή και τη νότια πλαγιά μιας ράχης στα Α της Πικροδάφνης #2, 
5,6χμ. ΝΔ της Ερμιόνης και σε μια έκταση 0,12 εκταρίων είναι ορατά λίγα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, ενώ από το χώρο αυτό έχουν περισυλεγή 91 επιφανειακά 
όστρακα από τα οποία 13 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Α2 και ΥΕ ΙΙΙ Β 
περίοδο. Μάλλον πρόκειται για τα κατάλοιπα κάποιας αγροικίας. 
 
Βιβλιογραφία:  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Β97, 462. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 254, 323.  

 
56. Πικροδάφνη #4. (106Ν/110Ε) 

 
Στην κορυφή ενός χαμηλού λόφου 5,3χμ. στα ΝΔ της Ερμιόνης και κοντά 

στην Πικροδάφνη #3  περισυνελέγησαν μια έκταση 0,23 εκταρίων σε 97 επιφανειακά 
όστρακα από τα οποία τα 13 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Α2, ΥΕ ΙΙΙ Β και 
ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο.  
 
Βιβλιογραφία:  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Β98, 462. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 254 - 255, 323. 

 
57. Προφήτης Ηλίας. (080N/598E) 

 
Πρόκειται στην ουσία για τον επικλινή λόφο στην κορυφή του οποίου υπάρχει 

η μικρή εκκλησία του Προφήτη Ηλία στα ΒΔ του σημερινού οικισμού του Αγίου 
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Αδριανού, γνωστού και ως Κατσίγκρι. Σε μια έκταση περίπου 4,5 εκταρίων 
εντοπίζονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και πληθώρα επιφανειακών οστράκων τα 
οποία φανερώνουν την ύπαρξη ενός ΥΕ μικρού οικισμού ή αγροικίας που 
χρονολογείται από την ΥΕ ΙΙ ως την ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο.    
 
Βιβλιογραφία: 
• Karo G., ΑΑ 45, 1930, 112 - 113. 
• Megaw A. H. S., AR 1963, 16. 
• Daux G., BCH 87, 1963, 748. 
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΔ 18 Β 1, 1963, 65 - 66. 
• Scoufopoulos N., Mycenaean citadels, SIMA 22, 1971, 31, 57.  
• Balcer J., AJA 78, 1974, 149. 
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in prehistoric Greece, 

BAR 28i, 1977, 307 - 308. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A24, 51. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α13, 23. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 48, 183. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 124, 860, αρ. 222, 1007, αρ. 281, 1108.   
 
58. Προφήτης Ηλίας Κρανιδίου. (127Ν/98Ε) 

 
Στην κορυφή ενός λόφου 1,7χμ. στα ΒΑ του σημερινού οικισμού του 

Κρανιδίου, εκεί όπου ίσως υπήρχε κάποιο προϊστορικό ιερό, είναι σήμερα 
οικοδομημένη η μικρή εκκλησία του Προφήτη Ηλία. Μια ξερολιθιά ύψους 2μ και 
πάχους 1,5μ από τα Ν και τα Δ σε συνδυασμό με τον γκρεμό στα Β και τα Α 
περικλείει ένα χώρο περίπου 90τμ. Χαμηλότερα, μια ξερολιθιά πάχους περίπου 3μ. 
διατρέχει για περισσότερα από 200μ τη ΝΔ πλαγιά. Ανάμεσα σε αυτούς τους 
περιβόλους διακρίνονται υπολείμματα τοίχων. Σε μια έκταση 0,15 εκταρίων 
περισυνελέγησαν 165 επιφανειακά όστρακα από τα οποία τα 79 χρονολογούνται στην 
ΥΕ ΙΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Β και YE III Γ περίοδο. Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο χάντρες από 
στεατίτη, ένα θραυσμένο ειδώλιο τύπου Ψ, ένα υφαντικό βάρος από μόλυβδο και ένα 
τριποδικό τριβείο από ανδεσίτη τα οποία χρονολογήθηκαν επίσης στην ΥΕ Εποχή. 
Πρόκειται για μικρό οικισμό ή για ιερό κορυφής.  

 
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, B21, 151 - 155, 190.  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Β21, 444 -5. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 242 - 243, 322 -323. 
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59. Προφήτης Ηλίας Φούρνων. 156Ν/102Ε 
 
Στα Ν του σημερινού οικισμού των Φούρνων, στη Β πλαγιά ενός υψώματος 

όπου υπάρχει η μικρή εκκλησία του Προφήτη Ηλία έχουν περισυλεγεί 545 
επιφανειακά όστρακα από τα οποία τα 257 χρονολογούνται στην ΥΕ Ι, ΥΕ ΙΙ, ΥΕ ΙΙ 
Α, ΥΕ ΙΙ Β, ΥΕ ΙΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Α1, ΥΕ ΙΙΙ Β και ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο. Πρόκειται πιθανότατα 
για μικρό οικισμό. 

 
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, F5, 203 - 204.  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, F5, 509. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 292 - 294, 326 - 327. 

 
60. Πύργος. 

 
Επιφανειακά όστρακα της ΥΕ ΙΙΙ Β περιόδου έχουν εντοπισθεί στη θέση 

Πύργος 3,5χμ. περίπου στα ΒΑ του σημερινού οικισμού των Λιμνών κοντά στα όρια 
του νομού με την Κορινθία.  
 
Βιβλιογραφία: 
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 51.  
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 90, 193. 
 
61. Πύργος.  

 
Στη ΝΔ Επιδαυρία, 3,5χμ. περίπου στα ΒΑ των Ιρίων έχουν εντοπισθεί ΥΕ 

κατάλοιπα που υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός οικισμού.  
 
Βιβλιογραφία: 
• Φαράκλας Ν., Επιδαυρία, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις XII, 1972, 12, 20. 
  
62. Ράχη Δουρούφι (Δρουκουλίνα). (134Ν/67Ε) 

 
Στη Β - ΒΑ πλαγιά ενός λόφου περίπου 2χμ. Ν του σημερινού οικισμού της 

Κοιλάδας έχουν περισυλεγεί 255 επιφανειακά όστρακα σε μια έκταση 0,6 εκταρίων 
από οποία τα 16 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ περίοδο. Επίσης, εντοπίστηκε 
γεωμετρική, αρχαϊκή, κλασική και σύγχρονη κεραμική. Διατηρούνται λίγα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Πρόκειται πιθανότατα για αγροικία.   
 
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, B2, 184 - 185.  
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• Jameson M., Runnels C., van Andel Τ., A Greek Countryside, The Southern 
Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, Β2, 437 - 438. 

• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 
Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 235, 322. 

 
63. Σπηλιά του Κότηνα. (188Ν/163Ε) 

 
Πρόκειται για ένα σπήλαιο στο όρος Κότηνα, περίπου 2,5χμ. στα Β του 

Ηλιόκαστρου. Έγινε προσβάσιμο μετά την κατάρρευση της οροφής του κάποια 
στιγμή κατά την αρχαιότητα, ενώ σήμερα χρησιμοποιείται ως ποιμνιοστάσιο. Από τα 
175 επιφανειακά όστρακα που περισυνελέγησαν τα περισσότερα είναι νεολιθικά και 
μόνο 5 είναι ΥΕ και χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Β και ΥΕ ΙΙΙ Γ.  
 
Βιβλιογραφία:  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, G9, 521. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 317, 330. 

 
64. Σύνορο. (010Ν/663Ε) 

 
Στην περιοχή της Επιδαυρίας, περίπου 4,5χμ. στα ΒΑ της Κάντιας έχουν 

εντοπισθεί λίγα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και όστρακα που χρονολογούνται από την 
ΥΕ Ι ως ΥΕ ΙΙ Α περίοδο.    

 
Βιβλιογραφία: 
• Gebauer K., AA 54, 1939, 293. 
• Walter O., AA 55, 1940, 220 - 221. 
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 50. 
• Döhl H. στο Siedentopf. C et al., Tiryns VI, 1973, 195, 209 - 214. 
• Scoufopoulos N., Mycenaean citadels, SIMA 22, 1971, 30, 57. 
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in prehistoric Greece, 

BAR 28i, 1977, 331 - 332. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A22, 50. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α26, 26.  
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 103, 196. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 86, 797, αρ. 131, 861.   
 
65. Σχινοχώρι. (185N/385E) 

 
Ανάμεσα στο σημερινό οικισμό Σχινοχώρι και τον ποταμό Ίναχο, στο λόφο 

Μελίχι (ή Μελίσσι), έχει εντοπισθεί μια συστάδα θολωτών τάφων το περιεχόμενο 
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των οποίων χρονολογείται από την ΥΕ Ι ως την ΥΕ ΙΙΙ Α - B περίοδο. Κοντά στους 
τάφους αυτούς και το Σχινοχώρι έχουν εντοπισθεί τα κατάλοιπα ΥΕ οικισμού.  
 
Βιβλιογραφία: 
• Frickenhaus A. & Müller W., ΑΜ 1911, 24 - 25. 
• BCH 44, 1920, 385 - 387. 
• Renaudin L., BCH 45, 1921, 512. 
• Renaudin L., BCH 47, 1923, 190 - 240. 
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 43 - 45. 
• Scoufopoulos N. C., Mycenaean citadels, SIMA 22, 1971, 30, 53. 
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, 331 - 332. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A9, 45. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α15, 25.  
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 100, 195. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 75, 795, αρ. 119, 859, αρ. 216, 1005,  
 
66. Τίρυνθα. (076N/531E) 

 
Η Τίρυνθα, οικοδομημένη στην κορυφή ενός χαμηλού βραχώδους λόφου 

κοντά σχετικά στη θάλασσα, υπήρξε το σπουδαιότερο μετά τις Μυκήνες ΥΕ 
ανακτορικό κέντρο στην Αργολίδα. Ο οχυρωμένος με ισχυρά κυκλώπεια τείχη χώρος 
καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 5,4 εκταρίων και διαιρείται στην Άνω Ακρόπολη 
όπου βρίσκεται το ανάκτορο και τα κτίρια που συνδέονται άμεσα με αυτό, τη Μέση 
και την Κάτω Ακρόπολη στα βόρεια. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοελλαδική 
και μεσοελλαδική θέση, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο ΥΕ ανακτορικό 
κέντρο. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των πρώτων περιόδων της ΥΕ Εποχής είναι 
πενιχρά αλλά φαίνεται πως από την αρχή το κέντρο της θέσης βρισκόταν στην Άνω 
Ακρόπολη. Εκεί, κατά την ΥΕ ΙΙΙ Α1 περίοδο ανοικοδομείται ένα ανακτορικό 
συγκρότημα το οποίο και οχυρώνεται για πρώτη φορά με κυκλώπειο τείχος. Το 
συγκρότημα αυτό καταστρέφεται από φωτιά στην ΥΕ ΙΙΙ Β1 περίοδο και στη θέση 
του ανοικοδομείται ένα νέο ανάκτορο με τις ίδιες περίπου διαστάσεις και τον ίδιο 
προσανατολισμό. Παράλληλα, το τείχος της Άνω Ακρόπολης ενισχύεται και 
επεκτείνεται περιλαμβάνοντας και τη Μέση Ακρόπολη, ενώ η είσοδός του αποκτά 
πιο οχυρή μορφή. Τότε περίπου οικοδομείται και γύρω από την Κάτω Ακρόπολη μια 
πρώτη πρόχειρη οχύρωση που περιβάλλει μερικά κτίρια. Κατά την ΥΕ ΙΙΙ Β2 περίοδο 
ένας σεισμός και η φωτιά που επακολουθεί προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές 
στην ακρόπολη. Κατόπιν, η μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα που παρατηρείται 
διαμορφώνει τη μορφή της ακρόπολης που βλέπει σήμερα ο επισκέπτης. Η Κάτω 
Ακρόπολη αποκτά ισχυρό κυκλώπειο τείχος, ενώ παράλληλα εφοδιάζεται με 
δεξαμενές για τη συλλογή νερού. Επίσης, ενισχύεται η οχύρωση της Μέσης και της 
Άνω Ακρόπολης, ενώ το ανάκτορο ανοικοδομείται εκ νέου στη μορφή που είχε 
περίπου και το προηγούμενο. Μετά την καταστροφή που προκαλείται από σεισμό στα 
τέλη της ΥΕ ΙΙΙ Β2 η ακρόπολη ανοικοδομείται πάλι και συνεχίζει να κατοικείται και 
κατά την ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο. Οι έρευνες εξωτερικά των τειχών του οχυρωμένου χώρου 
έχουν καταδείξει ότι υπήρχε εκτεταμένος οικισμός ο οποίος ακολουθεί την ίδια 



 

 55

πορεία με την ακρόπολη αλλά ακόμα δεν έχουν εντοπισθεί τα όριά του. Στο γειτονικό 
λόφο του Προφήτη Ηλία, 800μ. στα Α της ακρόπολης, έχει εντοπισθεί ΥΕ 
νεκροταφείο που χρονολογείται από την ΥΕ ΙΙ ως την ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο.   
 
Βιβλιογραφία: 
• Schliemann H. & Dörpfeld W., Tiryns, 1886. 
• Karo G., ΑΑ 24, 1909, 121 - 123. 
• Karo G., ΑΑ 25, 1910, 171 - 172. 
• Karo G., ΑΑ 26, 1911, 147 - 149. 
• Frickenhaus A. et al., Tiryns I, 1912.   
• Rodenwaldt G. et al, Tiryns II, 1912. 
• Dragendorff H., AM 38, 1913, 329 -356. 
• Dragendorff H., AA 1914, 133 - 136. 
• Αρβανιτόπουλος Α., ΠΑΕ 1915, 35 - 36, 201 - 236. 
• Mobius H. & Wrede W., ΑΑ 42, 1927, 365. 
• Karo G., AA 45, 1930, 112 - 113. 
• Müller K. & Sulze H., Tiryns III, 1930. 
• Karo G., Führer durch Tiryns, 1934. 
• Müller K., Tiryns IV, 1938.  
• Brommer F., AA 54, 1939, 251 - 252. 
• Βερδελής Ν., AE 1956, 1959, 3 - 8. 
•  Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 25 - 26. 
• Βερδελής Ν., AΔ 18 Β 1, 1963, 66 - 73. 
• Verdelis N. M., AM 78, 1963, 1 - 62. 
• Βερδελής Ν., AΔ 19 Β 1, 1964, 108 - 118. 
• Βερδελής Ν., ΑΔ 20 Α, 137 - 152. 
• Grossmann P., ΑΑ 1967, 92 - 101.  
• Grossmann P. & al., AAA 2, 1969, 344 - 351. 
• Jantzen U. & al., AA 1969, 1 - 11. 
• Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΔ 25 Β 1, 1970, 156 - 157.  
• Gercke P. & Hiesel G., Tiryns V, 1971. 
• Scoufopoulos N., Mycenaean citadels, SIMA 22, 1971, 29 - 30, 46 - 53.  
• Siedentopf. C et al., Tiryns VI, 1973. 
• Voigtländer W., ΑΑΑ 6, 1973, 28 - 38, 398 - 406. 
• Gercke P. & Naumann U., AAA 7, 1974, 15 - 26. 
• Sienczka E., Tiryns VII, 1974. 
• Jantzen U., Führer durch Tiryns von den Mitarbeiten der Grabung, 1975. 
• Gercke P. et al., Tiryns VIII, 1975. 
• Podzuweit Chr. & Salzmann D., AA 1977, 123 - 137. 
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, 276 - 282, 337, 339. 
• Kilian Kl., ΑΑ 1978, 449 - 470. 
• Podzuweit Chr., AA 1978, 471 - 498. 
• Kilian Kl., ΑΑ 1979, 379 - 411. 
• Podzuweit Chr., AA 1979, 412 - 440. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A7, 41 - 43.  
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• Avila R., Tiryns IX, 1980. 
• Χατζηπούλιου Ε., ΑΔ 35 Β 1, 1980, 124. 
• Kilian Kl., AA 1981, 149 - 194. 
• Podzuweit Chr., AA 1981, 359 - 402. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α10, 20 - 23. 
• Kilian Kl., AA 1982, 393 - 430. 
• Hiesel G., AA 1982, 431 - 439.  
• Kilian Kl., ΑΑ 1983, 277 - 328. 
• Podzuweit Chr., AA 1983, 359 - 402. 
• Godart L. et al., AA 1983, 413 - 426. 
• Iakovides S., Late Helladic Citadels on Mainland Greece, 1983, 13 - 18. 
• Kilian Kl., ΑΑ 1988, 105 - 151. 
• Schönfeld G., AA 1988, 153 - 211. 
• Podzuweit Chr., AA 1988, 213 - 225. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 108, 196 - 197. 
• Hiesel G., Späthelladische hausarchitektur, 1989, 21 - 36, 54 - 56, 63 - 65, 87, 

136 - 138, 154 - 155, 197. 
• Iakovides S., AM 108, 1993, 9 - 27. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 80, 796, αρ. 123, 860, αρ. 221, 1007, αρ. 
280, 1107, αρ. 189, 1196, αρ. 85, 1256. 

 
67. Τραχειά. (021Ν/839Ε) 

 
Στο δρόμο από την Επίδαυρο προς την Τροιζήνα, 500μ περίπου από το 

σημερινό οικισμό της Τραχειάς, έχει εντοπισθεί ΥΕ οικισμός.  
 

Βιβλιογραφία: 
• Möbius H & Wrede W., ΑΑ 42, 1927, 365. 
• Φαράκλας Ν., Επιδαυρία, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις XII, 1972, 12, 20. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A31, 54. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α34, 29. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 109, 198. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 244, 919.  
 
68. Φουρκαριά. (840Ν/100Ε) 

 
Πρόκειται για ένα μικρό παράλιο ΥΕ οικισμό, ο οποίος έχει εντοπισθεί στο 

λόφο Φουρκαριά στο ανατολικότερο άκρο του νομού, απέναντι από το νησί της 
Ύδρας. 
 
Βιβλιογραφία:  
• Möbius H & Wrede W., ΑΑ 42, 1927, 365. 
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 52.  
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• Φαράκλας Ν., Τροιζηνία, Καλαυρεία, Μέθανα, Ancient Greek Cities X, 1972, 15. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A38, 56. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α39, 31. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 84, 192 - 193. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 247, 919. 
 

69. Φούρνοι (Βόρεια πεδιάδα #1). (159Ν/104Ε) 
 
Σε μια έκταση 0,18 εκταρίων και 200μ στα βόρεια των Φούρνων έχουν 

περισυλεγεί 97 επιφανειακά όστρακα από τα οποία τα 22 χρονολογούνται στην ΥΕ 
ΙΙΙ και ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. Επίσης, εντοπίστηκε ΠΕ και ΥΡ κεραμική. Πρόκειται 
πιθανότατα για οικία. 

 
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, F21, 203 - 204. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, F21, 511. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 302, 328. 

 
70. Φούρνοι (Μαγούλα - ανατολικά). (160Ν/101Ε) 

 
Η τοποθεσία Μαγούλα Φούρνων βρίσκεται στην πεδιάδα των Φούρνων, 600μ 

στα ΒΔ του σημερινού ομώνυμου οικισμού. Καταλαμβάνει έκταση περίπου 1 
εκταρίου. Περισσότερα από 78 επιφανειακά όστρακα περισυνελέγησαν από τα οποία 
μόνο 4 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο γεγονός που κατατάσσει τη Μαγούλα 
στις πιθανές θέσεις. Μάλλον πρόκειται για οικισμό μεσαίου μεγέθους. 

 
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, F15, 204 - 205. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, F15, 510. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 298. 

 
71. Φούρνοι (Πεδιάδα). (159Ν/102Ε) 

 
Η τοποθεσία αυτή βρίσκεται περίπου 500μ στα ΒΔ του σημερινού οικισμού 

των Φούρνων. Σε μια έκταση 0,25 εκταρίων περισυνελέγησαν 105 επιφανειακά 
όστρακα από τα οποία 4 μόνο  χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ, ΥΕ ΙΙΙ Α2 και ΥΕ Γ 
περίοδο, ενώ τα περισσότερα είναι ΠΕ. Πιθανότατα πρόκειται για μικρό οικισμό.  
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Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, F17, 204 - 205.  
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, F17, 51. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 299, 328. 

  
72. Φούρνοι (Οικία Θεοδώρου). (155Ν/104Ε) 

 
Από το οικόπεδο αυτό περισυνελέγησαν 11 επιφανειακά όστρακα από τα 

οποία τα 6 χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ Α2 περίοδο και τα υπόλοιπα στην ΠΕ Εποχή.   
 
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, F29, 203 - 204. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, F29, 513. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 304, 328. 

 
73. Φούρνοι (Ουρά). (157Ν/100Ε) 

 
Η τοποθεσία αυτή βρίσκεται περίπου 500μ στα Δ - ΒΔ των Φούρνων. Σε μια 

έκταση 0,01 εκταρίου περισυνελέγησαν 12 επιφανειακά όστρακα από τα οποία 3 
μόνο χρονολογούνται στην ΥΕ Εποχή γεγονός που κατατάσσει την Ουρά στις πιθανές 
θέσεις. Μάλλον πρόκειται για οικία. 

 
Βιβλιογραφία:  
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 

BAR Suppl. 28i, 1977, F18, 208. 
• Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern 

Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, F18, 511. 
• Runnels C., Pullen D. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a Regional 

Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1. The Prehistoric and Early Iron Age 
Pottery and the Lithic Artifacts, 1995, 52 - 56, 300. 

 
74. Φύχτια. (223Ν/450Ε) 

 
Στα Δ του σημερινού οικισμού των Φυχτίων, στο λόφο του Αγίου Γεωργίου, 

έχουν εντοπισθεί τα κατάλοιπα ενός υστεροελλαδικού οικισμού καθώς και πολλά 
επιφανειακά όστρακα από τα οποία κάποια χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο. 
Περισσότερες πληροφορίες, όμως, προσφέρουν τα ευρήματα των θαλαμοειδών 
τάφων στην τοποθεσία Μπολιάρη, στα ΒΑ των Φυχτίων, που χρονολογούνται από 
την ΥΕ ΙΙΙ Α2 ως την ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο. Επίσης, περίπου 2χμ. Β των Φυχτίων έχουν 
εντοπισθεί επιφανειακά ΥΕ όστρακα κοντά σε έναν από τους ανασκαφέντες τάφους.  
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Βιβλιογραφία: 
• Béquignon Y., BCH 55, 1931, 476. 
• Karo G., AA 44, 1931, 262. 
• Ålin P., Das Ende der mykenischen Fundstätten auf der griechischen Festland, 

SIMA I, 1962, 36 - 37.  
• Χαριτωνίδης Σ., ΑΔ 21 Β 1, 1966, 125. 
• Bintliff J., Natural Environment and Human Settlement in prehistoric Greece, 

BAR 28i, 1977, 290 - 292. 
• Hope Simpson R. and Dickinson O., A Gazetteer of Aegean Civilization in the 

Bronze Age, vol 1: The Mainland and Islands, SIMA 52, 1979, no A2 - Α2Α, 37. 
• Hope Simpson R., Mycenaean Greece, 1981, Α2, Α3, 17 - 18. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 86 - 87, 198. 
• Συριόπουλος Κ. Θ., Η προϊστορική κατοίκησις της Ελλάδος και η γένεσις του 

ελληνικού έθνους, τόμος Α, 1994, αρ. 203, 1003, αρ. 266, 1105, αρ. 182, 1195.  
 
75. Χάνια. 

 
Ανάμεσα στην ακρόπολη των Μυκηνών και το σημερινό οικισμό του 

Μοναστηρακίου έχει εντοπισθεί και ανασκαφεί μερικώς μια YE αγροικία, η οποία 
φαίνεται πως καταστράφηκε από πυρκαγιά στα τέλη της ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδου. 
 
Βιβλιογραφία: 
• B.C.H 109, 1985, 776. 
• French E. & Iakovides S., Archaeological Atlas of Mycenae, 2003, 59, J1:01. 
• Foley Α., The Argolid 800 - 600 B.C., SIMA 80, 1988, no 76, 191. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 60

3.2 Το αργολικό πεδίο 
 

Ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας.  
 

 αρχαιολογική έρευνα των υστεροελλαδικών καταλοίπων στο αργολικό 
πεδίο άρχισε ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα όταν το 1841 το 

συμβούλιο της νεοσυσταθείσας εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας έστειλε τον Κ. 
Πιττάκη στις Μυκήνες για να επιθεωρήσει και να αποκαλύψει όσες αρχαιότητες 
μπορούσε. Έτσι, ο Πιττάκης καθάρισε λίγο το εσωτερικό του θολωτού τάφου του 
Ατρέα, ‘άνοιξε’ την Πύλη των Λεόντων, ενώ ανέσκαψε και γύρω από το θολωτό 
τάφο της Κλυταιμήστρας. Στην ουσία, όμως, η ανασκαφική δραστηριότητα ξεκίνησε 
όταν ο H. Schliemann, μετά την ανακάλυψη της Τροίας και με ρομαντική διάθεση, 
θέλησε να φέρει στο φως τις Μυκήνες, την πρωτεύουσα του ισχυρού κράτους του 
Αγαμέμνονα και το κέντρο του μυκηναϊκού κόσμου, όπως τον είχε φανταστεί μέσα 
από τις αφηγήσεις των ομηρικών επών. Συγκεκριμένα, το 1876 ανέσκαψε εντός του 
οχυρωμένου χώρου των Μυκηνών και ανακάλυψε έναν ταφικό περίβολο με πλούσια 
κτερισμένους τάφους, ενώ κατόπιν διενήργησε ολιγοήμερη ανασκαφή στην Τίρυνθα7. 
Τις έρευνες του Schliemann στις Μυκήνες συνέχισε ο Π. Σταματάκης αλλά σύντομα 
τη σκυτάλη των αρχαιολογικών ερευνών πήρε ο Χρ. Τσούντας, ο οποίος από το 1880 
ως το 1902 έφερε στο φως μεγάλο τμήμα του εσωτερικού της ακρόπολης, ανέσκαψε 
εκτενέστερα τον ταφικό κύκλο Α και ανακάλυψε περισσότερους από εκατό 
θαλαμοειδείς τάφους στη γύρω περιοχή8. Παράλληλα, ο H. Schliemann και ο W. 
Dörpfeld συνέχισαν την ανασκαφική τους δραστηριότητα στην ακρόπολη της 
Τίρυνθας κατά τα έτη 1884 - 18859.    

Στις αρχές του 20ου αιώνα, παράλληλα με την Αρχαιολογική Εταιρεία και την 
αρχαιολογική υπηρεσία, δραστηριοποιήθηκαν και αρκετές ξένες αρχαιολογικές 
σχολές στο αργολικό πεδίο, το οποίο είχε ήδη αναδειχθεί σε ‘μητρόπολη’ του 
μυκηναϊκού πολιτισμού χάρη στις έρευνες του Schliemann. Αρχικά, ο W. Volgraff10 
εκ μέρους της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής εντόπισε υστεροελλαδικά κατάλοιπα 
στο λόφο της Λάρισας αλλά και στην αρχαία αγορά του Άργους κατά τη διάρκεια 
ανασκαφών. Επίσης, το 1920 η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή με επικεφαλής τον 
Α. Wace11 έλαβε την άδεια να διενεργεί μαζί με την Αρχαιολογική Εταιρεία 
ανασκαφές στις Μυκήνες, οι οποίες με μακροχρόνιες διακοπές διήρκεσαν ως το 1969. 
Παράλληλα, τις δεκαετίες του ’20 και του ’30 το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
δραστηριοποιήθηκε στη νεκρόπολη των Δενδρών, τη μυκηναϊκή ακρόπολη της 
Μιδέας12 και την Ασίνη13 με το σημαντικό νεκροταφείο της Μπαρμπούνας, ενώ την 
ίδια εποχή, η Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή διενήργησε έρευνες στο ιερό του 
Ηραίου14 φέρνοντας στο φως τα ίχνη ενός σημαντικού υστεροελλαδικού οικισμού και 
ένα εκτεταμένο νεκροταφείο. 

                                                 
7 Schliemann H., Mycenae, 1878.  
8 Τσούντας Χρ., Μυκήναι και Μυκηναϊκός Πολιτισμός, 1893. 
9 Schliemann H. & Dörpfeld W., Tiryns, 1886. 
10 Volgraff W., BCH 28, 1904, 365 - 399. id., BCH 30, 1906, 5 - 45. id., BCH 31, 1907, 139 - 189. id., 
BCH 52, 1928, 476 - 479. 
11 Mycenae 1949. 
12 Persson Α., The royal tombs at Dendra near Midea, 1931. id., New tombs at Dendra near Midea, 
1942.  
13 Frödin O. & Persson A., Asine I, Results of the Swedish Excavation 1922 - 1930, 1938.  
14 Prosymna. 

Η 



 

 61

Έκτοτε, οι αρχαιολογικές έρευνες στο αργολικό πεδίο συνεχίστηκαν με 
αμείωτο ρυθμό αλλά πάντα με επίκεντρο τα δύο μεγάλα ανακτορικά κέντρα. Τη 
διεύθυνση των ανασκαφών στις Μυκήνες ανέλαβαν διαδοχικά ο Γ. Μυλωνάς15 και ο 
Σπ. Ιακωβίδης16 εκ μέρους της Αρχαιολογικής Εταιρείας, ενώ εκ μέρους της 
Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής συμμετείχε ο λόρδος W. Taylour17 και η E. 
French. Σπουδαία αποδείχθηκαν τα αποτελέσματα των ανασκαφικών εργασιών τόσο 
στο νεκροταφείο της Δειράδας18 όσο και στο πολεοδομικό συγκρότημα του Άργους19, 
στο οποίο σημειώνεται έντονη οικοδομική δραστηριότητα τις τελευταίες δεκαετίες 
γεγονός που έχει οδηγήσει την αρχαιολογική υπηρεσία στη διεξαγωγή πολυάριθμων 
σωστικών ανασκαφών. Παράλληλα, σημαντική θεωρείται η επαναδραστηριοποίηση, 
μετά από ένα μεγάλο κενό, του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην 
Τίρυνθα από το 1974 υπό τη διεύθυνση αρχικά του Kl. Kilian και κατόπιν του J. 
Maran, καθώς και η ελληνοσουηδική συνεργασία από το 1983 στην ακρόπολη της 
Μιδέας υπό τη διεύθυνση της Κ. Δημακοπούλου.    
 
 

Το γεωλογικό υπόβαθρο20. 
 

α πορίσματα των γεωλογικών και εδαφολογικών μελετών καθώς και της 
ανασκαφικής έρευνας στην περιοχή του αργολικού πεδίου ήδη από τα 

τέλη του 19ου αιώνα έχουν καταδείξει πως οι φυσικές διεργασίες, όπως η διάβρωση, 
οι αλλουβιακές και κολλουβιακές επιχώσεις, οι ευστατικές μεταβολές, οι τεκτονικές 
κινήσεις και οι κλιματικές αλλαγές σε συνδυασμό με την ανθρώπινη δραστηριότητα 
έχουν μεταβάλλει σημαντικά το τοπίο από την απώτερη προϊστορία ως σήμερα χωρίς 
αυτό να είναι απαραίτητα εμφανές στη σημερινή εικόνα του. Επίσης, είναι πια 
αποδεκτό πως, πέρα από τους πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες, το γεωλογικό 
υπόβαθρο της κάθε περιοχής επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη διαμόρφωση του 
οικιστικού δικτύου και τη διαχείριση των πόρων σε κάθε εποχή, ενώ παράλληλα 
φαίνεται πως συμβάλλει τόσο στη διατήρηση όσο και στην καταστροφή των 
αρχαιολογικών καταλοίπων. Έτσι, πριν την προσπάθεια ανασύστασης της μορφής και 
της εξέλιξης του υστεροελλαδικού οικιστικού δικτύου στο επίκεντρο της 
υστεροελλαδικής Αργολίδας, δηλαδή το αργολικό πεδίο, κρίνεται θεμιτό να γίνει μια 
σύντομη αναφορά σε γεωλογικά ζητήματα της περιοχής ώστε να είναι εφικτή η 
σφαιρική θεώρηση και η σωστή ερμηνεία των δεδομένων.  

Η χερσόνησος της Αργολίδας, λοιπόν, λόγω της γεωλογικής εξέλιξης και 
δομής της αποτελείται φυσικογεωγραφικά από εναλλαγές ορεινών όγκων και πεδινού 
τμήματος. Συγκεκριμένα, στο μεγαλύτερο μέρος της εμφανίζεται ως ορεινή περιοχή 

                                                 
15 Mylonas G., Ancient Mycenae: The Capital City of Agamemnon, 1957. Μυλωνάς Γ., Πολύχρυσοι 
Μυκήναι, 1983.  
16 Atlas. 
17 Taylor W., French E. & Wardle K., Well Built Mycenae 1, 1981.  
18 Deshayes J., Argos, Les Fouilles de la Deiras, 1966. Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη E., Οι τύμβοι του 
Άργους, 1980.  
19 Touchais G., Divari - Valakou N., Argos du Néolithique à l’ Époque Géométrique στο Argos et l' 
Argolide: topographie et urbanisme, 1990, 9 - 21. 
20 Geoarchaeology. Zangger E., Prehistoric Coastal Environments in Greece: The Vanished 
Landscapes of Dimini Bay and Lake Lerna, JFA 18.1, 1 - 15. id., Landscape changes around Tiryns 
during the Bronze Age, AJA 98, 189 - 212. van Andel T. H., Zangger E. & Demitrack A., Land use and 
soil erosion in prehistoric and historical Greece, JFA 17, 1990, 383 - 386. Θεοδωρόπουλος Δ. & 
Παπαπέτρου - Ζαμάνη Α., Γεωλογικαί και φυσικογεωγραφικαί έρευναι επί του αργολικού πεδίου, 
Annales geologiques des pays helleniques, vol XXII, 269 - 294, 1970. Natural Environment, 271 - 276.  
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αφού σε σύνολο 2.214 τχμ. μόνο τα 465 τχμ. είναι δυνατό να χαρακτηριστούν ως 
πεδινά, ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν στην κατηγορία της ημιορεινής και ορεινής 
μορφολογίας. Τα πεδινά αυτά τμήματα, όμως, δεν είναι παρά μικρές 
κατακερματισμένες κοιλάδες και παράλιες πεδιάδες η έκταση των οποίων δεν 
ξεπερνά τα λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα.   

Εξαίρεση στην εικόνα αυτή αποτελεί το αργολικό πεδίο το οποίο με έκταση 
243 τχμ. αποτελεί το μεγαλύτερο πεδινό τμήμα της Αργολίδας. Στα δυτικά, βόρεια 
και ανατολικά περιστοιχίζεται από ημιορεινούς και ορεινούς όγκους μέσου ύψους 
400 - 700 μ., ενώ προς το νότο καταλήγει ομαλά στον αργολικό κόλπο. Ειδικότερα, 
ξεκινώντας από τα δυτικά, το αργολικό πεδίο περιβάλλεται από τα λεγόμενα 
αργολιδοαρκαδικά όρη και συγκεκριμένα τον Κτενιά, το Αρτεμίσιο και το Λύρκειο. 
Τα όρη αυτά απαρτίζονται από κρητιδικής εποχής σκληρό ασβεστόλιθο, ενώ σε λίγα 
σημεία απαντά και παλαιοκαινικός φλύσχης (χάρτης 2). Στο βόρειο τμήμα του πεδίου 
συναντούμε κυρίως τους ορεινούς όγκους της Ζήριας (Κυλήνη) και του Μελιδονίου, 
ενώ, ανατολικότερα, όρη χαμηλότερου υψομέτρου, τα οποία αποτελούν και τον 
υδροκρίτη - γεωγραφικό σύνορο με την Κορινθία, τα γνωστά ως στενά των 
Δερβενακίων. Οι σχηματισμοί αυτοί είναι πλειοπλειστοκαινικής ηλικίας, δηλαδή 
νεότεροι, και απαρτίζονται από ποικίλης κοκκομετρικής διαβάθμισης κροκαλοπαγή, 
ψαμμίτες και μάργες. Σύμφωνα μάλιστα με τη γεωλογική δομή και την εξέλιξη της 
ευρύτερης περιοχής οι ίδιοι αυτοί σχηματισμοί προφανώς αποτελούν το θαμμένο 
υπόβαθρο των αλλουβιακών επιχώσεων του επίπεδου τμήματος του αργολικού 
πεδίου. Επίσης, στο ανατολικό τμήμα του βρίσκονται οι ορεινοί όγκοι του Αραχναίου 
και των Ονείων, οι οποίοι απαρτίζονται κυρίως από τριασικά ανθρακικά πετρώματα, 
ενώ κατά τόπους από ασβεστόλιθο, διαβάσες, φλύσχη και μάργες. Ανάμεσα σε όλους 
αυτούς τους ημιορεινούς και ορεινούς όγκους απαντά η επίπεδη σχετικά επιφάνεια 
του αργολικού πεδίου, το οποίο έχει προσανατολισμό Β - Ν και είναι αποτέλεσμα των 
τεκτονικών κινήσεων, οι οποίες συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Πλειοκαίνου και 
του Πλειστοκαίνου, ενώ συνεχίζονται και κατά την περίοδο του Ολοκαίνου. 
Προέκταση του βυθίσματος του αργολικού πεδίου προς τα νότια είναι ο αργολικός 
κόλπος.  

Η αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων του αργολικού πεδίου 
επιτυγχάνεται μέσω ενός εκτεταμένου υδρογραφικού δικτύου το οποίο έχει έκταση 
1.167 τχμ. και αποτελείται από χειμάρρους με ροή κατά τη περίοδο των 
βροχοπτώσεων (χάρτης 3). Στα δυτικά συναντούμε τον Ίναχο και τον Ξεριά, οι οποίοι 
ενώνονται νοτίως του Άργους και καταλήγουν στον αργολικό κόλπο στην περιοχή 
της Νέας Κίου. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και με μια περιοδικότητα της τάξης 
των 20 ετών οι χείμαρροι αυτοί σημειώνουν πλημμυρικές απορροές στο πεδινό τμήμα 
του Αργολικού πεδίου21. Στο βορειοανατολικό περιθώριο του αργολικού πεδίου 
συναντούμε κυρίως ρέματα, όπως ο Δερβενακιώτης, ο Μπερμπαδιώτης και ο 
Μέρμπακας, τα οποία, όμως, δεν αποστραγγίζονται επιφανειακά στον αργολικό 
κόλπο αλλά καταλήγουν εντός του αργολικού πεδίου αποτελώντας ουσιαστικά ένα 
τυφλό υδρογραφικό δίκτυο. Προφανώς η μικρή παροχή και στερεοπαροχή, που είχαν 
κατά τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου και του Ολοκαίνου, καθώς και η δυνατότητα 
άμεσης κατείσδυσης των μικρών ποσοτήτων νερού, που ρέουν σε αυτούς ανάμεσα σε 
επιφανειακά χαλαρά αδρόκοκκα ιζήματα, δεν έδωσαν τη δυνατότητα ανάπτυξης 
πλήρους υδρογραφικού δικτύου το οποίο να καταλήγει στον αργολικό κόλπο. 
Επιπλέον, στα νοτιοανατολικά του αργολικού πεδίου συναντούμε το Μεγάλο Ρέμα, 
                                                 
21 Fouache E. & Gaki - Papanastassiou K., Violent flood in the plain of Argos (Greece): development 
under constraint from Antiquity down to present day, Géomorphologie: relief, processus, environment, 
1997, no 4, 313 - 324. 
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το οποίο καταλήγει στον αργολικό κόλπο στην περιοχή της παραλίας της Τίρυνθας 
συμβάλλοντας σημαντικά στη διαμόρφωση της σημερινής ακτογραμμής. Παράλληλα, 
με βάση τις τελευταίες υδρογεωλογικές μελέτες22 είναι δεδομένο ότι μεγάλες 
ποσότητες νερού μεταφέρονται από το αρκαδικό πεδίο στις δυτικές παρυφές του 
αργολικού. Η μεταφορά αυτή γίνεται μέσω υπογείων και πολύπλοκων καρστικών 
συστημάτων, ενώ εκδηλώνεται με τη μορφή πηγών23, όπως είναι η πηγή του 
Κιβερίου, οι πηγές των Μύλων και της Λέρνας, η πηγή της Κρόης και η πηγή του 
Κεφαλαρίου, στα σημεία όπου η τοπογραφία τέμνεται με την επαφή περατού - 
αδιαπέρατου πετρώματος. Οι παροχές των πηγών αυτών σε απόλυτους αριθμούς είναι 
οι μεγαλύτερες στην ευρύτερη περιοχή του αργολικού πεδίου. Εκτός από αυτές, 
όμως, συναντούμε στους ημιορεινούς και ορεινούς όγκους της Αργολίδας και άλλες 
πηγές με μικρότερες ή μεγαλύτερες ετήσιες παροχές και μεγάλη διακύμανση κατά τη 
διάρκεια του χρόνου.  

Όπως έχει προαναφερθεί, το γεωλογικό υπόβαθρο του κεντρικού τμήματος 
του αργολικού πεδίου βρίσκεται σήμερα καλυμμένο κάτω από πολλά μέτρα 
πλειστοκαινικών και ολοκαινικών επιχώσεων (χάρτης 4). Τα πλειστοκαινικά 
αλλουβιακά ριπίδια είναι ορατά στο περιθώριο του επίπεδου τμήματος του πεδίου και 
στις υπώρειες των ημιορεινών και ορεινών όγκων που το περιβάλλουν από το 
υψόμετρο των 25 ως τα 100 μ. περίπου. Στην περιοχή μεταξύ της Λέρνας και του 
Κιβερίου, όμως, τα ριπίδια αυτά φθάνουν ως την ακτή, ενώ είναι ιδιαίτερα 
εκτεταμένα στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του πεδίου. Εναποτέθηκαν σε δύο 
φάσεις κατά το μέσο και ύστερο Πλειστόκαινο. Η διαφορά τους είναι ότι τα 
παλαιότερα ριπίδια πάχους 6 - 7 μ. σχηματίστηκαν σε θαλάσσιο περιβάλλον, όταν η 
στάθμη της θάλασσας ήταν ίδια με τη σημερινή ή και λίγο ψηλότερη, ενώ τα νεότερα 
πάχους 5 - 8 μ. αποτελούν πλημμυρικές αποθέσεις εποχιακών χειμάρρων, όταν η 
θάλασσα είχε αποτραβηχτεί ως και 100 μ. χαμηλότερα. Στην επιφάνεια και των δύο, 
πάντως, έχουν εντοπισθεί σχηματισμένα παχιά εδάφη, ερυθρού χρώματος, γεγονός 
που φανερώνει γεωλογική σταθερότητα μετά την εναπόθεσή τους αλλά και μακρά 
έκθεση στα καιρικά φαινόμενα. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα πλειστοκαινικά εδάφη δε 
συγκρατούν την υγρασία, ενώ είναι λιγότερο εύφορα σε σχέση με τα ολοκαινικά. 

Στο κεντρικό τμήμα του αργολικού πεδίου τα πλειστοκαινικά παλαιοεδάφη 
είναι καλυμμένα κάτω από ολοκαινικές αποθέσεις, οι οποίες φτάνουν ως και τα 8μ. 
πάχος κοντά στη σημερινή ακτή. Ειδικότερα, οι έρευνες στην περιοχή διέκριναν 
τέσσερις κύριες ολοκαινικές αλλουβιακές φάσεις που χρονολογούνται στη 
μεταπαγετώνια περίοδο και συμπίπτουν με τη βελτίωση του κλίματος και την άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας. Αρχικά, λοιπόν, τα πλειστοκαινικά εδάφη φαίνεται πως 
καλύφθηκαν από ένα στρώμα σκούρου καστανού χώματος πάχους 1 μ., το οποίο 
σχηματίστηκε ταυτόχρονα με την άνοδο της θάλασσας και χρονολογείται 
τουλάχιστον από το 8.000 π.Χ. ως τη Μέση Νεολιθική Εποχή. Κατόπιν, ακολούθησε 
μια αλλουβιακή φάση που χρονολογείται λίγο πριν την 3η χιλιετία π.Χ. και 
εντοπίζεται κυρίως από το υψόμετρο των 5 ως τα 25 μ. περίπου. Η σταθερότητα που 
ακολούθησε ευνόησε τη δημιουργία εδάφους στην επιφάνεια των επιχώσεων αυτών 
αλλά η συνεχής άνοδος της στάθμης της θάλασσας περίπου ως το 2.500 π.Χ. 
καταπόντισε ένα τμήμα τους και το διάβρωσε. Μετά το τέλος της Πρωτοελλαδικής ΙΙ 
περιόδου, όμως, μια νέα αλλουβιακή φάση άλλαξε σημαντικά το τοπίο δίνοντάς του 
περίπου τη σημερινή μορφή του. Συγκεκριμένα, μια σημαντική αποσταθεροποίηση 
                                                 
22 Morfis A. & Zojer H. (eds), Proceedings of 5th International Symposium on Underground Water 
Tracing, Karst Hydrology of the Central and Eastern Peloponnesus, 1986.   
23 Σκάγιας Στ., Απογραφή καρστικών πηγών Ελλάδος, Υδρολογικαί και υδρογεωλογικαί έρευναι, αρ. 28, 
1978. 
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και μεγάλης έκτασης διάβρωση των πλειοκαινικών μαργών και των πλειστοκαινικών 
αλλουβιακών ριπιδίων που βρίσκονται στο περιθώριο του αργολικού πεδίου είχε ως 
αποτέλεσμα τη συγκέντρωση πλημμυρικών αποθέσεων πάχους 1 - 3 μ. στο κεντρικό 
τμήμα του πεδίου ως το υψόμετρο των 5 μ. και κυρίως κατά μήκος των ρεμάτων. 
Μάλιστα, ήταν τέτοια η ποσότητα των ιζημάτων ώστε προσχώθηκε η λίμνη της 
Λέρνας και υποχώρησε η ακτογραμμή αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Σύντομα, όμως, η 
σταθερότητα επανήλθε με αποτέλεσμα στα μέσα της Μεσοελλαδικής Εποχής να έχει 
ήδη διαμορφωθεί ερυθρού χρώματος παχύ και εύφορο έδαφος με μεγάλη 
περιεκτικότητα σε άργιλο. Κατόπιν, στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β 2 περίοδο συνέβη 
μια σημαντική πλημμύρα στο ανατολικό τμήμα του παράκτιου τμήμα του πεδίου, η 
οποία έθαψε κάτω από αρκετά μέτρα επιχώσεων την κάτω πόλη της Τίρυνθας. 
Έκτοτε, οι αλλουβιακές φάσεις που σημειώθηκαν ήταν μικρής έκτασης και είχαν 
καθαρά τοπικό χαρακτήρα. Σε γενικές γραμμές δεν ξεπέρασαν σε πάχος το 1 μ. και 
εντοπίζονται κυρίως των ρεμάτων με εξαίρεση την περιοχή του Άργους όπου έχουν 
εντοπισθεί δύο κολλουβιακές φάσεις.  

Η διαμόρφωση της σημερινής ακτογραμμής του αργολικού πεδίου οφείλεται 
στις ευστατικές μεταβολές, στο θαλάσσιο ρεύμα που κινείται προς τα δυτικά 
παράλληλα με την ακτή, στις αλλουβιακές επιχώσεις, καθώς και στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα (χάρτης 5). Αντίθετα, φαίνεται πως οι τεκτονικές κινήσεις την 
επηρέασαν ελάχιστα. Ειδικότερα, γεωλογικές έρευνες στην παράκτια ζώνη του 
πεδίου έχουν καταδείξει ότι κατά την τελευταία παγετώνια περίοδο, περίπου 18.000 
χρόνια ΠΣ, η στάθμη της θάλασσας ήταν 100 - 120 μ. χαμηλότερα από τη σημερινή 
και η ακτογραμμή βρισκόταν 10 χμ. νοτιότερα, στα ΒΔ περίπου του Τολού. 
Παράλληλα, τα διαβρούμενα υλικά που μετέφερε περιοδικά στις εκβολές του ο 
Ινάχος, εξαιτίας της μορφολογίας του βυθού και ενός θαλάσσιου ρεύματος, 
μεταφέρονταν κατά μήκος της ακτής του δυτικού τμήματος της πεδίου σχηματίζοντας 
ένα ανάχωμα από κροκάλες. Το ανάχωμα αυτό σταδιακά απέκοψε την ακτή από το 
πεδίο, η οποία άρχισε να κατακλύζεται από γλυκό νερό ήδη 8.000 χρόνια ΠΣ. Η 
άνοδος, όμως, της παγκόσμιας θερμοκρασίας μετά τη λήξη της παγετώνιας περιόδου 
οδήγησε αναπόφευκτα στη σημαντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η οποία 
φαίνεται πως έφτασε στο ανώτερο σημείο της γύρω στο 2.500 π.Χ. καταποντίζοντας 
την προηγούμενη ακτή και νεολιθικές θέσεις. Την εποχή εκείνη, η ακτογραμμή στο 
ανατολικό τμήμα του πεδίου βρισκόταν 1.200 μ. περίπου πιο έξω απ’ ότι σήμερα. 
Είχε, δηλαδή, φτάσει περίπου 300 μ. νότια της Τίρυνθας και διάβρωνε τις υπώρειες 
του λόφου του Προφήτη Ηλία. Από το σημείο αυτό η ακτογραμμή εκτεινόταν προς 
τα δυτικά ως τις εκβολές του Ινάχου που σχημάτιζαν ένα μικρό δέλτα, ενώ στο δυτικό 
τμήμα του πεδίου είχε σχηματιστεί πια η λίμνη της Λέρνας, η οποία πρέπει να πήρε 
τις μέγιστες διαστάσεις της πριν τα μέσα της 5ης χιλιετίας π.Χ., φθάνοντας ως τα όρια 
της πόλης του Άργους, 4,7 χμ. βόρεια της σημερινής ακτής.  

Δύο αλλουβιακές φάσεις, όμως, κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 
μετέβαλαν τη διαβρούμενη ακτή σε περιβάλλον απόθεσης, όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω, με αποτέλεσμα τη σημαντική υποχώρηση της ακτογραμμής. Την περίοδο 
αυτή μάλιστα φαίνεται πως καταχώθηκε μερικώς και η λίμνη της Λέρνας λόγω των 
μεγάλων ποσοτήτων πλημμυρικών αποθέσεων του Ινάχου. Έτσι, ως τα τέλη της 
Εποχής του Χαλκού και μετά από μια νέα αλλουβιακή φάση στην περιοχή της 
Τίρυνθας η ακτογραμμή φαίνεται πως έφτασε περίπου στα σημερινά της όρια. Πιο 
συγκεκριμένα, στο ανατολικό τμήμα του πεδίου, όπου κυριαρχούσαν έλη, η 
ακτογραμμή ήταν λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο ψηλά, ενώ στο δυτικό τμήμα υπήρχε η 
τριγωνική λίμνη της Λέρνας, η οποία πήρε τις μέγιστες διαστάσεις της αργότερα, στα 
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ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, ενώ αποξηράθηκε εντελώς κατά τους τελευταίους 
αιώνες λόγω της υπεράντλησης των υδάτων της.  

Και η ανθρώπινη δραστηριότητα, όμως επέδρασε στην παράκτια τοπογραφία 
του αργολικού πεδίου. Η ευθύνη της για την αποσταθεροποίηση των εδαφών, τη 
διάβρωσή τους και τη δημιουργία των αλλουβιακών φάσεων κατά το πρώιμο 
Ολόκαινο είναι υπό αμφισβήτηση και ακόμα μελετάται. Η μεγάλη επέμβαση του 
ανθρώπου, όμως, κατά τον περασμένο αιώνα είναι δεδομένη. Το φυσικό ανάχωμα, 
που είχε σχηματιστεί στο δυτικό τμήμα της παράκτιας ζώνης από τις επιχώσεις του 
Ινάχου, χρησίμευσε ως υπόστρωμα για την κατασκευή του παραλιακού 
αυτοκινητόδρομου Ναυπλίου - Μύλων, ο οποίος στην ουσία απέκλεισε εντελώς την 
ακτή από το έλος συμβάλλοντας σημαντικά στην αποξήρανσή του. Παράλληλα, τα 
έλη στην παράκτια ζώνη της Νέας Κίου και της Τίρυνθας αποξηράθηκαν σταδιακά 
κατά το 19ο αιώνα για την καταπολέμηση των ασθενειών αλλά και για την αύξηση 
των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Επίσης, η παραλιακή ζώνη της Τίρυνθας δέχεται 
ακόμα και σήμερα τα μπάζα της γύρω περιοχής. Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι μετά 
την Εποχή του Χαλκού, αν και δε σταμάτησαν ποτέ να εναποτίθενται αλλουβιακές 
αποθέσεις, το αργολικό πεδίο εμφανίζεται ως μια ήρεμη γεωλογικά και τεκτονικά 
περιοχή με αποτέλεσμα η μορφολογία του και η ακτογραμμή να έχουν αλλάξει πολύ 
λίγο. Μόνο η λεπτή ζώνη νότια του σημερινού δρόμου που ενώνει την Τίρυνθα με το 
Άργος έχει υποστεί κάποιες αλλαγές. Συγκεκριμένα, τα τελευταία 4.500 χρόνια 
εκτιμάται ότι η στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει λιγότερο από 1 μ., ενώ γύρω στο 1 
μ. υπολογίζεται και το πάχος των επιχώσεων και των πλημμυρικών αποθέσεων που 
έχουν εναποτεθεί κατά μήκος των ρεμάτων.  

 
 
Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί. Θέση και λειτουργία. 
 

ε βάση, λοιπόν, τα πορίσματα της αρχαιολογικής έρευνας στο 
αργολικό πεδίο, το οποίο βρίσκεται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους μελετητές του μυκηναϊκού πολιτισμού, 
διαπιστώνουμε ότι όλες οι γνωστές υστεροελλαδικές θέσεις, με εξαίρεση την 
Τίρυνθα, έχουν εντοπισθεί στην περιφέρειά του και στις παρυφές των γύρω 
ημιορεινών όγκων που το περικλείουν. Παράλληλα, οι γεωλογικές μελέτες έχουν 
δείξει πως οι θέσεις αυτές έχουν ιδρυθεί πάνω ή πολύ κοντά σε εδάφη, τα οποία 
έχουν σχηματισθεί στην επιφάνεια των αλλουβιακών ριπιδίων πλειστοκαινικής 
ηλικίας που περιβάλλουν το επίπεδο τμήμα του αργολικού πεδίου. Τα εδάφη αυτά 
χαρακτηρίζονται ως περιοχές διάβρωσης με αποτέλεσμα τα υστεροελλαδικά 
κατάλοιπα να εντοπίζονται πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους ή να είναι ακόμα 
και επιφανειακά. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο ανατολικό τμήμα του πεδίου τα 
πλειστοκαινικά εδάφη καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση και τα όριά τους φαίνεται πως 
ακολουθούν ένα νοητό άξονα που περνά στα ανατολικά των σημερινών οικισμών της 
Άριας, της Νέας Τίρυνθας, του Πλατανιτιού, του Ανυφιού, του Νέου Ηραίου και του 
Μοναστηρακίου. Αντίθετα, τα πλειστοκαινικά εδάφη στο δυτικό τμήμα του πεδίου 
καταλαμβάνουν μικρότερη έκταση και περιορίζονται περίπου στα δυτικά του άξονα 
που συνδέει τις Μυκήνες με το Κουτσοπόδι, καθώς και στα δυτικά του άξονα που 
συνδέει το Άργος με τη Μαγούλα και τους Μύλους. Έτσι, διαμορφώνεται μια εικόνα 
για την υστεροελλαδική Αργολίδα σύμφωνα με την οποία οι κάτοικοί της είχαν 
επιλέξει να εγκατασταθούν στην περιφέρεια του αργολικού πεδίου αφήνοντας το 
κεντρικό επίπεδο τμήμα του ακατοίκητο. Πρόκειται, όμως, για μια εικόνα που 
ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα ή είναι άραγε παραπλανητική ως ένα 
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βαθμό εξαιτίας κάποιων φυσικών διεργασιών αλλά και της ίδιας της πορείας της 
αρχαιολογικής έρευνας;  
 Γεωλογικές μελέτες24 στο αργολικό πεδίο έχουν αποδείξει ότι κατά το 
Ολόκαινο και μετά από κάποιες φάσεις αποσταθεροποίησης των γύρω 
πλειστοκαινικών εδαφών εναποτέθηκαν στο κεντρικό επίπεδο τμήμα του σημαντικές 
πλημμυρικές και αλλουβιακές επιχώσεις παρασυρμένες από την επιφανειακή ροή των 
υδάτων. Συγκεκριμένα, η χρονολόγηση των επιχώσεων αυτών έδειξε ότι στη μεγάλη 
πλειοψηφία τους εναποτέθηκαν κατά την Πρωτοελλαδική ΙΙ περίοδο. Η μεγάλη 
περίοδος σταθερότητας, όμως, που ακολούθησε, ευνόησε το σχηματισμό εύφορου 
εδάφους, ήδη από τη Μεσοελλαδική Εποχή, πάνω στο οποίο λογικά πρέπει να 
δραστηριοποιήθηκαν οι κάτοικοι του πεδίου κατά την Υστεροελλαδική Εποχή.  

Παρόλο, όμως, που αυτές οι πρώιμες ολοκαινικές αλλουβιακές επιχώσεις 
συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σημερινής εικόνας του αργολικού 
πεδίου, η εναπόθεση φερτών υλών φαίνεται πως συνεχίστηκε αδιάκοπα ως την εποχή 
μας αλλά σε αρκετά μικρότερη κλίμακα. Έτσι, στο σημερινό οικισμό της Αγίας 
Τριάδας, ο οποίος βρίσκεται στο όριο των πλειστοκαινικών με τα ολοκαινικά εδάφη, 
έχει παρατηρηθεί ότι σε μια απόσταση μόλις 600 μ. τα πλειστοκαινικά εδάφη 
καλύπτονται σταδιακά ως και 3,5 μ. κάτω από αλλουβιακές επιχώσεις. Έτσι, ενώ σε 
κάποιο σημείο έχει εντοπιστεί μεσοελλαδική κεραμική μόλις 0,50 μ. κάτω από τη 
σημερινή επιφάνεια του εδάφους, λίγο πιο βορειοδυτικά έχουν εντοπιστεί ύστερα 
ελληνιστικά κατάλοιπα σε βάθος -1,5 μ. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, βέβαια, 
αποτελεί το πλημμυρικό επεισόδιο, το οποίο χρονολογείται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ 
Β 2 περίοδο και είχε καθαρά τοπικό χαρακτήρα αφού εντοπίζεται μόνο στην περιοχή 
γύρω από την ακρόπολη της Τίρυνθας (χάρτης 6). Έως τότε ο χαμηλός αυτός λόφος 
απείχε περίπου 1 χμ. από τη θάλασσα, δηλαδή, τη μισή απόσταση από τη σημερινή, 
ενώ ένας χείμαρρος, το Μεγάλο Ρέμα, περνούσε στα νότιά του. Προς τα τέλη της 
Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β περιόδου, όμως, ο χείμαρρος αυτός, εξαιτίας προφανώς της 
συσσώρευσης επιχώσεων στην περιοχή, εγκατέλειψε την αρχική του κοίτη και 
άλλαξε ροή περνώντας βόρεια της ακρόπολης. Αυτή η αλλαγή φαίνεται πως 
συνοδεύτηκε από μια καταστροφική πλημμύρα, η οποία κάλυψε την περιοχή βόρεια, 
ανατολικά και νότια του λόφου κάτω από μεγάλες ποσότητες επιχώσεων που 
φθάνουν σε ορισμένα σημεία ως και τα 5 μ. πάχος. Για την αποτροπή νέων τέτοιων 
καταστροφών οι Μυκηναίοι κατασκεύασαν στα βορειοανατολικά του σημερινού 
οικισμού της Νέας Τίρυνθας ένα φράγμα εκτρέποντας την πορεία του Μεγάλου 
Ρέματος, το οποίο εκβάλει έκτοτε περίπου 1 χμ. νοτιότερα, στα ανατολικά του λόφου 
του Προφήτη Ηλία Ναυπλίου εναποθέτοντας εκεί νέες πλημμυρικές αποθέσεις. Έτσι, 
στα νοτιοδυτικά του λόφου του Προφήτη Ηλία έχει εντοπιστεί υστεροελλαδική 
κεραμική σε βάθος από -2,4 μ. ως -3,5 μ., ενώ στο κέντρο περίπου της παράκτιας 
ζώνης, στην περιοχή νότια της Δαλαμανάρας, έχει εντοπιστεί υστεροελλαδική 
κεραμική σε βάθος -1,5 μ.  
 Παράλληλα, στο δυτικό τμήμα του αργολικού πεδίου, στα δυτικά των 
σημερινών οικισμών της Δαλαμανάρας, της Πυργέλας, της Ήρας και του Ινάχου, 
εξαιτίας πολυάριθμων πλημμυρικών επεισοδίων του Ινάχου και του Ξεριά, έχουν 
εναποτεθεί ως σήμερα μεγάλες ποσότητες αποθέσεων στις όχθες αλλά και στην 
εκβολή τους. Έτσι, ανάμεσα στο Άργος και το Κεφαλάρι, κεραμική της 
Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β περιόδου έχει εντοπιστεί σε βάθος -1,7 μ., ενώ νότια του 
Άργους προς τη Νέα Κίο έχει εντοπιστεί κεραμική ιστορικών χρόνων σε βάθη που 
ποικίλουν από -1,6 μ. ως -2,3 μ. Επίσης, δεν πρέπει να παραλείπεται το γεγονός ότι 

                                                 
24 Geoarchaeology. 
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ανάμεσα στο Άργος, τη Μαγούλα και τη Νέα Κίο κατά την Υστεροελλαδική Εποχή 
βρισκόταν η αποξηραμένη σήμερα λίμνη της Λέρνας, η οποία καταλάμβανε έκταση 
τουλάχιστον 10τχμ.  

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα αποτελέσματα των γεωλογικών μελετών 
διαπιστώνουμε ότι το επίπεδο κεντρικό τμήμα του αργολικού πεδίου εμφανίζεται 
ακατοίκητο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού καθώς, αν και πήρε τη σημερινή 
μορφή του κατά την πρώιμη Εποχή του Χαλκού, είναι πια τουλάχιστον κατά το ήμισυ 
καλυμμένο με μικρές ή μεγάλες ποσότητες πλημμυρικών αποθέσεων και 
αλλουβιακών επιχώσεων, οι οποίες χρονολογούνται μετά την Εποχή του Χαλκού. 
Ειδικότερα, η εικόνα αυτή είναι πιο έντονη σε μια παράκτια ζώνη πλάτους περίπου 1 
- 1,5 χμ. από το Ναύπλιο ως τη Δαλαμανάρα, στην περιοχή γύρω από το Άργος, 
καθώς και στις περιοχές που γειτνιάζουν με τις όχθες και τις εκβολές του Ινάχου και 
του Ξεριά. 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα ανωτέρω γεωλογικά στοιχεία και σύμφωνα 
με τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, τα οποία 
έχουν εντοπισθεί ως σήμερα στο αργολικό πεδίο και χρονολογούνται στην 
Υστεροελλαδική Ι και ΙΙ περίοδο, είναι ελάχιστα. Συγκεκριμένα, οικοδομικά 
κατάλοιπα των πρώτων φάσεων της Υστεροελλαδικής Εποχής έχουν εντοπισθεί μόνο 
στις ακροπόλεις των Μυκηνών, της Τίρυνθας και της Μιδέας και αυτό οφείλεται είτε 
στην καταστροφή τους από τις μεταγενέστερες φάσεις κατοίκησης είτε στην απουσία 
εκτεταμένων ανασκαφικών ερευνών. Ακόμα και αυτά, όμως, επειδή είναι λίγα και 
εξαιρετικά αποσπασματικά, δεν προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη 
λειτουργία και την έκταση των τριών αυτών οικισμών παρά αποτελούν απλές 
ενδείξεις της πρώιμης κατοίκησής τους. Αντίθετα, περισσότερες - αλλά και πάλι όχι 
επαρκείς - πληροφορίες για την κατοίκηση του αργολικού πεδίου κατά την 
Υστεροελλαδική Ι και ΙΙ περίοδο προκύπτουν αφενός από την κεραμική που έχει 
συλλεγεί κατά την ανασκαφική ή την επιφανειακή έρευνα των οικισμών και 
αφετέρου από τις ταφές που συνδέονται με αυτούς. Συνυπολογίζοντας, έτσι, όλες 
αυτές τις παραμέτρους ο αριθμός των πιθανών και βεβαιωμένων πρώιμων 
υστεροελλαδικών οικισμών στο αργολικό πεδίο φαίνεται πως φθάνει περίπου τους 14 
(Άργος, Ασίνη, Βρασέρκα, Γυμνό, Ηραίο, Καζάρμα, Λέρνα, Μαλανδρένι, Μιδέα, 
Μυκήνες, Ναύπλιο, Προφήτης Ηλίας στον Άγιο Αδριανό, Σχινοχώρι, Τίρυνθα) 
(χάρτης 7).  

Συγκεκριμένα, οι Μυκήνες φαίνεται πως ήταν ένας πολύ σπουδαίος οικισμός - 
πιθανότατα ο σπουδαιότερος - ήδη από τις πρώτες φάσεις της Υστεροελλαδικής 
Εποχής. Το υποτιθέμενο, όμως, πρώιμο ‘ανάκτορο’25 στην κορυφή της ακρόπολης 
καθώς και τα ελάχιστα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που εντοπίστηκαν κάτω από την 
Οικία της Αναβάθρας26 και κοντά στην Οικία Ν27 δεν είναι αρκετά για να αποδείξουν 
τη μεγάλη σημασία του παρά μόνο την ομαλή συνέχεια της κατοίκησής του. 
Αντίθετα, ο εντοπισμός πρώιμης υστεροελλαδικής κεραμικής εντός και εκτός του 
μετέπειτα οχυρωμένου χώρου φανερώνει ότι ήδη από την εποχή αυτή ο οικισμός 
καταλάμβανε μεγάλη έκταση. Επίσης, τα πολύτιμα κτερίσματα και τα 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των τάφων του ταφικού κύκλου Α28, των ύστερων 

                                                 
25 Wace A., BSA 25, 1921 - 23, 269 - 270. Mycenae 1949, 87. Mycenae 1966, 59 - 60.  
26 Wace A., supra no 25, 38 - 61. Ηausarchitektur, 79 - 80. 
27 Μυλωνάς Γ. & Ιακωβίδης Σπ., ΠΑΕ 1984, 232 - 239. ead., ΠΑΕ 1985, 72 - 73. Hausarchitektur, 162.  
28 Schliemann H., supra no 7, 175 - 380. Milchhöfer A., AM 1, 1876, 310 - 327. Karo G., AM 40, 1915, 
113 - 230. id., Die Schachtgräber von Mykenai, 1930. Wace A., supra no 25, 103 - 126. 
Παπαδημητρίου Ι., ΠΑΕ 1955, 225 - 229. id., ΠΑΕ 1957, 105 - 109. Mycenae 1966, 90 - 97. 
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τάφων του ταφικού κύκλου Β29, των 6 αρχαιότερων θολωτών (ΥΕ ΙΙ Α: Κάτω 
Φούρνου30, Κύκλωπα31, Επάνω Φούρνου32, Παναγιάς33, Λέοντα34, Αιγίσθου35) καθώς 
και αρκετών θαλαμοειδών36 τάφων από τα γύρω νεκροταφεία δίνουν μια 
αντιπροσωπευτική εικόνα της σπουδαιότητας του οικισμού αυτού στον οποίο 
φαίνεται πως είχε την έδρα της μια ανερχόμενη ηγετική ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι 
διέθεταν μεγάλη οικονομική ευμάρεια και πολιτική δύναμη, αγαπούσαν την 
πολυτέλεια, ενώ διατηρούσαν στενές εμπορικές σχέσεις με τον αιγιακό χώρο και την 
ανατολική Μεσόγειο.  

Παράλληλα, οι γνώσεις μας για τις πρώτες φάσεις του υστεροελλαδικού 
οικισμού της Τίρυνθας είναι ακόμα πιο περιορισμένες. Ειδικότερα, η ως τώρα 
ανασκαφική έρευνα τόσο στην ακρόπολη37 όσο και στην κάτω πόλη38 έχει αποδείξει 
ότι κατά την περίοδο αυτή ο οικισμός εκτεινόταν ακόμα και έξω από τα όρια του 
μετέπειτα οχυρωμένου χώρου. Εκτός, όμως, από λίγη Υστεροελλαδική Ι Α κεραμική, 
η οποία εντοπίστηκε στο γειτονικό χώρο των σημερινών φυλακών39, μόνο ελάχιστα 
και αποσπασματικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα έχουν αποκαλυφθεί στην Οικία F340, 
την Οικία F241 και την Οικία D142 της κάτω πόλης. Οι πρωιμότεροι, πάντως, 
θαλαμοειδείς τάφοι από το κοντινό νεκροταφείο του Προφήτη Ηλία43 φανερώνουν τη 
σπουδαιότητα του οικισμού καθώς είναι πλούσια κτερισμένοι και προφανώς ανήκαν 
σε μέλη της άρχουσας τάξης.    

Τέλος, στην περίπτωση της Μιδέας, στην Υστεροελλαδική Ι και ΙΙ περίοδο 
μπορούν να χρονολογηθούν μόνο τα λίγα και αποσπασματικά αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα τα οποία έχουν εντοπισθεί κάτω από το μεταγενέστερο μεγαροειδές κτίριο 
στην κάτω ακρόπολη44. Παράλληλα, η κεραμική των πρώτων φάσεων της 
Υστεροελλαδικής Εποχής, η οποία έχει εντοπισθεί εντός του οχυρωμένου χώρου45, 
καθώς και τα πρωιμότερα κτερίσματα των θαλαμοειδών τάφων του νεκροταφείου 
των Δενδρών46 φανερώνουν ότι ο οικισμός της Μιδέας είχε ξεχωρίσει ήδη από την 
αρχή της Υστεροελλαδικής Εποχής.    

Με εξαίρεση, όμως, τις Μυκήνες, την Τίρυνθα και τη Μιδέα, χρήσιμες 
πληροφορίες για την Υστεροελλαδική Ι και ΙΙ περίοδο στους υπόλοιπους οικισμούς 
του αργολικού πεδίου προκύπτουν αποκλειστικά από την κεραμική που έχει 
                                                 
29 Παπαδημητρίου Ι., ΠΑΕ 1951, 197 - 203. id., ΠΑΕ 1952, 427 - 472. id., ΠΑΕ 1953, 205 - 237. id., 
ΠΑΕ 1954, 242 - 269. Μυλωνάς Γ., Ο Ταφικός κύκλος Β των Μυκηνών, 1973.  
30 Τσούντας Χρ., ΠΑΕ 1893, 8. Wace A., supra no 25, 320 - 325. 
31 Τσούντας Χρ., ΠΑΕ 1891, 19. Wace A., supra no 25, 287 - 292. 
32 Τσούντας Χρ., ΠΑΕ 1892, 56. Wace A., supra no 25, 292 - 296. id., BSA 48, 1950, 69 - 83. 
33 Τσούντας Χρ., ΠΑΕ 1887, 65. Wace A., BSA 1922, 316 - 320 
34 Τσούντας Χρ., supra no 32, 56. id., ΠΑΕ 1897, 124 - 126, Wace A., supra no 25, 325 - 330. 
35 Τσούντας Χρ., supra no 32, 57. Wace A., supra no 25, 296 - 316. Παπαδημητρίου Ι., supra no 28, 
218 - 226.     
36 Atlas, 35 - 38. 
37 Müller K., Tiryns III, 1930, 77 - 80. Kilian Kl., AA 1981, 183 - 186. id., AA 1982, 418 - 424.  
38 Hiesel G., Tiryns VIII, 1975, 141 - 145.  
39 French D & E., Tiryns V, 1971, 21 - 40. 
40 Gercke P. & Hiesel G., Tiryns V, 1971, 7 - 8. Hausarchitektur, 54 -55.   
41 Gercke P. & Hiesel G., supra no 40, 6. Ηausarchitektur, 35 -36.   
42 Hiesel G., supra no 38, 18 - 19. Ηausarchitektur, 35.   
43 Rudolph W., Tiryns VI, 1973, 23 - 126. 
44 Walberg G., OpAth 19, 1990, 26 - 33. id. OpAth 20, 1994, 35 - 38. 
45 Walberg G., OpAth 7, 1967, 174. Åstrom P., The Cuirass Tomb and other finds at Dendra, SIMA 4, 
1983, vol 2, 13 - 40. Επίσης, βλ ετήσιες προκαταρκτικές δημοσιεύσεις στο OpAth από τεύχος 16 
(1986) κε.  
46 Persson Α., supra no 12, 1931, 73 - 117. id., supra no 12, 1942, 20 - 101. Åstrom P., supra no 45, 
vol Ι, 7 - 18.  
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εντοπισθεί κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής ή επιφανειακής έρευνάς τους καθώς 
και από τις ταφές της εποχής αυτής. Ειδικότερα, αν και η Υστεροελλαδική Εποχή στο 
Άργος δεν αντιπροσωπεύεται τόσο καλά όσο η Μεσοελλαδική, τα αρχαιολογικά 
δεδομένα αποδεικνύουν την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχεια στην κατοίκηση του 
οικισμού. Συγκεκριμένα, παρά την εγκατάλειψη της κορυφής του λόφου της Ασπίδας 
στα τέλη της Μεσοελλαδικής Εποχής, ήδη κατά τις πρώτες φάσεις της 
Υστεροελλαδικής Εποχής ένας σημαντικός και πλούσιος οικισμός φαίνεται πως 
εκτεινόταν στις νοτιοανατολικές υπώρειες του λόφου γεγονός το οποίο 
επιβεβαιώνεται χάρη στα κτερίσματα των τάφων και τη διάσπαρτη κεραμική που 
έχουν εντοπισθεί κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών47. Μετά την 
Υστεροελλαδική ΙΙ περίοδο, όμως, το νεκροταφείο στα ανατολικά της Ασπίδας 
φαίνεται πως εγκαταλείπεται με μόνες εξαιρέσεις τους κτιστούς θαλαμοειδείς τάφους 
Τ164, Ξ2 και Τ29 καθώς και κάποιους άλλους μεμονωμένους τάφους το περιεχόμενο 
των οποίων χρονολογείται και στην επόμενη περίοδο. Η εξέλιξη αυτή ίσως οφείλεται 
στην ίδρυση ενός νέου νεκροταφείου στη Δειράδα όπου οι δύο πρωιμότεροι 
θαλαμοειδείς τάφοι - ο ένας πλούσια κτερισμένος - χρονολογούνται ήδη στην 
Υστεροελλαδική ΙΙ Α περίοδο48. Ο μεγάλος πλούτος μάλιστα των θαλαμοειδών 
τάφων VI και VII οι οποίοι χρονολογούνται στην Υστεροελλαδική ΙΙ Β - ΙΙΙ Α 1 
περίοδο φανερώνει πιθανότατα την οικονομική άνοδο μιας ομάδας ανθρώπων, οι 
οποίοι ίσως κατείχαν παράλληλα και κάποια ανώτερη κοινωνική και ηγετική θέση.   

Στην περίπτωση του Ηραίου τα περισσότερα στοιχεία για την πρώιμη φάση 
του υστεροελλαδικού οικισμού αντλούνται βασικά από το περιεχόμενο των 
θαλαμοειδών τάφων που έχουν ανασκαφεί στη γύρω περιοχή καθώς ο ίδιος ο 
οικισμός καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από την ανέγερση του 
μεταγενέστερου ιερού της Ήρας49. Ειδικότερα, η ανασκαφική έρευνα έχει εντοπίσει 
μόνο λίγη κεραμική της Υστεροελλαδικής ΙΙ περιόδου στην κορυφή του λόφου50.  

Στη Λέρνα, αν και τα κατάλοιπα που χρονολογούνται μετά τη Μεσοελλαδική 
Εποχή έχουν διαβρωθεί και παρασυρθεί σε σημαντικό βαθμό, οι πρώτες φάσεις της 
Υστεροελλαδικής Εποχής επιβεβαιώνονται μέσα από λίγη διάσπαρτη κεραμική που 
εντοπίστηκε στις τομές DE και F καθώς και μέσα από τα κτερίσματα αρκετών ταφών, 
οι οποίες φανερώνουν την ύπαρξη ενός μικρού αλλά ακμαίου οικισμού51.  

Στην Ασίνη, παρά την εκτεταμένη μεσοελλαδική κατοίκηση, σχετικά λίγα 
κατάλοιπα της Υστεροελλαδικής Ι και ΙΙ περιόδου έχουν εντοπισθεί στην ακρόπολη, 

                                                 
47 Daux G., BCH 92, 1038 - 1039. Κριτζάς Χ., ΑΔ 27 Β1, 1972, 201 - 202. id., ΑΔ 29 Β2, 1973 - 1974, 
208. Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη E., ΑΔ 28 Β1, 1973, 95, 97 - 99, 103 - 105. id., στο Χαριστήριον εις Α. 
Κ. Ορλάνδον, τομ. ΙΙ, 1964, 239 - 247. id., ΑΑΑ 3, 1970, 301 - 303. id., supra no 18, 28 - 29, 32, 36, 50 
- 59. Καζά - Παπαγεωργίου Κ., ΑΔ 35 Β1, 1980, 116 - 119. id., AM 100, 1985, 6 - 21. Μπανάκα - 
Δημάκη Α., ΑΔ 46 Β1, 1991, 95 - 96. Ψυχογιού Ο., ΑΔ 47 Β, 1992, 90 - 92. Παπαδημητρίου Α., ΑΔ 49 
Β1, 1994, 128 - 132.  
48 Deshayes J., BCH 77, 1953, 79 - 83. Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΔ 25 Β1, 1971, 76 - 78. 
49 Prosymna, 261, 388 - 421. Βερδελής Ν., ΑΕ 1956, 10 - 11. Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΕ 1960, 
123 - 135. 
50 Caskey J. L. & Amandry P., Hesperia 21, 1952, 165 - 221. 
51 Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., ΑΕ 94, 1955, Χρον., 6 - 7. Caskey J., Hesperia 23, 1954, 18. id., 
Hesperia 24. 1955, 32 - 34. id., Hesperia 25, 1956, 145, 155 - 158. id., Hesperia 26, 1957, 144 - 145. 
Wiencke M. H., Hesperia 67, 1998, 125 - 214. Zerner C., Ceramics and Ceremony: Pottery and Burials 
from Lerna in the Middle and Early Bronze Ages στο Hägg R & Nordquist G. (eds), Celebrations of 
Death and Divinity in the Bronge Age Argolid, 1990, 23 - 34. Dietz S. & Divari - Valakou N., OpAth 
18, 1990, 45 - 62. 



 

 70

την κάτω πόλη, καθώς και στο νεκροταφείο της Μπαρμπούνας52. Παράλληλα, η 
κατοίκηση στο Ναύπλιο κατά τις πρώτες φάσεις της Υστεροελλαδικής Εποχής 
επιβεβαιώνεται μόνο από το περιεχόμενο λίγων θαλαμοειδών τάφων στη συνοικία 
Πρόνοια, στις υπώρειες του Παλαμηδίου53. Επίσης, κοντά στο Σχινοχώρι έχουν 
αόριστα αναφερθεί ίχνη υστεροελλαδικού οικισμού αλλά μόνο ένα θραύσμα 
κυπέλλου του τύπου Βαφειού από τον τάφο Ε της τοποθεσίας Μελίχι χρονολογείται 
στην Υστεροελλαδική Ι περίοδο54. Επιπρόσθετα, εντός και εκτός της κλασικής και 
ελληνιστικής ακρόπολης στο λόφο της Καζάρμας έχουν εντοπισθεί άφθονα όστρακα 
που χρονολογούνται και στην Υστεροελλαδική Ι και ΙΙ περίοδο, ενώ στην 
Υστεροελλαδική ΙΙ περίοδο ανήκει τμήμα της κεραμικής και των κτερισμάτων από το 
θολωτό τάφο στους πρόποδες του λόφου55. Στην απομακρυσμένη περιοχή του 
Γυμνού56 και στη Βρασέρκα57 έχουν εντοπισθεί μόνο επιφανειακά όστρακα της 
Υστεροελλαδικής ΙΙ περιόδου, ενώ στο λόφο του Προφήτη Ηλία στον Άγιο Αδριανό 
τόσο μετά από σύντομη ανασκαφή58 όσο και από επιφανειακή έρευνα59 έχει 
εντοπισθεί κεραμική της περιόδου αυτής. Τέλος, στο Μαλανδρένι έχουν αναφερθεί 
γενικά και ασαφώς ίχνη υστεροελλαδικού οικισμού60. 

Σε αντίθεση με τις πρώτες φάσεις της Υστεροελλαδικής Εποχής η κατοίκηση 
του αργολικού πεδίου κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α περίοδο είναι καλύτερα 
τεκμηριωμένη. Και σε αυτή την περίπτωση, πάντως, εξαιτίας των μεταγενέστερων 
οικοδομικών φάσεων και της έλλειψης εκτεταμένων ανασκαφών, μόνο λίγα και 
αποσπασματικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα έχουν εντοπισθεί, ενώ φαίνεται πως μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα για την κατοίκηση και τη σημασία των οικισμών κατά την 
περίοδο αυτή μπορεί να σχηματιστεί μέσα από την κεραμική και τις ταφές. Έτσι, 
φαίνεται πως κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α περίοδο στο αργολικό πεδίο υπήρχαν 
τουλάχιστον 15 οικισμοί (Άργος, Ασίνη, Βρασέρκα, Γυμνό, Ηραίο, Καζάρμα, Λέρνα, 
Μιδέα, Μοναστηράκι, Μυκήνες, Ναύπλιο, Προφήτης Ηλίας στον Άγιο Αδριανό, 
Σχινοχώρι, Τίρυνθα, Φύχτια) (χάρτης 8).   

Κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 2 περίοδο, λοιπόν, σημειώθηκε μεγάλη 
οικοδομική δραστηριότητα στις Μυκήνες καθώς ο οικισμός αυτός άρχισε να παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο αργολικό πεδίο. Συγκεκριμένα, στην περίοδο αυτή 
οχυρώθηκε για πρώτη φορά ο λόφος. Ειδικότερα, τότε χρονολογούνται το βόρειο, το 
μεγαλύτερο τμήμα του νότιου καθώς και ένα τμήμα του δυτικού κυκλώπειου τείχους. 
Παράλληλα, στην κορυφή της ακρόπολης, που δημιουργήθηκε, οικοδομήθηκε στα 
τέλη της περιόδου αυτής το πρώτο ανάκτορο61, ενώ τότε θα πρέπει να έγιναν και οι 
πρώτες προσπάθειες οργάνωσης και διαμόρφωσης του οχυρωμένου χώρου στον 
οποίο ανοικοδομήθηκαν προφανώς νέα κτίρια, όπως φανερώνουν τα πρώιμα 
κατάλοιπα κάτω από την Οικία της Αναβάθρας62. Η οικοδομική δραστηριότητα, 
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όμως, δεν περιορίστηκε εντός των τειχών αλλά επεκτάθηκε και εκτός του 
οχυρωμένου χώρου, αφού κοντά στην ακρόπολη εντοπίστηκαν τα κατάλοιπα 
σημαντικών οικοδομημάτων με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, όπως η Οικία 
Πέτσα63 και η Οικία του Μολύβδου64. Η Οικία Πέτσα μάλιστα φαίνεται πως 
καταστράφηκε από πυρκαγιά στα τέλη της περιόδου αυτής. Ταυτόχρονα, η μεγάλη 
πολιτική σημασία και ο πλούτος των Μυκηνών αποδεικνύεται και μέσα από τους δύο 
μνημειώδους αρχιτεκτονικής θολωτούς τάφους (Δαιμόνων65: ΥΕ ΙΙ - ΙΙΙ Α 1, 
Ατρέως66: ΥΕ ΙΙΙ Α 1) καθώς και από τους πολλούς και πλούσια κτερισμένους 
θαλαμοειδείς67 τάφους αυτής της περιόδου που έχουν εντοπισθεί γύρω από την 
ακρόπολη.  

Εκτός, όμως, από τις Μυκήνες, σημαντική οικοδομική δραστηριότητα 
γνώρισε και η Τίρυνθα κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 2 περίοδο καθώς φαίνεται 
πως και αυτός ο οικισμός απέκτησε μεγάλη οικονομική ευμάρεια και πολιτικό κύρος. 
Συγκεκριμένα, τότε οχυρώθηκε με κυκλώπεια τείχη η κορυφή του χαμηλού λόφου 
διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό την πρώτη ακρόπολη, η οποία καταλάμβανε στην 
ουσία το χώρο της μετέπειτα άνω ακρόπολης. Εκεί, φαίνεται πως οικοδομήθηκε και 
το πρώτο ανάκτορο68 το οποίο ήταν πιθανότατα πρωιμότερο από αυτό των Μυκηνών. 
H κατοίκηση στην Τίρυνθα πάντως φαίνεται πως εκτεινόταν και έξω από τον 
οχυρωμένο χώρο, όπως φανερώνουν τα κατάλοιπα της Οικίας 4969 (YE III A 1), της 
Οικίας F170 (ΥΕ ΙΙΙ Α 2) και καθώς τμήματος ενός οικοδομικού συγκροτήματος71 
(ΥΕ ΙΙΙ Α 2) στην κάτω πόλη. Επίσης, στην ίδια περίοδο χρονολογούνται 14 περίπου 
θαλαμοειδείς τάφοι72 από το γειτονικό νεκροταφείο του Προφήτη Ηλία με σημαντικά 
κτερίσματα και πιθανώς ο ένας από τους δύο θολωτούς τάφους73, ο οποίος, όμως, είχε 
συληθεί ήδη από την αρχαιότητα. 

Παράλληλα, στο Άργος φαίνεται πως η κατοίκηση συνεχίστηκε αδιάκοπα και 
στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α περίοδο, όπως φανερώνουν τα λίγα και αρκετά 
αποσπασματικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα74, τα οποία έχουν εντοπισθεί κάτω από τη 
σύγχρονη πόλη και υποδηλώνουν έναν ακμαίο οικισμό. Αξιοσημείωτη είναι η πολύ 
καλά διατηρημένη οικία75 στο οικόπεδο Βλάχου η οποία πρέπει να είχε κάποια 
ιδιαίτερη σημασία αφού είχε μεγαροειδή κάτοψη και ήταν οικοδομημένη με ισχυρούς 
τοίχους διακοσμημένους με τοιχογραφίες. Ταυτόχρονα, κεραμική της ίδιας περιόδου 
έχει εντοπιστεί κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών σε διάφορα σημεία της 
πόλης76 καθώς και σε ένα φρέαρ το οποίο ήταν γεμάτο με οστά ανθρώπων και 
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ζώων77. Παράλληλα, πολύτιμες πληροφορίες για τον οικισμό του Άργους κατά την 
περίοδο αυτή έχουν προσφέρει και τα σημαντικά ευρήματα των απλών αλλά και των 
περίπου 40 θαλαμοειδών τάφων που έχουν εντοπισθεί στις υπώρειες της Ασπίδας78 
και στη Δειράδα79 (ιδιαίτερα τάφοι VI και VII). Αξιοσημείωτο δε είναι ότι οι 
περισσότερες ταφές στο νεκροταφείο της Δειράδας χρονολογούνται κυρίως στην 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 2 - Β περίοδο.   

Ένας μεσαίου μεγέθους αλλά σημαντικός οικισμός φαίνεται πως εκτεινόταν 
στο λόφο του Ηραίου και τις γύρω πλαγιές αφού εκεί έχουν εντοπισθεί κάποια 
υπολείμματα τοίχων και κεραμική80 της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Α περιόδου, ενώ τότε 
χρονολογείται και ο συλημένος θολωτός81 καθώς και αρκετοί θαλαμοειδείς τάφοι από 
τη γύρω περιοχή82.  

Επίσης, στη Λέρνα αποσπασματικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (Δωμάτιο 1) και 
τάφοι της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Α 2 αλλά και κεραμική της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Α 1 
και 2 περιόδου έχουν εντοπισθεί στις περιοχές D, DE, 5 και την τομή Κ και 
φανερώνουν την ύπαρξη ενός μικρού οικισμού83.   

Παράλληλα, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αλλά και κεραμική της ίδιας περιόδου 
από την ακρόπολη και την κάτω πόλη (Οικία F), την περιοχή Λεβέντη και το λόφο 
της Μπαρμπούνας αποδεικνύουν ότι υπήρχε εκτεταμένη κατοίκηση στην Ασίνη84.  

Τέλος, στη θέση Μαγούλα, κοντά στο χωριό Μοναστηράκι, φαίνεται πως 
εκτεινόταν ένας μικρός οικισμός, όπως αποδεικνύεται κυρίως από το περιεχόμενο 6 
θαλαμοειδών τάφων85 που εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή και χρονολογούνται 
και στην ΥΕ ΙΙΙ Α περίοδο, ενώ ταυτόχρονα στη γύρω περιοχή έχουν αναφερθεί 
κατάλοιπα τοίχων και έχει εντοπισθεί επιφανειακή κεραμική της ίδιας περιόδου86. 

Εκτός, όμως, από τους ανωτέρω οικισμούς στους οποίους έχουν ανακαλυφθεί 
λίγα ή περισσότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, η κατοίκηση στις υπόλοιπες θέσεις του 
αργολικού πεδίου υποδεικνύεται αποκλειστικά μέσα από την κεραμική και τις ταφές. 
Συγκεκριμένα, στην ακρόπολη της Μιδέας έχουν εντοπισθεί αρκετά όστρακα της 
Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Α περιόδου87, ενώ τότε χρονολογείται και το μεγαλύτερο μέρος 
του περιεχομένου του θολωτού και των θαλαμοειδών τάφων του νεκροταφείου των 
Δενδρών88. Επίσης, στο λόφο του Αγίου Γεωργίου κοντά στο σημερινό οικισμό των 
Φυχτίων θα πρέπει να βρισκόταν κάποιος υστεροελλαδικός οικισμός σύμφωνα με μια 
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σύντομη έρευνα που έχει διενεργηθεί εκεί89. Παράλληλα, σε κοντινή απόσταση έχουν 
εντοπισθεί και ανασκαφεί δύο θαλαμοειδείς τάφοι90 το περιεχόμενο των οποίων 
χρονολογείται και στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ A περίοδο, ενώ πιο βόρεια έχει 
περισυλλεγεί επιφανειακή κεραμική91 της ίδιας περιόδου. Στη θέση Μελίχι κοντά στο 
Σχινοχώρι έχει αόριστα αναφερθεί υστεροελλαδική κατοίκηση αλλά η επιβεβαίωση 
προέκυψε μέσα από το περιεχόμενο πέντε θαλαμοειδών τάφων92. Στη Βρασέρκα η 
ύπαρξη ενός μικρού οικισμού έχει επιβεβαιωθεί χάρη στην επιφανειακή κεραμική93 
αλλά και στο περιεχόμενο οκτώ θαλαμοειδών τάφων94 που χρονολογούνται στην 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α περίοδο. Στην ίδια περίοδο χρονολογείται κεραμική από 
σωστικές ανασκαφές στο Ναύπλιο95 και το περιεχόμενο κάποιων θαλαμοειδών τάφων 
από την τοποθεσία Λαγούμια στην Πρόνοια, στις υπώρειες του Παλαμηδίου96. Εντός 
και εκτός της κλασικής και ελληνιστικής ακρόπολης στο λόφο της Καζάρμας έχουν 
εντοπισθεί αρκετά όστρακα που χρονολογούνται και στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 
περίοδο, ενώ στην ίδια περίοδο ανήκει τμήμα της κεραμικής και των κτερισμάτων 
από το θολωτό τάφο στους πρόποδες του λόφου97. Τέλος, οικισμοί της περιόδου 
αυτής φαίνεται πως υπήρχαν τόσο στο Γυμνό98 όσο και στον Άγιο Αδριανό99 όπως 
έχει καταδείξει η επιφανειακή κεραμική.  

Κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδο ο μυκηναϊκός πολιτισμός έφτασε στο 
απόγειο της ακμής του και η ακτινοβολία του ξεπέρασε τα στενά όρια της 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Αναμενόμενο, λοιπόν, είναι αυτή η ευημερία και η ανάπτυξη 
να είναι εμφανείς και στα κατάλοιπα των οικισμών του αργολικού πεδίου, ο αριθμός 
των οποίων πρέπει να έφτανε τουλάχιστον τους 15 (Άργος, Ασίνη, Βρασέρκα, Γυμνό, 
Ηραίο, Κεφαλάρι, Λέρνα, Μιδέα, Μοναστηράκι, Μυκήνες, Ναύπλιο, Προφήτης 
Ηλίας στον Άγιο Αδριανό, Σχινοχώρι, Τίρυνθα, Φύχτια) (χάρτης 8).  

Ειδικότερα, ο οικισμός των Μυκηνών κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β 
περίοδο φαίνεται πως έφτασε στο απόγειο της ακμής του αποτελώντας το μεγαλύτερο 
και σημαντικό οικισμό του αργολικού πεδίου, ενώ παράλληλα γνώρισε μια 
οικοδομική ‘έκρηξη’ η οποία προφανώς οφειλόταν στην αυξημένη διοικητική και 
οικονομική δραστηριότητα του ανακτόρου. Συγκεκριμένα, στο τέλος της 
Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β 1 περιόδου έγινε μια μεγάλη μετασκευή στην ακρόπολη χάρη 
στην οποία σχεδόν διπλασιάστηκε η έκταση του οχυρωμένου χώρου (30.000 τμ). 
Τότε ανεγέρθηκε η μνημειώδης Πύλη των Λεόντων, διαμορφώθηκε και 
συμπεριλήφθηκε στην ακρόπολη ο Ταφικός Κύκλος Α με την επέκταση του δυτικού 
σκέλους του τείχους, ενώ διανοίχτηκε και η Βόρεια Πύλη. Ταυτόχρονα, στα 
ανατολικά του ανακτόρου οικοδομήθηκαν το Εργαστήριο των Καλλιτεχνών100, η 
Οικία των Κιόνων101 και τα Κτίρια Γ και Δ102, ενώ στη βόρεια συνοικία τα Κτίρια 
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Μ103 και Ν104, τα οποία είχαν εμφανώς αποθηκευτική και εργαστηριακή λειτουργία. 
Κατόπιν, στα τέλη της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β 2 περιόδου χρονολογείται η τελευταία 
αλλαγή στα όρια της ακρόπολης με τη βορειοανατολική επέκταση, η οποία διαθέτει 
δύο πυλίδες. Στο χώρο αυτό κατασκευάστηκε μια υπόγεια κρήνη για την απρόσκοπτη 
υδροδότηση της ακρόπολης καθώς και τα Κτίρια Α και Β105 που είχαν οικιακό και 
αποθηκευτικό χαρακτήρα. Παράλληλα, μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα 
σημειώθηκε στις αρχές της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β περιόδου και εκτός των τειχών, 
όπως καταδεικνύουν για παράδειγμα τα σημαντικά κατάλοιπα της Οικίας του 
Εμπόρου Κρασιών106, της Οικίας των Ασπίδων107, της Οικίας του Λαδεμπόρου108, της 
Οικίας των Σφιγγών109 και των Οικιών της Παναγίας110, που είχαν βασικά 
εργαστηριακό και αποθηκευτικό χαρακτήρα. Στα μέσα της περιόδου, όμως, φαίνεται 
πως τα κτίρια αυτά, όπως και η πρωιμότερη Οικία Πέτσα, καταστράφηκαν από 
κάποιο σεισμό και την πυρκαγιά που ακολούθησε. Μόνο τμήμα των Οικιών της 
Παναγίας φαίνεται πως επισκευάστηκε και συνέχισε να κατοικείται για λίγο ακόμα. 
Τέλος, τη μεγάλη σπουδαιότητα του οικισμού των Μυκηνών επιβεβαιώνουν τόσο ο 
θολωτός τάφος της Κλυταιμήστρας111, ο οποίος χρονολογείται πιθανότατα στην 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β 2 περίοδο και ήταν ο τελευταίος που οικοδομήθηκε, όσο και τα 
ευρήματα των θαλαμοειδών τάφων112 από τα νεκροταφεία της γύρω περιοχής. Στα 
τέλη της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β 2 περιόδου οι Μυκήνες φαίνεται πως επλήγησαν από 
έναν ισχυρό σεισμό, όπως φανερώνουν τα ανασκαφικά δεδομένα113. Αν και τα 
περισσότερα κτίρια, όμως, παρέμειναν άθικτα, από την πυρκαγιά που ακολούθησε 
μεγάλες καταστροφές υπέστησαν το ανάκτορο, το Εργαστήριο των Καλλιτεχνών, η 
Οικία των Κιόνων, οι Οικίες Γ και Δ, η Βόρεια Αποθήκη, το Θρησκευτικό Κέντρο 
και η Νότια Συνοικία. Σύντομα, όμως, επισκευάστηκαν και η κατοίκηση 
συνεχίστηκε.   

Μεγάλες αλλαγές, όμως, υπέστη και η ακρόπολη της Τίρυνθας, η οποία 
ακολουθώντας μια παράλληλη πορεία με αυτή των Μυκηνών, γνώρισε μεγάλη ακμή 
κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδο. Ειδικότερα, στα τέλη της Υστεροελλαδικής 
ΙΙΙ Β 1 περιόδου διάφορες μετατροπές και προσθήκες στα κυκλώπεια τείχη 
διπλασίασαν την έκταση του οχυρωμένου χώρου, ενώ ταυτόχρονα μια πυρκαγιά 
                                                                                                                                            
102 Μυλωνάς Γ., supra no 100, 1966, 106 - 107. id., supra no 100, 1967, 14 - 17. Hausarchitektur, 159 
- 160, 161 - 162. 
103 Μυλωνάς Γ., ΠΑΕ 1962, 61 - 64. id., ΠΑΕ 1963, 99 - 103. id., ΠΑΕ 1964, 69 - 71. Hausarchitektur, 
52 - 54, 147 - 149. 
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1996, 51 - 54. 
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κατέστρεψε μερικώς το πρώτο ανάκτορο. Στα τέλη Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β 2 
περιόδου με την οικοδόμηση του δυτικού προμαχώνα, την επέκταση της οχύρωσης 
προς Βορρά και την κατασκευή συρίγγων και υπογείων δεξαμενών διαμορφώθηκε η 
τελική μορφή της ακρόπολης με έκταση 20.000τμ. Στην περίοδο αυτή, μάλιστα, με 
κάποιες επιδιορθώσεις και προσθήκες, πήρε την τελική του μορφή το νέο 
ανάκτορο114 στην άνω ακρόπολη, ενώ στην κάτω ακρόπολη οικοδομήθηκαν 
καινούργια κτίρια115, τα οποία είχαν οικιακό αλλά και εργαστηριακό και 
αποθηκευτικό χαρακτήρα (Κτίρια Ι - VII, X - XII, δωμάτια 150 - 154, 190, 210, 214 - 
216, 226). Παράλληλα, συνεχίστηκε η κατοίκηση και έξω από τον οχυρωμένο χώρο, 
όπως φανερώνουν για παράδειγμα τα κατάλοιπα της Οικίας Μ116. Τέλος, στην εποχή 
αυτή χρονολογούνται πιθανότατα οι δύο θολωτοί τάφοι117, ένας εκ των οποίων είχε 
συληθεί ήδη από την αρχαιότητα, καθώς και 12 από τους θαλαμοειδείς τάφους118 του 
νεκροταφείου στον Προφήτη Ηλία. Στα τέλη της περιόδου ένας ισχυρός σεισμός119 
έπληξε την Τίρυνθα και η φωτιά που επακολούθησε κατέστρεψε τμήμα της κάτω 
ακρόπολης καθώς και το ανάκτορο στην άνω ακρόπολη120. 

Η Μιδέα, όπως έχουν αποδείξει οι πρόσφατες ανασκαφικές εργασίες, φαίνεται 
πως ακολούθησε το μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα των Μυκηνών και της Τίρυνθας. 
Συγκεκριμένα, στα μέσα πιθανότατα της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β περιόδου η κορυφή 
του λόφου οχυρώθηκε με κυκλώπειο τείχος και, έτσι, η Μιδέα αποτέλεσε την τρίτη 
ακρόπολη στο αργολικό πεδίο με έκταση περίπου 24.000 τμ. Παράλληλα, αν και έχει 
εντοπισθεί αρκετή κεραμική της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β 1 περιόδου, η περίοδος 
ακμής του οικισμού φαίνεται πως ήταν η Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β 2 περίοδος στην 
οποία ανήκουν άλλωστε η πλειοψηφία της κεραμικής αλλά και σχεδόν όλα τα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα τα οποία έχουν έρθει στο φως στην άνω ακρόπολη, στην 
περιοχή της Δυτικής και της Ανατολικής Πύλης, καθώς και στα κατώτερα άνδηρα121. 
Πρόκειται για χώρους, οι οποίοι είχαν τόσο οικιακό όσο και εργαστηριακό και 
αποθηκευτικό χαρακτήρα, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η ανακάλυψη ενός κτιρίου με 
μεγαροειδή κάτοψη122. Παράλληλα, στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδο 
χρονολογείται και τμήμα του περιεχομένου κάποιων θαλαμοειδών τάφων του 
νεκροταφείου των Δενδρών123. Φαίνεται, όμως, πως ο σεισμός που έπληξε το 
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αργολικό πεδίο στο τέλος του 13ου αι. π.Χ. προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην 
ακρόπολη124, η οποία εγκαταλείφθηκε στο μεγαλύετρο μέρος της.      

Στο Άργος η Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδος αντιπροσωπεύεται κυρίως από 
αποσπασματικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, κεραμική και ταφές, ενώ τότε φαίνεται 
πως ο οικισμός επεκτάθηκε και προς νότο. Συγκεκριμένα, στην περίοδο αυτή 
χρονολογούνται η Οικία Α125 στο Αφροδίσιο της Αρχαίας Αγοράς καθώς και 
διάφοροι αποσπασματικοί τοίχοι και κεραμική που εντοπίστηκαν κάτω από τη 
σύγχρονη πόλη κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών126. Επίσης, στην περίοδο 
αυτή χρονολογείται και μέρος της κεραμικής που εντοπίστηκε σε φρέαρ γεμάτο με 
οστά ανθρώπων και ζώων127. Παράλληλα, τότε χρονολογούνται ένας θαλαμοειδής 
τάφος στην πλαγιά της Λάρισας στα νότια της Δειράδας128, η τελευταία ταφή σε ένα 
κτιστό θαλαμοειδή τάφο στις ανατολικές υπώρειες της Ασπίδας129, καθώς και ένας 
κιβωτιόσχημος130, 16 θαλαμοειδείς και 5 λακκοειδείς τάφοι στη Δειράδα131, οι οποίοι 
ήταν πλούσια κτερισμένοι. 

Και στην περίπτωση του Ηραίου, όμως, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι 
αρκετά αποσπασματικά και έτσι οι πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν για τον 
οικισμό της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β περιόδου είναι περιορισμένες. Παρ’ όλα αυτά 
έχουν εντοπισθεί τα κατάλοιπα 6 περίπου σπιτιών τα οποία χρονολογούνται στην 
περίοδο αυτή και δείχνουν ότι ο οικισμός πιθανότατα ξεκινούσε από το υψηλότερο 
άνδηρο όπου αργότερα οικοδομήθηκε ο ναός της Ήρας και εκτεινόταν νοτιότερα ως 
το χώρο της Νότιας Στοάς132. Σημαντικά πάντως είναι και τα ευρήματα από τους 
θαλαμοειδείς τάφους οι οποίοι έχουν εντοπισθεί και ανασκαφεί στη γύρω περιοχή και 
χρονολογούνται στην περίοδο αυτή133.  

Η Λέρνα ήταν ένας ακμαίος οικισμός κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β 
περίοδο, όπως δείχνουν τα αποσπασματικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και η κεραμική 
από την περιοχή D (δωμάτιο 1), την περιοχή 5, την τομή F134 αλλά και το 
περιεχόμενο ενός γειτονικού θαλαμοειδούς τάφου135. Στο τέλος της περιόδου, όμως, 
φαίνεται πως εγκαταλείφθηκε και δεν κατοικήθηκε ξανά ως το τέλος της 
Υστεροελλαδικής Εποχής.  

Παράλληλα, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αλλά και κεραμική από την ακρόπολη 
και την κάτω πόλη (Οικία G, Οικία I, Οικία K), την περιοχή Λεβέντη και το λόφο της 
Μπαρμπούνας αποδεικνύουν ότι υπήρχε εκτεταμένη κατοίκηση στην Ασίνη κατά την 
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Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδο136. Στο τέλος της, όμως, φαίνεται πως σημειώθηκε μια 
διακοπή στην κατοίκηση του χώρου, η οποία, όμως, ήταν πολύ μικρής διάρκειας.  

Στην τοποθεσία Μαγούλα, κοντά στο χωριό Μοναστηράκι, φαίνεται πως 
εκτεινόταν ένας μικρός οικισμός, όπως αποδεικνύεται κυρίως μέσα από το 
περιεχόμενο 6 θαλαμοειδών τάφων137 που χρονολογούνται και στην ΥΕ ΙΙΙ Β 
περίοδο, ενώ ταυτόχρονα στη γύρω περιοχή έχουν αναφερθεί κατάλοιπα τοίχων και 
έχει εντοπισθεί επιφανειακή κεραμική της ίδιας περιόδου138. 

Επίσης, στο Κεφαλάρι πρέπει να υπήρχε κάποιος οικισμός κατά την 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδο, όπως φανερώνουν τα λίγα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
και η κεραμική που έχουν εντοπισθεί κοντά στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής139, καθώς 
και η κεραμική από τη θέση Μαγούλα140.   

Εκτός, όμως, από τους ανωτέρω οικισμούς στους οποίους έχουν ανακαλυφθεί 
λίγα ή περισσότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, η κατοίκηση κατά την 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδο στις υπόλοιπες θέσεις του αργολικού πεδίου 
αποδεικνύεται αποκλειστικά μέσα από την κεραμική και τις ταφές. Συγκεκριμένα, 
στο λόφο του Αγίου Γεωργίου κοντά στο σημερινό οικισμό των Φυχτίων θα πρέπει 
να βρισκόταν κάποιος υστεροελλαδικός οικισμός σύμφωνα με μια σύντομη έρευνα 
που έχει διενεργηθεί εκεί141. Επίσης, σε κοντινή απόσταση έχουν εντοπισθεί και 
ανασκαφεί δύο θαλαμοειδείς τάφοι142 το περιεχόμενο των οποίων χρονολογείται και 
στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδο, ενώ πιο βόρεια έχει περισυλλεγεί επιφανειακή 
κεραμική143 της ίδιας περιόδου. Στη Βρασέρκα η ύπαρξη ενός μικρού οικισμού έχει 
επιβεβαιωθεί χάρη στη διάσπαρτη επιφανειακή κεραμική144 αλλά και στο 
περιεχόμενο οκτώ θαλαμοειδών τάφων145 που χρονολογούνται και στην 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδο. Στην ίδια περίοδο χρονολογείται κεραμική από 
σωστικές ανασκαφές στο Ναύπλιο146 και το περιεχόμενο κάποιων θαλαμοειδών 
τάφων από την τοποθεσία Λαγούμια στην Πρόνοια, στις υπώρειες του 
Παλαμηδίου147. Εντός και εκτός της κλασικής και ελληνιστικής ακρόπολης στο λόφο 
της Καζάρμας έχουν εντοπισθεί αρκετά όστρακα που χρονολογούνται και στην 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδο, ενώ στην ίδια περίοδο ανήκει τμήμα της κεραμικής 
και των κτερισμάτων από το θολωτό τάφο στους πρόποδες του λόφου148. Τέλος, 
οικισμοί της περιόδου αυτής φαίνεται πως υπήρχαν τόσο στο Γυμνό149 όσο και στον 
Προφήτη Ηλία του Αγίου Αδριανού150 όπως έχει καταδείξει η επιφανειακή κεραμική.  

Κατά το 12ο αι. π.Χ., παρά τις καταστροφές και την εξασθένιση της κεντρικής 
εξουσίας, αρκετοί οικισμοί του αργολικού πεδίου συνέχισαν να ακμάζουν. Ωστόσο η 
περίοδος αυτή αποτέλεσε ουσιαστικά την τελευταία αναλαμπή του μυκηναϊκού 
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πολιτισμού αφού κατά τον 11ο αι. π.Χ. αρκετοί οικισμοί εγκαταλειφθήκαν, ενώ άλλοι 
έχασαν οριστικά την ευρωστία τους και πέρασαν σε μια φάση βαθιάς παρακμής. 
Συγκεκριμένα, κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδο ο αριθμός των οικισμών στο 
αργολικό πεδίο φαίνεται πως δεν ξεπερνούσε τους 9 (Άργος, Ασίνη, Ηραίο, 
Κεφαλάρι, Μιδέα, Μυκήνες, Ναύπλιο, Τίρυνθα, Φύχτια) (χάρτης 9). 

Η κατοίκηση, λοιπόν, στην ακρόπολη των Μυκηνών, παρά τον καταστροφικό 
σεισμό που σημειώθηκε στα τέλη του 13ου αι. π.Χ., φαίνεται πως συνεχίστηκε ομαλά 
και κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδο καθώς οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι πολύ σύντομα τα κτίρια που έπαθαν ζημιές επισκευάστηκαν. 
Συγκεκριμένα, επισκευάστηκαν το ανάκτορο151, τα κτίρια της ανατολικής συνοικίας 
(Εργαστήριο των Καλλιτεχνών, Οικία των Κιόνων, Κτίρια Ψ, Ω, Γ και Δ)152, η 
Σιταποθήκη153, η περιοχή του Θρησκευτικού Κέντρου (Νότια Οικία, Οικία της 
Αναβάθρας, Οικία Τσούντα, Κτίριο Ειδώλων, Κτίριο Τοιχογραφιών, Ναός)154, η 
Οικία Μ155 καθώς και οι Οικίες Α και Β στη βορειοανατολική επέκταση156. Επίσης, 
επισκευές έγιναν και στα κτίρια της νοτιοδυτικής συνοικίας (Οικίες Α - Ζ), στα οποία 
έγιναν και κάποιες προσθήκες157. Παράλληλα, καταργήθηκε ο δρόμος ο οποίος 
οδηγούσε από τη Βόρεια Πύλη στη βορειοανατολική επέκταση εξαιτίας της 
οικοδόμησης νέων δωματίων στην Οικία Γ. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι, ενώ στην 
περίοδο αυτή εύκολα αποδεικνύεται η αποθηκευτική λειτουργία κάποιων χώρων, 
δυσκολότερα πιστοποιείται η εργαστηριακή. Στα τέλη της Υστεροελλαδικής Εποχής, 
πάντως, μία ή περισσότερες πυρκαγιές κατέστρεψαν ολοσχερώς τα οικοδομήματα 
κατά μήκος του δυτικού κυκλώπειου τείχους, όπως τη Σιταποθήκη και την Οικία του 
Κρατήρα των Πολεμιστών158, ενώ όσα δεν καταστράφηκαν φαίνεται πως απλά 
εγκαταλείφθηκαν. Τέλος, σημαντικά είναι και τα ευρήματα των θαλαμοειδών 
τάφων159 που χρονολογούνται στην περίοδο αυτή και έχουν εντοπισθεί στα 
νεκροταφεία της γύρω περιοχής, τα οποία φανερώνουν μια συνέχεια στην κατοίκηση.  

Στην Τίρυνθα το ανάκτορο καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά, η 
οποία προφανώς ακολούθησε το σεισμό που χτύπησε το αργολικό πεδίο στα τέλη της 
Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β 2 περιόδου, ενώ στα ερείπιά του οικοδομήθηκε ένα μικρότερο 
μέγαρο160. Παρά την καταστροφή του, όμως, η υπόλοιπη ακρόπολη συνέχισε να 
κατοικείται κανονικά. Ειδικότερα, ο χώρος της κάτω ακρόπολης αναδιοργανώθηκε εξ 
ολοκλήρου σύμφωνα με νέο σχέδιο και παρέμεινε πυκνοκατοικημένος σε όλη τη 

                                                 
151 Τσούντας Χρ., ΠΑΕ 1886, 59 -74. Wace A., supra no 25, 147 - 282. Mycenae 1949, 69 - 80. Kilian 
Kl., AM 102, 1987, 99 - 113. 
152 Τσούντας Χρ., ΠΑΕ 1965, 87 - 97. id., ΠΑΕ 1966, 103 - 107. id., ΠΑΕ 1967, 7 - 8, 12 - 17. 
Hausarchitektur, 115 - 119, 159 - 162, 188 - 189.   
153 Schliemann H., supra no 7, 168 - 170. Wace A., supra no 25, 38 - 61. Hausarchitektur, 145 - 147.  
154 Τσούντας Χρ., supra no 151, 74 - 79. Wace A., supra no 25, 86 - 96. id., supra no 107, 1955, 177- 
180. Taylour W. & Παπαδημητρίου Ι., ΑΔ 16 Β1, 1960, 89 - 93. eid., ΑΔ 18 Β1, 1963, 82 - 84. Taylour 
W., ΑΔ 20 Β1, 1965, 164 - 165. id., Antiquity 43, 1969, 91 - 97. id., Antiquity 44, 1970, 270 - 277. id., 
supra no 17, 16 - 19. Μυλωνάς Γ., ΠΑΕ 1971, 154 - 156. id., ΠΑΕ 1972, 116 - 121. id., ΠΑΕ 1973, 99 - 
103. id., ΠΑΕ 1975, 153 - 158. id., Το Θρησκευτικόν Κέντρον των Μυκηνών, 1972. Hausarchitektur, 18 
- 20, 62, 76 - 77, 85 - 87, 125 - 126, 160 - 161.   
155 Hausarchitektur, 52 - 54, 147 - 149. 
156 Μυλωνάς Γ., supra no 103, 1964, 74 - 77. id., supra no 100, 1965, 85 - 87. Hausarchitektur, 101 - 
121. 
157 Μυλωνάς Γ., supra no 100, 1966, 107. id., ΠΑΕ 1970, 120 - 124. id., supra no 154, 1971, 146 - 151. 
id., supra no 154, 1973, 103 - 107. Hausarchitektur, 113 - 114. 
158 Schliemann H., supra no 7, 206 - 207. Wace A., supra no 25, 84 - 86. Hausarchitektur, 126 - 127. 
159 Atlas, 35 - 38. 
160 Schliemann H. & Dörpfeld W., supra no 9, 176 - 286, 320 - 325. Rodenwaldt G. et al, supra no 114. 
Müller K., supra no 37, 119 - 200.  
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διάρκεια της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ περιόδου (Κτίριo VI, Δωμάτια: 11, 74 - 78, 88 - 
89, 93, 97, 103 - 104, 106 - 107, 110, 110α, 112, 115 - 117, 119, 124, 126 - 127, 135, 
137)161. Τα καινούργια αυτά κτίρια είχαν κυρίως οικιακό και λιγότερο εργαστηριακό 
χαρακτήρα, ενώ ξεχωρίζουν το μεγαροειδές κτίριο 110α162 που έχει χαρακτηριστεί ως 
ιερό και το κτίριο VI163 που περιλαμβάνει οικιακό ιερό, αρχεία και αποθήκες. 
Εξωτερικά των τειχών, όμως, φαίνεται πως στην αρχή της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ 
περιόδου άλλη μια φυσική καταστροφή έπληξε τον οικισμό164 που εκτεινόταν γύρω 
από την ακρόπολη καθώς το Μεγάλο Ρέμα υπερχείλισε και τον κάλυψε κάτω από 
αρκετά μέτρα λάσπης165. Η καταστροφή μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη ώστε χρειάστηκε 
να κατασκευαστεί ένα φράγμα και το Μεγάλο Ρέμα να διευθετηθεί σε νέα κοίτη166. 
Σύντομα ο οικισμός εξωτερικά των τειχών ανοικοδομήθηκε ξανά αλλά σταδιακά 
εγκαταλείφθηκε. Η φθίνουσα αυτή πορεία αντικατοπτρίζεται και στο νεκροταφείο 
του Προφήτη Ηλία, όπου οι νεότεροι θαλαμοειδείς τάφοι χρονολογούνται στις 
πρώτες φάσεις της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ περιόδου167.  

Εκτεταμένες φαίνεται πως ήταν οι ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός και στην 
ακρόπολη της Μιδέας στα τέλη του 13ου αι π.Χ.168. Συγκεκριμένα, τα οικοδομήματα 
στην περιοχή της Δυτικής Πύλης δεν επισκευάστηκαν αλλά εγκαταλείφθηκαν μετά 
την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β 2 περίοδο, ενώ η ίδια η Πύλη δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε 
μετά την καταστροφή της. Μόνο η λιγοστή κεραμική η οποία εντοπίστηκε στα 
κατώτερα άνδηρα και χρονολογείται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδο φανερώνει 
πως ο οικισμός, αν και πέρασε σε μια φάση μεγάλης παρακμής, δεν εγκαταλείφθηκε 
εντελώς169.  

Στο Άργος η Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδος αντιπροσωπεύεται κυρίως μέσα 
από λίγα και αποσπασματικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, κεραμική και ταφές. 
Συγκεκριμένα, στην περίοδο αυτή χρονολογούνται η Οικία Α170 και η Οικία Β171 στο 
Αφροδίσιο της Αρχαίας Αγοράς καθώς και διάφοροι αποσπασματικοί τοίχοι και 
κεραμική που εντοπίστηκαν κάτω από τη σύγχρονη πόλη κατά τη διάρκεια σωστικών 
ανασκαφών172. Επίσης, στην περίοδο αυτή χρονολογείται και μέρος της κεραμικής 
που εντοπίστηκε σε φρέαρ γεμάτο με οστά ανθρώπων και ζώων173. Παράλληλα, τότε 
χρονολογούνται και δώδεκα θαλαμοειδείς τάφοι στη Δειράδα174, οι οποίοι ήταν 
πλούσια κτερισμένοι. 
                                                 
161 Kilian Kl., AA 1978, 449 - 466. id., supra no 120, 1979, 375 - 447. id., supra no 37, 154 - 159, 162 - 
166. id., supra no 37, 395 - 399, id., AA 1983, 275 - 295. id., AA 1988, 105 - 257. Grossmann P. & al., 
AAA 2, 1969, 344 - 351. Voigtländer W., supra no 115, 28 - 38. Gercke P. & Naumann U., AAA 7, 
1974, 15 - 26. Hausarchitektur, 22 - 23, 33 - 34, 55 - 56, 197. 
162 Kilian Kl., supra no 161, 1978, 460 - 461. Hausarchitektur, 55. 
163 Voigtländer W., supra no 115, 32. Kilian Kl., supra no 161, 1978, 458 - 459. id., supra no 120, 
1979, 385, 400 - 404. id., supra no 37, 180. id., supra no 37, 400 - 403. id., supra no 161, 1983, 303 - 
307. Hausarchitektur, 136 - 138. 
164 Karo G., AM 55, 1930, 119 - 140. Gercke P. & Hiesel G., supra no 40, 1- 19. Hiesel G., supra no 
38, 7 - 36. Kilian Kl., supra no 161, 1978, 449 - 453. 
165 Geoarchaeology, 69 - 82. 
166  Verdelis N., AM 78, 1963, 5. Natural Environment, 280 - 282. 
167 Rudolph W., supra no 43, 23 - 126.  
168 Åstrom P. et al.,  OpAth 19, 1992, 14. Demakopoulou K., BICS 1995, 154, 157, 161. Demakopoulou 
et al., OpAth 22 - 23, 1997 - 1998, 59. supra no 122, 177. 
169 supra no 126, 177 - 178. 
170 supra no 125.  
171 Hausarchitektur, 176. 
172 Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη E., supra no 47, 1973, 95, 103 - 105. id., supra no 53, 1973 - 1974, 227 - 
228. Παπαδημητρίου Α., ΑΔ 52 Β1, 1997, 135 - 138. 
173 Κριτζάς Χ., supra no 47, 200 - 202. id., supra no 77, 1976 - 1978, 173 - 180.  
174 Deshayes J., supra no 18.  
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Ο οικισμός της Ασίνης, μετά από ένα σύντομο κενό, κατά τη μέση και ύστερη 
φάση της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ περιόδου φαίνεται πως γνώρισε μια τελευταία εποχή 
ακμής, όπως φανερώνουν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αλλά και η κεραμική από την 
ακρόπολη και την κάτω πόλη (Οικία G, Οικία H, Οικία Ι, Οικία Κ, Οικία W), την 
περιοχή Λεβέντη και το λόφο της Μπαρμπούνας175. 

Μετά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β 2 περίοδο ο οικισμός του Ηραίου φαίνεται 
πως σχεδόν εγκαταλείφθηκε αφού έχει εντοπισθεί ελάχιστη κεραμική της 
Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ περιόδου από το χώρο όπου πιθανότατα εκτεινόταν ο 
οικισμός176, καθώς και από ένα θαλαμοειδή τάφο που ανασκάφηκε σε κοντινή 
απόσταση177. Επίσης, κοντά στο σημερινό οικισμό των Φυχτίων θα πρέπει να 
συνεχίστηκε η κατοίκηση του υστεροελλαδικού οικισμού, όπως φαίνεται από μέρος 
του περιεχομένου ενός θαλαμοειδούς τάφου178 το περιεχόμενο του οποίου 
χρονολογείται και στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδο. Παράλληλα, και στο 
Κεφαλάρι πρέπει να συνεχίστηκε η κατοίκηση κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ 
περίοδο, όπως φανερώνουν τα λίγα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και η κεραμική που 
έχουν εντοπισθεί κοντά στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής179, καθώς και η κεραμική από 
τη θέση Μαγούλα180. Τέλος, στην ίδια περίοδο χρονολογείται και το περιεχόμενο 
κάποιων θαλαμοειδών τάφων από την τοποθεσία Λαγούμια στην Πρόνοια στις 
υπώρειες του Παλαμηδίου181.  

 
 
Το οικιστικό δίκτυο.  

   
 Αρκετοί ερευνητές του μυκηναϊκού πολιτισμού έχουν διατυπώσει τις 
τελευταίες δεκαετίες σε διάφορες δημοσιεύσεις και άρθρα τους τις απόψεις και τους 
προβληματισμούς τους σχετικά με το οικιστικό δίκτυο στο αργολικό πεδίο κατά την 
Υστεροελλαδική Εποχή αλλά σχεδόν στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για 
σύντομες και αόριστες αναφορές ανάμεσα σε γενικότερες θεωρήσεις που αφορούν 
ευρύτερες γεωγραφικές και χρονικές ενότητες ή συγκρίσεις μεταξύ περιοχών182. 
Έτσι, ως σήμερα φαίνεται πως λίγοι μελετητές, όπως ο J.Binttlif, ο R. Ηope Simpson, 
ο Kl. Kilian και ο P. Darcque έχουν διατυπώσει με περισσότερη σαφήνεια τις απόψεις 
τους σχετικά με το θέμα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, οι μελετητές αυτοί επικεντρώθηκαν 
στην ιεράρχηση των υστεροελλαδικών οικισμών του αργολικού πεδίου και 
ερμήνευσαν το οικιστικό δίκτυο σε γενικές γραμμές μέσα από ένα μοντέλο 
πολιτικοστρατιωτικού συγκεντρωτισμού και κρατικού οικονομικού παρεμβατισμού.   
                                                 
175 Frödin O. & Persson A. W., supra no 13, 63 - 64, 66 - 67, 74 - 80, 90 - 91, 93, 95 - 96, 206 - 207, 
209, 211 - 212. Ålin P., supra no 52, 1968, 87 - 105. Styrenius C., OpAth 11, 1975, 175 - 183. Dietz S., 
supra no 84, 67 - 69. Frizell S., supra no 84, 1970 - 1974, 1986, 12 - 13, 15, 73 - 85. Frizell B., supra 
no 84, 63 - 91. Penttinen A., OpAth 21, 1996, 149 - 167. Hausarchitektur, 70, 84 - 85, 98, 176 - 177.  
176 Caskey J. L. & Amandry P., supra no 50, 173. 
177 Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., supra no 49, 129 - 130, 135.  
178 supra no 90. 
179 Κριτζάς Χρ., supra no 47, 243. 
180 Κριτζάς Χρ., supra no 47, 246. 
181 Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., supra no 47, 1973, 90 - 93. id., supra  no 53, 1973 - 1974, 202 - 203.  
182 Ενδεικτικά: Dickinson O., Parallels and contrasts in the Bronze Age of the Peloponnese, OJA 2, 
1982, 125 - 138. Rutter J., Review of Aegean Prehistory, II. The Prepalatial Bronge Age of the 
Southern and Central Greek Mainland, AJA 97, 1993, 745 - 797. Shelmerdine C., Review of Aegean 
Prehistory, VI. The Palatial Bronge Age of the Southern and Central Greek Mainland, AJA 101, 1997, 
537 - 585. Wright J., Comparative settlement patterns during the Bronze Age in the Northeastern 
Peloponnesos, Greece στο Alcock S. & Cherry J. (eds), Side-by-side Survey, Comparative Regional 
Studies in the Mediterranean World, 2004, 114 - 131.  
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Ο πρώτος, λοιπόν, ο οποίος εντόπισε ένα υστεροελλαδικό οικιστικό δίκτυο 
στο αργολικό πεδίο και επιχείρησε να ερμηνεύσει τη μορφή και την εξέλιξή του, ήταν 
ο J. Bintliff183. Ο Bintliff, στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής, θέλησε 
αρχικά να παρουσιάσει μια πλήρη εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος της Αργολίδας 
και κατόπιν να δημιουργήσει ένα θεωρητικό μοντέλο εργασίας για τη δυναμική του 
οικιστικού δικτύου σε σχέση με τη γεωμορφολογία και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές 
του αργολικού πεδίου. Συγκεκριμένα, ο Bintliff υποστήριξε ότι η επιλογή του χώρου 
για την εγκατάσταση ενός προϊστορικού οικισμού καθοριζόταν από δύο βασικούς 
παράγοντες: τα πλεονεκτήματα του περιβάλλοντος και τις σχέσεις του με τις 
γειτονικές κοινότητες. Επίσης, σκοπός του κάθε οικισμού, από τη μικρότερη αγροικία 
ως το μεγαλύτερο ανακτορικό κέντρο, ήταν η αυτονομία και η αυτάρκεια, γι’ αυτό 
και ισχυρίστηκε πως δεν υπήρχε κοινότητα με εξειδικευμένη οικονομική 
δραστηριότητα. Όταν η βιωσιμότητα, όμως, κάποιου οικισμού δεν ήταν εφικτή, οι 
ελλείψεις προφανώς καλύπτονταν μέσα από ένα δίκτυο ανταλλαγών με τους 
γειτονικούς και όχι μόνο οικισμούς.    

Ο Bintliff υποστήριξε παράλληλα πως ο χαρακτήρας της οικονομίας των 
προϊστορικών οικισμών ήταν βασικά αγροτοκτηνοτροφικός και στηριζόταν στη 
συγκέντρωση και την αναδιανομή του πλεονάσματος των αγροτικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων. Αντίθετα, δευτερεύουσα σημασία φαίνεται πως είχαν η 
πρόσβαση σε νερό, ο έλεγχος των εμπορικών οδών καθώς και η άμυνα, αν και 
κάποιοι οικισμοί, όπως η Μιδέα και η Τίρυνθα, ιδρύθηκαν σε φυσικά οχυρά μέρη. 
Έτσι, τη συγκέντρωση της μεγάλης πλειοψηφίας των υστεροελλαδικών οικισμών στο 
περιθώριο του επίπεδου τμήματος του αργολικού πεδίου και στους πρόποδες των 
ημιορεινών όγκων ο Bintliff την απέδωσε στην ύπαρξη γόνιμου εδάφους, ενώ την 
ίδρυση κάποιων παράλιων οικισμών στις άκρες της ακτογραμμής του πεδίου, στην 
αλιευτική δραστηριότητα των κατοίκων τους. Αντίθετα, την απουσία 
υστεροελλαδικών οικισμών στο πεδινό τμήμα και την κεντρική ακτογραμμή του 
αργολικού πεδίου την απέδωσε στην ακαταλληλότητα των εδαφών, τα οποία 
χαρακτήρισε ως βαλτώδη.    

Επίσης, επειδή η αγροτική οικονομία στις προϊστορικές κοινωνίες - και όχι 
μόνο - βασιζόταν στις αρχές της ευκολότερης και γρηγορότερης δυνατής πρόσβασης 
των καλλιεργητών στην υπό εκμετάλλευση περιοχή, ο Bintliff θεώρησε ότι οι 
οικισμοί ιδρύονταν στον πυρήνα της περιοχής αυτής. Έτσι, περιμετρικά ενός μεγάλου 
οικισμού η ζώνη εκμετάλλευσης φαίνεται πως δεν θα μπορούσε να εκτείνεται σε 
ακτίνα μεγαλύτερη από 1 ως 1 ½ ώρα με τα πόδια, δηλαδή 2,5 χμ. περίπου. 
Παράλληλα, εντός της ζώνης αυτής υπήρχαν, σαν δορυφόροι οικισμοί, μικρές κώμες 
και αγροικίες, οι οποίες είχαν τη δική τους επιμέρους ζώνη εκμετάλλευσης (χάρτης 
10). Εκεί, φαίνεται πως διαβιούσε ένα μεγάλο τμήμα του αγροτικού πληθυσμού ώστε 
να έχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με σκοπό την 
εντατικοποίηση της γεωργίας και τη δημιουργία πλεονάσματος.  

Στηριζόμενος, λοιπόν, ο Bintliff στα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, στον τύπο των 
ταφικών μνημείων, στις πινακίδες της Γραμμικής Β γραφής και στα πλεονεκτήματα 
της γεωγραφικής θέσης των οικισμών του αργολικού πεδίου τους κατέταξε σε τρεις 
κατηγορίες. Στην κορυφή τοποθέτησε τις Μυκήνες, οι οποίες ως ένα ‘υπερ-κέντρο’ -
τουλάχιστον μετά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α περίοδο - ήλεγχαν πολιτικά και 
οικονομικά όλο το αργολικό πεδίο και όχι μόνο. Ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
αυτού του ‘υπερ-κέντρου’ ο Bintliff θεώρησε την ύπαρξη ανακτόρου, πινακίδων με 
                                                 
183 Bintliff J., The History of archaeo-geographic studies of prehistoric Greece and recent fieldwork στο 
Bintliff J. (ed.), Mycenaean geography. Proceedings of the Cambridge colloquium, 1976, 3 - 18. 
Natural environment, 111 - 143, 271 - 356. 
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Γραμμική γραφή Β καθώς και πολυάριθμων θολωτών και θαλαμοειδών τάφων. 
Ειδικότερα, οι Μυκήνες αποτελούσαν την έδρα του Μυκηναίου βασιλιά, ο οποίος 
βρισκόταν στην κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας, ήταν ο πολιτικός και στρατιωτικός 
αρχηγός του κράτους, ενώ ταυτόχρονα ήλεγχε απόλυτα την οικονομική 
δραστηριότητα εντός της επικράτειάς του. Δεύτερους στην οικιστική ιεραρχία ο 
Bintliff κατέταξε τους μεγάλους οικισμούς, όπως το Άργος, την Τίρυνθα, το Ηραίο, 
τη Μιδέα και την Ασίνη, οι οποίοι διέθεταν ανάκτορο ή επιβλητικά οικοδομικά 
κατάλοιπα, έναν ή δύο θολωτούς και αρκετούς θαλαμοειδείς τάφους. Εκεί, 
προφανώς, είχαν την έδρα τους υψηλόβαθμα στελέχη της πολιτικής και στρατιωτικής 
ηγεσίας. Τέλος, στη χαμηλότερη βαθμίδα τοποθέτησε τους μικρούς οικισμούς και τις 
αγροικίες, όπως το Ναύπλιο, τη Βρασέρκα, τα Φύχτια, το Γυμνό, το Κεφαλάρι, το 
Μοναστηράκι και το Μαλανδρένι, οι οποίοι είχαν ιδρυθεί γύρω από τους 
μεγαλύτερους οικισμούς και ενίοτε διέθεταν θαλαμοειδείς τάφους (χάρτης 11). 

Τη μεγάλη ανάπτυξη των Μυκηνών μετά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 1 περίοδο 
ο Bintliff την απέδωσε στη γεωγραφική θέση του οικισμού και όχι στον έλεγχο των 
εμπορικών δρόμων ή στη φυσικά οχυρή τοποθεσία όπου είχε ιδρυθεί. Συγκεκριμένα 
υποστήριξε ότι, επειδή οι Μυκήνες βρίσκονταν στο μέσο της απόστασης Άργους - 
Κορίνθου, οι κάτοικοί τους μπορούσαν εύκολα να εκμεταλλεύονται τους πόρους και 
από τις δύο περιοχές, δηλαδή, το αργολικό πεδίο και την Κορινθία. Έτσι, παρόλο που 
το Άργος και το Ηραίο ήταν εξίσου σπουδαίοι οικισμοί κατά την περίοδο των 
βασιλικών Ταφικών Κύκλων και βρίσκονταν σε τοποθεσίες απ’ όπου θα μπορούσαν 
να ελέγξουν καλύτερα το αργολικό πεδίο, οι Μυκήνες απέκτησαν μεγαλύτερη 
δύναμη γιατί έλεγχαν περισσότερες καλλιεργούμενες εκτάσεις. Επίσης, ο Bintliff 
υποστήριξε ότι, ενώ κατά την πρώιμη μυκηναϊκή περίοδο τους μεγάλους οικισμούς 
κυβερνούσαν ίσοι μεταξύ τους τοπάρχες, μετά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 1 περίοδο 
τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Αυτή την αλλαγή την ερμήνευσε κυρίως βάσει των 
θολωτών τάφων, οι οποίοι συνέχισαν να οικοδομούνται μόνο στις Μυκήνες και να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εκεί βασιλική οικογένεια, υπογραμμίζοντας 
έτσι ότι οι Μυκήνες αποτελούσαν πια το πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό 
κέντρο του αργολικού πεδίου.   

Μετά τον J. Bintliff, την άποψή του για το υστεροελλαδικό οικιστικό δίκτυο 
στο αργολικό πεδίο εξέφρασε πολύ συνοπτικά ο R. Ηope Simpson184. Συγκεκριμένα, 
ο Ηope Simpson, τονίζοντας εξ αρχής ότι τα αρχαιολογικά δεδομένα που διέθετε για 
τους υστεροελλαδικούς οικισμούς του αργολικού πεδίου δεν ήταν επαρκή, επιχείρησε 
να εντοπίσει και να ερμηνεύσει ένα πιθανό, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, οικιστικό 
δίκτυο. Φαίνεται, όμως, καθαρά πως δεν ασχολήθηκε με την εξέλιξή του αφού η 
εικόνα που περιέγραψε αφορούσε περισσότερο στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α και Β 
περίοδο και παρά στην αρχή ή το τέλος της Υστεροελλαδικής Εποχής.  

Ειδικότερα, στην κορυφή της οικιστικής ιεραρχίας ο Hope Simpson 
τοποθέτησε τους τέσσερις μεγαλύτερους οικισμούς του αργολικού πεδίου: τις 
Μυκήνες, την Τίρυνθα, το Άργος και τη Μιδέα. Δεν εξήγησε, όμως, με ποια κριτήρια 
τους τοποθέτησε στην ίδια κατηγορία αφού μόνο οι Μυκήνες και η Τίρυνθα 
διαθέτουν ανάκτορο, ενώ στο Άργος δεν έχει εντοπιστεί καν οχύρωση. Υποστήριξε, 
παράλληλα, ότι οι οικισμοί αυτοί αποτελούσαν αυτόνομα πολιτικά και οικονομικά 
κέντρα τα οποία έλεγχαν ένα μέρος του αργολικού πεδίου το οποίο ήταν προφανώς 
μοιρασμένο σε τέσσερα τμήματα. Συνεπώς, θεώρησε πως οι μικροί οικισμοί οι οποίοι 
βρίσκονταν δορυφορικά των κέντρων αυτών και εντός της ‘επικράτειάς’ τους πρέπει 
να βρίσκονταν υπό τον διοικητικό τους έλεγχο. Συγκεκριμένα, οι Μυκήνες, οι οποίες 

                                                 
184 Mycenaean Greece, 9 - 24.  
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αποτελούσαν τον σημαντικότερο οικισμό του αργολικού πεδίου είχαν προφανώς υπό 
τον έλεγχό τους τα Φύχτια, το Μοναστηράκι, τη Βρασέρκα και το Ηραίο. 
Αξιοσημείωτο είναι δε ότι ο Hope Simpson απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό του 
Bintliff, ο οποίος ακολουθώντας τα συμπεράσματα του Blegen είχε χαρακτηρίσει το 
Ηραίο ως ανακτορικό κέντρο, το οποίο καταστράφηκε με την οικοδόμηση του 
κλασικού ιερού185. Επίσης, υποστήριξε ότι η Τίρυνθα ήταν ο δεύτερος σε μέγεθος και 
σημασία οικισμός του αργολικού πεδίου, ο οποίος προφανώς έλεγχε το 
νοτιοανατολικό τμήμα του και τους μικρούς οικισμούς του Ναυπλίου και του 
Προφήτη Ηλία στον Άγιο Ανδριανό. Τον Προφήτη Ηλία, δηλαδή, τον χαρακτήρισε 
ως μικρό οικισμό σε αντίθεση με τον Bintliff, ο οποίος τον είχε ερμηνεύσει ως ιερό 
κορυφής186. Ισχυρίστηκε, επιπρόσθετα, ότι η Μιδέα και το Άργος έλεγχαν το 
ανατολικό και δυτικό τμήμα του πεδίου αντίστοιχα. Παράλληλα απέρριψε τον 
ισχυρισμό του Bintliff187, ο οποίος, ακολουθώντας τις αόριστες υποθέσεις του 
Persson188, υποστήριξε ότι κάποια από τα υστεροελλαδικά κατάλοιπα στα Δενδρά 
συνηγορούσαν υπέρ ύπαρξης κάποιου οικισμού στο χώρο αυτό. Τέλος, ο Hope 
Simpson αναφέρθηκε στην απουσία υστεροελλαδικών οικισμών από τον κεντρικό 
χώρο του νότιου αργολικού πεδίου και την απέδωσε στην ύπαρξη βάλτων κατά την 
Υστεροελλαδική Εποχή.  

Ο επόμενος μελετητής, ο οποίος ασχολήθηκε με το υστεροελλαδικό οικιστικό 
δίκτυο στην Αργολίδα ήταν ο Kl. Kilian189. Δυστυχώς, όμως, τις απόψεις του δεν τις 
διατύπωσε αναλυτικά στα πλαίσια μιας εξειδικευμένης εργασίας. Αντίθετα, τις 
εξέφρασε σε άρθρα γενικότερου περιεχομένου, τα οποία αφορούσαν στην κοινωνική 
και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου καθώς και στην ιεραρχία των 
υστεροελλαδικών οικισμών. Συγκεκριμένα, βασισμένος κυρίως στις πινακίδες της 
Γραμμικής Β γραφής από την Πύλο, ο Kilian τοποθέτησε το βασιλιά στην κορυφή 
της μυκηναϊκής κοινωνίας ως τον ανώτερο πολιτικό, στρατιωτικό και θρησκευτικό 
ηγέτη του κράτους. Κάτω από αυτόν βρίσκονταν διάφοροι αξιωματούχοι, βασιλικοί 
υπάλληλοι και το ιερατείο, ενώ τη χαμηλότερη θέση με πιθανές διαβαθμίσεις κατείχε 
ο λαός. Ο Kilian, επίσης, υποστήριξε ότι η κοινωνική αυτή διαστρωμάτωση, αν και 
φαίνεται πως είχε διαμορφωθεί ήδη από την πρώιμη Υστεροελλαδική Εποχή, δεν 
έγινε εμφανής παρά στην αρχή της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Α περιόδου. Ερμήνευσε, 
δηλαδή, την ανέγερση των πολύπλοκων ανακτορικών συγκροτημάτων και τη 
δημιουργία του έντονα γραφειοκρατικού λογιστικού συστήματος ως εκφράσεις του 
κύρους και της προσωπικής προβολής του βασιλιά. Παράλληλα, ο Kilian υποστήριξε 
πως η οικονομία κατά την Υστεροελλαδική Εποχή ελεγχόταν απόλυτα από το 
ανάκτορο, το οποίο αποτελούσε, εκτός από το διοικητικό, και το οικονομικό κέντρο 
του κράτους αφού εκεί συγκεντρωνόταν το πλεόνασμα της τοπικής αγροτικής 
παραγωγής και οι εισηγμένες πολύτιμες πρώτες ύλες. Πρωταρχικός σκοπός της 
πρακτικής αυτής ήταν η εξασφάλιση της πολυτελούς διαβίωσης της βασιλικής 
οικογένειας και των μελών της αριστοκρατίας αλλά και η απρόσκοπτη τροφοδοσία 
των ανακτορικών εργαστηρίων με πολύτιμες και όχι μόνο πρώτες ύλες.         

Ο Kilian, λοιπόν, αν και υποστήριξε ότι κατά την Υστεροελλαδική Εποχή 
υπήρχε έντονος πολιτικός συγκεντρωτισμός και κρατικός οικονομικός 

                                                 
185 Natural environment, 287 - 289. 
186 Natural environment, 307 - 308. 
187 Natural environment, 284 - 285. 
188 Persson Α., supra no 12, 1931, 73. 
189 Kilian Kl., The emergence of wanax ideology in the Mycenaean palaces, OJA 7, 1988, 291 - 302. 
id., Η διοικητική οργάνωση της Πύλου και η αρχαιολογική ιεραρχία των οικισμών της Αργολίδας στη 
Μυκηναϊκή Εποχή, Πελοποννησιακά, Παράρτημα 10, 1984, 55 - 67. 
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παρεμβατισμός με επίκεντρο το ανάκτορο, διέκρινε στο αργολικό πεδίο μια εικόνα 
πολύ διαφορετική από αυτή της Μεσσηνίας στην οποία αδιαμφισβήτητο και 
μοναδικό ανακτορικό κέντρο ήταν η Πύλος. Ειδικότερα, διέκρινε μια σχετική 
‘αποκέντρωση’ αφού υποστήριξε ότι συνυπήρχαν πέντε ανεξάρτητα κράτη με 
αντίστοιχα διοικητικά και οικονομικά κέντρα τις Μυκήνες, την Τίρυνθα, το Άργος, τη 
Μιδέα και το Ναύπλιο (χάρτης 13). Εκεί είχαν προφανώς την έδρα τους βασιλείς, οι 
οποίοι έλεγχαν διοικητικά τους γύρω μικρότερους οικισμούς και εκμεταλλεύονταν 
οικονομικά ένα τμήμα του αργολικού πεδίου. Υποστήριξε επίσης πως οι Μυκήνες σε 
σχέση με τα άλλα τέσσερα κέντρα ήταν το πολύ primus inter pares, αν και τα 
αρχαιολογικά δεδομένα καταδεικνύουν μια εμφανή υπεροχή. Αξιοσημείωτο, πάντως, 
είναι ότι ο Kilian δεν ανέφερε σε ποια αρχαιολογικά δεδομένα βασίστηκε για να 
υποστηρίξει ότι το Άργος, η Μιδέα και το Ναύπλιο αποτελούσαν ανακτορικά κέντρα 
αφού σε κανένα από αυτά δεν έχουν εντοπισθεί ακόμα κατάλοιπα ανακτόρου, ενώ, με 
εξαίρεση τη Μιδέα, στο Άργος και το Ναύπλιο δε φαίνεται να οικοδομήθηκαν ούτε 
τείχη ούτε θολωτοί τάφοι τους οποίους συνδέει με την ύπαρξη βασιλιά.   

Το οικιστικό δίκτυο, όμως, καθώς και η ιεραρχία των οικισμών στο αργολικό 
πεδίο κατά την Υστεροελλαδική Εποχή φαίνεται πως απασχόλησαν και τον P. 
Darcque190. Ειδικότερα, ο Darcque υποστήριξε ότι κατά την Υστεροελλαδική Ι και ΙΙ 
περίοδο πρέπει να συνυπήρχαν πολλοί ισότιμοι σημαντικοί και χωρίς ξεκάθαρη 
ιεραρχία οικισμοί, όπως η Λέρνα, το Άργος, η Τίρυνθα, το Ηραίο και οι Μυκήνες, 
βασιζόμενος κυρίως στη σχεδόν ταυτόχρονη ανέγερση θολωτών τάφων σε διάφορες 
θέσεις του πεδίου κατά την Υστεροελλαδική ΙΙ και ΙΙΙ Α 1 περίοδο αλλά και στα 
κτερίσματά τους, τα οποία φανερώνουν έναν πλούτο ίδιου περίπου επιπέδου. 
Κατόπιν, ο Darcque επισήμανε την αλλαγή, η οποία σημειώθηκε στην ιεραρχία των 
οικισμών μετά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 1 περίοδο όταν οικοδομήθηκαν 
μνημειώδεις οχυρώσεις στην Τίρυνθα, τις Μυκήνες και τη Μιδέα, ενώ ταυτόχρονα 
ανεγέρθηκαν επιβλητικά ανακτορικά συγκροτήματα πρώτα στην Τίρυνθα και μετά 
στις Μυκήνες. Μολαταύτα, αρνήθηκε να ερμηνεύσει τα δύο αυτά ανακτορικά κέντρα 
ως τις πρωτεύουσες δύο ανταγωνιστικών βασιλείων. Δεν θέλησε, δηλαδή, να 
εφαρμόσει στο αργολικό πεδίο το πρότυπο της Πύλου σύμφωνα με το οποίο την 
ύπαιθρο χώρα έλεγχε ένα και μοναδικό διοικητικό κέντρο καθώς δεν μπορούσε να 
πιστέψει ότι υπήρχαν σύνορα που διέσχιζαν το αργολικό πεδίο στη μέση, το οποίο 
άλλωστε έχει έκταση 10 φορές μικρότερη από το ‘βασίλειο’ της Πύλου. Αντίθετα, 
υποστήριξε ότι οι Μυκήνες και η Τίρυνθα, ίσως με υπεροχή των Μυκηνών, 
διαδραμάτιζαν έναν προεξέχοντα ρόλο στο αργολικό πεδίο κατά την Υστεροελλαδική 
ΙΙΙ Α και Β περίοδο αλλά δε θα μπορούσαν παρά να έχουν συμπληρωματική σχέση, 
όπως στην περίπτωση του βασιλείου της Ουγκαρίτ με τα ανάκτορα στο Ras Shamra 
και το Ras Ibn Hani που απέχουν μόνο 5χμ. μεταξύ τους. Επίσης, ο Darcque 
υποστήριξε ότι οι υστεροελλαδικοί οικισμοί, οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι στις 
παρυφές του αργολικού πεδίου, ανήκαν όλοι σε μια ενιαία διοικητική περιφέρεια 
όπου ο καθένας εξυπηρετούσε μια διαφορετική ανάγκη. Για παράδειγμα, οι Μυκήνες 
έλεγχαν τη πρόσβαση στο πεδίο από βόρεια, η Μιδέα από νοτιοανατολικά, το Άργος 
και η Λέρνα από νοτιοδυτικά, ενώ η Τίρυνθα και το Ναύπλιο τη θαλάσσια πρόσβαση. 
Τέλος, με την κατάρρευση του ανακτορικού συστήματος στην αρχή της 
Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ περιόδου η ‘πολυκεντρική’ αυτή οργάνωση των οικισμών του 
αργολικού πεδίου φαίνεται πως τερματίστηκε, ενώ πολλοί οικισμοί εγκαταλείφθηκαν.     

                                                 
190 Darcque P., Argos et la plaine argienne à l’ époque mycénienne, στο Argos et l' Argolide: 
topographie et urbanisme, 1990, 103 - 115. 
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Μετά τη σύντομη αυτή παρουσίαση, λοιπόν, των απόψεων του Bintliff, του 
Hope Simpson, του Darcque και του Kilian για την ιεραρχία των οικισμών του 
αργολικού πεδίου κατά την Υστεροελλαδική Εποχή διαπιστώνουμε ότι έχουν 
περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές. Και οι τέσσερις, λοιπόν, μελετητές 
υποστήριξαν ότι στο αργολικό πεδίο δεν υπήρχε ένα αλλά περισσότερα μεγάλα 
κέντρα, τα οποία ο Bintliff και ο Kilian τα διέκριναν από τους υπόλοιπους οικισμούς 
χάρη στην ύπαρξη τουλάχιστον ενός θολωτού, αρκετών θαλαμοειδών τάφων καθώς 
και σημαντικών οικοδομημάτων τα οποία δεν είχαν απαραίτητα ανακτορικό 
χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, τις Μυκήνες και την Τίρυνθα, με μια προφανή υπεροχή 
των Μυκηνών, τις τοποθέτησαν στην κορυφή του οικιστικού δικτύου βασιζόμενοι 
στην ύπαρξη ενός ανακτορικού συγκροτήματος με αποθηκευτικούς και 
εργαστηριακούς χώρους, στη μνημειώδη αρχιτεκτονική, στις πινακίδες με Γραμμική 
Β γραφή καθώς και στους θολωτούς και πολυάριθμους θαλαμοειδείς τάφους. Τα 
ανακτορικά αυτά κέντρα ακολουθούσαν μικρότεροι οικισμοί με θολωτούς και 
θαλαμοειδείς τάφους, ενώ στη χαμηλότερη βαθμίδα βρίσκονταν μικρές κώμες και 
αγροικίες με αποσπασματικά ή καθόλου αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και λίγους 
θαλαμοειδείς ή απλούς τάφους. Παρόλο, όμως, που οι απόψεις των μελετητών αυτών 
για τη θέση των Μυκηνών και της Τίρυνθας στο οικιστικό δίκτυο του αργολικού 
πεδίου ταυτίζονται, κάποιους άλλους οικισμούς τους ερμήνευσαν διαφορετικά. 
Ειδικότερα, ο Hope Simpson εξίσωσε τις Μυκήνες και την Τίρυνθα με τη Μιδέα και 
Άργος, αν και τα αρχαιολογικά δεδομένα που διέθετε έδειχναν ότι οι τελευταίοι 
οικισμοί ήταν αρκετά σημαντικοί αλλά όχι ανακτορικά κέντρα. Επίσης, ενώ ο Bintliff 
θεώρησε ως μεγάλους οικισμούς το Άργος, τη Μιδέα και το Ηραίο, εξαίρεσε το 
Ναύπλιο. Αντίθετα, ο Kilian, όπως και ο Darcque, συμπεριέλαβε στους μεγάλους 
οικισμούς το Ναύπλιο αλλά εξαίρεσε το Ηραίο, ενώ ο Hope Simpson χαρακτήρισε 
και τους δύο αυτούς οικισμούς ως μικρούς. Τέλος, ο Bintliff συμπεριέλαβε στους 
μικρούς οικισμούς το Ναύπλιο, την Ασίνη, το Μοναστηράκι, τα Φύχτια και το 
Σχινοχώρι, ενώ αντίθετα, ο Kilian χαρακτήρισε ως μικρούς οικισμούς το Ηραίο και 
την Ασίνη.   

Συνυπολογίζοντας, λοιπόν, τα ανωτέρω αρχαιολογικά δεδομένα και τις ως 
τώρα διατυπωμένες απόψεις των μελετητών θεωρώ πως θα ήταν αρκετά επισφαλής ο 
ισχυρισμός ότι είναι εφικτή η πιστή ανασύσταση του υστεροελλαδικού οικιστικού 
δικτύου στο αργολικό πεδίο καθώς τα προβλήματα της έρευνας που χρειάζεται να 
αντιμετωπιστούν είναι σημαντικά και αφορούν κυρίως στην ποσότητα και την 
ποιότητα των δεδομένων που διαθέτουμε, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπουμε το 
γεγονός ότι η μορφή του, όπως σχηματίζεται μέσα από τα κατάλοιπα που 
διασώζονται, πιθανότατα δεν αντανακλά απόλυτα τον αριθμό και την αρχική 
κατανομή των θέσεων καθώς τόσο οι γεωλογικές διεργασίες όσο και η ανθρώπινη 
δραστηριότητα πιθανότατα έχουν καλύψει ή καταστρέψει ένα μέρος τους. Πιο 
συγκεκριμένα, ως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία επιφανειακή έρευνα στο 
αργολικό πεδίο με μοναδική εξαίρεση την πρόσφατη επιφανειακή έρευνα της 
Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής, η οποία, όμως, περιορίστηκε σε μια έκταση μόλις 
15 τχμ. γύρω από την ακρόπολη των Μυκηνών, ενώ το αργολικό πεδίο και οι 
γειτονικοί ημιορεινοί όγκοι φαίνεται πως ξεπερνούν σε έκταση τα 250 τχμ. 
Παράλληλα, η ανισότητα των δεδομένων που διαθέτουμε για τους υστεροελλαδικούς 
οικισμούς του αργολικού πεδίου είναι καταφανής καθώς οι αρχαιολογικές έρευνες 
έχουν επικεντρωθεί κυρίως στα μεγάλα ανακτορικά κέντρα των Μυκηνών και της 
Τίρυνθας καθώς και στα νεκροταφεία. Έτσι, για τους περισσότερους οικισμούς 
συνήθως διαθέτουμε πληροφορίες χάρη σε σύντομες και μικρές ανασκαφές ή 
αντλούμε στοιχεία μέσα από τις ταφές που συνδέονται με αυτούς. Παράλληλα, 
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αόριστες είναι οι αναφορές για επιφανειακή κεραμική σε κάποιες περιοχές, η οποία 
ίσως υποδηλώνει την ύπαρξη μιας εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι και 
η έλλειψη τελικών δημοσιεύσεων αφού στις περισσότερες περιπτώσεις οι μόνες 
αναφορές που διαθέτουμε είναι οι προκαταρκτικές δημοσιεύσεις, οι οποίες - όταν 
υπάρχουν - είναι λίγες και περιληπτικές. Παρά τις δυσκολίες αυτές, όμως, θεωρώ πως 
μια προσπάθεια καταγραφής της μορφής και ερμηνείας της εξέλιξης του οικιστικού 
δικτύου στο αργολικό πεδίο δεν είναι αδύνατη αλλά αντίθετα υποστηρίζω πως είναι 
θεμιτή και αναγκαία.    

Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, λοιπόν, που έχουν εντοπιστεί στο αργολικό 
πεδίο και χρονολογούνται στις πρώτες φάσεις της Υστεροελλαδικής Εποχής ή στη 
λεγόμενη προανακτορική περίοδο (ΥΕ Ι - ΥΕ ΙΙΙ Α 1) είναι ελάχιστα και 
αποσπασματικά. Συνεπώς, πολύτιμες πληροφορίες για το μέγεθος, τη λειτουργία 
καθώς και την οικονομική δραστηριότητα του κάθε οικισμού κατά την περίοδο αυτή 
μπορούμε να αντλήσουμε σχεδόν αποκλειστικά μέσα από την αρχιτεκτονική και το 
περιεχόμενο των τάφων και ιδίως όσο προχωράμε προς την Υστεροελλαδική ΙΙΙ 
περίοδο. Μελετώντας, λοιπόν, τα στοιχεία αυτά διαπιστώνουμε ότι κατά την 
προανακτορική περίοδο δεν υπήρχε - ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται - μια σαφής 
ιεραρχία των οικισμών στο αργολικό πεδίο ούτε κάποιο συγκεκριμένο διοικητικό και 
στρατιωτικό κέντρο. Αντίθετα, φαίνεται πως συνυπήρχαν αρκετοί ακμαίοι οικισμοί 
στους οποίους είχαν αναδειχθεί ορισμένα άτομα που είχαν συγκεντρώσει στα χέρια 
τους σημαντικό πλούτο, τον οποίο και θέλησαν να επιδείξουν με την κατασκευή 
ταφικών μνημείων. Συγκεκριμένα, σε αρκετές θέσεις, όπως οι Μυκήνες, η Τίρυνθα, η 
Κόκλα, το Άργος, το Ηραίο, η Ασίνη και τα Δενδρά, εντοπίστηκαν θαλαμοειδείς 
τάφοι ορισμένοι από τους οποίους ήταν κτερισμένοι με πολύτιμα και εξωτικά 
αντικείμενα. Επίσης, στις Μυκήνες, την Κόκλα191, το Ηραίο και την Καζάρμα είχαν 
οικοδομηθεί θολωτοί τάφοι, η πλειοψηφία των οποίων περιείχε πλούσια κτερισμένες 
ταφές. Η πρακτική, βέβαια, της κατασκευής μεγάλων ταφικών μνημείων ίσως ήταν 
απόρροια και της υψηλής κοινωνικής θέσης κάποιων ατόμων ή οικογενειών αλλά 
αυτό δεν είμαστε σε θέση να το υποστηρίξουμε με βεβαιότητα192. Παράλληλα, πρέπει 
να σημειωθεί ότι απόλυτη ομοιομορφία στην κατανομή του πλούτου δεν υπήρχε 
ανάμεσα στους οικισμούς του αργολικού πεδίου με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις 
Μυκήνες, οι οποίες είχαν ξεχωρίσει ήδη από την αρχή της Υστεροελλαδικής Εποχής, 
όπως φανερώνει το πλήθος των πολύτιμων αντικειμένων που εντοπίστηκε στους δύο 

                                                 
191 Demakopoulou K., The burial ritual in the tholos tomb at Kokla στο Ηägg R. & Nordquist G. C. 
(eds), Proceedings of the 6th international Symposium at the Swidish Institute at Athens, 11 - 13 June 
1988, 1990, 111 - 123. id., Argive Mycenaean pottery evidence from the necropolis at Kokla στο 
Zerner Z , Zerner P. & Winder J. (eds), Proceeding of the international conference Wace and Blegen: 
Pottery as evidence for trade in the Aegean Bronze Age 1939 - 1989, 1993, 57 - 75. 
192 Για τη σχέση των τύπων των τάφων με την κοινωνική και οικονομική θέση των θανόντων 
ενδεικτικά βλ: Alden M. J., Bronze Age population fluctuations in the Argolid from the evidence of 
Mycenaean tombs, SIMA 15, 1981. Dickinson O., Cist graves and chamber tombs, BSA 78, 1983, 55 - 
67. Darcque P., Le tholoi et l’ organiisation socio-politique du monde mycenien στο Thanatos. Les 
coutumes funeraires en Egée à l’ âge du bronze, Actes du colloque de Liège, 1987, 185 - 205. Mee C. 
& Cavanagh W., Mycenaean tombs as evidence for social and political organization, OJA 3, 1984, 45 - 
64. ead., The spatial distribution of Mycenaean tombs, BSA 85, 1990, 225 - 243. ead., A Private Place: 
Death in Prehistoric Greece. SIMA 125, 1998. Pelon O., Le tombes à tholos d’ Argolide: architecture et 
ritual funéraires στο Ηägg R. & Nordquist G. C. (eds), Celebrations of death and divinity in the Bronze 
Age Argolid. Proceedings of the 6th I nternational Symposium at the Swedish Institute at Athens, 11 - 13 
June 1988, 1990, 107 - 112. Voutsaki S., Social and political processes in the Mycenaean Argolid στο 
Laffineur R. & Niemeier W. D. (eds), Politeia: Society and State in the Aegean Bronze Age. 
Proceedings of the 5th International Aegean Conference University of Heidelberg, 10 - 13 April, 
Aegaeum 12, 1995, 55 - 66.  
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ταφικούς κύκλους, τους 6 θολωτούς και τους αρκετούς θαλαμοειδείς τάφους χωρίς, 
όμως, αυτό να σημαίνει ταυτόχρονα την πολιτική και στρατιωτική υπεροχή του 
οικισμού αυτού έναντι των υπολοίπων. Τον πλούτο των τάφων των Μυκηνών 
φαίνεται πως ακολουθούν οι τάφοι στα Δενδρά, την Τίρυνθα και την Ασίνη, ενώ 
φτωχότεροι φαίνεται πως είναι αυτοί του Άργους και του Ηραίου. Τέλος, από την 
περίοδο αυτή δε διαθέτουμε πολλά στοιχεία για την οικονομία και τη λειτουργία των 
οικισμών. Κατά βάση, όμως, θα πρέπει να ήταν αγροτοκτηνοτροφικοί οικισμοί, ενώ 
κάποια άτομα σίγουρα ασχολούνταν και με το διαμετακομιστικό εμπόριο, όπως 
φανερώνουν τα εξωτικά αντικείμενα, τα πολύτιμα μέταλα και οι λίθοι που 
εντοπίστηκαν στους πλούσιους τάφους. Για το εμπορικό δίκτυο, βέβαια, των 
οικισμών του αργολικού πεδίου εντός και εκτός των ορίων του καθώς και τους όρους 
του εμπορίου αυτού δε γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα. Η γεωγραφική θέση, πάντως, 
κάποιων από αυτούς ίσως τους έδινε περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι άλλων. Για 
παράδειγμα, οι Μυκήνες προφανώς έλεγχαν ένα από τα σημαντικότερα χερσαία 
περάσματα προς και από το Βορρά, ενώ η Τίρυνθα και η Ασίνη αποτελούσαν τις 
θαλάσσιες πύλες του αργολικού πεδίου.   

Κατά την ανακτορική περίοδο (ΥΕ ΙΙΙ Α 2 - ΥΕ ΙΙΙ Β 2) ο μυκηναϊκός 
πολιτισμός έφθασε σταδιακά στο απόγειο της ακμής του και αυτό, όπως είναι 
αναμενόμενο, είναι εμφανές και στα κατάλοιπα των οικισμών του αργολικού πεδίου. 
Συγκεκριμένα, πληθώρα αρχαιολογικών δεδομένων καταδεικνύει ότι κατά την 
περίοδο αυτή αναπτύχθηκε μια ιεραρχία ανάμεσα στους οικισμούς αυτούς, η οποία - 
χωρίς να είναι γνωστές οι λεπτομέρειες - φαίνεται πως ήταν απόρροια σημαντικών 
αλλαγών στην πολιτική και οικονομική οργάνωση της περιοχής αλλά και του 
μυκηναϊκού κόσμου εν γένει. Ειδικότερα, κάποια από τα άτομα, που ίσως διέθεταν 
μεγάλη οικονομική ευμάρεια, προφανώς κατείχαν υψηλή κοινωνική θέση και 
‘ευγενική’ καταγωγή, κατόρθωσαν στις αρχές της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ περιόδου να 
αποκτήσουν σημαντική πολιτική δύναμη. Έτσι, ενώ στην προανακτορική περίοδο 
στην οποία δεν υπήρχε εμφανής οικιστική ιεραρχία και επικρατούσε ‘πολιτικός 
κατακερματισμός’ συνυπήρχαν ανεξάρτητοι πιθανότατα τοπάρχες, οι οποίοι έλεγχαν 
και καρπούνταν τα οφέλη από ένα τμήμα μόνο του αργολικού πεδίου, στις αρχές της 
Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Α 2 περιόδου η εξουσία συγκεντρώθηκε στα χέρια λίγων 
ατόμων ή ακόμα και μιας οικογένειας που κατόρθωσε τελικά να ελέγξει πολιτικά και 
οικονομικά ολόκληρο το αργολικό πεδίο. Τότε φαίνεται πως εγκαθιδρύθηκε και 
παγιώθηκε ένα συγκεντρωτικό και αρκετά γραφειοκρατικό διοικητικό και οικονομικό 
σύστημα με κορωνίδα το ανάκτορο και φυσικά το Μυκηναίο βασιλιά, τον πλούτο και 
την πολιτική δύναμη του οποίου καταδεικνύει το μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα που 
εκτελέστηκε από την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 2 ως την ΙΙΙ Β 2 περίοδο και 
περιελάμβανε την ανέγερση μεγαλόπρεπων ανακτορικών συγκροτημάτων, ισχυρών 
οχυρώσεων και ταφικών μνημείων καθώς και την κατασκευή υδρευτικών και οδικών 
έργων.    

Κατά την περίοδο αυτή, λοιπόν, οι Μυκήνες βρέθηκαν αναμβίβολα στην 
κορυφή της οικιστικής ιεραρχίας του αργολικού πεδίου, ενώ ταυτόχρονα 
αναδείχθηκαν στο μεγαλύτερο ανακτορικό κέντρο, η ακτινοβολία του οποίου 
εξαπλώθηκε και πέρα από τον αιγαιακό χώρο. Ειδικότερα, τα μνημειώδη τείχη της 
ακρόπολης, τα οποία μάλλον οικοδομήθηκαν για λόγους κυρίως πολιτικού κύρους, 
περιελάμβαναν και προστάτευαν το πολυτελές ανακτορικό συγκρότημα που 
αποτελούσε το πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο ενός κράτους, η 
επικράτεια του οποίου εκτεινόταν τουλάχιστον σε ολόκληρο το αργολικό πεδίο. 
Ταυτόχρονα, σημειώθηκε μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα τόσο εντός όσο και 
εκτός του οχυρωμένου χώρου κατά την οποία κατασκευάστηκαν κτίρια με οικιακό, 
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αποθηκευτικό και εργαστηριακό χαρακτήρα. Παράλληλα, η ανοικοδόμηση και η 
χρήση θολωτών τάφων αποκλειστικά στις Μυκήνες μετά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 2 
περίοδο προφανώς δεν ήταν τυχαία αλλά αντιθέτως πρέπει να ερμηνευθεί ως μια 
πράξη πολιτική και συμβολική εκ μέρους της κεντρικής εξουσίας. Οι Μυκήνες, 
λοιπόν, όπως αποδεικνύουν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα καθώς και τα λιγοστά 
κείμενα της Γραμμικής Γραφής Β, δεν αποτελούσαν μόνο την έδρα του Μυκηναίου 
βασιλιά και το διοικητικό κέντρο του κράτους του αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένα 
μεγάλο οικονομικό και εμπορικό κέντρο. Συγκεκριμένα, οι αποθηκευτικοί και 
εργαστηριακοί χώροι που έχουν εντοπιστεί σε αρκετά κτίρια μέσα και έξω από την 
ακρόπολη φανερώνουν ότι οι Μυκήνες αποτελούσαν το μεγαλύτερο κέντρο του 
τοπικού αλλά και ένα σημαντικό εταίρο του υπερπόντιου εμπορίου αφού εκεί 
συγκεντρώνονταν μεγάλες ποσότητες αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και 
πολύτιμες εξωτικές πρώτες ύλες ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα τόσο η 
πολυτελής διαβίωση του βασιλιά και της αυλής του όσο και η λειτουργία των 
βασιλικών εργαστηρίων όπου εργάζονταν εξειδικευμένοι τεχνίτες πλήρους 
απασχόλησης.  

Η εμπορική αυτή δραστηριότητα, όμως, φαίνεται πως δεν ήταν ελεύθερη αλλά 
διεξαγόταν στα πλαίσια μιας οικονομίας, η οποία ελεγχόταν σχεδόν αποκλειστικά 
από το ανάκτορο γεγονός το οποίο πιθανότατα επηρέασε σημαντικά τη μορφή του 
οικιστικού δικτύου της εποχής αυτής. Συγκεκριμένα, τα ως τώρα αρχαιολογικά 
δεδομένα έχουν καταδείξει πως το γεωργικό και κτηνοτροφικό πλεόνασμα του 
αργολικού πεδίου καθώς και τα διάφορα βιοτεχνικά προϊόντα ούτε παράγονταν ούτε 
αποθηκεύονταν αποκλειστικά στις Μυκήνες αφού δεν έχουν εντοπισθεί τόσο μεγάλοι 
αποθηκευτικοί και εργαστηριακοί χώροι. Η πιθανότερη, λοιπόν, εκδοχή είναι πως 
στις αποθήκες και τα εργαστήρια των Μυκηνών συγκεντρώνονταν τα προϊόντα 
εκείνα που ήταν απαραίτητα για τη διαβίωση των κατοίκων του οικισμού αλλά και τη 
λειτουργία των εργαστηρίων. Επειδή, όμως, ο τρόπος διαβίωσης της βασιλικής 
οικογένειας και της αυλής της ήταν ιδιαίτερα πολυτελής, απαιτούνταν η παραγωγή 
μεγάλου πλεονάσματος αγροτοκτηνοτροφικών και βιοτεχνικών προϊόντων, τα οποία 
και αποτελούσαν τη βάση του εμπορίου που διεξήγαγε το ανάκτορο με μακρινές 
χώρες με σκοπό την εισαγωγή πολύτιμων αντικειμένων αλλά και των απαραίτητων 
πρώτων υλών για τα βασιλικά εργαστήρια.  

Για να διασφαλιστεί, λοιπόν, ή ακόμα και για να αυξηθεί η αγροτική και 
βιοτεχνική παραγωγή της επικράτειας του κράτους απαιτούνταν ο καλός έλεγχος της 
υπαίθρου χώρας και της περιφέρειας, ο οποίος φυσικά δε θα μπορούσε να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά εκ του μακρόθεν από την ακρόπολη των Μυκηνών. Έτσι, οι μεγάλοι 
οικισμοί, όπως η Τίρυνθα, η Μιδέα και το Άργος, οι οποίοι γεωγραφικά κατείχαν 
θέσεις στρατηγικής σημασίας, κλήθηκαν προφανώς κατά την εποχή αυτή να ελέγξουν 
την αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή ενός τμήματος του αργολικού πεδίου υπό το 
σκήπτρο του βασιλιά των Μυκηνών. Βέβαια, αξιοσημείωτο είναι κατά την περίοδο 
αυτή η Τίρυνθα σημείωσε παράλληλη πορεία με αυτή των Μυκηνών αφού και εκεί 
οικοδομήθηκε ένα ανακτορικό συγκρότημα, ενώ επεκτάθηκε σημαντικά και η κάτω 
πόλη. Τα δύο αυτά κέντρα, όμως, πιθανότατα θα πρέπει να λειτουργούσαν 
συμπληρωματικά παρά ανταγωνιστικά, αν και οι Μυκήνες σαφώς υπερείχαν, αφού 
δεν διαθέτουμε στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης δύο αντίπαλων 
κρατών, ενώ επιπρόσθετα θα ήταν σχεδόν αδύνατο να επιβιώσουν πολιτικά και 
οικονομικά δύο κράτη σε ένα τόσο μικρό γεωγραφικά χώρο. Παράλληλα, φαίνεται 
πως η Τίρυνθα αποτελούσε την κύρια θαλάσσια πύλη του αργολικού πεδίου, ενώ 
αντίθετα οι Μυκήνες έλεγχαν την πρόσβαση προς τη Νεμέα και την Κορινθία. 
Επίσης, φαίνεται πως οι οικισμοί της Μιδέας και του Άργους ήταν πολύ σημαντικοί 
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κατά την περίοδο αυτή, και ιδιαίτερα η Μιδέα η οποία κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ 
Β 2 περίοδο οχυρώθηκε με κυκλώπεια τείχη, καθώς έλεγχαν αντίστοιχα το ανατολικό 
και το δυτικό τμήμα του αργολικού πεδίου. Στη Μιδέα μάλιστα οι πρόσφατες 
ανασκαφές έφεραν στο φως τα κατάλοιπα σημαντικών εργαστηριακών και 
αποθηκευτικών χώρων. Τέλος, φαίνεται πως δορυφορικά των μεγάλων αυτών 
κέντρων ιδρύθηκαν ή συνέχισαν να υπάρχουν μικροί οικισμοί και αγροικίες όπου 
κατοικούσε σημαντικό τμήμα του αγροτικού πληθυσμού για να βρίσκεται κοντά στα 
υπό εκμετάλλευση εδάφη και να επιτυγχάνει την εντατικοποίηση της παραγωγής. 
Κάποιοι οικισμοί φυσικά, όπως το Ναύπλιο και η Ασίνη, θα πρέπει να στήριζαν την 
οικονομία τους και στην αλιεία αλλά και στο θαλάσσιο εμπόριο. Συμπερασματικά, 
λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι κατά την περίοδο αυτή στο αργολικό πεδίο, παρά το 
συγκεντρωτικό πολιτικό και οικονομικό σύστημα, υπήρχε μια οικιστική 
αποκέντρωση με σκοπό την εντατικοποίηση της παραγωγής και την αύξηση του 
πλεονάσματος προφανώς προς όφελος του ανακτόρου.  

Παράλληλα, όμως, με την οικοδομική έκρηξη, την οικιστική ανάπτυξη και 
αποκέντρωση καθώς και την πιθανή πληθυσμιακή αύξηση κατά την ανακτορική 
περίοδο φαίνεται πως κατασκευάστηκαν και μεγάλα οδικά έργα, τα οποία 
αποτελούσαν πολυδάπανα έργα που δε θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και να 
κατασκευαστούν χωρίς το συντονιστικό ρόλο και την επιβολή της κεντρικής 
εξουσίας. Συγκεκριμένα, στο βόρειο τμήμα του αργολικού πεδίου, γύρω από την 
ακρόπολη των Μυκηνών, έχουν εντοπισθεί σημαντικά κατάλοιπα του 
υστεροελλαδικού οδικού δικτύου τα οποία μάλιστα είναι τα καλύτερα σωζόμενα και 
τα ασφαλέστερα χρονολογημένα στον ελλαδικό χώρο193. Συγκεκριμένα, διατηρούνται 
τα κατάλοιπα τεσσάρων κύριων οδικών αρτηριών, οι οποίες αποτελούσαν προφανώς 
τμήμα ενός καλά οργανωμένου και σχεδιασμένου βασικού οδικού δικτύου πάνω στο 
οποίο προφανώς αναπτυσσόταν ένα εκτενέστερο και πολυπλοκότερο δίκτυο 
δευτερευόντων δρόμων και μονοπατιών. Τα καλύτερα σωζόμενα τμήματα του 
δικτύου αυτού εντοπίζονται στο δρόμο, ο οποίος, ξεκινώντας από τις Μυκήνες, 
ακολουθεί μια πορεία προς τα ανατολικά και, περνώντας από τους λόφους 
Κοντοβούνι, Κουτζόγιαννης και Λιμνιάτης, καταλήγει κοντά στην κοιλάδα του 
Μπερμπατιού. Το πλάτος του φθάνει τα 2,5 μ., ενώ η κατασκευή του συνίσταται σε 
ένα υπόστρωμα μεγάλων αδρών λίθων και χώματος και σε ένα στρώμα χαλικιών και 
χώματος που αποτελεί την τελική του επιφάνεια. Σε συχνά διαστήματα (3 - 6 μ.) 
απαντούν μικροί κτιστοί εγκάρσιοι αγωγοί απορροής των επιφανειακών υδάτων, ενώ 
μικρές γέφυρες κατασκευασμένες κατά το εκφορικό σύστημα γεφυρώνουν τα ρέματα 
και τα διάσελα.  

Η μελέτη των καταλοίπων του οδικού αυτού δικτύου καθώς και η μερική 
ανασύστασή του κατέδειξαν ότι αφετηρία των κύριων δρόμων του πρέπει να ήταν η 
πύλη των Λεόντων και ίσως δευτερευόντως η Βόρεια Πύλη της ακρόπολης. 
Ειδικότερα, η Βόρεια Πύλη φαίνεται πως διευκόλυνε τις μετακινήσεις από και προς 
τις βόρειες και ανατολικές περιοχές των Μυκηνών αφού προφανώς συνδεόταν με το 
δρόμο 1, ο οποίος ξεκινά από την Πύλη των Λεόντων και κινείται προς τα ανατολικά 
περνώντας στα βόρεια της ακρόπολης και κατά μήκος των κυκλώπειων τειχών. Σε 
κάποιο σημείο, όμως, στα βόρεια της Βόρειας Πύλης ο δρόμος αυτός διακλαδώνεται 
και από εκεί ξεκινά ένας νέος δρόμος, ο δρόμος 3, ο οποίος στρίβει προς βορρά και 
ακολουθεί μια πορεία στις δυτικές υπώρειες του Προφήτη Ηλία περνώντας από την 
Κοκορέτσα και τις Πλάκες. Στην περιοχή αυτή, μάλιστα, φαίνεται πως ενώνεται με 
                                                 
193 Mycenaean roads. Atlas, 28 - 31. Lavery J., Some aspects of Mycenaean topography, BICS 37, 
1990, 165 - 171. id., Some ‘new’ mycenan roads at Mycenae: Ευρυαγυία Μυκήνη, BICS 40, 1995, 264 
- 265. Mycenae 1966, 86 - 88. Ιακωβίδης Σπ., ΑΕ 1961, 180 - 196. Mycenaean Greece, 15 - 17.  
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έναν άλλο δρόμο που έρχεται από τις νοτιοδυτικές περιοχές των Μυκηνών και φτάνει 
ως το Ασπρόχωμα και το Σουλεϊμάνι. Ο δρόμος 1, όμως, συνεχίζει ανατολικά και, 
περνώντας τον Χάβο με τη γέφυρα της Δρακονέρας, ακολουθεί μια πορεία στις 
νοτιοανατολικές πλαγιές του Κοντοβουνίου, του Κουτζόγιαννη και του Λιμνιάτη. 
Επίσης, στη γέφυρα της Δρακονέρας, περίπου 1 χμ. στα ανατολικά της ακρόπολης, 
φαίνεται πως ξεκινά ένας νέος δρόμος, ο δρόμος 2, ο οποίος κινούμενος περίπου 
παράλληλα με το δρόμο 3, κατευθύνεται προς βορρά περνώντας από τις δυτικές και 
τις βόρειες υπώρειες του Προφήτη Ηλία. Αντίθετα, ο τελευταίος βασικός δρόμος, ο 
δρόμος 4, ο οποίος δεν επικοινωνεί με τους άλλους τρεις, κινείται προς το νότο και 
οδηγεί στο Ηραίο περνώντας από τα Τσεράνια και την Πλέσια στις νοτιοδυτικές 
υπώρειες της Σάρρας. Αξιοσημείωτο, όμως, είναι πως η αφετηρία του καθώς και η 
πορεία του κοντά στην ακρόπολη είναι αρκετά προβληματική λόγω της έλλειψης 
αρχαιολογικών δεδομένων.     

Το οδικό δίκτυο γύρω από την ακρόπολη των Μυκηνών, από την ανακάλυψή 
του στα τέλη του 19ου αιώνα ως τις μέρες μας, έχει δεχθεί ποικίλες ερμηνείες όσον 
αφορά στη μορφή και το σκοπό της κατασκευής του. Το ταξίδι του Τηλέμαχου από 
την Πύλο στη Σπάρτη, όπως το περιγράφει στην Οδύσσεια ο Όμηρος (γ 491 - 7), 
δημιούργησε τη ρομαντική εντύπωση στους πρώτους μελετητές ότι κατά τη διάρκεια 
της Υστεροελλαδικής Εποχής υπήρχε ένα εκτεταμένο και οργανωμένο χερσαίο οδικό 
δίκτυο το οποίο επέτρεπε τη γρήγορη μετακίνηση των αρμάτων ανάμεσα στα 
βασίλεια. Η ανακάλυψη έστω και αποσπασματικών καταλοίπων στην Αργολίδα, τη 
Μεσσηνία, τη Βοιωτία και τη Φωκίδα ενίσχυσε την άποψη υπέρ της ύπαρξης ενός 
ενιαίου οδικού δικτύου που επέτρεπε τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών μεταξύ 
των περιοχών194. Τόσο το δύσκολο γεωφυσικό ανάγλυφο, όμως, της Ελλάδας όσο και 
τα αρχαιολογικά δεδομένα, τα οποία είναι πολύ λίγα και περιορίζονται σε τοπικό 
επίπεδο, συνηγορούν υπέρ της υιοθέτησης μιας διαφορετικής και πιο απλής εικόνας 
για το ζήτημα. Συγκεκριμένα, η εξέταση των σχετικών αρχαιολογικών δεδομένων σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας κατέδειξε ότι πιθανότατα δεν υπήρχε ένα 
οργανωμένο και σχεδιασμένο οδικό δίκτυο, το οποίο να συνέδεε μεταξύ τους μεγάλες 
περιοχές, όπως τη Μεσσηνία, τη Λακωνία, την Αργολίδα και την Κορινθία. Αυτό, 
φυσικά, δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των 
περιοχών αυτών. Είναι, όμως, πολύ πιθανό οι δρόμοι που τις ένωναν να μην ήταν 
επιμελώς κατασκευασμένοι ή πάνω τους να κατασκευάστηκαν αργότερα νέοι δρόμοι 
με αποτέλεσμα στις μέρες μας να μη διασώζονται τα ίχνη τους. Έτσι, λοιπόν, με βάση 
τα ως τώρα δεδομένα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το οδικό δίκτυο που έχει 
εντοπισθεί γύρω από την ακρόπολη των Μυκηνών είχε κατασκευαστεί προφανώς για 
να διασφαλίζει την εύκολη και απρόσκοπτη μετακίνηση αγαθών κι ανθρώπων εντός 
των ορίων της 'επικράτειας' του κράτους αυτού. Επίσης, φαίνεται πως συνδέεται 
άρρηκτα με την ακμή του ανακτορικού συστήματος αφού για το σχεδιασμό και την 
κατασκευή ενός τέτοιου έργου απαιτείται η ύπαρξη μιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας. 
Αξίζει, εδώ να σημειωθεί ότι κάποιοι από τους δρόμους του δικτύου αυτού ίσως να 
επεκτείνονταν περισσότερο απ' ότι φαίνεται σήμερα. Κατάλοιπά τους, όμως, δεν 
έχουν εντοπισθεί σε απόσταση μεγαλύτερη από 4 χμ. από την ακρόπολη, δηλαδή, 
περίπου δύο ώρες με τα πόδια.   

Ο Β. Steffen, ο οποίος ανακάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου 
των Μυκηνών, θεώρησε ότι σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει 

                                                 
194 McDonald W., ‘Overland communications in Greece during LH III with special reference to the 
Southwest Peloponnese’, Mycenaean Studies: proceedings of the third international colloquium, 1961, 
217 - 240.  
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στρατιωτικούς σκοπούς και μάλιστα αμυντικούς195. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, 
μάλιστα, που εντόπισε σε κοντινή απόσταση, τα ερμήνευσε ως 'στρατιωτικά 
φυλάκια'. Λίγο αργότερα, ο Α. Wace υποστήριξε ότι το οδικό δίκτυο 
κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί εμπορικούς σκοπούς, ενώ ερμήνευσε τα ίδια 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ως σταθμούς διοδίων196. Φαίνεται, όμως, ότι αυτές οι 
ερμηνείες δεν μπορούν να τεκμηριωθούν ανασκαφικά και είναι μάλλον 
απλουστευτικές. Ειδικότερα, ο A. Jansen197, ο οποίος μελέτησε εκ νέου τα σχετικά 
αρχαιολογικά δεδομένα, υποστήριξε ότι τα ‘φυλάκια’ αυτά είναι στην πλειοψηφία 
τους κατάλοιπα μικρών οικοδομημάτων αρκετά μεταγενέστερων, ενώ όσα 
χρονολογούνται στην Υστεροελλαδική Εποχή φαίνεται πως ήταν πιθανότατα 
αγροικίες ή παρατηρητήρια που σχετίζονταν με τον οικισμό και όχι με αυτό καθαυτό 
το οδικό δίκτυο. Επίσης, το πολεμκό άρμα προφανώς δεν ήταν το μοναδικό 
τροχοφόρο μέσο μεταφοράς που κινούνταν στους δρόμους αυτούς δεδομένου και του 
ανώμαλου γεωφυσικού αναγλύφου. Αντίθετα, φαίνεται πως περισσότερο αποτελούσε 
σύμβολο γοήτρου του βασιλιά και της άρχουσας τάξης παρά πολεμικό όχημα198. Από 
την άλλη, οι άνθρωποι και τα αγαθά προφανώς μετακινούνταν με τα πόδια, με ζώα ή 
με ζωήλατες άμαξες.   

Έτσι, λοιπόν, αν και δεν μπορεί να αποκλεισθεί η χρήση του οδικού αυτού 
δικτύου για τη μετακίνηση στρατευμάτων σε περίοδο πολέμου, εντούτοις ο 
σχεδιασμός, η οργάνωση και η κατασκευή του φαίνεται πως οφείλεται βασικά σε 
οικονομικούς και πολιτικούς λόγους. Συγκεκριμένα, η κεραμική που εντοπίστηκε στα 
θεμέλια του δρόμου 1 χρονολογεί την κατασκευή του δικτύου γύρω από την 
ακρόπολη των Μυκηνών στην Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 2 - ΙΙΙ Β 1, δηλαδή, την 
περίοδο ακμής του ανακτορικού συστήματος. Είναι προφανές, δηλαδή, πως η 
κεντρική εξουσία σε μια εποχή που έλεγχε την οικονομία, αν όχι εξ ολοκλήρου 
τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, εξετέλεσε ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο για να 
αυξήσει το παραγόμενο οικονομικό προϊόν ώστε να καλύψει τις αυξανόμενες 
εσωτερικές της ανάγκες. Ειδικότερα, με τον τρόπο αυτό διευκόλυνε τη μετακίνηση 
του πληθυσμού και την επέκταση της δραστηριότητάς του ως τα όρια της επικράτειας 
του κράτους με σκοπό την εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής, που ήταν ο 
πυλώνας της οικονομίας, ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες 
περιοχές καθώς και την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών. Έτσι, εκτός από την καλλιέργεια των γύρω εδαφών και μεγάλου τουλάχιστον 
τμήματος του αργολικού πεδίου, το ανάκτορο των Μυκηνών φαίνεται πως είχε 
επεκταθεί και στα περιθωριακά αλλά εύφορα εδάφη στην κοιλάδα του Μπερμπατιού 
και την ευρύτερη περιοχή της Νεμέας, όπως φανερώνει η πορεία των τριών από τους 
τέσσερις σωζόμενους δρόμους που οδηγούν προς το βορρά. Παράλληλα, οι δρόμοι 
αυτοί φαίνεται πως συνέβαλαν στην εντατική εκμετάλλευση κοιτασμάτων αργίλου 
(Πλέσια, Τσεράνια, Λογκάκι) καθώς και λατομείων (Προφήτης Ηλίας, Ασπρόχωμα).  

Εκτός, όμως, από την περιοχή των Μυκηνών ένα τμήμα του υστεροελλαδικού 
οδικού δικτύου διασώζεται και στα όρια της Ναυπλίας με την Επιδαυρία. 
Συγκεκριμένα, περίπου 4χμ. στα δυτικά του οικισμού Άγιος Ιωάννης και στα δυτικά 
του σύγχρονου επαρχιακού δρόμου που ενώνει το Ναύπλιο με την Επίδαυρο 
διασώζεται η επονομαζόμενη γέφυρα του Αρκαδικού199. Η γέφυρα αυτή, η οποία 
μοιάζει με αυτές των Μυκηνών, είναι κατασκευασμένη με το κυκλώπειο σύστημα, 
                                                 
195 Steffen Β., Karten von Mykenai, 1884, 5 - 6, 13 - 20.   
196 Mycenae 1949, 112. 
197 Mycenaean roads, 63 - 104.  
198 Mycenaean roads, 105 - 111.  
199 Mycenaean Greece, 27. 
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έχει συνολικό πλάτος περίπου 5,5μ. και ωφέλιμο σχεδόν το μισό, ενώ από το αρχαίο 
κατάστρωμα του δρόμου διασώζεται μόνο το υπόστρωμα από μικρούς αργούς λίθους 
και πατημένο χώμα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στην περιοχή της Καζάρμας 
έχουν επίσης εντοπιστεί τα υπολείμματα τριών ακόμη γεφυρών του ίδιου τύπου200, οι 
οποίες αποτελούν προφανώς τα κατάλοιπα του οδικού δικτύου που ένωνε το 
αργολικό πεδίο με την Επιδαυρία και τον Αργοσαρωνικό ακολουθώντας περίπου την 
ίδια πορεία με το σημερινό δρόμο. 

Συνεπώς, φαίνεται λογικό η κατασκευή του οδικού δικτύου στο αργολικό 
πεδίο να συνδεόταν με την οικονομική δραστηριότητα του ανακτόρου των Μυκηνών 
αφού εξυπηρετούσε την καλή και γρήγορη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών μεταξύ 
του κέντρου, των οικιστικών ζωνών και των υπό εκμετάλλευση περιοχών. Έτσι, το 
απαιτούμενο πλεόνασμα των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και οι 
πρώτες ύλες μπορούσαν να φθάσουν εύκολα και γρήγορα από την περιφέρεια στο 
κέντρο για τη συντήρηση της βασιλικής οικογένειας και της αυλής της που 
διαβιούσαν βίο πολυτελή. Παράλληλα, ένα τόσο συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό 
ανακτορικό σύστημα δε θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να αποκτήσει τέτοια 
πολιτική δύναμη αν δεν υπήρχε καλή σύνδεση του κέντρου με την περιφέρειά του 
ώστε να ελέγχονται οι υπήκοοι του κράτους και η δραστηριότητά τους.    

Στα τέλη της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β 2 περιόδου, όμως, εμφανίστηκαν 
μεγάλες δυσχέρειες στο ακμαίο μυκηναϊκό εμπόριο λόγω της αναστάτωσης που 
προκάλεσαν στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου οι επιδρομές των λεγόμενων ‘λαών 
της θάλασσας’. Φυσικό επακόλουθο, λοιπόν, ήταν η διακοπή της εμπορικής 
δραστηριότητας των μυκηναϊκών κρατών με τα βασίλεια της Ανατολής και η 
εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας, αφού το εμπόριο αποτελούσε τον πυλώνα του 
ανακτορικού πολιτικού και οικονομικού συστήματος. Παράλληλα, φαίνεται πως την 
ίδια περίοδο τα μεγάλα ανακτορικά κέντρα των Μυκηνών και της Τίρυνθας 
υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές, όπως δείχνουν τα ίχνη φωτιάς, ενώ θέσεις με 
μικρότερη σημασία, όπως η Μιδέα, το Άργος, το Ηραίο και η Λέρνα συρρικνώθηκαν 
ή εγκαταλείφθηκαν οριστικά. Τα πορίσματα πάντως των τελευταίων ανασκαφών 
στην Τίρυνθα και τη Μιδέα υποστηρίζουν ότι η καταστροφή των μεγάλων κέντρων 
στην Αργολίδα γύρω στο τέλος του 13ου αι. π.Χ. οφείλεται σε σεισμό. Παρά τις 
καταστροφές, όμως, και την εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας οι περισσότεροι 
οικισμοί συνέχισαν να κατοικούνται, ενώ γνώρισαν μια τελευταία και σύντομη 
περίοδο ακμής στα μέσα της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ περιόδου. Η οριστική πτώση του 
ανακτορικού συστήματος, όμως, και η εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας φαίνεται 
πως οδήγησε στη χαλάρωση των πολιτικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ των 
οικισμών του αργολικού πεδίου, ίσως και στην ανάδειξη κάποιων περιφερειακών 
τοπαρχών. Έτσι, οι Μυκήνες, ενώ γνώρισαν μια μικρή αναλαμπή, φαίνεται καθαρά 
πως δεν αποτελούσαν πια το σημαντικότερο κέντρο του αργολικού πεδίου. Αντίθετα, 
μεγάλη οικοδομική και οικονομική δραστηριότητα σημειώθηκε στην Τίρυνθα και την 
Ασίνη αλλά και αυτή φαίνεται πως είχε καθαρά τοπικό χαρακτήρα. Η ποιότητα, 
όμως, και η ποσότητα των αρχαιολογικών δεδομένων της περιόδου αυτής δυστυχώς 
δε μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε τις σχέσεις μεταξύ των οικισμών του αργολικού 
πεδίου ή αν υπήρχε κάποια ιεραρχία, έστω και υποτυπώδης. Το μόνο που διαφαίνεται 
είναι ότι όλες οι δραστηριότητες περιορίστηκαν σημαντικά σε σχέση με την 
προηγούμενη περίοδο ακμής του μυκηναϊκού πολιτισμού, ενώ πρέπει να σημειώθηκε 
και σημαντική συρρίκνωση του γενικού πληθυσμού. 

 

                                                 
200 Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη Ε., supra no 47, 1973, 94. 
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3.3 Η κοιλάδα του Μπερμπατιού και των Λιμνών. 
 

Η ιστορία της έρευνας. 
 

 περιοχή του Μπερμπατιού και των Λιμνών αποτελεί μια μικρή κλειστή 
κοιλάδα, η οποία βρίσκεται στο βόρειο άκρο του αργολικού πεδίου και 

συνδέεται με αυτό μέσω του στενού περάσματος του φαραγγιού της Κλεισούρας 
(χάρτης 14). Ανάμεσα στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους, που την περιβάλλουν, 
εντοπίζονται αρκετά φυσικά περάσματα προς την Κορινθία γεγονός που ανέκαθεν 
καθιστούσε την περιοχή στρατηγικής σημασίας λόγω του ελέγχου των εμπορικών 
οδών. Παρόλο, όμως, που γειτνιάζει με το αργολικό πεδίο η κοιλάδα του 
Μπερμπατιού και των Λιμνών φαίνεται πως δεν βρέθηκε ποτέ στο επίκεντρο των 
εξελίξεων αλλά αποτελούσε πάντα τμήμα της περιφέρειας της Αργολίδας και 
ειδικότερα μετά τη διάνοιξη του σύγχρονου εθνικού οδικού δικτύου, το οποίο την 
παρέκαμψε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ημιορεινή περιοχή των Λιμνών, η 
οποία ως τα μέσα του περασμένου αιώνα δεν διέθετε οδική σύνδεση με την υπόλοιπη 
Αργολίδα. 

Την πρώτη αναφορά για την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή του 
Μπερμπατιού και των Λιμνών κατά τη διάρκεια της Υστεροελλαδικής Εποχής έκανε 
ο Β. Steffen, ο οποίος ήδη από το 1881 - 1882 κατά τη σύνταξη ενός τοπογραφικού 
διαγράμματος, που αφορούσε στην ευρύτερη περιοχή των Μυκηνών, εντόπισε έναν 
υστεροελλαδικό δρόμο201 μήκους περίπου 1.500μ. στις νότιες και ανατολικές πλαγιές 
των όρων Κοντοβούνι, Κουτζογιάννη και Λιμνιάτη (χάρτης 18). Ο δρόμος αυτός, ο 
οποίος ξεκινά από τις Μυκήνες, φαίνεται πως μέσω του Μπερμπατιού κατευθυνόταν 
πιθανότατα προς το Αγιονόρι ή ακόμα και την Κόρινθο. Στις μέρες μας δε σώζεται ο 
ίδιος ο δρόμος αλλά κυρίως οι αναλημματικοί τοίχοι από μεγάλους αργούς λίθους, οι 
οποίοι στήριζαν το οδόστρωμα, ανοίγματα για την απορροή των υδάτων καθώς και 
τέσσερις μικρές γέφυρες.  

Αργότερα, στη δεκαετία του 1920, ο W. Wrede202 κατά τη διάρκεια 
περιήγησεών του στην περιοχή του Μαστού, έναν λόφο στα δυτικά του σημερινού 
οικισμού της Πρόσυμνας, εντόπισε κάποια ευρήματα της Υστεροελλαδικής Εποχής 
αλλά ανασκαφική δραστηριότητα στο χώρο ανέπτυξε για πρώτη φορά το σουηδικό 
αρχαιολογικό ινστιτούτο τις δεκαετίες του 1930 και του 1950. Οι αρχαιολογικές 
έρευνες, λοιπόν, άρχισαν το 1935 με επικεφαλής τον A. Persson, ο οποίος το 
προηγούμενο έτος είχε εντοπίσει ίχνη προϊστορικής κατοίκησης στο λόφο αυτό. 
Αρχικά, ανέσκαψε το γειτονικό θολωτό τάφο203 και κατόπιν, μαζί με τον Å. 
Åkerström, το εργαστήριο κεραμικής204. Στο πλευρό του εργάστηκαν επίσης ο G. 
Säflung205, ο οποίος ανέσκαψε το Δυτικό Νεκροταφείο, ο E. Holmberg, ο οποίος 
ανέσκαψε έναν θαλαμοειδή τάφο206, ενώ ο Å. Åkerström ερεύνησε παράλληλα την 
                                                 
201 Steffen Β., supra no 195, 8. Mycenae 1966, 86 - 88. Mycenaean Greece, 15 - 17. Lavery J., supra 
no 193, 165 - 171. Mycenaean roads, 34 - 41.  
202 Brommer F., AM 90, 1975, nos 667, 668, 670, 163 - 188.  
203 Persson A., AA 1935, 200 - 202. Pelon O., Tholoi, tumuloi et circles funeraires, 1976, 177 κε. Alden 
M. J., supra no 192, 278, 280. Frizell S., The Tholos tomb at Berbati, OpAth 15, 1984, 25 - 44. 
204 Persson A., AA 1936, 138 - 141. id., ΑΑ 1938, 552 - 557. Åkerström Å., A Mycenaean potter’s 
factory at Berbati near Mycenae στο Atti e memorie del 1°  congresso internazionale di micenologia, 
Roma 27 settembre - 3 ottobre 1967, 1968, τόμος 1, 48 - 53. Schallin A. - L., Pots for sale: the Late 
Helladic III A and III B ceramic production at Berbati στο Wells B. (ed) New research on Old Material 
from Asine and Berbati, 2002, 141 - 155.  
205 Säflung G., Excavations at Berbati 1936 - 1937, 1965, 15 - 81. 
206 Holmberg E. J., A Mycenaean chamber tomb near Berbati in Argolis, 1983. 
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πρωτοελλαδική εγκατάσταση στο Μαστό. Ανασκαφικές έρευνες από το σουηδικό 
αρχαιολογικό ινστιτούτο στην περιοχή του Μπερμπατιού επαναλήφθηκαν το 1953, 
ενώ το 1959 πραγματοποιήθηκε μια επιφανειακή έρευνα με επικεφαλής τον Å. 
Åkerström207. Οι έρευνες αυτές, όμως, ήταν περιορισμένης κλίμακας, ενώ φαίνεται 
πως είχαν αποσπασματικό και περιστασιακό χαρακτήρα.  

Σημειώνουμε επίσης, εδώ, πως έχουν διενεργηθεί από την ελληνική 
αρχαιολογική υπηρεσία αρκετές σωστικές ανασκαφές στην περιοχή, και ιδίως τα 
τελευταία χρόνια, καθώς σημειώνεται μια σημαντική οικοδομική και γεωργική 
δραστηριότητα, αλλά τα αποτελέσματά τους παραμένουν αδημοσίευτα.      

Η μεγάλη ώθηση, όμως, στις γνώσεις μας για τις αρχαιότητες στην περιοχή 
σημειώθηκε χάρη σε μια επιφανειακή έρευνα208 την οποία πραγματοποίησε το 
σουηδικό αρχαιολογικό ινστιτούτο κατά τα έτη 1988 - 1990 (Berbati - Limnes 
Archaeological Survey). Συγκεκριμένα, ερευνήθηκαν εντατικά ή εκτεταμένα όλη 
σχεδόν η κοιλάδα  του Μπερμπατιού με εξαίρεση την περιοχή του Μαστού καθώς και 
ένα σημαντικό τμήμα των γύρω ημιορεινών και ορεινών όγκων συνολικής έκτασης 
25 τχμ. ώστε να εντοπισθούν και να καταγραφούν τα κατάλοιπα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας από την απώτερη προϊστορία ως το 18ο αιώνα μΧ. (χάρτης 16). Ήταν 
μάλιστα η πρώτη φορά που ερευνήθηκε αρχαιολογικά η απομακρυσμένη περιοχή των 
Λιμνών. Παράλληλα, η μελέτη των γεωλογικών, γεωμορφολογικών και 
εδαφολογικών δεδομένων της περιοχής έδωσε τη δυνατότητα στους ερευνητές να 
αναζητήσουν την επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση του 
οικιστικού δικτύου ανά εποχή, βασιζόμενοι, κυρίως, στα διάφορα μοντέλα που 
εφαρμόστηκαν για την εκμετάλλευση των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών, οι 
οποίες ήταν κατά βάση η γεωργία και η κτηνοτροφία. Επίσης, μελετήθηκε ο 
γεωπολιτικός και οικονομικός ρόλος της περιοχής αυτής σε σχέση με το αργολικό 
πεδίο, τη γειτονική Κορινθία αλλά και τον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. Ειδικότερα, 
όσον αφορά στην Υστεροελλαδική Εποχή αναζητήθηκαν απαντήσεις σχετικά με το 
αν η κοιλάδα αυτή αποτελούσε μια αυτόνομη περιοχή με δικό της ιεραρχημένο 
δίκτυο οικισμών ή αποτελούσε τμήμα της περιφέρειας του σαφώς ισχυρότερου 
γειτονικού κέντρου των Μυκηνών.       

 
 
Το γεωλογικό υπόβαθρο. 
  

 ως τώρα αρχαιολογική έρευνα έχει αποδείξει πως το γεωλογικό 
υπόβαθρο της κοιλάδας του Μπερμπατιού και των Λιμνών έχει 

διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη διατήρηση ή την καταστροφή των ευαίσθητων 
προϊστορικών καταλοίπων καθώς και στη διαμόρφωση των μοντέλων διαχείρισης της 
γης. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη μια σύντομη αναφορά στη γεωλογία της περιοχής 
πριν την απόπειρα ανασύστασης της μορφής και της εξέλιξης του υστεροελλαδικού 
οικιστικού δικτύου ώστε να είναι εφικτή η σφαιρική θεώρηση και η σωστή ερμηνεία 
των καταλοίπων του209.   

Το ανατολικό, λοιπόν, τμήμα της υπό μελέτη περιοχής όπου βρίσκεται το 
οροπέδιο των Λιμνών, καθώς και οι ημιορεινοί όγκοι γύρω από την κοιλάδα του  
                                                 
207 Åkerström Å., Berbati. The pictorial pottery, vol. 2, 1987.  
208 Berbati - Limnes 1988, 207 - 238. Berbati - Limnes 1988 - 1990., Wells B., Runnels C. N. & 
Zangger E., In the shadow of Mycenae, Archaeology 46: 1, 1993, 54 - 58, 63. 
209 Berbati - Limnes 1988, 212 - 214. Wells B., A prehistoric environmental catastrophe. The case of 
Berbati and Limnes στο Sheedy K. (ed.), Archaeology in the Peloponnese. New Excavations and 
research, 1994, 65 - 76. 
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Μπερμπατιού (Προφήτης Ηλίας, Δελόκορμο, Χαρβάτι και Ψηλή Ράχη) αποτελούνται 
από συμπαγή μεταμορφωμένο ασβεστόλιθο μεσοζωικής ηλικίας (χάρτης 15). Το 
χαρακτηριστικό γεωμορφολογικό γνώρισμα των ασβεστολιθικών αυτών περιοχών 
είναι οι κυματοειδείς λοφοσειρές με άξονα Α - Δ και οι αποστρογγυλεμένες 
προεξέχουσες κορυφές που αγγίζουν το υψόμετρο των 796 μ. Ο ασβεστόλιθος αυτός, 
ενώ στην πραγματικότητα είναι ανοιχτόχρωμος, σήμερα έχει αποκτήσει σκούρο 
γκρίζο χρώμα εξαιτίας της μακραίωνης έκθεσής του στις καιρικές συνθήκες. Επίσης, 
σε πολλά σημεία των περιοχών όπου κυριαρχεί, διατηρείται το αρχικό έδαφος, 
δηλαδή, το έδαφος που σχηματίστηκε με την πάροδο των αιώνων στην επιφάνεια του 
μητρικού πετρώματος εξαιτίας της διάβρωσής του. Το έδαφος αυτό έχει μικρό πάχος 
επειδή ο ασβεστόλιθος διαβρώνεται σχετικά δύσκολα, είναι πλούσιο σε άργιλο και 
χαλίκια, έχει χρώμα σκούρο ερυθρωπό καστανό, δεν είναι ιδιαίτερα εύφορο, ενώ 
συντηρεί θαμνώδη και φρυγανική βλάστηση. Μάλιστα, στις πλαγιές αυτών των 
λόφων, οι οποίες αποτελούν το 80% της έκτασης της περιοχής των Λιμνών, έχουν 
κατασκευασθεί αναβαθμίδες ήδη από την αρχαιότητα με σκοπό τη συγκράτηση του 
λιγοστού εδάφους και τη διευκόλυνση της καλλιέργειας. 

Αντίθετα, η κεντρική κοιλάδα του Μπερμπατιού αποτελείται από αλλουβιακά 
ριπίδια και συγκολλημένα πλευρικά κροκαλοπαγή, ενώ ειδικότερα η περιοχή στα 
δυτικά της Πρόσυμνας αποτελείται από έντονα διαβρωμένο φλύσχη και μάργες 
(χάρτης 15). Τα πετρώματα αυτά, λόγω της ποιότητάς τους, διαβρώνονται εύκολα και 
σχετικά γρήγορα δημιουργώντας συγχρόνως επιφανειακό υδρογραφικό δίκτυο. Έτσι, 
αν και σχηματίστηκαν αρκετά αργότερα από τον ασβεστόλιθο, διαβρώθηκαν 
γρηγορότερα δίνοντας στην κοιλάδα τη σημερινή της εικόνα με το βαθύτερο σημείο 
της να εντοπίζεται στο υψόμετρο των 140 μ. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι η 
διάβρωση αυτή συνεχίζεται αδιάκοπα ως τις μέρες μας με τα διαβρούμενα υλικά, 
ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων τους, να μεταφέρονται και να εναποτίθενται 
άλλοτε ως αλλουβιακά ριπίδια και άλλοτε ως πλημμυρικές αποθέσεις στο αργολικό 
πεδίο μέσω των επιφανειακών υδάτων (χείμαρρος Μπερμπαδιώτη) και του φαραγγιού 
της Κλεισούρας. Έτσι, λοιπόν, εκτός από τις πλημμυρικές αποθέσεις που 
εντοπίζονται γύρω από το ρέμα του Κεφαλαρίου κοντά στο λόφο του Μαστού και τις 
λίγες κολλουβιακές αποθέσεις στους πρόποδες των λόφων, δεν υπάρχουν άλλες 
ολοκαινικές αποθέσεις στην κοιλάδα του Μπερμπατιού. Αντίθετα, οι αλλουβιακές 
επιχώσεις, οι οποίες είναι συγκεντρωμένες μαζί με κάποια κροκαλοπαγή πετρώματα 
στο κέντρο της περιοχής χρονολογούνται στο Πλειστόκαινο. Παράλληλα, η σχετικά 
εύκολη και γρήγορη διάβρωση του φλύσχη και των μαργών είχε ως αποτέλεσμα 
αφενός να σχηματιστεί στην επιφάνειά τους μεγάλου πάχους μαλακό και γόνιμο 
έδαφος, το οποίο έχει χρώμα ερυθρό, και αφετέρου να αποκτήσουν απότομη και 
ανομοιόμορφη μορφολογία, όταν το προστατευτικό αυτό στρώμα εδάφους χάθηκε 
και συνεπώς διαβρώθηκε και το μητρικό πέτρωμα και μάλιστα σε ανυπολόγιστη 
έκταση. Έτσι, λοιπόν, λόγω της έντονης και μακραίωνης διάβρωσης που έχει υποστεί 
η περιοχή αυτή ως τις μέρες μας δε διατηρείται πια σχεδόν καθόλου αρχικό έδαφος. 
Φυσικά, δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε με βεβαιότητα, αν η διάβρωση αυτή 
οφείλεται εξ ολοκλήρου στην ποιότητα του πετρώματος ή αν συνέβαλε εν μέρει σε 
αυτό και η ανθρώπινη δραστηριότητα. Σίγουρα πάντως η αποψίλωση ήδη από την 
Τελική Νεολιθική της φυσικής βλάστησης, η οποία προστάτευε το έδαφος κατά το 
πρώιμο Ολόκαινο, με σκοπό τη γεωργική εκμετάλλευση της περιοχής καθώς και οι 
σύγχρονες επεμβάσεις στο χώρο με βαριά μηχανήματα προφανώς επιτάχυναν τις 
φυσικές διεργασίες αλλοιώνοντας το φυσικό τοπίο.  
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Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί. Θέση και λειτουργία.  
 

ε βάση, λοιπόν, τα ανωτέρω γεωλογικά δεδομένα φαίνεται λογικό γιατί 
κατά τη διάρκεια της επιφανειακής έρευνας, που διενήργησε το 

σουηδικό αρχαιολογικό ινστιτούτο, στις περιοχές όπου το μητρικό πέτρωμα 
αποτελείται από φλύσχη και μάργες εντοπίστηκαν ελάχιστα ευρήματα της 
Υστεροελλαδικής Εποχής, και μάλιστα όχι κατά χώρα, ενώ αντίθετα τα περισσότερα 
εντοπίστηκαν πάνω σε ασβεστολιθικά και κροκαλοπαγή πετρώματα. Πιο 
συγκεκριμένα, ακόμα και αν κάποιες υστεροελλαδικές θέσεις είχαν ιδρυθεί σε μια 
περιοχή όπου το μητρικό πέτρωμα αποτελείται από φλύσχη και μάργες, είτε εκεί 
υπήρχε ήδη διαμορφωμένο έδαφος είτε διαμορφώθηκε εκ των υστέρων, η έντονη και 
ανυπολόγιστης έκτασης διάβρωση, που έχει υποστεί ως σήμερα, είναι λογικό να έχει 
εξαφανίσει κάθε ίχνος τους. Παράλληλα, τα λίγα ευρήματα που εντοπίστηκαν, είναι 
προφανώς μόνο ένα ποσοστό αυτού που κάποτε βρισκόταν εκεί. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι ο υστεροελλαδικός δρόμος, ο οποίος ενώνει τις Μυκήνες με το 
Μπερμπάτι, αφού έχει διατηρηθεί σε αρκετά καλή κατάσταση στα σημεία όπου έχει 
κατασκευαστεί πάνω στο σκληρό ασβεστόλιθο στις νότιες και ανατολικές πλαγιές 
των όρων Κοντοβούνι, Κουτζογιάννη και Λιμνιάτη, ενώ όπου το μητρικό πέτρωμα 
αποτελείται από φλύσχη και μάργες, διατηρείται αποσπασματικά ή καθόλου. Επίσης, 
σημειώνουμε πως υστεροελλαδικά κατάλοιπα δεν εντοπίστηκαν ούτε στις περιοχές 
της κοιλάδας του Μπερμπατιού όπου υπάρχουν αλλουβιακές επιχώσεις καθώς αυτές 
είναι σαφώς πρωιμότερες της Υστεροελλαδικής Εποχής αφού χρονολογούνται στο 
Πλειστόκαινο, ενώ παράλληλα υφίστανται συνεχή διάβρωση. Περιορίζονται, λοιπόν, 
πολύ οι πιθανότητες να έχουν παραλειφθεί από την έρευνα επειδή είναι καλυμμένες 
κάτω από αποθέσεις, όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές της Αργολίδας. Αντίθετα, το 
πιθανότερο είναι πως κάποιες από αυτές έχουν καταστραφεί λόγω της εκτενούς 
διάβρωσης του εδάφους και του μητρικού πετρώματος.  
 Λόγω των καταστροφικών γεωλογικών διεργασιών, λοιπόν, αλλά και των 
επεμβάσεων του ανθρώπου στο τοπίο είναι λογικό να ήταν μεγαλύτερος ο αρχικός 
αριθμός των υστεροελλαδικών οικισμών στην κοιλάδα του Μπερμπατιού και των 
Λιμνών από αυτόν που διαθέτουμε σήμερα χάρη στην ανασκαφική δραστηριότητα 
αλλά κυρίως στην επιφανειακή έρευνα του σουηδικού αρχαιολογικού ινστιτούτου. Σε 
αυτό, βέβαια, πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η εντατική επιφανειακή 
έρευνα κάλυψε μόνο τα 25 από τα 61 τχμ. που καταλαμβάνει η περιοχή (χάρτης 16). 
Η υπόλοιπη έκταση, όμως, που παραλείφθηκε και δεν ερευνήθηκε ούτε εκτεταμένα 
περιλαμβάνει περιοχές απομακρυσμένες, απόκρημνες και γυμνές από επιχώσεις. 
Επίσης, οι επικεφαλής της έρευνας υποστηρίζουν πως δεν υπήρξε συστηματική 
παράβλεψη αρχαιολογικών θέσεων σε τέτοιο βαθμό που να αλλοιώνονται τα τελικά 
συμπεράσματα της έρευνας και η εικόνα που προκύπτει για το οικιστικό δίκτυο της 
περιοχής.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα υπάρχοντα αρχαιολογικά δεδομένα, στα τέλη της 
Πρωτοελλαδικής περιόδου ΙΙ παρατηρείται μια εγκατάλειψη όλων των οικισμών και 
δραματική πληθυσμιακή συρρίκνωση στην κοιλάδα του Μπερμπατιού και την 
περιοχή των Λιμνών με μόνη εξαίρεση τον οικισμό στο λόφο του Μαστού, στα 
δυτικά του σημερινού οικισμού της Πρόσυμνας210. Η εικόνα αυτή φαίνεται πως δεν 

                                                 
210 Säflung G., supra no 205, 91 - 159. Forsén J. The Early Helladic Period στο Berbati - Limnes 1988 - 
1990, 75 - 120. Wells B. The Middle Helladic Period στο Berbati - Limnes 1988 - 1990, 121. 
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αλλάζει ούτε κατά τη Μεσοελλαδική211 αλλά ούτε και κατά τους πρώτους αιώνες της 
Υστεροελλαδικής Εποχής καθώς κατάλοιπα της Υστεροελλαδικής περιόδου Ι και ΙΙ 
εντοπίζουμε επίσης αποκλειστικά στο λόφο του Μαστού. Αντίθετα, μια σχετική 
οικονομική ευημερία και σταδιακή οικιστική ανάπτυξη με παράλληλη πληθυσμιακή 
αύξηση διαπιστώνουμε κατά την Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α και Β στην οποία 
χρονολογούνται λιγότερες από 10 νέες εγκαταστάσεις, πιθανότατα αγροικίες με 
έκταση μικρότερη από 0,3 - 0,4 εκτάρια. Σύντομα, όμως, κατά την Υστεροελλαδική 
περίοδο ΙΙΙ Β 1 αρχίζει η εγκατάλειψη των αγροικιών αυτών, η οποία ολοκληρώνεται 
στην Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Β 2 - πρώιμη ΙΙΙ Γ με αποτέλεσμα, ο λόφος του 
Μαστού να αποτελεί και πάλι τη μόνη κατοικημένη θέση της περιοχής στα τέλη της 
Υστεροελλαδικής Εποχής.    

Πιο συγκεκριμένα, συνδυάζοντας τα πορίσματα των ανασκαφικών εργασιών 
και της επιφανειακής έρευνας στην κοιλάδα του Μπερμπατιού διαπιστώνουμε με 
σαφήνεια πως μεγαλύτερη συγκέντρωση υστεροελλαδικών καταλοίπων εντοπίζεται 
στο δυτικό τμήμα της και πιο συγκεκριμένα στα δυτικά του σημερινού οικισμού της 
Πρόσυμνας (χάρτης 16). Εκεί, στο κέντρο περίπου της περιοχής αυτής, στον 
ασβεστολιθικό λόφο του Μαστού, εντοπίστηκε ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος 
υστεροελλαδικός οικισμός, ο οποίος καταλαμβάνει έκταση περίπου 1 εκταρίου. Είναι 
μάλιστα ο μοναδικός στον οποίο έχει διαπιστωθεί αδιάλειπτη κατοίκηση σε όλη την 
Υστεροελλαδική Εποχή, ενώ η ύπαρξη ενός θολωτού τάφου (χάρτης 17 - 515), 
αρκετών θαλαμοειδών (χάρτης 17 - 526 και 514) καθώς και η λειτουργία ενός 
εργαστηρίου κεραμικής υπογραμμίζουν τη μεγάλη σημασία του212. Στα ανατολικά 
του οικισμού αυτού εντοπίστηκε, πάνω σε έναν άλλο ασβεστολιθικό λοφίσκο, μια 
μικρότερη εγκατάσταση (χάρτης 17 - 416), η οποία χρονολογείται στην 
Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 2 - ΙΙΙ Β 1 και πιθανότατα αποτελούσε κτηνοτροφική 
εγκατάσταση. Αξιοσημείωτο είναι πως στα δυτικά του λόφου του Μαστού και του 
ρέματος του Κεφαλαρίου, όπου εντοπίζονται εδάφη από φλύσχη και μάργες, 
περισυνελέγησαν αρκετά υστεροελλαδικά όστρακα της ΙΙΙ Α 2 και ΙΙΙ Β 1 περιόδου 
(χάρτης 17 - 16, 18 και 20). Αυτά, όμως, δεν αποτελούν κατάλοιπα κάποιου οικισμού 
αλλά πιθανότατα ίχνη καταστραμμένων τάφων, οι οποίοι είχαν κατασκευαστεί εκεί 
προφανώς λόγω του μαλακού πετρώματος.  

Παράλληλα, εκτός από το Μαστό, σημαντική υστεροελλαδική δραστηριότητα 
εντοπίστηκε και στις πλαγιές των γύρω λόφων καθώς και στο επίπεδο της κοιλάδας 
του Μπερμπατιού213. Συγκεκριμένα, αρκετά υστεροελλαδικά όστρακα 
περισυνελέγησαν στις ανατολικές πλαγιές της Εύβοιας χωρίς αυτά, όμως, να 
αποτελούν εμφανή κατάλοιπα κάποιου οικισμού. Επίσης, στην κορυφή του λόφου 
Χαρβάτι (χάρτης 17 - 5), όπου υπάρχει η μικρή εκκλησία του Προφήτη Ηλία, δεν 
εντοπίστηκε καμία υστεροελλαδική δραστηριότητα, αν και ο Wace αναφέρει το 
αντίθετο214. Στις ανατολικές πλαγιές, όμως, του Κουτζόγιαννη, κοντά στον 
υστεροελλαδικό δρόμο (χάρτης 17 - SM 2), ο οποίος ενώνει τις Μυκήνες με την 
                                                 
211 Σημειώνουμε, εδώ, πως το 1994 εντοπίστηκαν μεσοελλαδικά όστρακα κατά τη διάρκεια 
ανασκαφών βόρεια του θολωτού τάφου. Για λεπτομέρειες βλ. Wells B., Ekroth G. & Holmgren K. The 
Berbati Valley project: the 1994 season, OpAth 21, 1996, 189 - 209. 
212 Persson A., supra no 203, 200 - 202. id., supra no 204, 1936, 138 - 141., id., supra no 204, 1938, 
552 - 557. Frizell S., supra no 203, 25 - 44. Åkerström Å., supra no 204, 48 - 53. id., supra no 207. 
Schallin A. - L., supra no 204, 141 - 155. supra no 205. supra no 206. Shelton K. S., The Late Helladic 
Pottery from Prosymna, SIMA 138, 1996. Hausarchitektur, 99 - 100. 
213 Berbati - Limnes 1988, 223 - 228. Schallin A. - L., The Berbati - Limnes archaeological survey. The 
Late Helladic Period στο Berbati - Limnes 1988 - 1990, 124 - 170. Schallin A. - L., supra no 204, 141 - 
155.  
214 Mycenae, 1949, 47, 112.  
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κοιλάδα του Μπερμπατιού, εντοπίστηκαν ενδιαφέροντα κατάλοιπα Υστεροελλαδικής 
Εποχής (χάρτης 17 - 14). Τα καταλοιπα αυτά εκτείνονται σε μια περιοχή 6 εκταρίων 
αλλά αυτό το γεγονός πιθανότατα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις σύγχρονες 
επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο καθώς και στη διάβρωση. Τα 
όστρακα και τα ειδώλια, που περισυνελέγησαν, χρονολογούνται κυρίως στην 
Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 2 και ΙΙΙ Β 1, ενώ ελάχιστα στην ΙΙΙ Β 2 και την 
πρώιμη ΙΙΙ Γ. Η απουσία χονδροειδούς κεραμικής και λίθινων εργαλείων, η αφθονία 
λεπτής κεραμικής, η ύπαρξη ειδωλίων και η γειτνίαση με το δρόμο φανερώνουν ότι 
μάλλον δεν επρόκειτο για μια απλή αγροικία. Ίσως αποτελούσε μια στρατιωτική 
εγκατάσταση ή κάποιο σταθμό, ο οποίος εξυπηρετούσε όσους έρχονταν από τις 
Μυκήνες ή πήγαιναν σε αυτές. Η ακριβής ερμηνεία της θέσης αυτής, πάντως, είναι 
δύσκολο να δοθεί με βεβαιότητα αφού τα δεδομένα είναι αποσπασματικά και έχουν 
προκύψει αποκλειστικά από επιφανειακή έρευνα. Επίσης, στο γειτονικό λόφο 
Δελόκορμο η φύση των επιφανειακών ευρημάτων και η μικρή έκταση που αυτά 
καταλαμβάνουν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εκεί πιθανότατα βρισκόταν μια απλή 
αγροικία (χάρτης 17 - 428). Τα όστρακα που περισυνελέγησαν χρονολογούνται στην 
Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 2 εκτός από ένα θραύσμα πιθαμφορέα που ανήκει 
στην Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙ Β - ΙΙΙ Α και ένα τμήμα κύλικας που ανήκει στην 
Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Β 1. Παράλληλα, στις υπώρειες της Ψηλής Ράχης, 
βόρεια του σημερινού οικισμού της Πρόσυμνας, εντοπίστηκε προφανώς άλλη μια 
αγροικία (χάρτης 17 - 414), η οποία χρονολογείται από την Υστεροελλαδική περίοδο 
ΙΙΙ Α 2 ως την ΙΙΙ Β 2. Εκτός, όμως, από τις αγροικίες που βρίσκονταν σε πλαγιές 
λόφων φαίνεται πως υπήρχαν εγκαταστάσεις και στο επίπεδο της κοιλάδας. Έτσι, 
ανάμεσα στο λόφο του Μαστού και το σημερινό οικισμό της Πρόσυμνας 
εντοπίστηκαν άλλες τρεις πιθανές αγροικίες (χάρτης 17 - 35, 301 και 306), οι οποίες 
χρονολογούνται στην Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 2 και ΙΙΙ Β 1.   

Από την άλλη, στην περιοχή των Λιμνών τα ευρήματα, που έχουν εντοπισθεί 
ως σήμερα και χρονολογούνται στην Υστεροελλαδική Εποχή, είναι σαφώς λιγότερα 
από αυτά της κοιλάδας του Μπερμπατιού. Είναι, όμως, ενδεικτικά της εξάπλωσης της 
ανθρώπινης δραστηριότητας και στην απομακρυσμένη και ημιορεινή αυτή περιοχή. 
Συγκεκριμένα, στα ανατολικά του σημερινού οικισμού των Λιμνών έχουν 
περισυλλεγεί αρκετά υστεροελλαδικά όστρακα χωρίς, όμως, να έχει εντοπισθεί 
κάποιος οικισμός. Αντίθετα, στις βόρειες πλαγιές της Βίγλιζας, εντοπίστηκαν δύο 
πιθανές μικρές αγροικίες (χάρτης 17 - 43 και 44), οι οποίες χρονολογούνται κυρίως 
στην Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 2 και ΙΙΙ Β 1. Αξιοσημείωτος πάντως είναι και ο 
εντοπισμός υστεροελλαδικών οστράκων στη βορειοδυτική πλαγιά του λόφου Καθίλι, 
ο οποίος βρίσκεται στη μικρή και απομακρυσμένη κοιλάδα του Μυγιού. Στην 
περιοχή αυτή, ίσως υπήρχε μια αγροικία ή ένα φυλάκιο που χρονολογείται στην 
Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 1 - ΙΙΙ Β 2.  

Μελετώντας, λοιπόν, τη θέση των υστεροελλαδικών οικισμών και των 
αγροικιών μέσα στο γενικότερο περιβάλλον της κοιλάδας του Μπερμπατιού και των 
Λιμνών διαπιστώνουμε πως σχηματίζουν ένα δίκτυο, το οποίο προφανώς δεν 
δημιουργήθηκε ούτε εξελίχθηκε τυχαία. Από περιβαλλοντικής πλευράς φαίνεται πως 
οι άνθρωποι προτίμησαν να εγκατασταθούν σε ορισμένες τοποθεσίες, οι οποίες 
πληρούσαν συγκεκριμένα γεωμορφολογικά και εδαφολογικά κριτήρια ώστε να είναι 
εξασφαλισμένη η επιβίωσή τους. Έτσι, είναι λογικό η οικιστική και οικονομική 
δραστηριότητα κατά την Υστεροελλαδική Εποχή να ήταν σαφώς εντονότερη στο 
δυτικό τμήμα της κοιλάδας του Μπερμπατιού καθώς εκεί υπάρχουν εδάφη μεγάλου 
πάχους από φλύσχη και μάργες τα οποία είναι μαλακά, εύφορα και ευνοούν την 
καλλιέργεια της γης. Επίσης, το κλίμα είναι σχετικά ήπιο, ενώ στην ευρύτερη περιοχή 
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υπάρχουν αρκετές πηγές που μπορούν να ικανοποιήσουν σε ετήσια βάση τις ανάγκες 
αρδευόμενης γεωργίας. Αντίθετα, η ημιορεινή περιοχή των Λιμνών, εκτός της 
απομονωμένης θέσης της, έχει σκληρό κλίμα με δριμείς χειμώνες και ζεστά 
καλοκαίρια. Έτσι, ευνοείται κατά βάση η κτηνοτροφία, ενώ η γεωργία μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο σε περιορισμένη έκταση αφού το έδαφος είναι λεπτό και αρκετά 
άνυδρο.    

 
 
Το οικιστικό δίκτυο. 
   

ε βάση, λοιπόν, τα στοιχεία, τα οποία έχουν προκύψει ως σήμερα 
κυρίως από την πρόσφατη επιφανειακή έρευνα του σουηδικού 

αρχαιολογικού ινστιτούτου, αλλά και από την ανασκαφική δραστηριότητα στην 
περιοχή, φαίνεται σχετικά εφικτή η ανασύσταση του υστεροελλαδικού οικιστικού 
δικτύου στην κοιλάδα του Μπερμπατιού και των Λιμνών215. Δεν πρέπει, όμως, να 
παραβλέπουμε το γεγονός ότι η μορφή του, όπως σχηματίζεται μέσα από τα 
κατάλοιπα που διασώζονται, δεν αντανακλά απόλυτα τον αριθμό και την αρχική 
κατανομή των θέσεων καθώς τόσο οι γεωλογικές διεργασίες όσο και η ανθρώπινη 
δραστηριότητα πιθανότατα έχουν καλύψει ή καταστρέψει ένα μέρος τους.   

Ο λόφος του Μαστού, λοιπόν, αποτελούσε τη μοναδική κατοικημένη περιοχή 
στην κοιλάδα του Μπερμπατιού και των Λιμνών κατά τις πρώτες φάσεις της 
Υστεροελλαδικής Εποχής. Στην υπόλοιπη κοιλάδα δεν έχουν εντοπισθεί κατάλοιπα 
της Υστεροελλαδικής περιόδου Ι, ενώ έξι μόνο όστρακα χρονολογούνται στην 
Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙ (χάρτης 17 - 428 και 44) και ΙΙΙ Α 1 (χάρτης 17 - 428, 14, 
44 και 12). Μετά την Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙ Β, όμως, η μορφή του οικιστικού 
δικτύου ξαφνικά άλλαξε καθώς η ανθρώπινη δραστηριότητα αυξήθηκε σημαντικά και 
μαζί της φαίνεται πως αυξήθηκαν τόσο ο πληθυσμός της περιοχής όσο και οι υπό 
εκμετάλλευση εκτάσεις. Έτσι, ενώ ως τότε υπήρχε ένας και μοναδικός οικισμός, στην 
Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 1 σημειώθηκε σημαντική οικιστική ανάπτυξη αφού 
τότε ιδρύθηκαν τουλάχιστον άλλες 8 θέσεις, οι οποίες λόγω της μικρής έκτασης που 
καταλάμβαναν, ερμηνεύονται ως αγροικίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι την εποχή αυτή η 
ανθρώπινη δραστηριότητα επεκτάθηκε και πιο ανατολικά αφού ξανακατοικήθηκε η 
απομακρυσμένη περιοχή των Λιμνών, η οποία είχε εγκαταλειφθεί ήδη από τα τέλη 
της Πρωτοελλαδικής περιόδου ΙΙ. Οι εγκαταστάσεις αυτές ιδρύθηκαν τόσο στο 
επίπεδο της κοιλάδας όσο και στις πλαγιές των γύρω λόφων, προσανατολισμένες, 
όμως, πάντα προς την κοιλάδα. Ενδεικτικό της αυξημένης αυτής δραστηριότητας 
είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των υστεροελλαδικών οστράκων, τα οποία 
περισυνελέγησαν κατά την επιφανειακή έρευνα, χρονολογούνται στην 
Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 2 και ΙΙΙ Β 1. Το αποκεντρωμένο αυτό, όμως, 
οικιστικό δίκτυο με το οποίο κατοικήθηκαν ακόμα και οι ημιορεινές και 
απομονωμένες περιοχές σύντομα άλλαξε ξανά. Έτσι, εκτός από το λόφο του Μαστού 
η κατοίκηση του οποίου έχει αποδειχθεί πως ήταν αδιάλειπτη ως το τέλος της εποχής, 
οι υπόλοιπες θέσεις της κοιλάδας του Μπερμπατιού και των Λιμνών 
εγκαταλείφθηκαν μετά την Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Β 1. Ειδικότερα, κατά την 
επιφανειακή έρευνα, περισυνελέγησαν μόνο 15 όστρακα της Υστεροελλαδικής 
περιόδου ΙΙΙ Β 2 (χάρτης 17 - 14, 416, 414, 43 και 12), ενώ ακόμα λιγότερα της 

                                                 
215 Schallin A. - L., The Berbati - Limnes archaeological survey. The Late Helladic Period στο Berbati 
- Limnes 1988 - 1990, 170 - 173., Wells B. & Runnels C., Some concluding remarks στο Berbati - 
Limnes 1988 - 1990, 456 - 457.  
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πρώιμης Υστεροελλαδικής περιόδου ΙΙΙ Γ (χάρτης 17 - 14, 306 και 43). Τέλος, κατά 
τις τελευταίες φάσεις της Υστεροελλαδικής Εποχής φαίνεται πως ολόκληρη η υπό 
έρευνα περιοχή εγκαταλείφθηκε εντελώς με εξαίρεση μόνο τον οικισμό του Μαστού, 
ενώ η εικόνα αυτή παρέμεινε σχεδόν αναλλοίωτη ως τα τέλη της Γεωμετρικής 
Εποχής. 

Κατά τις πρώτες φάσεις, λοιπόν, της Υστεροελλαδικής Εποχής φαίνεται πως η 
περιοχή της κοιλάδας του Μπερμπατιού και των Λιμνών διατηρούσε την πολιτική και 
οικονομική της αυτονομία, ενώ ο μοναδικός πρώιμος βεβαιωμένος οικισμός, ο οποίος 
είχε ιδρυθεί στο λόφο του Μαστού προφανώς αποτελούσε το οικονομικό και 
διοικητικό κέντρο της. Εκεί, ο εντοπισμός ενός κλιβάνου και άλλων βοηθητικών 
οικοδομημάτων φανερώνουν την ύπαρξη ενός σημαντικού εργαστηρίου κεραμικής, η 
λειτουργία του οποίου εκτείνεται από τη Μεσοελλαδική Εποχή ως την 
Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙ Β - ΙΙΙ Α 1 τουλάχιστον, όπως απέδειξε η χρονολόγηση 
ενός αποθέτη με απορρίμματα του κλιβάνου αυτού. Είναι πιθανό, λοιπόν, ο οικισμός 
του Μαστού να απέκτησε κύρος στην ευρύτερη περιοχή χάρη στην οικονομική και 
εμπορική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε μέσα από την παραγωγή καλής ποιότητας 
λεπτότεχνης κεραμικής, η οποία δεν μπορεί να απευθυνόταν αποκλειστικά στην 
τοπική αγορά. Παράλληλα, η οικονομική αυτή ευρωστία ίσως βοήθησε κάποια άτομα 
να διακριθούν και σταδιακά οδήγησε στη δημιουργία μιας κοινωνικής ιεραρχίας, 
όπως συνέβη και σε άλλες περιοχές του μυκηναϊκού κόσμου. Φυσικά, εδώ, δεν 
απαντά ο μεγάλος πλούτος των Μυκηνών αλλά η ύπαρξη έστω και ενός μοναδικού 
θολωτού τάφου, που χρονολογείται κατά την Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙ και την 
πρώιμη ΙΙΙ Α, ίσως φανερώνει την παρουσία μιας ηγεμονικής οικογένειας τα μέλη της 
οποίας πιθανότατα εξελίχθηκαν σε τοπάρχες που θέλησαν να υπογραμμίσουν την 
οικονομική τους ευρωστία και την υψηλή κοινωνική τους θέση με την κατασκευή 
ενός μεγάλου ταφικού μνημείου216.     

Η εικόνα, όμως, της κοιλάδας του Μπερμπατιού όπου ο πληθυσμός και η 
δραστηριότητα περιορίζονταν στο λόφο του Μαστού και τη γύρω περιοχή άλλαξε 
αίφνης μετά την Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙ Β. Τότε σημειώθηκε μια σημαντική 
οικιστική ανάπτυξη και οικονομική δραστηριότητα με παράλληλη αύξηση του 
πληθυσμού, η οποία διήρκεσε ως την Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Β 1, όπως φαίνεται 
από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν τόσο στην ίδια την κοιλάδα του Μπερμπατιού 
όσο και ανατολικότερα στην περιοχή των Λιμνών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι 
από τα όστρακα που περισυνελέγησαν κατά την επιφανειακή έρευνα του σουηδικού 
αρχαιολογικού ινστιτούτου περίπου το 80 % εκτείνεται χρονολογικά από την 
Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 2 ως την ΙΙΙ Β 1. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, πως 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η απομακρυσμένη περιοχή των Λιμνών και του 
Μυγιού, η οποία είχε εγκαταλειφθεί ήδη από την Πρωτοελλαδική περίοδο ΙΙ, δηλαδή, 
1000 χρόνια περίπου νωρίτερα, κατοικήθηκε εκ νέου, ενώ ο πληθυσμός φαίνεται πως 
εγκαταστάθηκε ανεξαρτήτως σε πεδινές και ημιορεινές τοποθεσίες. Σχηματίστηκε, 
έτσι, πολύ σύντομα ένα αποκεντρωμένο οικιστικό δίκτυο, το οποίο περιελάμβανε 
κατά πάσα πιθανότητα διάσπαρτες κυρίως αγροικίες χωρίς κάποια εμφανή ιεραρχία. 
Παρόλ’ αυτά, ο οικισμός του Μαστού εξακολουθούσε να είναι ο μεγαλύτερος και ο 
σημαντικότερος της περιοχής, ενώ, παράλληλα, φαίνεται πως από την 
Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 1 ως την ΙΙΙ Β 1 κορυφώθηκε η παραγωγή 
λεπτότεχνης κεραμικής, αν και δεν έχει ακόμα εντοπισθεί από την αρχαιολογική 
έρευνα κάποιος κλίβανος που να χρονολογείται στην περίοδο αυτή. Συγκεκριμένα, η 
ανεύρεση ενός αποθέτη της Υστεροελλαδικής περιόδου ΙΙΙ Α 2 απέδειξε όχι μόνο ότι 

                                                 
216 Για το συσχετισμό θολωτών τάφων και ηγεμονικής οικογένειας βλ. υποσημείωση 192. 
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συνεχίστηκε η παραγωγή αγγείων αλλά ότι υπήρχε και εξειδίκευση τόσο στα 
σχήματα όσο και στη διακόσμησή τους αφού η πλειοψηφία των οστράκων που 
εντοπίστηκαν ανήκε σε κρατήρες διακοσμημένους συνήθως με παραστάσεις ταύρων 
και αρμάτων217.   

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, λοιπόν, που χαρακτηρίζεται από έντονη 
οικιστική και οικονομική δραστηριότητα, διαπιστώνουμε ότι αυξήθηκε ο αγροτικός 
πληθυσμός και εντατικοποιήθηκε η εκμετάλλευση όλων των ειδών των εδαφών 
ανεξάρτητα από την ποιότητά τους και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν. 
Τέθηκαν, έτσι, προς γεωργική εκμετάλλευση όχι μόνο τα εύφορα και μαλακά εδάφη 
στο δυτικό τμήμα της κοιλάδας του Μπερμπατιού αλλά και οι σχετικά άγονες 
εκτάσεις στις πλαγιές των γύρω λόφων και στην ημιορεινή περιοχή των Λιμνών. 
Εκτός, όμως, από την εντατικοποίηση της γεωργίας προφανώς σημειώθηκε και 
αύξηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, και ιδιαίτερα σε περιοχές, όπως οι 
Λίμνες, όπου η γεωργία δεν ευνοούνταν λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών και 
του σχετικά άγονου εδάφους. Όλα αυτά, φυσικά, είχαν ως άμεση συνέπεια τη 
σημαντική αύξηση της παραγωγής προϊόντων και τη δημιουργία ενός πλεονάσματος, 
το οποίο προφανώς υπερκάλυπτε τις τοπικές ανάγκες. 

Παράλληλα, για να πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα η μετακίνηση των 
ανθρώπων και των αγαθών φαίνεται λογικό να αναπτύχθηκε ένα εκτεταμένο οδικό 
δίκτυο. Τα στοιχεία που διαθέτουμε, όμως, για την περιοχή αυτή είναι τόσο λίγα και 
αποσπασματικά ώστε μόνο μερικώς είναι δυνατή η ανασύσταση της μορφής και της 
έκτασής του. Ειδικότερα, διασώζονται μόνο τα κατάλοιπα του δρόμου που ενώνει τις 
Μυκήνες με το Μπερμπάτι και εντοπίζονται στις νότιες και ανατολικές πλαγιές των 
όρων Κοντοβούνι, Κουτζογιάννη και Λιμνιάτη. Σε γενικές γραμμές, πάντως, φαίνεται 
αρκετά πιθανό οι σύγχρονοι δρόμοι και τα μονοπάτια της περιοχής να ακολουθούν 
την πορεία του αρχαίου οδικού δικτύου, υπακούοντας συνήθως στην αρχή της 
ευκολότερης και γρηγορότερης δυνατής προσβασιμότητας, αφού σε αυτή την 
απομονωμένη περιοχή οι μέθοδοι εκμετάλλευσης της γης και η ζωή των κατοίκων της 
λίγο έχουν αλλάξει στο πέρασμα των αιώνων. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα ανωτέρω στοιχεία παρατηρούμε πως μετά την 
Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙ Β άλλαξαν ολοκληρωτικά τόσο το οικιστικό δίκτυο της 
κοιλάδας του Μπερμπατιού και των Λιμνών όσο και η οικονομική δραστηριότητα 
των κατοίκων της. Ειδικότερα, ενώ ως τότε υπήρχε ένας μόνο οικισμός στο λόφο του 
Μαστού και η ανθρώπινη δραστηριότητα περιοριζόταν αποκλειστικά στη γύρω 
περιοχή, στην Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 1 σχηματίστηκε ένα αποκεντρωμένο 
οικιστικό δίκτυο με την ίδρυση σε όλη την έκταση της κοιλάδας αρκετών αγροικιών, 
στις οποίες, αν και δεν εντοπίστηκε κάποια εμφανής ιεραρχία, εντούτοις ο προφανής 
σκοπός της ίδρυσής τους φαίνεται πως υπήρξε η εντατική εκμετάλλευση όλων των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Επειδή, 
όμως, το μέγεθος αυτής της αλλαγής θεωρείται μεγάλο για τα δεδομένα μιας 
περιοχής, η οποία ως τότε βρισκόταν στο περιθώριο των εξελίξεων, φαίνεται λογικό 
όλα αυτά να συντελέστηκαν κάτω από τον έλεγχο μιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας 
και μιας ηγετικής τάξης, η οποία προφανώς θα ζούσε σε μια οχυρωμένη θέση, θα 
οικοδομούσε μεγάλα κτίρια και θα τιμούσε τους νεκρούς της με σπουδαία ταφικά 
μνημεία. Η άνοδος, όμως, μιας τοπικής ηγετικής τάξης και η πρώιμη κοινωνική 
διαστρωμάτωση, τα ίχνη της οποίας είχαμε διακρίνει κατά τις πρώτες φάσεις της 
Υστεροελλαδικής Εποχής με την ανοικοδόμηση του θολωτού τάφου στο Μαστό, 
φαίνεται πως ανατράπηκαν στην Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 1. Τότε, 
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εγκαταλείφθηκε η χρήση του θολωτού αυτού τάφου, ενώ δεν έχει εντοπισθεί ως 
σήμερα κανένα μεταγενέστερο στοιχείο που να συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης κάποιου 
αυτόνομου και ισχυρού διοικητικού κέντρου στην κοιλάδα του Μπερμπατιού. Έτσι, 
φαίνεται πως τα αίτια της ξαφνικής αυτής αλλαγής στη μορφή του οικιστικού δικτύου 
και της αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να αναζητηθούν έξω από τα 
όρια της περιοχής. 

Μελετώντας, λοιπόν, τα αρχαιολογικά δεδομένα καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι οι αλλαγές που παρατηρούνται στην κοιλάδα του Μπερμπατιού και 
των Λιμνών μετά την Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙ Β συνδέονται άρρηκτα με τις 
πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που διαδραματίζονταν την ίδια περίοδο στο 
αργολικό πεδίο και πιο συγκεκριμένα με την αυξανόμενη δύναμη του γειτονικού 
ανακτορικού κέντρου των Μυκηνών. Ειδικότερα, οι δομές του ανακτορικού 
συστήματος, όπως αυτό αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε κατά την Υστεροελλαδική 
περίοδο ΙΙΙ Α 2 - ΙΙΙ Β 2, φαίνεται πως στηρίζονταν κυρίως στην αναδιανομή του 
πλούτου218 αλλά και στα κέρδη που απέφερε το διαμετακομιστικό εμπόριο. Για το 
λόγο αυτό, λοιπόν, ήταν απαραίτητη η συγκέντρωση σημαντικού πλεονάσματος 
πρώτων υλών, όπως φαίνεται από τα σωζόμενα κείμενα της Γραμμικής Β γραφής219, 
αφενός για να ικανοποιούνται οι αυξανόμενες ανάγκες της βασιλικής οικογένειας, της 
αυλής της και της αριστοκρατίας, που διαβιούσαν πολυτελή βίο, και αφετέρου για την 
παραγωγή τεχνέργων από ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων τεχνιτών και 
καλλιτεχνών με σκοπό είτε το εμπόριο είτε την εσωτερική κατανάλωση.  

Τους ανωτέρω στόχους, όμως, επειδή δεν ήταν εφικτό να τους επιτύχουν οι 
βασιλείς των Μυκηνών εκμεταλλευόμενοι αποκλειστικά τις πλουτοπαραγωγικές 
πηγές που υπήρχαν εντός των στενών ορίων της επικράτειάς τους, επεξέτειναν την 
κυριαρχία τους, ανάμεσα σε άλλες περιοχές, και στη γειτονική, αραιοκατοικημένη ως 
τότε, κοιλάδα του Μπερμπατιού και των Λιμνών, η οικονομία της οποίας στηριζόταν 
στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την παραγωγή κεραμικής. Η περιοχή αυτή, λοιπόν, 
αν και ως τότε ήταν πολιτικά αυτόνομη και προφανώς οικονομικά αυτάρκης, δεν 
μπόρεσε να αντισταθεί στην πολιτική και στρατιωτική δύναμη του ισχυρού κράτους 
των Μυκηνών με αποτέλεσμα από την Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 1 ως την ΙΙΙ Β 
2 να αποτελέσει τμήμα της διευρυμένης πια επικράτειάς του. Ο τρόπος με τον οποίο 
έγινε αυτή η πολιτική και οικονομική ενσωμάτωση δεν είναι ξεκάθαρος αλλά 
φαίνεται με σαφήνεια πως σφράγισε την πορεία της περιοχής για τους επόμενους 
τρεις περίπου αιώνες.   

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, οι αυξημένες ανάγκες της 
ανακτορικής οικονομίας για πρώτες ύλες προκάλεσαν τεράστιες αλλαγές στην 
οικονομική ζωή και το οικιστικό δίκτυο της κοιλάδας του Μπερμπατιού και της 
περιοχής των Λιμνών. Σκοπός των αλλαγών αυτών ήταν προφανώς η δημιουργία 
πλεονάσματος γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων αλλά και ο έλεγχος της 
τοπικής κεραμικής παραγωγής προς όφελος της ανακτορικής οικονομίας των 
Μυκηνών. Ειδικότερα, με τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου οικιστικού δικτύου 
όπου ο αγροτικός πληθυσμός κατοικούσε μόνιμα ή εποχιακά σε διάσπαρτες αγροικίες 

                                                 
218 Halstead P., On redistribution and the origin of Minoan - Mycenaean palatial economies στο French 
E. B. & Wardle K. A., Problems in Greek Prehistory, 1988, 519 - 530. 
219 Ventris M. & Chadwick j., Documents in Mycenaean Greek, 1973², 129 - 133, 412 κε., Erard - 
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και τη διάνοιξη δρόμων, χαμένων πια στις μέρες μας, επιτυγχανόταν η άμεση και 
εύκολη πρόσβαση στις υπό εκμετάλλευση εκτάσεις καθώς η μέγιστη δυνατή απόδοσή 
τους. Έτσι, η κοιλάδα του Μπερμπατιού και των Λιμνών φαίνεται πως προσέφερε 
στο ανάκτορο των Μυκηνών σημαντική ποσότητα γεωργικών (λάδι, σιτηρά, κρασί) 
και κτηνοτροφικών προϊόντων (μαλλί, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα). Επιπλέον, 
αν και δεν είναι γνωστή η ακριβής σημασία του οικισμού του Μαστού μέσα στο νέο 
αυτό οικιστικό δίκτυο, το εργαστήριο κεραμικής, που λειτουργούσε εκεί, τέθηκε 
πιθανότατα και αυτό υπό τον έλεγχο του ανακτόρου των Μυκηνών κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αυτής. Έτσι, μόνο μπορεί να ερμηνευθεί η έναρξη μαζικής παραγωγής 
καλής ποιότητας λεπτότεχνης κεραμικής με συγκεκριμένη τυπολογία και διακόσμηση 
κατά την Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ Α 2, η οποία έχει αποδειχθεί ότι αποτελούσε 
εξαγώγιμο προϊόν προς την Κύπρο.  

Η ανάγκη, όμως, για αύξηση των παραγόμενων προϊόντων και τη δημιουργία 
μεγάλου πλεονάσματος φαίνεται πως οδήγησε και στη σημαντική βελτίωση των 
μεθόδων καλλιέργειας της γης, ενώ παράλληλα πολλαπλασιάστηκαν οι 
εκμεταλλεύσιμες εκτάσεις με την κατασκευή αναβαθμών στις επικλινείς 
ασβεστολιθικές πλαγιές γύρω από την πεδιάδα του Μπερμπατιού και στην περιοχή 
των Λιμνών. Έτσι, αν και ως σήμερα δεν έχει χρονολογηθεί με ασφάλεια κάποια 
αναβαθμίδα στην Υστεροελλαδική Εποχή, είναι πολύ πιθανό ένα τέτοιου είδους 
κατασκευαστικό έργο να εκτελέστηκε τότε καθώς υπήρχε ανεπτυγμένη τεχνογνωσία 
και η καθοδήγηση της ισχυρής ανακτορικής εξουσίας των Μυκηνών. Επίσης, η 
ανοικοδόμηση αναβαθμίδων είναι δυνατό να συνδυάστηκε με την εισαγωγή της 
καλλιέργειας της ελιάς αλλά και την προσπάθεια προστασίας του λιγοστού εδάφους 
των ασβεστολιθικών λόφων από τη διάβρωση. Έτσι, η εκμετάλλευση των ημιορεινών 
όγκων την εποχή αυτή δεν οδήγησε στην καταστροφική διάβρωση, η οποία 
παρατηρήθηκε μετά την αποψίλωση της φυσικής βλάστησης και την εντατική 
εκμετάλλευση των ίδιων εκτάσεων κατά την Πρωτοελλαδική Εποχή όταν στα τέλη 
της Πρωτοελλαδικής περιόδου ΙΙ σημειώθηκε σοβαρή αποσταθεροποίηση του 
εδάφους αφού δεν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για τη συγκράτησή του, όπως 
προφανώς έγινε αργότερα στην Υστεροελλαδική Εποχή.  

Παράλληλα, την ίδια εποχή χρονολογείται και η οδική ένωση της κοιλάδας 
του Μπερμπατιού με τις Μυκήνες με την κατασκευή ενός δρόμου, ο οποίος περνά 
κατά μήκος των βόρειων παρυφών της κοιλάδας και αποτελεί στην περιοχή αυτή το 
μοναδικό σωζόμενο κατάλοιπο ενός εκτεταμένου οδικού δικτύου, το οποίο 
διατηρείται καλύτερα γύρω από τις Μυκήνες. Οι λόγοι κατασκευής ενός τέτοιου 
έργου ήταν προφανώς κυρίως πολιτικοί και οικονομικοί παρά στρατιωτικοί αφού 
φαίνεται πως η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου οδικού δικτύου αποτελούσε μία από τις 
βασικές προτεραιότητες του ανακτόρου των Μυκηνών για την εύκολη και 
απρόσκοπτη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών από και προς την περιφέρεια. 
Άλλωστε, το πολεμικό άρμα κατά την Υστεροελλαδική Εποχή φαίνεται πως ήταν 
κατά βάση σύμβολο κύρους και υψηλής κοινωνικής θέσης, ενώ είχε μάλλον 
περιορισμένη έως και καμία χρήση στην καθημερινή ζωή. Αντίθετα, η μετακίνηση 
του πληθυσμού και των αγαθών πιθανότατα πραγματοποιούνταν είτε με τα πόδια είτε 
με υποζύγια και άμαξες. 
 Η έντονη, όμως, οικονομική δραστηριότητα στην κοιλάδα του Μπερμπατιού 
και των Λιμνών φαίνεται πως δε διήρκεσε για πολύ καθώς νέες αλλαγές 
συντελέστηκαν στα τέλη της Υστεροελλαδικής περιόδου ΙΙΙ Β 1. Τα λίγα όστρακα 
της Υστεροελλαδικής περιόδου ΙΙΙ Β 2 που έχουν εντοπισθεί και τα ακόμα λιγότερα 
της πρώιμης Υστεροελλαδικής περιόδου ΙΙΙ Γ καταδεικνύουν την εκ νέου ανατροπή 
του οικιστικού δικτύου και την κατάρρευση της τοπικής οικονομίας. Ειδικότερα, τα 
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αρχαιολογικά δεδομένα φανερώνουν τη σχετικά απότομη εγκατάλειψη των αγροικιών 
και την κατακόρυφη μείωση του πληθυσμού σε όλη την κοιλάδα του Μπερμπατιού 
και των Λιμνών με εξαίρεση το λόφο του Μαστού, ο οποίος, αν και εξακολούθησε να 
κατοικείται ως το τέλος της εποχής, έχασε τη σημασία του, όπως φαίνεται. Η 
άρρηκτη πολιτική σχέση, λοιπόν, και η εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τις 
Μυκήνες αποδείχθηκε καταστροφική για την περιοχή αφού δεν μπόρεσε να συνεχίσει 
μια αυτόνομη πορεία μετά την κατάρρευση του οικονομικού συστήματος του 
γειτονικού ανακτόρου. Έτσι, οι πολιτικές και οικονομικές αυτές εξελίξεις στα τέλη 
του 13ου αιώνα π.Χ. έθεσαν τέλος στην ανάπτυξη της κοιλάδας του Μπερμπατιού και 
των Λιμνών, ενώ παράλληλα οδήγησαν την περιοχή αυτή στην εγκατάλειψη, η οποία 
φαίνεται πως διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
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3.4 Η νότια Αργολίδα. 
 
 Ιστορία της έρευνας. 
 

ι πρώτες σύγχρονες πληροφορίες για την ανθρώπινη δραστηριότητα ανά 
τους αιώνες στη νότια Αργολίδα προέρχονται μέσα από τις αφηγήσεις 

των φιλελλήνων δυτικών περιηγητών, οι οποίοι με ρομαντική διάθεση και 
ακολουθώντας το παράδειγμα του Παυσανία ταξίδεψαν από το 17ο ως το 19ο αιώνα 
στην ελληνική επικράτεια για να εντοπίσουν έργα τέχνης και αρχιτεκτονικής καθώς 
και για να ταυτίσουν μέρη και μνημεία. Σχεδόν όλοι, όμως, ενδιαφέρθηκαν κυρίως 
για τα κατάλοιπα της κλασικής αρχαιότητας, τα μεσαιωνικά κάστρα αλλά και τους 
σύγχρονους οικισμούς, διατυπώνοντας παράλληλα, σημαντικές γεωγραφικές και 
εθνολογικές παρατηρήσεις (χάρτης 19).   
 Τις πρώτες συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή 
πραγματοποίησε το 1909 ο Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, ο οποίος εκ μέρους της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας ανέσκαψε στην Ερμιόνη, τους Αλιείς και κοντά στο 
Ηλιόκαστρο. Σημαντική, όμως, φαίνεται πως ήταν και η παρουσία του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου καθώς την περιοχή επισκέφθηκαν ο A. Frickenhaus το 
1909, o W. Wrede το 1926 και ο K. Gebauer το 1938.  Αργότερα, την περιοχή 
επισκέφθηκαν και ερεύνησαν ο R. Hope Simpson220 και ο Ν. Φαράκλας221 στην 
προσπάθειά τους να καταγράψουν τους αρχαιολογικούς της χώρους.    
 Το 1950 άρχισε στην περιοχή της Ερμιονίδας μια συνδυασμένη αρχαιολογική, 
ιστορική και εθνολογική μελέτη (Argolid Exploration Project) με επικεφαλής τον T. 
W. Jacobsen, τον M. H. Jameson και τον J. A. Dengate από τα αμερικανικά 
πανεπιστήμια της Ιντιάνα και της Πενσυλβάνια. Τα πορίσματα, όμως, της πολυετούς 
δραστηριότητάς τους τόσο μέσω των ανασκαφών στο σπήλαιο Φράγχθι222 και την 
πόλη των Αλιέων223 όσο και μέσω της επιφανειακής έρευνας κατέδειξαν ότι 
χρειαζόταν μια ευρύτερη θεώρηση του αρχαιολογικού περιβάλλοντος της περιοχής. 
Έτσι, το 1979 ο Μ. Η. Jameson και ο Τ. van Andel μέσω του πανεπιστημίου του 
Στάνφορντ οργάνωσαν εκ νέου μια επιφανειακή έρευνα και περιβαλλοντική μελέτη 
στη νότια Αργολίδα (Southern Argolid Expedition)224 σε μια έκταση περίπου 225 τχμ. 
νότια των οροσειρών των Αδέρων και των Διδύμων, η οποία στην ουσία αφορά στη 
σημερινή επαρχία της Ερμιονίδας. Η έρευνα αυτή διήρκεσε ως το 1983 με βασικούς 
σκοπούς να συσχετισθούν οι τύποι των εδαφών με τις αρχαιολογικές θέσεις 
υπολογίζοντας τις πιθανές απώλειες λόγω της διάβρωσης, των προσχώσεων ή του 
καταποντισμού αλλά και να μελετηθούν η εδαφογένεση, η διάβρωση των ορεινών 
όγκων και οι προσχώσεις στις πεδιάδες σε συνάρτηση με τους φυσικούς παράγοντες 
                                                 
220 Gazetteer. Mycenaean Greece. 
221 Φαράκλας Ν., Ερμιονίς - Αλιάς, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις ΧΙΧ, 1973. 
222 Jacobsen T. W., Hesperia 50, 1981, 303 - 319. 
223 Jameson M. H., Excavations at Porto Cheli and vicinity, preliminary report I: Halieis, 1962 - 1968, 
Hesperia 38, 1969, 311 - 342. Boyd T. D. & Rudolph W. W., Excavations at Porto Cheli and vicinity, 
preliminary report IV: The lower town of Halieis, 1970 - 1977, Hesperia 47, 1978, 333 -355.  
224 Greek Countryside. Runnels C. N., Pullen D. J. (eds), Artifact and Assemblage, The finds from a 
Regional Survey of the Southern Argolid, Greece, vol 1, The Prehistoric and Early Iron Age Pottery 
and the Lithic Artifacts, 1995., Runnels C. N., van Andel T. H., The evolution of settlement in the 
Southern Argolid, Greece: An economic explanation, Hesperia 56, 1987, 303 - 334., van Andel T. H., 
Runnels C. N., Beyond the Acropolis: A Rural Greek Past, 1987., van Andel T. H., Runnels C. N., 
Pope K., Five Thousand Years of land use and abuse in the Southern Argolid, Hesperia 55, 1986, 103 - 
128. Natural Environment, 173 - 270. Runnels C. N., The Stanford University archaeological and 
environmental survey of the Southern Argolid Greece 1979 - 1981, BAR 155, 261 - 263. 
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(κλίμα, τεκτονικές και ευστατικές μεταβολές) και την ανθρώπινη δραστηριότητα 
(γεωργία, κτηνοτροφία). Μέσω της έρευνας αυτής, δηλαδή, επιχειρήθηκε η 
ανασύσταση της ανθρώπινης οικολογίας στη νότια Αργολίδα.  Από τα 225 τχμ., 
όμως, μόνο στα 44 τχμ., δηλαδή, περίπου στο 20% της συνολικής έκτασης, 
πραγματοποιήθηκε εντατική επιφανειακή έρευνα. Στην υπόλοιπη έκταση είτε δεν 
πραγματοποιήθηκε καμία έρευνα γιατί υπήρχαν ανυπέρβλητα εμπόδια είτε 
πραγματοποιήθηκε απλά μια εκτεταμένη έρευνα (χάρτης 20).  
 
 
 Το γεωλογικό υπόβαθρο. 
  

α αποτελέσματα της επιφανειακής έρευνας και της ανασκαφικής 
δραστηριότητας στην περιοχή της νότιας Αργολίδας έχουν καταδείξει πως 

το γεωλογικό υπόβαθρο και οι φυσικές διεργασίες, είτε προκλήθηκαν από ανθρώπινες 
πράξεις είτε όχι, επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τη διαμόρφωση του οικιστικού 
δικτύου αλλά και την επιλογή του οικονομικού μοντέλου σε κάθε εποχή. Επίσης, 
φαίνεται πως αυτές οι παράμετροι έπαιξαν καταλυτικό ρόλο τόσο στη διατήρηση όσο 
και στην καταστροφή των αρχαιολογικών καταλοίπων. Έτσι, πριν την προσπάθεια 
ανασύστασης της μορφής και της εξέλιξης του υστεροελλαδικού οικιστικού δικτύου 
στη νότια Αργολίδα κρίνεται θεμιτό να γίνει μια σύντομη αναφορά σε γεωλογικά 
ζητήματα της περιοχής ώστε να είναι εφικτή η σφαιρική θεώρηση και η σωστή 
ερμηνεία των δεδομένων225.     

Η νότια Αργολίδα, λοιπόν, είναι μια τεκτονικά ήσυχη περιοχή. Η μισή 
περίπου έκτασή της αποτελείται από σκληρό γκρίζο ασβεστόλιθο, ο οποίος 
σχηματίζει το μεγαλύτερο τμήμα των βόρειων και βορειοδυτικών ορεινών όγκων 
(χάρτης 21). Οι όγκοι αυτοί, αν και αναπτύσσονται σε σχετικά μεγάλο υψόμετρο, 
όπως στην περίπτωση των Διδύμων, εντούτοις χαρακτηρίζονται από ομαλή 
μορφολογία με αποστρογγυλεμένες κορυφές και ομαλές πλαγιές, λόγω της ιδιότητας 
του ασβεστόλιθου να διαβρώνεται δύσκολα και αργά. Επίσης, οι περιοχές αυτές 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως άγονες καθώς διαθέτουν, κυρίως στις υπώρειες, λίγο 
και φτωχό έδαφος ερυθρού χρώματος, ενώ είναι άνυδρες αφού η αποστράγγιση των 
υδάτων πραγματοποιείται κυρίως υπογείως. Αντίθετα, η οροσειρά των Αδέρων, 
επειδή είναι σχηματισμένη από φλύσχη, μάργες και άμμους, οι οποίοι διαβρώνονται 
σχετικά εύκολα, διαθέτει απότομη και απόκρημνη μορφολογία με τις πλαγιές της να 
διακόπτονται από μικρές στενές κοιλάδες που σχηματίστηκαν από τη διαβρωτική 
δράση εποχιακών χειμάρρων. Παράλληλα, στη νότια Αργολίδα εντοπίζονται δύο 
μεγάλα οροπέδια, και τα δύο περίπου στα 200 μ. υψόμετρο. Το οροπέδιο των 
Διδύμων, το οποίο είναι κλειστό, χαρακτηρίζεται από απότομες πλαγιές και επίπεδο 
δάπεδο από άμμους και χαλίκια, ενώ δε διαθέτει επιφανειακή αποστράγγιση, και το 
οροπέδιο του Ηλιόκαστρου, στο δυτικό άκρο των Αδέρων, το οποίο έχει πιο ανώμαλη 
μορφολογία, ενώ αποστραγγίζεται στη θάλασσα μέσω κάποιων κοιλάδων στα νότια. 
Επίσης, στους Φούρνους, την Ερμιόνη, το Λουτρό, την Κοιλάδα και το Κρανίδι 
ανάμεσα σε νησίδες ασβεστόλιθου σχηματίζονται χαμηλοί ομαλοί λόφοι, μικρές 
κοιλάδες και εσωτερικές λεκάνες το μητρικό πέτρωμα των οποίων αποτελείται από 
οφιολίτες, φλύσχη και μάργες. Τα πετρώματα αυτά, τα οποία έχουν σκούρο πράσινο 
                                                 
225 Greek Countryside, 13 - 17, 151 - 157, 169 - 194., van Andel & Sutton S., Landscape and people of 
the Franchthi Cave, Greece, fasc. 2, 1987, 12 - 44., Natural Environment, 173 - 182., van Andel T. H., 
Zangger E. & Demitrack A., supra no 20, 381 - 383. Pope K. O., Tjeerd & van Andel T. H., Late 
Quaternary Alluviation and Soil Formation in the Southern Argolid: its History, Causes and 
Archaeological Implications, Journal of Archaeological Science 11, 1984, 281 - 306. 
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ή σκούρο καφέ ως μαύρο χρώμα, διαβρώνονται και αποσαθρώνονται εύκολα 
σχηματίζοντας βαθιά και εύφορα εδάφη.  

Η περιοχή της νότιας Αργολίδας, λοιπόν, σε γενικές γραμμές έχει ορεινό 
χαρακτήρα και είναι σχετικά απομονωμένη από το αργολικό πεδίο (χάρτης 22). Αν 
και δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ψηλοί ορεινοί όγκοι, εντούτοις περισσότερο από το 1/3 
της περιοχής έχει υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μ., ενώ κάποιες κορυφές ξεπερνούν 
τα 1.000 μ., όπως αυτή του Μεγαλοβουνίου. Οι ορεινοί όγκοι συνήθως φθάνουν ως 
τη θάλασσα, ενώ οι πεδινές εκτάσεις περιορίζονται κυρίως σε λίγες παράκτιες 
πεδιάδες. Χαρακτηριστικό του αναγλύφου της περιοχής είναι ότι οι οροσειρές, όπως 
τα Δίδυμα και οι Αδέρες που έχουν μέσο υψόμετρο 300 - 400 μ., έχουν γενική 
διεύθυνση Α - Δ δημιουργώντας ένα φυσικό σύνορο με την Επιδαυρία και το 
αργολικό πεδίο καθιστώντας τη μετακίνηση από ξηράς αρκετά δύσκολη αλλά όχι 
ακατόρθωτη. Λίγο νοτιότερα, μια σειρά χαμηλών λόφων ανάμεσα στο Κρανίδι και 
την Ερμιόνη, μέσου υψομέτρου 200 μ., ακολουθεί την ίδια διεύθυνση. Ανάμεσα στα 
όρη και τις λοφοσειρές εντοπίζονται οι στενές επιμήκεις κοιλάδες των Φούρνων, του 
Λουτρού, της Ερμιόνης και της Κοιλάδας, τις οποίες διασχίζουν εποχιακοί χείμαρροι. 
Το νοτιότερο άκρο της περιοχής εμφανίζει διαφορετική γεωμορφολογία αφού 
αποτελείται κυρίως από χαμηλούς και ομαλούς λοφίσκους, μέγιστου ύψους 100 μ., οι 
οποίοι χωρίζονται από πολλές μικρές και λίγες μεγαλύτερες κοιλάδες. Στα δυτικά του 
Κρανιδίου οι λόφοι έχουν απότομες βορινές πλαγιές, ενώ αντίθετα ομαλές νότιες, οι 
οποίες καταλήγουν σε μικρές παράκτιες πεδιάδες και τοξοειδείς κόλπους με 
απόκρημνες κυρίως ακτές και ελάχιστες ομαλές, όπως αυτή του Πόρτο Χελίου όπου 
οικοδομήθηκε η αρχαία πόλη των Αλιέων. Χαρακτηριστικό, επίσης, της μορφολογίας 
της νότιας Αργολίδας είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα στις δυτικές και τις ανατολικές 
ακτές. Στα δυτικά, εκτός από τις μεγάλες ακτές βόρεια της Κοιλάδας, οι υπόλοιπες, 
όπως στο Φράγχθι, είναι βραχώδεις και διαμορφώνονται από τις πλαγιές κάποιων 
λόφων οι οποίες φθάνουν μέχρι τη θάλασσα, ενώ στα ανατολικά ως το Θερμήσι 
υπάρχουν μεγάλες παραλίες από άμμο και χαλίκια μπροστά από στενές πεδιάδες με 
βαλτώδη εδάφη, όπως φαίνεται καθαρά στην περίπτωση της παραλίας του Κρανιδίου 
και των Πρωτοκίων. Βορειότερα από το Θερμήσι η εικόνα των ακτών αλλάζει καθώς 
απαντούν δέλτα από βότσαλα σχηματισμένα στις εκβολές μικρών εποχικών 
χειμάρρων που πηγάζουν από τις Αδέρες αλλά και αμμοθίνες που προστατεύουν τη 
βαλτώδη ενδοχώρα.  

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι το νερό στη νότια Αργολίδα είναι λιγοστό. 
Αυτό οφείλεται τόσο στο σχετικά ξηρό κλίμα, που επικρατεί, με τις χαμηλές ετήσιες 
βροχοπτώσεις και την παρατεταμένη ξηρασία κατά τους θερινούς μήνες όσο και στην 
υπόγεια αποστράγγιση, η οποία είναι αναμενόμενη για μια περιοχή με τόσο 
ασβεστόλιθο (χάρτης 23). Παράλληλα, οι λεκάνες απορροής είναι μικρές (κάτω από 
10 τχμ.) με μεγαλύτερη αυτή της Ερμιόνης (70 τχμ.). Έτσι, δεν παρατηρείται 
επιφανειακή ροή υδάτων αλλά μόνο εποχιακοί χείμαρροι, οι οποίοι γεμίζουν νερό για 
λίγες μέρες κυρίως μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις και αφού το έδαφος έχει ήδη 
κορεστεί από υγρασία. Στα σημεία επαφής, όμως, του ασβεστόλιθου με τους 
οφιολίτες, δηλαδή, στα σημεία στα οποία η τοπογραφία τέμνεται με την επαφή 
περατού - αδιαπέρατου πετρώματος, δημιουργούνται λόγω ιδιαίτερων 
υδρογεωλογικών συνθηκών αρκετές πηγές, όπως αυτές που συναντάμε στην κοιλάδα 
των Φούρνων, στο Μεγαλοβούνι και τις Αδέρες. Λίγες από τις πηγές αυτές έχουν 
ικανοποιητική ετήσια παροχή αλλά οι περισσότερες είτε τρέχουν εποχιακά είτε έχουν 
πια στερέψει από την υπεράντληση των υπογείων υδάτων καθώς σήμερα η ανάγκες 
για νερό ικανοποιούνται από γεωτρήσεις και πηγάδια. Στην περιοχή, όμως, του 
Hλιοκάστρου αλλά και σε περιοχές, όπου η καλλιέργεια της γης δεν είναι τόσο 
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εντατική και τα αποθέματα των υπόγειων υδάτων μεγάλα, υπάρχουν ακόμα αρκετές 
πηγές, οι οποίες μας δίνουν μια εικόνα του παρελθόντος. Επίσης, πρέπει εδώ να 
σημειώσουμε πως η επαφή περατού και αδιαπέρατου πετρώματος δεν απαντά μόνο 
στη στεριά αλλά και στη θάλασσα. Έτσι, έχουν εντοπισθεί αρκετές υποθαλάσσιες 
πηγές γλυκού νερού, οι οποίες έχουν καταποντιστεί εξαιτίας της ανόδου της στάθμης 
της θάλασσας, όπως αυτές μπροστά στο σπήλαιο Φράγχθι. 

Επειδή, λοιπόν, στη νότια Αργολίδα η επιφανειακή απορροή των υδάτων είναι 
μικρή, λίγες είναι και οι πλημμυρικές αποθέσεις που συσσωρεύονται στις ακτές, με 
αποτέλεσμα η διαμόρφωση της ακτογραμμής να είναι αποτέλεσμα κυρίως των 
ευστατικών μεταβολών (χάρτης 24). Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
παγετώνιας περιόδου, λόγω της μεγάλης υποχώρησης της στάθμης της θάλασσας 
ίσως και 135 μ. χαμηλότερα από σήμερα, όλη η νότια Αργολίδα περιβαλλόταν από 
μια παράλια πεδιάδα, το πλάτος της οποίας κυμαινόταν από λίγες εκατοντάδες μέτρα 
ως κάποια χιλιόμετρα. Όταν, όμως, το κλίμα άρχισε να βελτιώνεται 25.000 χρόνια 
Π.Σ., η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας οδήγησε στην άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας με αποτέλεσμα να καταποντιστούν σταδιακά τεράστιες παράλιες εκτάσεις. 
Έτσι, περίπου 9.000 χρόνια Π.Σ. η Ύδρα, οι Σπέτσες και η Δοκός πήραν νησιωτική 
μορφή, ενώ περίπου 7.000 χρόνια Π.Σ. διαμορφώθηκαν οι σημερινοί κόλποι και οι 
μικρές ομαλές παραλίες στο Φράγχθι, την Κοιλάδα, το Πόρτο Χέλι, το Κρανίδι, την 
Ερμιόνη και τα Πρωτόκια, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους από απόκρημνες και 
βραχώδεις ακτές. Αξιοσημείωτο είναι, πάντως, ότι από τη Νεολιθική Εποχή ως τις 
μέρες μας λίγες μεταβολές σημειώθηκαν στην ακτογραμμή, οι οποίες για την 
ακρίβεια περιορίζονται κυρίως στην περιοχή της Ερμιόνης και των Πρωτοκίων, όπου 
έχουν εντοπισθεί σημαντικές πλημμυρικές αποθέσεις.  

Παράλληλα, οι γεωλογικές μελέτες στη νότια Αργολίδα έδειξαν ότι το 
μητρικό πέτρωμα στις κοιλάδες ανάμεσα στους ορεινούς όγκους καθώς και στις 
μικρές παράλιες πεδιάδες είναι καλυμμένο κάτω από σημαντικές αλλουβιακές 
επιχώσεις του Τερτατογενούς, οι οποίες εναποτέθηκαν είτε ως αλλουβιακά ριπίδια 
είτε ως πλημμυρικές αποθέσεις. Οι επιχώσεις αυτές διακρίνονται σε 4 κύριες φάσεις: 
το Λουτρό (Κατώτερο: 250.000 - 300.000 χρόνια Π.Σ., Μέσο: 60.000 χρόνια Π.Σ. και 
Ανώτερο: 35.000 χρόνια Π.Σ.), την Πικροδάφνη 2.500 - 2.000 π.Χ., τη Φλάμπουρα 
(Κατώτερη:  50 π.Χ. και Ανώτερη: 400 μ.Χ. - 1700 μ.Χ.) και το Κρανίδι: 18ος αι. μ.Χ. 
- σήμερα (χάρτης 25). Απαντούν αποκλειστικά στη νότια Αργολίδα, έχουν 
διαφορετικό πάχος, ενώ έχουν πάρει την ονομασία τους από την περιοχή όπου 
διακρίνονται καλύτερα. Ειδικότερα, κάθε φάση αντιπροσωπεύει μια σύντομη σχετικά 
περίοδο αποσταθεροποίησης του εδάφους κατά την οποία τα διαβρούμενα υλικά 
μεταφέρθηκαν από τις πλαγιές των ορεινών όγκων και εναποτέθηκαν στα πεδινά 
μέρη. Φαίνεται, όμως, πως ανάμεσα σε κάθε τέτοια περίοδο παρεμβαλλόταν μια 
μακρά εποχή σταθερότητας του εδάφους των πλαγιών με αποτέλεσμα να συντελείται 
στα πεδινά η αργή διαδικασία της εδαφοποίησης των επιχώσεων. Εκτός, όμως, από 
τις αλλουβιακές εντοπίστηκαν και 2 φάσεις κολλουβιακών επιχώσεων, η Αρχαιότερη 
που είναι πλειστοκαινικής ηλικίας και σχετίζεται με την αλλουβιακή φάση του 
Λουτρού και η Νεότερη που είναι ολοκαινικής ηλικίας και σχετίζεται με τις 
αλλουβιακές φάσεις της Πικροδάφνης, της Φλάμπουρας και του Κρανιδίου. Επίσης, 
στους λόφους νότια της Κοιλάδας και στο ρέμα του Λουτρού πάνω σε διαβρωμένους 
οφιολίτες και μάργες εντοπίστηκαν τα μόνα κατάλοιπα του πλειστοκαινικής ηλικίας 
αρχικού εδάφους.  
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Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί. Θέση και λειτουργία.  
 

 ανασύσταση, λοιπόν, του υστεροελλαδικού οικιστικού δικτύου στη 
νότια Αργολίδα με βάση τα στοιχεία, τα οποία έχουν προκύψει ως 

σήμερα, κυρίως από την επιφανειακή έρευνα των αμερικανικών πανεπιστημίων αλλά 
και από την περιορισμένη ανασκαφική δραστηριότητα, φαίνεται αρχικά ένα 
εγχείρημα δύσκολο και επισφαλές. Αυτό οφείλεται κατά βάση στην εντύπωση ότι δε 
διαθέτουμε μια τουλάχιστον ικανοποιητική εικόνα για την περιοχή κατά την 
Υστεροελλαδική Εποχή καθώς η εντατική επιφανειακή έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 
ένα μικρό μόνο τμήμα της Ερμιονίδας, αρκετές από τις συστηματικές ή σωστικές 
ανασκαφές είναι ελλιπώς ή καθόλου δημοσιευμένες, ενώ, παράλληλα, οι φυσικές 
διεργασίες και η ανθρώπινη δραστηριότητα έχουν πιθανότατα καλύψει ή εξαφανίσει 
αρκετές αρχαιολογικές θέσεις με το πέρασμα των αιώνων.      
 Κατά τη διάρκεια της επιφανειακής έρευνας, όμως, παρόλο που ερευνήθηκε 
εντατικά μόνο το 20% του συνόλου της έκτασης της νότιας Αργολίδας, εντούτοις 
φαίνεται πως δεν υπήρξε συστηματική παράβλεψη αρχαιολογικών καταλοίπων σε 
τέτοιο βαθμό που να αλλοιώνονται τα τελικά συμπεράσματα και η εικόνα, που έχει 
διαμορφωθεί ως τώρα για το οικιστικό δίκτυο της περιοχής. Επίσης, αν και ο 
συνολικός αριθμός των υστεροελλαδικών οικισμών από όλη τη νότια Αργολίδα είναι 
φυσικό να είναι μεγαλύτερος από αυτόν, που γνωρίζουμε σήμερα και διαμορφώθηκε 
από την προαναφερθείσα εντατική επιφανειακή έρευνα, η εκτεταμένη επιφανειακή 
έρευνα, όπως και οι ανασκαφές, που έχουν διενεργηθεί ως τώρα στην υπόλοιπη 
περιοχή, φαίνεται πως επιβεβαιώνουν σε γενικές γραμμές ένα παρόμοιο οικιστικό 
δίκτυο.      
 Παράλληλα, οι φυσικές διεργασίες, οι οποίες ευθύνονται  για την κατάχωση ή 
την καταστροφή των αρχαιολογικών καταλοίπων στη νότια Αργολίδα, είναι κυρίως οι 
ευστατικές μεταβολές και σε μικρότερο βαθμό η διάβρωση και οι αλλουβιακές 
επιχώσεις. Τα γεωλογικά στοιχεία, όμως, τα οποία διαθέτουμε σήμερα για την 
περιοχή, είναι αρκετά ώστε να εντοπίζουμε ανά εποχή τόσο τις αλλαγές στη στάθμη 
της θάλασσας όσο και τον όγκο και την έκταση των αλλουβιακών προσχώσεων τις 
οποίες χρονολογούμε με βάση τα τέχνεργα, τα οποία περιέχουν. Έτσι, 
ανασυστήνοντας την ακτογραμμή και τις αλλουβιακές φάσεις στη νότια Αργολίδα 
κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού διαπιστώνουμε ότι η πιθανότητα απώλειας 
κάποιων αρχαιολογικών θέσεων λόγω των φυσικών διεργασιών είναι αρκετά μικρή. 
Ειδικότερα, η μελέτη των ευστατικών μεταβολών απέδειξε ότι η άνοδος της στάθμης 
της θάλασσας ήταν σχετικά μικρή μετά την 5η χιλιετία π.Χ., ενώ συγκεκριμένα κατά 
την Ύστερη Εποχή του Χαλκού καταποντίστηκε μόνο το 6% της συνολικής έκτασης, 
αν και οι απώλειες αφορούσαν κυρίως στις παράλιες πεδιάδες, όπου έχει εντοπισθεί 
το 24% του συνόλου των υστεροελλαδικών οικισμών. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η 
διάβρωση και η απογύμνωση των πλαγιών από το έδαφος που είχε σχηματιστεί 
χρονολογείται κυρίως στο Πλειστόκαινο, ενώ κατά το Ολόκαινο η διάβρωση ήταν 
μικρής κλίμακας. Συγκεκριμένα, τα τελευταία 5.000 χρόνια χάθηκαν κατά μέσον όρο 
περίπου 0,70 μ. εδάφους. Στο νοτιότερο άκρο της Ερμιονίδας, όπου το μητρικό 
πέτρωμα είναι μαλακότερο, φαίνεται πως ίσως διαβρώθηκε ακόμα και 1 μ. εδάφους, 
ενώ στις βόρειες περιοχές που απαρτίζονται από σκληρό ασβεστόλιθο δε χάθηκαν 
περισσότερα από 0,40 μ. εδάφους. Έτσι, η εικόνα ενός τοπίου απογυμνωμένου από 
έδαφος οφείλεται κατά βάση στο κλίμα και τις ευστατικές μεταβολές κατά το 
Πλειστόκαινο παρά στις φυσικές διεργασίες και την ανθρώπινη δραστηριότητα κατά 
το Ολόκαινο. Παράλληλα, ελάχιστες πρέπει να είναι οι θέσεις οι οποίες ίσως έχουν 
καλυφθεί από αλλουβιακές προσχώσεις, αφού κατά το Ολόκαινο τα εδάφη ήταν 
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σχετικά σταθερά και τα αλλούβια δεν έχουν καλύψει περισσότερο από το 5% της 
συνολικής έκτασης, ενώ σχεδόν οι μισές υστεροελλαδικές θέσεις έχουν εντοπισθεί 
πάνω στις πλαγιές ή στην κορυφή χαμηλών λόφων, όπου δεν είναι δυνατό να 
καλυφθούν ποτέ από προσχώσεις. Θεωρητικά, λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να 
δεχθούμε ότι είναι πιθανό να έχουν χαθεί ή παραβλεφθεί κάποιες υστεροελλαδικές 
θέσεις από την έρευνα, που έχει διεξαχθεί ως σήμερα. Στην ουσία, όμως, ο 
εντοπισμός τους δε θα άλλαζε δραματικά την εικόνα, που έχει ήδη διαμορφωθεί για 
το υστεροελλαδικό οικιστικό δίκτυο στη νότια Αργολίδα, το οποίο είναι εφικτό να 
ανασυσταθεί σε ικανοποιητικό βαθμό αλλά και να μελετηθεί η συμβολή των 
παραγόντων άνθρωπος και περιβάλλον στη διαμόρφωσή του (χάρτης 26). 
 Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αρχαιολογικά δεδομένα226, μετά από μια έντονη 
κάμψη στον αριθμό και το μέγεθος των οικισμών κατά την Πρωτοελλαδική περίοδο 
ΙΙΙ, στα τέλη της Μεσοελλαδικής Εποχής παρατηρείται στην περιοχή της νότιας 
Αργολίδας μια σχετική οικονομική ευημερία και σταδιακή οικιστική ανάπτυξη με 
παράλληλη πληθυσμιακή αύξηση. Η ανοδική αυτή πορεία φαίνεται πως συνεχίστηκε 
απρόσκοπτα και κατά τους πρώτους αιώνες της Υστεροελλαδικής Εποχής. Ενδεικτικό 
είναι το γεγονός ότι, ενώ στην Υστεροελλαδική Ι περίοδο χρονολογούνται μόνο 8 
οικισμοί, ο αριθμός τους φαίνεται πως φθάνει τους 37 (27 βέβαιοι) κατά την 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α και Β περίοδο. Οι οικιστικές αυτές εγκαταστάσεις, κυρίως 
μικροί οικισμοί και αγροικίες με έκταση μικρότερη από 0,3 εκτάρια, διαμορφώνουν 
ένα εκτεταμένο οικιστικό δίκτυο με επίκεντρο τους Φούρνους, την Κοιλάδα και την 
Ερμιόνη όπου υπάρχουν μεγαλύτεροι οικισμοί, οι οποίοι ξεπερνούν αρκετά το 1 
εκτάριο σε έκταση.  

Αναλυτικότερα, στην πεδιάδα των Φούρνων έχουν εντοπιστεί δύο σημαντικοί 
οικισμοί, ένας μεγάλος στις Πέτρες (F 32, χάρτης 26 & 31), πολύ κοντά στο σημερινό 
οικισμό των Φούρνων, και ένας μικρότερος παράλιος, ο Άγιος Ιωάννης (F 4, χάρτης 
26 & 31), κοντά στο σπήλαιο Φράγχθι. Παράλληλα, στην περιοχή της Κοιλάδας ένας 
μεγάλος οικισμός, η Μαγούλα Ευστρατίου (C 11, χάρτης 26 & 28), φαίνεται πως 
βρισκόταν στο λόφο, που ταυτίζεται με τις αρχαίες Μάσες, ενώ ως αγροικίες έχουν 
χαρακτηρισθεί οι τρεις μικρές θέσεις, ο Άγιος Σπυρίδων (C 1, χάρτης 26, 28 & 31), το 
Κουκούδι (C 24, χάρτης 26, 28 & 31) και η Λέπιτσα (C 3, χάρτης 26 & 28), που 
έχουν εντοπισθεί στα νότια του σημερινού οικισμού της Κοιλάδας. Επίσης, στην 
περιοχή της Ερμιόνης φαίνεται πως υπήρχαν δύο μεγάλοι παράλιοι οικισμοί, ο ένας - 
ίσως ο σημαντικότερος της νότιας Αργολίδας - εντοπίστηκε στη Μαγούλα Ερμιόνης 
(E 13, χάρτης 26, 29 & 30), πολύ κοντά στο σημερινό οικισμό, και ο άλλος στο 
Ασπρόχωμα (E 74, χάρτης 26 & 29), λίγο πιο ΒΑ, στη Δάρδιζα. Βορειότερα, σε μια 
μικρή πεδιάδα στην περιοχή του Ηλιοκάστρου φαίνεται πως υπήρχε ένας οικισμός 
μεσαίου μεγέθους (G 23, χάρτης 26 & 33) καθώς και δύο μικρότεροι (G 13, G 9, 
χάρτης 26 & 33). Το νοτιότερο, όμως, άκρο της Αργολίδας φαίνεται πως ήταν πολύ 
αραιοκατοικημένο. Αρκετά υστεροελλαδικά όστρακα έχουν εντοπισθεί στους Αλιείς 
αλλά δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε με ασφάλεια τα δεδομένα αφού οι 
μεταγενέστερες οικοδομικές φάσεις αλλοίωσαν έντονα το χώρο. Μόνο στην περιοχή 
του Κρανιδίου, στη Μαγούλα Σαμιώτη (A 6, χάρτης 26 & 32), έχει εντοπισθεί ένας 
παράλιος οικισμός μεσαίου μεγέθους καθώς και δύο μικρές αβέβαιες θέσεις στη 
Γιάλιζα στο Πόρτο Χέλι (B 84, B 89, χάρτης 26 & 32), οι οποίες ίσως ήταν αγροικίες.  
 Η πιο ενδιαφέρουσα, όμως, υστεροελλαδική εγκατάσταση στη νότια 
Αργολίδα ίσως έχει εντοπισθεί στην κορυφή του Προφήτη Ηλία (B 21, χάρτης 26 & 
28) στα βόρεια του Κρανιδίου. Εκεί, μέσα σε ένα χαμηλό οχυρωματικό περίβολο 

                                                 
226 Greek Countryside, 224 - 246, 248 - 252. Natural Environment, 183 - 209. 
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εντοπίστηκαν μετά από επιφανειακή έρευνα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, σημαντική 
ποσότητα κεραμικής της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β και Γ περιόδου, δύο χάνδρες από 
στεατίτη, ένα υφαντικό βάρος από μόλυβδο, ένα τριποδικό τριβείο από ανδεσίτη και 
ένα θραυσμένο ειδώλιο τύπου Ψ. Η θέση αυτή χαρακτηρίστηκε από τον J. Bintliff ως 
καταφύγιο της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ περιόδου227 κυρίως λόγω του οχυρωματικού (;) 
της περιβόλου. Ο M. Jameson και ο C. Runnels, όμως, θεωρούν πως πρόκειται για 
ένα ιερό κορυφής228 καθώς κάποια όστρακα, το τριβείο και το ειδώλιο φέρουν ίχνη 
πυράς. Επίσης, υποστηρίζουν πως η οχύρωση του χώρου αυτού δεν μπορεί να 
αποδοθεί με βεβαιότητα στην Υστεροελλαδική Εποχή αφού παρόμοιοι περίβολοι 
εντοπίζονται κυρίως σε μεταγενέστερες θέσεις, που χρονολογούνται στη Γεωμετρική, 
Αρχαϊκή και Κλασική Eποχή. 
 
  

Το οικιστικό δίκτυο. 
   

ελετώντας, λοιπόν, τη θέση των υστεροελλαδικών οικισμών μέσα στο 
γενικότερο περιβάλλον της νότιας Αργολίδας διαπιστώνουμε πως 

σχηματίζουν ένα δίκτυο, το οποίο προφανώς δεν αναπτύχθηκε τυχαία229. Φαίνεται, 
δηλαδή, πως οι άνθρωποι προτίμησαν να εγκατασταθούν σε κάποιες τοποθεσίες, που 
πληρούσαν συγκεκριμένα γεωμορφολογικά και εδαφολογικά κριτήρια, και όχι σε 
κάποιες άλλες δημιουργώντας, έτσι, μια άνιση κατανομή των οικισμών στην περιοχή. 
Πιο συγκεκριμένα, και χωρίς να απαξιώνονται οι παράγοντες άμυνα και πόσιμο νερό, 
οι υστεροελλαδικοί οικισμοί στη νότια Αργολίδα βρίσκονται στη μεγάλη πλειοψηφία 
τους πάνω ή στα όρια παλαιών εδαφών μεγάλου πάχους230 (deep upland soils), που 
αποτελούνται από οφιολίτες, φλύσχη και μάργες, ενώ παράλληλα φαίνεται πως 
προτιμάται η εγκατάσταση στους πρόποδες ή την κορυφή κυρίως παραθαλάσσιων 
χαμηλών λόφων. Οι υπόλοιπες περιοχές φαίνεται πως ήταν είτε εξαιρετικά 
αραιοκατοικημένες είτε ακατοίκητες κατά την εποχή αυτή.   
 Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή της Κοιλάδας είναι φανερή η προτίμηση των 
ανθρώπων για εγκατάσταση σε εδάφη μεγάλου πάχους, τα οποία εντοπίζονται σε 
παράλιους χαμηλούς λόφους, όπως φαίνεται στις Μάσες (C 11, χάρτης 26 & 28), τον 
Άγιο Σπυρίδωνα (C 1, χάρτης 26, 28 & 33), το Κουκούδι (C 24, χάρτης 26, 28 & 33), 
τη Λέπιτσα (C 3, χάρτης 26 & 28) και τα Παντελέικα (B 41, χάρτης 26 & 33). Η ίδια 
προτίμηση για τη θάλασσα και τα εδάφη μεγάλου πάχους παρατηρείται και στην 
περιοχή της Ερμιόνης, όπως φαίνεται από τη θέση των δύο μεγάλων οικισμών, της 
Μαγούλας Ερμιόνης (E 13, χάρτης 26, 29 & 30) και του Ασπροχώματος (E 74, 
χάρτης 26 & 29) στη Δάρδιζα, καθώς και μιας αγροικίας στην Κουβέρτα (E 5, χάρτης 

                                                 
227 Natural Environment, 151 - 155. 
228 Greek Countryside, 368 - 369. 
229 Greek Countryside, 246 - 259, 368 - 372, 547. van Andel T. H., Runnels C. & Pope K., supra no 
225, 113 - 117, 124 - 126. Runnels C. & van Andel T. H., supra no 225, 322 - 330. Natural 
Environment, 173 - 270. 
230 Η σημερινή εδαφολογική εικόνα της περιοχής, αν και δεν έχει αλλάξει σημαντικά, είναι 
διαφορετική από αυτή του β΄ μισού της 2ης χιλιετίας κατά την οποία τα εδάφη μεγάλου πάχους 
καταλάμβαναν πολύ μεγαλύτερη έκταση. Οι γεωλογικές και εδαφολογικές μελέτες, όμως, που 
πραγματοποιήθηκαν από το πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια κατά τη διάρκεια της επιφανειακής 
έρευνας, βοήθησαν, ώστε να ανασυσταθεί σε μεγάλο βαθμό το γεωαρχαιολογικό περιβάλλον της 
νότιας Αργολίδας. Έτσι, γνωρίζουμε με σχετική ακρίβεια την έκταση, που καταλάμβαναν τα εδάφη 
αυτά κατά την Υστεροελλαδική Εποχή, πριν παρασυρθούν αργότερα από τη διάβρωση ή πριν 
καλυφθούν από τις αλλουβιακές αποθέσεις. Σήμερα, πάντως, υπολογίζεται πως τα εδάφη μεγάλου 
πάχους απαντούν στη μισή περίπου έκταση απ’ ότι στη Νεολιθική Εποχή (χάρτης 27).  
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26 & 30). Ακόμα και ο ακραίος νοτιότερος οικισμός στη Μαγούλα Σαμιώτη (A 6, 
χάρτης 26 & 32) του Κρανιδίου καθώς και οι δύο μικρές αβέβαιες αγροικίες στη 
Γιάλιζα (B 84, B 89, χάρτης 26 & 32) του Πόρτο Χελίου εντοπίζονται στην παράλια 
πεδιάδα του Κρανιδίου, όπου υπάρχουν εδάφη μεγάλου πάχους.  
 Και στην ενδοχώρα, όμως, φαίνεται πως η εγκατάσταση των 
υστεροελλαδικών οικισμών συνδέεται στενά με την παρουσία εδαφών μεγάλου 
πάχους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της περιοχής των Φούρνων, όπου οι 
οικισμοί καταλαμβάνουν κεντρική θέση στη μικρή αυτή πεδιάδα της ενδοχώρας, 
γεγονός το οποίο δεν οφείλεται σε κανένα άλλο λόγο παρά μόνο στο ότι εκεί 
περιορίζονται τα εδάφη μεγάλου πάχους. Αντιθέτως, στα βόρεια και τα νότια της 
πεδιάδας, όπου υπάρχουν λόφοι από ασβεστόλιθο, καθώς και στο παράλιο τμήμα της, 
όπου υπάρχουν χαλίκια και άργιλος από τις αλλουβιακές επιχώσεις του χειμάρρου 
του Λουτρού, δεν έχουν εντοπισθεί ίχνη υστεροελλαδικής κατοίκησης. Ο μόνος 
οικισμός που εντοπίστηκε κοντά στη θάλασσα είναι ο μεσαίου μεγέθους οικισμός 
στον Άγιο Ιωάννη (F 4, χάρτης 26 & 31), κοντά στο σπήλαιο Φράγχθι, του οποίου, 
όμως, η οικονομία στηριζόταν προφανώς στην αλιεία και το θαλάσσιο εμπόριο. Ο 
οικισμός αυτός μάλιστα ίσως λειτουργούσε και ως επίνειο του μεγάλου οικισμού των 
Φούρνων. Την προτίμηση για τα εδάφη μεγάλου πάχους παρατηρούμε, επίσης, στις 
περιοχές του Λουτρού, στο Λουτρό (B 25, χάρτης 26 & 28) και τον Άγιο Ανδρέα (B 
9, χάρτης 26 & 28), αλλά και του Κρανιδίου, στη Ράχη Δουρούφη (B 2, χάρτης 26, 28 
& 31), τον Άγιο Νικόλαο (B 38, χάρτης 26 & 28), την Πικροδάφνη (B 95, B 97, 
χάρτης 26 & 30) και τον Προφήτη Ηλία (B 21, χάρτης 26 & 28), καθώς και στο 
υψίπεδο του Ηλιοκάστρου στο οποίο, αν και είναι αρκετά απομακρυσμένο από τη 
θάλασσα, έχουν εντοπισθεί ένας μεσαίος οικισμός (G 23, χάρτης 26 & 33) και μια 
αγροικία (G 13, χάρτης 26 & 33). 

Η εικόνα του οικιστικού δικτύου της νότιας Αργολίδας, όπως περιγράφηκε 
ανωτέρω, καταδεικνύει ότι η οικονομία των υστεροελλαδικών οικισμών πρέπει να 
ήταν μικτή. Πρέπει, δηλαδή, να στηριζόταν στο συνδυασμό της γεωργίας, της 
κτηνοτροφίας αλλά και του εμπορίου. Μόνο έτσι μπορεί να ερμηνευθεί η μορφή του 
οικιστικού δικτύου και η προτίμηση των ανθρώπων της Υστεροελλαδικής Εποχής για 
εγκατάσταση κοντά στη θάλασσα αλλά κυρίως γύρω ή πάνω σε εδάφη μεγάλου 
πάχους, τα οποία τότε εκτείνονταν στις μικρές πεδιάδες και τους χαμηλούς λόφους 
των Φούρνων, του Κρανιδίου, του Λουτρού, της Ερμιόνης, του Πόρτο Χελίου και 
του Ηλιοκάστρου.  

Οι γεωλογικές και εδαφολογικές μελέτες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί ως 
σήμερα στη νότια Αργολίδα, αν και δεν είναι εκτεταμένες, καταδεικνύουν ότι τα 
εδάφη μεγάλου πάχους, που αποτελούνται από οφιολίτες, φλύσχη και μάργες, είναι 
ιδιαίτερα εύφορα σε σχέση με τα υπόλοιπα της περιοχής λόγω της χημικής τους 
σύστασης και της κοκκομετρίας τους. Πιο συγκεκριμένα, τα εδάφη αυτά φαίνεται 
πως έχουν την ιδιότητα να διατηρούνται υγρά επί μακρόν μετά τις βροχοπτώσεις 
χωρίς να βαλτώνουν, ενώ, παράλληλα, περιέχουν πλούσια θρεπτικά συστατικά. Τα 
ποιοτικά αυτά στοιχεία είναι ιδανικά για την καλλιέργεια δημητριακών, τα οποία 
φαίνεται πως ήταν το βασικότερο αγροτικό προϊόν κατά την Υστεροελλαδική Εποχή, 
χωρίς φυσικά να παραβλέπεται η καλλιέργεια του αμπελιού, της ελιάς και της συκιάς. 
Έτσι, λοιπόν, εξηγείται γιατί οι άνθρωποι δεν κατοίκησαν σε όλη ανεξαιρέτως την 
έκταση της νότιας Αργολίδας, αλλά προτίμησαν να εγκατασταθούν εκεί, όπου 
υπήρχαν εύφορα και καλλιεργήσιμα εδάφη, αφού ο χαρακτήρας της οικονομίας τους 
ήταν κατά βάση αγροτικός. Βέβαια, οι κάτοικοι των οικισμών, οι οποίοι 
αναπτύχθηκαν στις παρυφές των εύφορων εδαφών, είτε κοντά στους ημιορεινούς 
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όγκους είτε δίπλα στη θάλασσα, πρέπει να ασχολήθηκαν και με άλλους τομείς της 
οικονομίας, όπως είναι η κτηνοτροφία, η αλιεία και το εμπόριο αντίστοιχα.   

Στη νότια Αργολίδα, όπως έχουμε προαναφέρει, δεν υπάρχουν ποτάμια, αλλά 
μόνο χείμαρροι εποχιακής ροής. Έτσι, η προμήθεια νερού πρέπει να γινόταν από 
πηγές και πηγάδια, τα οποία, όμως, δεν ήταν δυνατό να συντηρήσουν ένα εκτενές 
σύστημα αρδευόμενης γεωργίας με αποτέλεσμα η αγροτική παραγωγή να εξαρτάται 
σχεδόν αποκλειστικά από τις βροχές. Για να επιτύχουν, λοιπόν, οι γεωργοί τη μέγιστη 
δυνατή απόδοση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και την αύξηση του αγροτικού 
πλεονάσματος έπρεπε να φροντίζουν πολύ συχνά και άμεσα τις καλλιέργειές τους. Ο 
στόχος αυτός, όμως, δε θα μπορούσε να επιτευχθεί, αν οι γεωργοί δε διέθεταν την 
ευκολότερη και γρηγορότερη δυνατή πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, 
παράγοντες, οι οποίοι προφανώς διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην επιλογή 
συγκεκριμένων τοποθεσιών για την ίδρυση των οικισμών αλλά και την περαιτέρω 
ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου. Το ίδιο ίσχυε, φυσικά, και στις περιπτώσεις της 
κτηνοτροφίας, της αλιείας και του εμπορίου, όπου οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν 
άμεση και εύκολη πρόσβαση στα βοσκοτόπια και τη θάλασσα. Σχηματίστηκε 
σταδιακά, λοιπόν, στις μικρές πεδιάδες της νότιας Αργολίδας ένα εκτεταμένο και 
αποκεντρωμένο οικιστικό δίκτυο με λίγους μεγάλους οικισμούς, αλλά πολλές 
διάσπαρτες μικρές κώμες και αγροικίες στις οποίες φαίνεται πως διαβιούσε ένα 
σημαντικό τμήμα του πληθυσμού με σκοπό την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών.    

Πιο συγκεκριμένα, σε κεντρικό συνήθως σημείο της υπό εκμετάλλευση 
περιοχής βρισκόταν ένας οικισμός μεγάλου ή μεσαίου μεγέθους, ο οποίος προφανώς 
αποτελούσε το διοικητικό και οικονομικό κέντρο μιας ‘επικράτειας’. Εκεί, 
πιθανότατα συγκεντρωνόταν το αγροτικό πλεόνασμα, τα κτηνοτροφικά προϊόντα και 
οι πρώτες ύλες είτε για να αποθηκευθούν και να αναδιανεμηθούν στην εσωτερική 
αγορά είτε για να μεταποιηθούν και να αποτελέσουν εμπορεύσιμα είδη. Τα όρια της 
‘επικράτειας’ ενός τέτοιου οικισμού, όπως ήταν για παράδειγμα οι Πέτρες, η 
Μαγούλα Ευστρατίου, το Ασπρόχωμα, η Μαγούλα Ερμιόνης, η Μαγούλα Σαμιώτη 
και το Ηλιόκαστρο, φαίνεται πως δεν καθορίζονταν από λόγους πολιτικούς αλλά 
κυρίως από οικονομικούς, αφού βασικός σκοπός του κάθε προϊστορικού οικισμού 
εκτός από την άμυνα ήταν η αυτάρκεια. Έτσι, λοιπόν, βασικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της ‘επικράτειας’ των μεγάλων υστεροελλαδικών οικισμών στη νότια Αργολίδα 
φαίνεται πως διαδραμάτιζαν τόσο το γεωφυσικό ανάγλυφο, το οποίο καθόριζε την 
προσβασιμότητα στις πλουτοπαραγωγικές πηγές, όσο και οι ίδιες αυτές οι πηγές. 
Συνεπώς, αφού οι πεδιάδες των Φούρνων, του Κρανιδίου, του Λουτρού, της 
Ερμιόνης, του Πόρτο Χελίου και του Ηλιοκάστρου, στις οποίες εντοπίζονται τα 
εύφορα και καλλιεργήσιμα εδάφη, χωρίζονται μεταξύ τους από φυσικά εμπόδια, 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η καθεμιά τους αποτελούσε και μια χωριστή 
διοικητική και οικονομική ‘επικράτεια’ στην οποία, όμως, φαίνεται πως δεν 
μπορούσαν να επιβιώσουν οικονομικά και πληθυσμιακά περισσότεροι από ένας 
μεγάλοι οικισμοί λόγω της περιορισμένης έκτασης των πεδιάδων αλλά και των 
φτωχών πλουτοπαραγωγικών πηγών. 

Παράλληλα, περιμετρικά του μεγάλου οικισμού και εντός της ‘επικράτειάς’ 
του αναπτύσσονταν διάσπαρτες μικρές κώμες και αγροικίες, η πυκνότητα και ο 
αριθμός των οποίων φαίνεται πως ποίκιλε ανάλογα με την έκταση της υπό 
εκμετάλλευση περιοχής, αλλά και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που αυτή διέθετε. 
Για παράδειγμα, στην ιδιαίτερα εύφορη πεδιάδα των Φούρνων ο αριθμός των μικρών 
οικισμών ήταν πολύ μεγαλύτερος απ’ ότι στις άλλες περιοχές. Η εικόνα, λοιπόν, ενός 
αποκεντρωμένου οικιστικού δικτύου φανερώνει πως ένα σημαντικό τμήμα του 
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πληθυσμού της νότιας Αργολίδας πρέπει να ζούσε σε εποχιακή ή μόνιμη βάση σε 
αυτές τις μικρές κώμες και τις αγροικίες ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή 
εκμετάλλευση των πόρων της περιοχής μέσω της εύκολης και γρήγορης πρόσβασης 
σε αυτούς. Φαίνεται μάλιστα πως οι καλλιέργειες με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις, 
κατά βάση οι εποχιακές, βρίσκονταν στο ευφορότερο έδαφος και πιο κοντά στον 
οικισμό, επειδή χρειάζονταν μεγαλύτερη φροντίδα, ενώ οι καλλιέργειες, που 
απαιτούσαν λιγότερη φροντίδα, συνήθως οι δενδροκαλλιέργειες, βρίσκονταν σε 
μεγαλύτερη απόσταση, ακόμα και στο περιθώριο των εύφορων εδαφών, αφού 
ευδοκιμούσαν και σε φτωχότερα εδάφη, όπως είναι τα ασβεστολιθικά. Οι οικισμοί 
μάλιστα, οι οποίοι βρίσκονταν κοντά σε ημιορεινούς όγκους με άγονα εδάφη ή κοντά 
στη θάλασσα φαίνεται πως κατά βάση στήριζαν την οικονομία τους στην 
κτηνοτροφία και την αλιεία, ενώ εκμεταλλεύονταν και μικρά τμήματα γης. 
Απώτερος, λοιπόν, σκοπός των κατοίκων της νότιας Αργολίδας, ο οποίος καθόρισε 
και τη μορφή του οικιστικού της δικτύου, φαίνεται πως ήταν η αύξηση της αγροτικής 
και κτηνοτροφικής παραγωγής και η δημιουργία πλεονάσματος, το οποίο προφανώς 
ξεπερνούσε τα όρια της κάλυψης των τοπικών αναγκών και αποτελούσε εμπορεύσιμο 
προϊόν.  

Σημαντικά στοιχεία, όμως, για το μέγεθος της εκμετάλλευσης της γης έδωσαν 
και οι πρόσφατες γεωλογικές μελέτες του πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, τα οποία 
μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στη νότια Αργολίδα κατά την Υστεροελλαδική 
Εποχή υπήρξε μεγάλη βελτίωση στη διαχείριση των αγροτικών πόρων και στις 
μεθόδους καλλιέργειας. Οι αλλουβιακές αποθέσεις της φάσης της Πικροδάφνης, οι 
οποίες είναι σήμερα καλυμμένες κάτω από τις μεταγενέστερες και πιο εκτεταμένες 
αποθέσεις της αλλουβιακής φάσης της Φλάμπουρας, εντοπίζονται στις μικρές 
πεδιάδες του Κρανιδίου, των Φούρνων, της Πικροδάφνης, του Λουτρού, της 
Δάρδιζας, του Ηλιοκάστρου και της Κοιλάδας και χρονολογούνται, χάρη στα 
ευρήματα που εντοπίστηκαν στο πάχος τους, περίπου από τα τέλη της 
Πρωτοελλαδικής ως τις αρχές της Υστεροελλαδικής Εποχής. Οι αποθέσεις, δηλαδή, 
αυτές, το πάχος των οποίων σημειώνουμε πως δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, απαντούν 
εκεί όπου επικεντρώθηκε η κατοίκηση και η δραστηριότητα των κατοίκων της νότιας 
Αργολίδας κατά την Πρωτοελλαδική και κατά την Υστεροελλαδική Εποχή. Επίσης, η 
αιτία, η οποία προκάλεσε τη σημαντική αυτή αποσταθεροποίηση και διάβρωση του 
εδάφους πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά στα τέλη της Πρωτοελλαδικής Εποχής, ενώ 
προς τα τέλη της Μεσοελλαδικής Εποχής, όταν το έδαφος σταθεροποιήθηκε ξανά, 
φαίνεται πως η αλλουβιακή φάσης της Πικροδάφνης ολοκληρώθηκε.  

Γενικά, μια τέτοιου είδους αποσταθεροποίηση και καταστροφική διάβρωση 
του εδάφους είναι προϊόν είτε της αλόγιστης ανθρώπινης δραστηριότητας είτε 
κάποιων ακραίων φυσικών φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να οφείλεται στην 
εγκατάλειψη μιας περιοχής, η οποία είχε προηγουμένως αποψιλωθεί από τη φυσική 
βλάστηση με σκοπό να κατοικηθεί και να καλλιεργηθεί, είτε σε μια κλιματική αλλαγή 
που μετέβαλε την οικολογική ισορροπία. Οι γεωλογικές μελέτες, όμως, κατέδειξαν 
ότι κατά τη διάρκεια της Πρωτοελλαδικής Εποχής επικρατούσε κλιματική 
σταθερότητα. Δε σημειώθηκε, δηλαδή, ούτε μεταβολή στη θερμοκρασία και στις 
βροχοπτώσεις ούτε αλλαγή στη φυσική χλωρίδα, παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν 
να αποσταθεροποιήσουν το έδαφος και να προκαλέσουν την αλλουβιακή φάση της 
Πικροδάφνης. Αντιθέτως, φαίνεται πως η ευθύνη για την αποσταθεροποίηση του 
εδάφους βαραίνει την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία, όπως 
αποδεικνύεται, είχε καταστροφική επίδραση στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι 
μέθοδοι καλλιέργειας που εφαρμόστηκαν για την εντατική εκμετάλλευση της γης 
οδήγησαν προφανώς στην απογύμνωσή της από τη φυσική βλάστηση χωρίς 
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παράλληλα να λαμβάνονται μέτρα που θα βοηθούσαν στη συγκράτηση των εδαφών. 
Έτσι, όταν κατά την Πρωτοελλαδική περίοδο ΙΙΙ το εκτεταμένο οικιστικό δίκτυο, που 
είχε διαμορφωθεί, εγκαταλείφθηκε σχεδόν στο σύνολό του και σταμάτησε η 
καλλιέργεια της γης, το νερό της βροχής εύκολα διέβρωσε το έδαφος προκαλώντας 
την αλλουβιακή φάση της Πικροδάφνης.  

Η ισορροπία, όμως, η οποία ήρθε στα τέλη της Μεσοελλαδικής Εποχής χάρη 
στη σταδιακή επανάκαμψη της φυσικής βλάστησης, φαίνεται πως δε διαταράχθηκε 
ξανά κατά την Υστεροελλαδική Εποχή. Αν και οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν και 
δραστηριοποιήθηκαν στις ίδιες περιοχές και εκμεταλλεύτηκαν τα ίδια εδάφη δε 
σημειώθηκαν νέα φαινόμενα διάβρωσης. Ρυθμιστικός παράγοντας, λοιπόν, και σε 
αυτή την περίπτωση πρέπει να θεωρηθεί ο άνθρωπος, αφού δεν εντοπίστηκε κάποια 
κλιματική αλλαγή, η οποία θα μπορούσε να ευνοήσει τη σταθερότητα αυτή. 
Αντιθέτως, οι κλιματικές συνθήκες ήταν οι ίδιες με εκείνες που επικρατούσαν και 
κατά την Πρωτοελλαδική Εποχή. Έτσι, είμαστε αναγκασμένοι να υποθέσουμε πως 
κατά την Υστεροελλαδική Εποχή σημειώθηκε μεγάλη βελτίωση στις μεθόδους 
καλλιέργειας και στον τρόπο διαχείρισης της γης με τη διαμόρφωση ανδήρων στα 
επικλινή εδάφη και την κατασκευή μικρών φραγμάτων για τον έλεγχο των υδάτων, 
τεχνικά έργα που προφανώς συνέβαλαν σημαντικά στη συγκράτηση των εδαφών. 
Τέτοια έργα, φυσικά, τα οποία να χρονολογούνται στην Υστεροελλαδική Εποχή δεν 
έχουν εντοπισθεί στη νότια Αργολίδα. Η ευρείας κλίμακας κατασκευή τους, όμως, 
φαίνεται λογικό να πραγματοποιήθηκε τότε καθώς αφενός υπήρχαν οι σχετικές 
τεχνικές γνώσεις και αφετέρου οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες απαιτούσαν την 
εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής και την αύξηση του πλεονάσματος.    

Παρόλο, λοιπόν, που η περιοχή της νότιας Αργολίδας δε διαθέτει μεγάλες 
καλλιεργήσιμες και ιδιαίτερα εύφορες εκτάσεις εντούτοις η οικονομία των 
υστεροελλαδικών οικισμών φαίνεται πως στηριζόταν κυρίως στη γεωργία και την 
κτηνοτροφία. Η ανάπτυξη, όμως, ενός εκτεταμένου οικιστικού δικτύου και η 
εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης της γης οδήγησε στη δημιουργία ενός 
πλεονάσματος αγαθών η ποσότητα των οποίων, αν και δεν μπορεί να ήταν μεγάλη, 
ήταν ωστόσο ικανή να αποτελέσει τη βάση μιας εμπορικής δραστηριότητας. Έτσι, 
λοιπόν, στη νότια Αργολίδα προφανώς είχε αναπτυχθεί ένα εμπορικό δίκτυο μέσω 
του οποίου οι κάτοικοι εξήγαγαν αγροτικά, κτηνοτροφικά και βιοτεχνικά προϊόντα, 
ενώ πιθανότατα εισήγαγαν άλλες πρώτες ύλες και μεταλλεύματα, αφού η περιοχή δε 
διαθέτει ορυκτό πλούτο. Η έντονη γεωμορφολογία, όμως, της περιοχής καθιστά τις 
χερσαίες μετακινήσεις αρκετά δύσκολες, αν όχι αδύνατες ορισμένες φορές. 
Ειδικότερα, η οροσειρά των Αδέρων φαίνεται πως απομονώνει σχετικά τη νότια 
Αργολίδα από την υπόλοιπη Πελοπόννησο αφού αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο προς 
βορρά. Έτσι, αν και δεν έχουν εντοπισθεί κατάλοιπα λιμενικών εγκαταστάσεων, 
μελετώντας τη μορφή του δικτύου των υστεροελλαδικών οικισμών μπορούμε να 
υποθέσουμε με ασφάλεια πως ένα τμήμα του πληθυσμού της περιοχής είχε στρέψει 
την προσοχή του στη θάλασσα όχι μόνο για την αλιεία αλλά και για το 
διαμετακομιστικό εμπόριο που αφορούσε τουλάχιστον στα παράλια του 
Αργοσαρωνικού και τα νησιά των Κυκλάδων. Εξάλλου, ακόμα και σε πολύ ύστερες 
εποχές υπάρχουν στοιχεία πως η διακίνηση ανθρώπων και αγαθών προς και από τη 
νότια Αργολίδα ήταν ευκολότερη και γρηγορότερη μέσω της θάλασσας παρά μέσω 
των χερσαίου οδικού δικτύου.   

Η σχέση των υστεροελλαδικών οικισμών της νότιας Αργολίδας με την 
υπόλοιπη Αργολίδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή φαίνεται πως είναι δύσκολο να 
διευκρινισθεί με βεβαιότητα λόγω των φτωχών αρχαιολογικών δεδομένων. Επρόκειτο 
άραγε για μια περιοχή με οικισμούς πολιτικά ανεξάρτητους και οικονομικά αυτάρκεις 
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ή για ένα τμήμα της επικράτειας των μεγάλων ανακτόρων του γειτονικού αργολικού 
πεδίου τα οποία ήταν άλλωστε η κυρίαρχη πολιτική και στρατιωτική δύναμη στη 
βορειοανατολική Πελοπόννησο; Το ερώτημα δεν είναι δυνατό να απαντηθεί με 
βεβαιότητα μελετώντας μόνο τα αρχαιολογικά δεδομένα που αφορούν στα στενά 
γεωγραφικά όρια της νότιας Αργολίδας κυρίως λόγω της απουσίας γραπτών πηγών. 
Τοποθετώντας, όμως, την περιοχή αυτή μέσα στον ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό 
χάρτη της εποχής διαπιστώνουμε με σχετική βεβαιότητα ότι οι οικισμοί της νότιας 
Αργολίδας κατείχαν μάλλον περιθωριακή θέση. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να ήταν 
μεγάλοι αλλά η εμβέλειά τους ήταν καθαρά τοπική αφού φαίνεται πως δεν ήλεγχαν 
παρά μόνο την έκταση που τους περιέβαλε και την οποία εκμεταλλεύονταν. Επίσης, 
το γεγονός ότι δεν έχουν εντοπισθεί θολωτοί ή θαλαμοειδείς τάφοι νοτιότερα του 
Ναυπλίου και του Λυγουριού αλλά ούτε και οχυρωμένες θέσεις φανερώνει ότι δεν 
υπήρχε στην περιοχή κάποιος ισχυρός τοπάρχης, ο οποίος θα μπορούσε να αντισταθεί 
στην πολιτική και στρατιωτική δύναμη των ανακτόρων του αργολικού πεδίου και να 
διατηρήσει την πολιτική του ανεξαρτησία.  

Αντίθετα, η μορφή και η εξέλιξη του οικιστικού δικτύου της νότιας 
Αργολίδας κατά τη διάρκεια της Υστεροελλαδικής Εποχής φανερώνει ότι υπήρχε 
εξάρτηση από τα ισχυρά γειτονικά ανακτορικά κέντρα το είδος και το μέγεθος της 
οποίας, όμως, μπορούμε μόνο να υποθέσουμε. Η απόσταση από το αργολικό πεδίο 
και η σχετική απομόνωση της περιοχής λόγω της μορφολογίας του εδάφους φαίνεται 
πως δε θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τα ανάκτορα των Μυκηνών και της 
Τίρυνθας ώστε να ελέγξουν τη νότια Αργολίδα αφού στις πινακίδες της Γραμμικής Β 
γραφής που ανακαλύφθηκαν στην Πύλο φαίνεται πως η σφαίρα του πολιτικού και 
οικονομικού ελέγχου ενός ανακτόρου περιελάμβανε ακόμα και απομακρυσμένες 
περιοχές. Επίσης, η εξέλιξη του οικιστικού δικτύου φαίνεται καθαρά πως ακολουθεί 
τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που συντελούνται στο αργολικό πεδίο. Έτσι, 
ενώ στην Υστεροελλαδική Ι (β΄ μισό 16ου αι. π.Χ.) περίοδο χρονολογούνται μόνο 8 
θέσεις, ο αριθμός τους φαίνεται πως φθάνει περίπου τις 37 μετά την εγκαθίδρυση και 
την επικράτηση του ανακτορικού συστήματος κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α και Β 
περίοδο (14ος  - 13ος αι. π.Χ.). Φαίνεται, λοιπόν, πως μετά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 
1 περίοδο οι κάτοικοι της νότιας Αργολίδας ακολουθώντας τις κοινωνικοπολιτικές 
εξελίξεις στο αργολικό πεδίο εντατικοποίησαν την εκμετάλλευση της γης με τη 
βελτίωση των μεθόδων καλλιέργειας αλλά και τη δημιουργία ενός εκτεταμένου και 
αποκεντρωμένου οικιστικού δικτύου όπου μεγάλο τμήμα του πληθυσμού διαβιούσε 
μόνιμα ή εποχιακά σε μικρές κώμες και αγροικίες κοντά στις καλλιεργούμενες 
εκτάσεις και τους βοσκοτόπους για να έχουν άμεση και γρήγορη πρόσβαση. Βασικός 
σκοπός ήταν να παραχθεί αρκετό πλεόνασμα γεωργικών, κτηνοτροφικών και 
βιοτεχνικών προϊόντων, το οποίο ίσως προοριζόταν στο να καλύψει μέρος των 
αυξημένων για πρώτες ύλες αναγκών των ανακτορικών κέντρων αφού εκεί διαβιούσε 
πολυτελή βίο η βασιλική οικογένεια με την αυλή της, η αριστοκρατία καθώς και ένας 
μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων τεχνιτών και καλλιτεχνών. Βέβαια, δεν μπορούμε να 
μιλήσουμε με βεβαιότητα για το αν αυτό το πλεόνασμα αποτελούσε τη βάση μιας 
ελεύθερης εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ των οικισμών της νότιας Αργολίδας και 
των ανακτορικών κέντρων ή αν επρόκειτο για ένα είδος εισφοράς - φορολογίας στην 
κυρίαρχη στρατιωτική και πολιτική δύναμη, η οποία είχε εντάξει πλήρως την περιοχή 
της νότιας Αργολίδας στην επικράτειά της. Οι ενδείξεις πάντως μας οδηγούν 
περισσότερο προς τη δεύτερη εκδοχή.     
 Η στενή σχέση μάλιστα της νότιας Αργολίδας με τα ανακτορικά κέντρα του 
αργολικού πεδίου φαίνεται ακόμα πιο καθαρά στα τέλη της Υστεροελλαδικής Εποχής 
όταν το οικιστικό δίκτυο της περιθωριακής αυτής περιοχής αλλάζει δραματικά 
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ακολουθώντας προφανώς τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που οδήγησαν τον 
μυκηναϊκό κόσμο στο τέλος του. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι οικισμοί και 
αγροικίες εγκαταλείπονται στο τέλος της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β περιόδου, ενώ σε 
λιγότερους από 6 εντοπίστηκε μικρή ποσότητα κεραμικής που χρονολογείται στην 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδο. Στην περιοχή της Ερμιόνης μόνο η Μαγούλα 
Ερμιόνης, η οποία ίσως ήταν ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος οικισμός της νότιας 
Αργολίδας, εξακολουθεί να κατοικείται, όπως και ένας μικρός οικισμός στην 
Πικροδάφνη. Στην περιοχή των Φούρνων μόνο στον Προφήτη Ηλία εντοπίστηκε 
κεραμική της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ περιόδου, ενώ οι γύρω μικροί οικισμοί και οι 
αγροικίες εγκαταλείπονται. Στην Κοιλάδα εγκαταλείπεται σχεδόν όλη η περιοχή με 
εξαίρεση τη σημαντική θέση στις Μάσες και μια παράλια αγροικία στα Παντελέικα. 
Τέλος, η οχυρωμένη θέση του Προφήτη Ηλία Κρανιδίου όπου έχουν εντοπισθεί 
όστρακα της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ περιόδου, όπως έχουμε προαναφέρει, έχει 
χαρακτηρισθεί σαν καταφύγιο ή μικρός οικισμός της εποχής αυτής αλλά το 
πιθανότερο είναι πως ο περίβολος είναι αρκετά μεταγενέστερος, ενώ τα ίχνη πυράς 
στα όστρακα και τα άλλα ευρήματα δε θα πρέπει να θεωρηθούν ως δείγματα μιας 
βίαιης καταστροφής του οικισμού αλλά ως προσφορές πιστών στο ιερό κορυφής που 
προφανώς βρισκόταν εκεί. Η οικονομική, λοιπόν, κυρίως αλλά και η πολιτική 
εξάρτηση της νότιας Αργολίδας από το ανακτορικό σύστημα των κέντρων του 
αργολικού πεδίου, όπως φαίνεται, δεν οδήγησαν την περιοχή μόνο στην ακμή κατά 
την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α και Β περίοδο με την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου 
οικιστικού δικτύου και την αύξηση του πληθυσμού. Αποτέλεσαν επίσης και την αιτία 
του σταδιακού οικονομικού μαρασμού της αφού το αργολικό πεδίο αποτελούσε τον 
κύριο οικονομικό εταίρο. Η πτώση του ανακτορικού συστήματος προφανώς 
αποτέλεσε ένα πολύ σοβαρό πλήγμα το οποίο σύντομα παρέλυσε την οικονομική ζωή 
της νότιας Αργολίδας. Αφού δεν υπήρχε πια κανείς να απορροφήσει το πλεόνασμα 
της περιοχής δεν υπήρχε λόγος να διατηρείται το συγκεκριμένο οικιστικό δίκτυο το 
οποίο είχε αναπτυχθεί μέσα σε διαφορετικές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. 
Αυτό με τη σειρά του οδήγησε στη δραματική μείωση του εμπορίου, τον οικονομικό 
μαρασμό και την πτώση του πληθυσμού. Ενδεικτικό της κατάστασης που 
δημιουργήθηκε είναι ότι μετά το 1100 π.Χ. η δραματική πτώση του πληθυσμού 
οδήγησε σε οριστική εγκατάλειψη όλης της περιοχής της νότιας Αργολίδας αφού ως 
σήμερα δεν έχει εντοπισθεί καθόλου υπομυκηναϊκή κεραμική νότια της Ασίνης. 
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4. Συμπεράσματα 
 
Εξετάζοντας τα αρχαιολογικά δεδομένα, τα οποία αφορούν στους 

υστεροελλαδικούς οικισμούς της Αργολίδας και έχουν συγκεντρωθεί ως σήμερα είτε 
μέσω ανασκαφικών είτε μέσω επιφανειακών ερευνών, μαζί με τα πορίσματα των 
γεωλογικών και εδαφολογικών μελετών θεωρώ ότι στα πλαίσια της παρούσας 
εργασίας δεν ήταν εφικτός - τουλάχιστον αυτή τη δεδομένη στιγμή - ο εντοπισμός σε 
όλη την έκταση του νομού του συνολικού αριθμού των υστεροελλαδικών οικισμών 
καθώς και του δικτύου που προφανώς σχημάτιζαν κατά τη διάρκεια της 
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ειδικότερα, είναι κοινός τόπος ότι οι διάφορες 
φυσικές διεργασίες και η αδιάκοπη ανθρώπινη δραστηριότητα έχουν μεταβάλλει 
σημαντικά το τοπίο της Αργολίδας από την απώτερη προϊστορία ως σήμερα και 
έχουν συμβάλλει τόσο στη διατήρηση όσο και στην καταστροφή των αρχαιολογικών 
καταλοίπων. Επίσης, η ως σήμερα πορεία της αρχαιολογικής έρευνας έχει 
διαμορφώσει κάποιες ‘γκρίζες’ περιοχές στο νομό για τις οποίες διαθέτουμε 
ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες όσον αφορά στα υστεροελλαδικά οικιστικά 
κατάλοιπα, όπως είναι η ευρύτερη περιοχή της Επιδαυρίας και οι ημιορεινές περιοχές 
στα δυτικά και νότια του Άργους καθώς και στα ανατολικά της Μιδέας και της Άριας. 
Έτσι, λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων για το σύνολο της έκτασης του νομού 
Αργολίδας, ήταν εφικτό να εντοπιστούν και να μελετηθούν τα υστεροελλαδικά 
οικιστικά δίκτυα μόνο στα στενά όρια του αργολικού πεδίου, στην κοιλάδα του 
Μπερμπατιού και των Λιμνών καθώς και στην Ερμιονίδα, αφού μόνο για τις τρεις 
αυτές περιοχές διαθέτουμε τις κατάλληλες πληροφορίες βάσει των οποίων ήταν 
δυνατή σε ικανοποιητικό βαθμό η ανασύσταση του προϊστορικού τοπίου ώστε μέσα 
σε αυτό να εξεταστούν τα ως σήμερα γνωστά αρχαιολογικά δεδομένα. 

Μελετώντας, λοιπόν, τα στοιχεία, που διαθέτουμε για τους υστεροελλαδικούς 
οικισμούς του αργολικού πεδίου αλλά και το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής, 
θεωρώ πως αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο ποσοστό του οικιστικού δικτύου παρόλο που 
κατά τη σύνταξη της εργασίας αυτής χρειάστηκε να ξεπεραστούν αρκετά εγγενή 
προβλήματα της έρευνας κυρίως σχετικά με την ποσότητα και την ποιότητα των 
οικιστικών καταλοίπων, που έχουν εντοπιστεί ως σήμερα, και τα οποία ίσως δεν 
αντανακλούν απόλυτα τον αριθμό και την αρχική κατανομή των οικισμών. Πιο 
συγκεκριμένα, τόσο η έλλειψη μιας ενιαίας συστηματικής ανασκαφικής ή 
επιφανειακής έρευνας στο σύνολο της έκτασης του αργολικού πεδίου όσο και η 
προσήλωση της πλειοψηφίας των αρχαιολόγων στα μεγάλα ανακτορικά κέντρα των 
Μυκηνών και της Τίρυνθας καθώς και στα πλούσια ταφικά μνημεία είχαν ως 
αποτέλεσμα οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τους περισσότερους 
υστεροελλαδικούς οικισμούς να έχουν προκύψει κυρίως είτε χάρη σε σύντομες και 
μικρές ανασκαφές, οι οποίες είναι γνωστές βασικά μέσα από περιληπτικές 
προκαταρκτικές δημοσιεύσεις, είτε χάρη σε παρακείμενους τάφους και νεκροταφεία 
είτε χάρη σε αόριστες αναφορές περιηγητών για επιφανειακή κεραμική, η οποία ίσως 
υποδηλώνει την ύπαρξη μιας μόνιμης εγκατάστασης. 

Τα στοιχεία, λοιπόν, που διαθέτουμε για το οικιστικό δίκτυο στο αργολικό 
πεδίο κατά τις πρώτες φάσεις της Υστεροελλαδικής Εποχής (ΥΕ Ι - ΥΕ ΙΙ Β) ή τη 
λεγόμενη προανακτορική περίοδο είναι λίγα και αποσπασματικά. Συγκεκριμένα, από 
τα ελάχιστα οικοδομικά κατάλοιπα, από την πρώιμη κεραμική που έχει συλλεγεί κατά 
την ανασκαφική ή την επιφανειακή έρευνα των οικισμών καθώς και από τα 
περιεχόμενα των τάφων που συνδέονται με αυτούς υπολογίζεται ότι ο αριθμός των 
πιθανών και βεβαιωμένων πρώιμων υστεροελλαδικών οικισμών ανέρχεται περίπου 
στους 13 (Άργος, Ασίνη, Βρασέρκα, Γυμνό, Ηραίο, Καζάρμα, Λέρνα, Μιδέα, 



 

 119

Μυκήνες, Ναύπλιο, Προφήτης Ηλίας στον Άγιο Αδριανό, Σχινοχώρι, Τίρυνθα). 
Ανάμεσα στους οικισμούς αυτούς, όμως, δε διακρίνεται - ή τουλάχιστον έτσι 
φαίνεται σε αυτό το σημείο της έρευνας - μια σαφής ιεραρχία ούτε κάποιο 
συγκεκριμένο διοικητικό, οικονομικό ή στρατιωτικό κέντρο. Αντίθετα, φαίνεται πως 
συνυπήρχαν αρκετοί ακμαίοι οικισμοί στους οποίους προφανώς είχαν ξεχωρίσει 
κάποια άτομα και οικογένειες που διέθεταν σημαντικό πλούτο, κύρος και υψηλή 
κοινωνική θέση, όπως υποδηλώνουν οι πλούσιες ταφές και οι μνημειώδεις τάφοι. Η 
συνύπαρξη, όμως, αρκετών μέτριων και μεγάλων οικισμών σε έναν τόσο 
περιορισμένο γεωγραφικά χώρο καθώς και η απουσία εμφανούς ιεραρχίας δε 
σημαίνει φυσικά πολιτική ισότητα και ίση κατανομή του πλούτου. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελούν οι Μυκήνες, οι οποίες ήταν σαφώς ο 
πλουσιότερος οικισμός ήδη από τα τέλη της Μεσοελλαδικής Εποχής, όπως 
φανερώνει το πλήθος των πολύτιμων αντικειμένων που εντοπίστηκε στους δύο 
ταφικούς κύκλους, τους 6 αρχαιότερους θολωτούς καθώς και τους αρκετούς 
θαλαμοειδείς τάφους. Παρά τον πλούτο αυτό, όμως, δεν έχουν εντοπισθεί ακόμα οι 
απτές εκείνες αποδείξεις που να ταυτίζουν σε αυτή την πρώιμη φάση της 
Υστεροελλαδικής Εποχής την οικονομική υπεροχή των Μυκηνών με την πολιτική και 
στρατιωτική πρωτοκαθεδρία θέτοντάς τες έτσι επικεφαλής των υπολοίπων γειτονικών 
οικισμών. Παράλληλα, όσον αφορά στους υπόλοιπους οικισμούς, οι τάφοι στα 
Δενδρά, την Τίρυνθα και την Ασίνη, αν και πλούσια κτερισμένοι, υπολείπονται 
σαφώς των τάφων των Μυκηνών, ενώ φτωχότεροι φαίνεται πως είναι αυτοί του 
Άργους και του Ηραίου. Τέλος, σχετικά με την οικονομία και τη λειτουργία των 
οικισμών του αργολικού πεδίου κατά τις πρώτες φάσεις της Υστεροελλαδικής Εποχής 
είναι γνωστά ελάχιστα στοιχεία. Φαίνεται, πάντως, πως κατά βάση θα πρέπει να ήταν 
αγροτοκτηνοτροφικοί οικισμοί, ενώ κάποια άτομα θα πρέπει σίγουρα να 
ασχολούνταν και με το διαμετακομιστικό εμπόριο, όπως φανερώνουν τα εξωτικά 
αντικείμενα, τα πολύτιμα μέταλλα και οι λίθοι που εντοπίστηκαν στους πλούσιους 
τάφους. Για το εμπορικό δίκτυο, βέβαια, των οικισμών του αργολικού πεδίου εντός 
και εκτός των ορίων του καθώς και τους όρους του εμπορίου αυτού δε γνωρίζουμε 
σχεδόν τίποτα. Η γεωγραφική θέση, πάντως, ορισμένων από αυτούς ίσως τους έδινε 
κάποια πλεονεκτήματα έναντι άλλων. Για παράδειγμα, οι Μυκήνες προφανώς 
έλεγχαν ένα από τα σημαντικότερα χερσαία περάσματα προς και από την Κορινθία, 
ενώ η Τίρυνθα και η Ασίνη πιθανότατα αποτελούσαν τις θαλάσσιες πύλες του 
αργολικού πεδίου. 

Στην επόμενη φάση της Υστεροελλαδικής Εποχής (ΥΕ ΙΙΙ Α 2 - ΥΕ ΙΙΙ Β 2), η 
οποία είναι γνωστή και ως ανακτορική περίοδος, ο μυκηναϊκός πολιτισμός έφθασε 
σταδιακά στο απόγειο της ακμής του και το αργολικό πεδίο αναδείχθηκε σε ένα από 
τα μείζονα κέντρα του. Οι σημαντικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές 
που έλαβαν χώρα τότε σε ολόκληρο το μυκηναϊκό κόσμο επηρέασαν φυσικά, όπως 
καταδεικνύει πληθώρα αρχαιολογικών δεδομένων, τη μορφή και την εξέλιξη του 
οικιστικού δικτύου του αργολικού πεδίου, ανάμεσα στους οικισμούς του οποίου 
αναπτύχθηκε μια σαφής ιεραρχία για την οποία, όμως, δεν είναι γνωστές πολλές 
λεπτομέρειες. Ειδικότερα, φαίνεται πως στις αρχές της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ περιόδου 
κάποια από τα προβεβλημένα κοινωνικά άτομα που διέθεταν μεγάλη οικονομική 
ευμάρεια και είχαν πιθανότατα ευγενική καταγωγή, κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν 
στα χέρια τους σημαντική πολιτική δύναμη. Έτσι, ενώ κατά την προανακτορική 
περίοδο φαίνεται πως επικρατούσε ‘πολιτικός κατακερματισμός’ και δεν υπήρχε 
κάποια ιεραρχία ανάμεσα στους οικισμούς τους οποίους διοικούσαν ανεξάρτητοι 
πιθανότατα τοπάρχες, οι οποίοι έλεγχαν και καρπούνταν τα οφέλη από ένα τμήμα 
μόνο του αργολικού πεδίου, στις αρχές της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Α 2 περιόδου η 
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εξουσία προφανώς συγκεντρώθηκε στα χέρια λίγων ατόμων ή ακόμα και ενός γένους 
που κατόρθωσε τελικά να συνενώσει και να ελέγξει πολιτικά και οικονομικά 
τουλάχιστον ολόκληρο το αργολικό πεδίο. Για το σκοπό αυτό εγκαθιδρύθηκε και 
παγιώθηκε ένα συγκεντρωτικό και αρκετά γραφειοκρατικό διοικητικό και οικονομικό 
σύστημα με κορωνίδα το ανάκτορο και φυσικά το Μυκηναίο βασιλιά, τον πλούτο και 
την πολιτική δύναμη του οποίου καταδεικνύει το μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα που 
εκτελέστηκε από την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 2 ως την ΙΙΙ Β 2 περίοδο και 
περιελάμβανε την ανέγερση μεγαλόπρεπων ανακτορικών συγκροτημάτων, ισχυρών 
οχυρώσεων και ταφικών μνημείων καθώς και την κατασκευή υδρευτικών και οδικών 
έργων. Η συγκεντρωτική αυτή μάλιστα πολιτική οργάνωση φαίνεται πως επέτρεψε 
μεγαλύτερη οικονομική εξειδίκευση, η οποία με τη σειρά της επέφερε αύξηση στην 
παραγωγική ικανότητα των υπηκόων και εξασφάλιση περισσότερου προϊόντος από 
ένα δεδομένο τμήμα γης. Πιο συγκεκριμένα, ο συγκεντρωτισμός αφορούσε κατά 
βάση στην αυξανόμενη εντατικοποίηση της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής με την 
αναδιοργάνωση του αγροτικού τοπίου καθώς οι συγκεντρωτικές κοινωνίες δε 
χαρακτηρίζονται μόνο από υψηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα αλλά επίσης 
προωθούν την παραγωγή αρκετού πλεονάσματος ώστε να υποστηρίζουν τεχνίτες 
πλήρους απασχόλησης.  

Κατά την περίοδο ακμής του μυκηναϊκού πολιτισμού στο αργολικό πεδίο 
χαρακτηριστική είναι επίσης η ομαλή συνέχιση της κατοίκησης των προϋπαρχόντων 
οικισμών αλλά και η μικρή αύξηση του αριθμού τους, ο οποίος έφτασε τουλάχιστον 
τους 16 (Άργος, Ασίνη, Βρασέρκα, Γυμνό, Ηραίο, Καζάρμα, Κεφαλάρι, Λέρνα, 
Μιδέα, Μοναστηράκι, Μυκήνες, Ναύπλιο, Προφήτης Ηλίας στον Άγιο Αδριανό, 
Σχινοχώρι, Τίρυνθα, Φύχτια). Στην κορυφή της οικιστικής ιεραρχίας πάντως μετά την 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 2 περίοδο βρέθηκαν αναμφίβολα οι Μυκήνες, οι οποίες 
αναδείχθηκαν στο μεγαλύτερο ανακτορικό κέντρο της ΒΑ Πελοποννήσου, η 
ακτινοβολία του οποίου, όμως, εξαπλώθηκε και πέρα από τον αιγαιακό χώρο. 
Ειδικότερα, τα μνημειώδη τείχη της ακρόπολης, τα οποία πιθανώς οικοδομήθηκαν 
κυρίως για λόγους πολιτικού κύρους, περιελάμβαναν και προστάτευαν το πολυτελές 
ανακτορικό συγκρότημα που αποτελούσε το πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό 
κέντρο ενός κράτους, η επικράτεια του οποίου εκτεινόταν τουλάχιστον ως τα 
γεωφυσικά όρια του αργολικού πεδίου. Επίσης, η ανοικοδόμηση και η χρήση 
μνημειωδών θολωτών τάφων μετά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 2 περίοδο αποκλειστικά 
στην περιοχή των Μυκηνών προφανώς δεν ήταν τυχαία αλλά αντιθέτως πρέπει να 
ερμηνευθεί πρωτίστως ως μια πράξη πολιτική και συμβολική εκ μέρους της 
βασιλικής οικογένειας που έδρευε εκεί. Παράλληλα, οι Μυκήνες, όπως αποδεικνύουν 
οι αποθηκευτικοί και εργαστηριακοί χώροι που έχουν εντοπιστεί σε αρκετά κτίρια 
μέσα και έξω από την ακρόπολη καθώς και τα λιγοστά κείμενα της Γραμμικής 
Γραφής Β, δεν ήταν μόνο η έδρα του Μυκηναίου βασιλιά και το διοικητικό κέντρο 
του κράτους του αλλά ταυτόχρονα αποτελούσαν το μεγαλύτερο κέντρο του τοπικού 
αλλά και ένα σημαντικό εταίρο του υπερπόντιου εμπορίου αφού εκεί 
συγκεντρώνονταν μεγάλες ποσότητες αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και 
πολύτιμες εξωτικές πρώτες ύλες ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα τόσο η 
πολυτελής διαβίωση της βασιλικής οικογένειας και της αυλής της όσο και η 
λειτουργία των βασιλικών εργαστηρίων όπου εργάζονταν εξειδικευμένοι τεχνίτες 
πλήρους απασχόλησης. Η εμπορική αυτή δραστηριότητα, όμως, φαίνεται πως δεν 
ήταν ελεύθερη αλλά διεξαγόταν στα πλαίσια μιας οικονομίας, η οποία ελεγχόταν 
σχεδόν αποκλειστικά από το ανάκτορο γεγονός το οποίο πιθανότατα επηρέασε 
σημαντικά τη μορφή του οικιστικού δικτύου της εποχής αυτής. Συγκεκριμένα, τα ως 
τώρα αρχαιολογικά δεδομένα έχουν καταδείξει πως το γεωργικό και κτηνοτροφικό 
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πλεόνασμα του αργολικού πεδίου καθώς και τα διάφορα βιοτεχνικά προϊόντα ούτε 
παράγονταν ούτε αποθηκεύονταν αποκλειστικά στις Μυκήνες αφού δεν έχουν 
εντοπισθεί τόσο μεγάλοι αποθηκευτικοί και εργαστηριακοί χώροι. Η πιθανότερη, 
λοιπόν, εκδοχή είναι πως στις αποθήκες και τα εργαστήρια των Μυκηνών 
συγκεντρώνονταν τα προϊόντα εκείνα που ήταν απαραίτητα για τη διαβίωση των 
κατοίκων του οικισμού αλλά και τη λειτουργία των εργαστηρίων. Επειδή, όμως, ο 
τρόπος διαβίωσης της βασιλικής οικογένειας και της αυλής της ήταν ιδιαίτερα 
πολυτελής, απαιτούνταν η παραγωγή μεγάλου πλεονάσματος αγροτοκτηνοτροφικών 
και βιοτεχνικών προϊόντων, τα οποία αποτελούσαν ταυτόχρονα τη βάση του 
εμπορίου που διεξήγαγε το ανάκτορο με μακρινές χώρες με σκοπό την εισαγωγή 
πολύτιμων αντικειμένων αλλά και των απαραίτητων πρώτων υλών για τη λειτουργία 
των βασιλικών εργαστηρίων.  

Για να διασφαλιστεί, λοιπόν, ή ακόμα και για να αυξηθεί η αγροτική και 
βιοτεχνική παραγωγή της επικράτειας του κράτους απαιτούνταν ο καλός έλεγχος της 
υπαίθρου χώρας και της περιφέρειας, ο οποίος φυσικά δε θα μπορούσε να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά εκ του μακρόθεν από την ακρόπολη των Μυκηνών. Έτσι, οι μεγάλοι 
οικισμοί, όπως η Τίρυνθα, η Μιδέα και το Άργος, οι οποίοι γεωγραφικά κατείχαν 
θέσεις στρατηγικής σημασίας περιμετρικά του αργολικού πεδίου, κλήθηκαν 
προφανώς κατά την εποχή αυτή να ελέγξουν την αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή 
ενός τμήματος της επικράτειας υπό τον αυστηρό, όμως, έλεγχο της κεντρικής 
εξουσίας. Βέβαια, η ανοικοδόμηση ενός επιπλέον ανακτόρου στην ακρόπολη της 
Τίρυνθας καθώς η μεγάλη επέκταση και η τείχιση της κάτω πόλης του οικισμού 
αυτού έχουν θέσει αρκετά ερωτήματα ως προς τη φύση και τη λειτουργία του αλλά 
αυτές οι ενέργειες δε θα πρέπει βιαστικά να ερμηνεύονται ως αποδείξεις της ύπαρξης 
ενός δεύτερου ανεξάρτητου κράτους. Το λογικότερο είναι πως οι Μυκήνες και η 
Τίρυνθα λειτουργούσαν συμπληρωματικά παρά ανταγωνιστικά, παρόλο που οι 
Μυκήνες σαφώς υπερείχαν, καθώς δε διαθέτουμε στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ 
της ύπαρξης δύο αντίπαλων κρατών, ενώ επιπρόσθετα θα ήταν σχεδόν αδύνατο να 
επιβιώσουν πολιτικά και οικονομικά δύο ισχυρά αντίπαλα κράτη σε έναν τόσο μικρό 
γεωγραφικά χώρο. Παράλληλα, φαίνεται πως η Τίρυνθα αποτελούσε την κύρια 
θαλάσσια πύλη του αργολικού πεδίου, ενώ αντίθετα οι Μυκήνες έλεγχαν την 
πρόσβαση προς τη Νεμέα και την Κορινθία. Επίσης, φαίνεται πως οι οικισμοί της 
Μιδέας και του Άργους ήταν πολύ σημαντικοί κατά την περίοδο αυτή, και ιδιαίτερα η 
Μιδέα, η οποία κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β 2 περίοδο οχυρώθηκε με κυκλώπεια 
τείχη, καθώς έλεγχαν αντίστοιχα το ανατολικό και το δυτικό τμήμα του αργολικού 
πεδίου. Στη Μιδέα μάλιστα οι πρόσφατες ανασκαφές έφεραν στο φως τα κατάλοιπα 
σημαντικών εργαστηριακών και αποθηκευτικών χώρων. Τέλος, φαίνεται πως 
δορυφορικά των μεγάλων αυτών κέντρων ιδρύθηκαν ή συνέχισαν να υπάρχουν 
μικροί οικισμοί και αγροικίες όπου κατοικούσε σημαντικό τμήμα του αγροτικού 
πληθυσμού για να βρίσκεται κοντά στα υπό εκμετάλλευση εδάφη και να 
επιτυγχάνεται έτσι η εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής. Κάποιοι οικισμοί 
φυσικά, όπως το Ναύπλιο και η Ασίνη, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης θα πρέπει 
να στήριζαν την οικονομία τους και στην αλιεία αλλά και στο θαλάσσιο εμπόριο. 
Συμπερασματικά, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι κατά την περίοδο αυτή στο αργολικό 
πεδίο διακρίνεται μια σαφής ιεραρχία ανάμεσα στους οικισμούς, ενώ παρά το 
συγκεντρωτικό πολιτικό και οικονομικό σύστημα, υπήρχε μια οικιστική 
αποκέντρωση με σκοπό την εντατικοποίηση της παραγωγής και την αύξηση του 
πλεονάσματος προφανώς προς όφελος του ανακτόρου.  

Παράλληλα, όμως, με την οικοδομική έκρηξη, την οικιστική ανάπτυξη και 
αποκέντρωση καθώς και την πιθανή πληθυσμιακή αύξηση κατά την ανακτορική 
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περίοδο φαίνεται πως κατασκευάστηκαν και μεγάλα οδικά έργα, τα οποία 
αποτελούσαν πολυδάπανα έργα που δε θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και να 
κατασκευαστούν χωρίς το συντονιστικό ρόλο και την επιβολή της κεντρικής 
εξουσίας. Συγκεκριμένα, στο βόρειο τμήμα του αργολικού πεδίου και σε απόσταση 
όχι μεγαλύτερη από 4χμ. γύρω από την ακρόπολη των Μυκηνών, δηλαδή, περίπου 
δύο ώρες με τα πόδια, έχουν εντοπισθεί τα καλύτερα σωζόμενα και τα ασφαλέστερα 
χρονολογημένα κατάλοιπα υστεροελλαδικού οδικού δικτύου στον ελλαδικό χώρο. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα κατάλοιπα τεσσάρων κύριων οδικών αρτηριών, οι 
οποίες αποτελούσαν προφανώς τμήμα ενός καλά οργανωμένου και σχεδιασμένου 
βασικού οδικού δικτύου πάνω στο οποίο προφανώς αναπτυσσόταν ένα εκτενέστερο 
και πολυπλοκότερο δίκτυο δευτερευόντων δρόμων και μονοπατιών. Εκτός, όμως, από 
την περιοχή των Μυκηνών τα κατάλοιπα των τεσσάρων υστεροελλαδικών γεφυρών, 
που διασώζονται στην περιοχή της Καζάρμας και συγκεκριμένα στα δυτικά του 
σύγχρονου επαρχιακού δρόμου που ενώνει το Ναύπλιο με την Επίδαυρο, αποτελούν 
προφανώς τα κατάλοιπα του οδικού δικτύου το οποίο ένωνε το αργολικό πεδίο με την 
Επιδαυρία και τον Αργοσαρωνικό ακολουθώντας περίπου την ίδια πορεία με το 
σημερινό δρόμο. 

Το δίκτυο αυτό από την ανακάλυψή του στα τέλη του 19ου αιώνα ως τις μέρες 
μας, έχει δεχθεί ποικίλες ερμηνείες όσον αφορά στη μορφή και το σκοπό της 
κατασκευής του. Οι πρώτοι μελετητές διαπνεόμενοι από ρομαντική διάθεση 
ερμήνευσαν τα έστω και αποσπασματικά αυτά κατάλοιπα μαζί με κάποια άλλα που 
έχουν εντοπιστεί στη Μεσσηνία, τη Βοιωτία και τη Φωκίδα ως τα απομεινάρια ενός 
ενιαίου οδικού δικτύου που επέτρεπε τη γρήγορη μετακίνηση ανθρώπων, αρμάτων 
και αγαθών ανάμεσα στα μυκηναϊκά βασίλεια. Τόσο το ανώμαλο γεωφυσικό 
ανάγλυφο, όμως, της Ελλάδας όσο και τα αρχαιολογικά δεδομένα, τα οποία είναι 
πολύ λίγα και περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο, συνηγορούν υπέρ της υιοθέτησης 
μιας διαφορετικής και πιο απλής ερμηνείας για το ζήτημα αυτό σύμφωνα με το οποίο 
δεν υπήρχε ένα ενιαίο και οργανωμένο οδικό δίκτυο, το οποίο να συνέδεε μεταξύ 
τους μεγάλες περιοχές, όπως τη Μεσσηνία, τη Λακωνία, την Αργολίδα και την 
Κορινθία. Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν υπήρχε επικοινωνία 
μεταξύ των περιοχών αυτών. Είναι, όμως, πολύ πιθανό οι δρόμοι που τις ένωναν να 
μην ήταν επιμελώς κατασκευασμένοι ή πάνω τους να κατασκευάστηκαν αργότερα 
νέοι δρόμοι με αποτέλεσμα στις μέρες μας να μη διασώζονται τα ίχνη τους.  

Ο Β. Steffen, ο οποίος ανακάλυψε πρώτος το μεγαλύτερο μέρος του οδικού 
δικτύου γύρω από την ακρόπολη των Μυκηνών, θεώρησε ότι σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί στρατιωτικούς σκοπούς και μάλιστα αμυντικούς, 
ενώ αντίθετα ο Α. Wace υποστήριξε λίγο αργότερα ότι δημιουργήθηκε για να 
διευκολύνει αποκλειστικά την εμπορική δραστηριότητα. Φαίνεται, όμως, τελικά πως 
αυτές οι ερμηνείες είναι μάλλον ελλιπείς και απλουστευτικές αφού δεν μπορούν να 
τεκμηριωθούν ανασκαφικά, όπως απέδειξε πρόσφατα ο A. Jansen. Συνεπώς, αν και 
δεν μπορεί να αποκλεισθεί η χρήση του οδικού αυτού δικτύου για τη μετακίνηση 
στρατευμάτων σε περίοδο πολέμου, εντούτοις ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η 
κατασκευή του οφείλεται μάλλον σε οικονομικούς και πολιτικούς λόγους αφού 
πρωταρχικός στόχος της κεντρικής εξουσίας ήταν προφανώς η διασφάλιση της 
εύκολης και απρόσκοπτης μετακίνησης αγαθών κι ανθρώπων μεταξύ του κέντρου, 
των δορυφορικών οικιστικών ζωνών και των υπό εκμετάλλευση περιοχών. 
Παράλληλα, το πολεμικό άρμα δεν ήταν φυσικά το μοναδικό τροχοφόρο μέσο 
μεταφοράς που κινούνταν στους δρόμους αυτούς δεδομένου και του ανώμαλου 
γεωφυσικού αναγλύφου. Αντίθετα, φαίνεται πως περισσότερο αποτελούσε σύμβολο 
γοήτρου του βασιλιά και της άρχουσας τάξης παρά πραγματικό πολεμικό όχημα, ενώ 
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οι απλοί άνθρωποι και τα αγαθά προφανώς μετακινούνταν με τα πόδια, με ζώα ή με 
ζωήλατες άμαξες. Επιπρόσθετα, η κατασκευή ενός τόσο μεγάλου δημοσίου έργου 
χρονολογείται την εποχή της ακμής του ανακτορικού συστήματος και συνδέεται 
άρρηκτα με αυτό αφού ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του προϋποθέτει την πολιτική 
επιβολή και την οικονομική ενίσχυση μιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας, η οποία 
χρειαζόταν να αυξήσει το παραγόμενο οικονομικό προϊόν ώστε να μπορεί να καλύψει 
τις αυξανόμενες εσωτερικές της ανάγκες για τη συντήρηση της βασιλικής οικογένειας 
και της αυλής της που διαβιούσαν βίο πολυτελή. Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου 
διευκόλυνε τη μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού και ευνοούσε την επέκταση της 
δραστηριότητάς του ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές 
της επικράτειας του κράτους κάνοντας έτσι εφικτή την εντατικοποίηση της 
αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής, που ήταν ο πυλώνας της οικονομίας, αλλά και την 
καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των υπόλοιπων πλουτοπαραγωγικών πηγών. Επίσης, 
ένα τόσο συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό ανακτορικό σύστημα δε θα μπορούσε 
να αναπτυχθεί και να διατηρήσει τη πολιτική ισχύ του, αν δεν υπήρχε καλή σύνδεση 
του κέντρου με την περιφέρειά του ώστε να ελέγχονται στενά οι υπήκοοι του κράτους 
και οι δραστηριότητές τους. Έτσι, εκτός από την εκμετάλλευση ενός μεγάλου 
τουλάχιστον τμήματος του αργολικού πεδίου, το ανακτορικό κέντρο των Μυκηνών 
φαίνεται πως στην περίοδο της μεγάλης του ακμής χρειάστηκε να επεκταθεί και προς 
το βορρά, στα περιθωριακά ως τότε αλλά εύφορα εδάφη της κοιλάδας του 
Μπερμπατιού. 

Με βάση, λοιπόν, τα αρχαιολογικά δεδομένα, τα οποία έχουν προκύψει 
κυρίως από την πρόσφατη επιφανειακή έρευνα του σουηδικού αρχαιολογικού 
ινστιτούτου αλλά και από την περιορισμένη ανασκαφική δραστηριότητα φαίνεται 
πως η μορφή του οικιστικού δικτύου στη μικρή κοιλάδα του Μπερμπατιού και των 
Λιμνών επηρεάστηκε βαθιά από τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που 
διαδραματίστηκαν στο γειτονικό ανακτορικό κέντρο των Μυκηνών. Συγκεκριμένα, 
κατά τις πρώτες φάσεις της Υστεροελλαδικής Εποχής η περιοχή αυτή λόγω και της 
γεωγραφικής της απομόνωσης φαίνεται πως διατηρούσε την πολιτική και οικονομική 
της αυτονομία, ενώ ο μοναδικός εντοπισμένος πρώιμος υστεροελλαδικός οικισμός 
φαίνεται πως βρισκόταν πάνω στο λόφο του Μαστού σε κεντρικό σημείο της 
κοιλάδας του Μπερμπατιού. Ο οικισμός αυτός ήταν αρκετά ακμαίος και προφανώς 
στήριζε την οικονομία του στην εκμετάλλευση των γύρω εύφορων εδαφών αλλά και 
στην παραγωγή και την εμπορία καλής ποιότητας λεπτότεχνης κεραμικής. 
Παράλληλα, κατά την πρώιμη αυτή περίοδο κάποια άτομα, τα οποία διέθεταν 
πιθανότατα και ευγενική καταγωγή, φαίνεται πως κατόρθωσαν σταδιακά να ελέγξουν 
την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής με αποτέλεσμα να 
διακριθούν οικονομικά, να αποκτήσουν πολιτικό κύρος και συνεπώς να βρεθούν στην 
κορυφή της μικρής τοπικής κοινωνίας, όπως συνέβη αντίστοιχα και σε άλλες 
περιοχές του μυκηναϊκού κόσμου. Φυσικά, εδώ, δεν απαντά ο μεγάλος πλούτος των 
άλλων πρώιμων μυκηναϊκών κέντρων αλλά η ύπαρξη έστω και ενός θολωτού τάφου, 
η χρήση του οποίου χρονολογείται κατά την Υστεροελλαδική ΙΙ και την πρώιμη ΙΙΙ Α 
περίοδο, προφανώς φανερώνει την παρουσία μιας ηγεμονικής οικογένειας τα μέλη 
της οποίας πιθανότατα εξελίχθηκαν σε τοπάρχες που θέλησαν να υπογραμμίσουν την 
οικονομική τους ευρωστία και την υψηλή κοινωνική και πολιτική τους θέση με την 
κατασκευή ενός μεγάλου ταφικού μνημείου.     

Μετά την Υστεροελλαδική ΙΙ Β περίοδο, όμως, η εικόνα της κοιλάδας του 
Μπερμπατιού, όπου ο πληθυσμός και η οικονομική του δραστηριότητα περιορίζονταν 
αποκλειστικά στα εύφορα εδάφη γύρω από το λόφο του Μαστού, άλλαξε δραματικά. 
Η ίδρυση 8 τουλάχιστον μόνιμων ή εποχιακών αγροικιών και μικρών οικισμών χωρίς 
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εμφανή μεταξύ τους ιεραρχία τόσο σε πεδινές όσο και σε ημιορεινές τοποθεσίες 
φανερώνουν μια σημαντική οικιστική ανάπτυξη με ταυτόχρονη επέκταση της 
ανθρώπινης δραστηριότητας σε ολόκληρη την κοιλάδα. Το γεγονός αυτό οδήγησε 
αναπόφευκτα και στην κατασκευή ενός εκτεταμένου οδικού δικτύου τα λίγα και 
αποσπασματικά κατάλοιπα του οποίου διασώζονται στις νότιες και ανατολικές 
πλαγιές των όρων Κοντοβούνι, Κουτζογιάννη και Λιμνιάτη. Αξιοσημείωτο είναι 
μάλιστα πως τότε κατοικήθηκε εκ νέου η απομακρυσμένη περιοχή των Λιμνών και 
του Μυγιού, η οποία είχε εγκαταλειφθεί ήδη από την Πρωτοελλαδική ΙΙ περίοδο, 
δηλαδή, 1000 χρόνια περίπου νωρίτερα. Τέλος, αν και ο οικισμός του Μαστού 
εξακολούθησε να είναι ο μεγαλύτερος και ο σημαντικότερος της περιοχής στον οποίο 
μάλιστα σημειώθηκε και κορύφωση της παραγωγής λεπτότεχνης κεραμικής από την 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 1 ως την ΙΙΙ Β 1 περίοδο, εντούτοις ο γειτονικός θολωτός 
τάφος εγκαταλείφθηκε γεγονός το οποίο ίσως φανερώνει την ανατροπή της τοπικής 
ηγεμονικής οικογένειας και τον τερματισμό της πολιτικής και οικονομικής 
αυτονομίας της περιοχής.  

Η ραγδαία αλλαγή της μορφής του οικιστικού δικτύου, όμως, από 
συγκεντρωτική σε αποκεντρωμένη καθώς και η επέκταση της οικονομικής 
δραστηριότητας του αγροτικού πληθυσμού σε όλη την έκταση της κοιλάδας του 
Μπερμπατιού και των Λιμνών ήταν τόσο ξαφνικές και μεγάλες που βάσει των 
αρχαιολογικών δεδομένων δεν μπορούν να αποδοθούν σε εσωτερικές 
κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις αλλά αντιθέτως τα αίτιά τους πρέπει να αναζητηθούν 
σε εξωτερικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, μετά την Υστεροελλαδική ΙΙ Β περίοδο οι 
συνεχώς αυξανόμενες για πρώτες ύλες ανάγκες της ανακτορικής οικονομίας φαίνεται 
πως ανάγκασαν τις Μυκήνες να επεκταθούν και έξω από τα στενά όρια του 
αργολικού πεδίου, στα γειτονικά και περιθωριακά εδάφη του Μπερμπατιού και των 
Λιμνών, με αποτέλεσμα η ως τότε αυτόνομη αυτή περιοχή να αποτελέσει μετά την 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 1 περίοδο τμήμα της διευρυμένης πια επικράτειας των 
Μυκηνών καθώς δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί στην πολιτική βούληση και τη 
στρατιωτική δύναμη ενός τόσο ισχυρού κράτους.  

Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε αυτή η πολιτική προσάρτηση ή 
απλά η οικονομική διείσδυση και χειραγώγηση δεν είναι σήμερα ξεκάθαρος. Αυτό 
που φαίνεται, όμως, με σαφήνεια είναι πως σφράγισε την πορεία της μικρής αυτής 
κοιλάδας για τους επόμενους τρεις περίπου αιώνες προκαλώντας μεγάλες αλλαγές 
στη μορφή του οικιστικού δικτύου, οι οποίες συμπεριελάμβαναν την αναδιάρθρωση 
του αγροτικού τοπίου, τη διάνοιξη ενός εκτεταμένου οδικού δικτύου κατάλοιπα του 
οποίου διασώζονται κατά μήκος των βόρειων παρυφών της κοιλάδας, καθώς και τον 
έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας του ντόπιου πληθυσμού. Βασικός στόχος 
όλων αυτών των ανωτέρω αλλαγών φαίνεται πως ήταν η εντατικοποίηση της 
εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες 
περιοχές της μικρής αυτής κοιλάδας ανεξάρτητα από την ποιότητα των εδαφών και 
τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν. Η εντατικοποίηση αυτή είχε ως φυσική 
συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία μεγάλου 
πλεονάσματος γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων το οποίο ήταν φυσικά 
απαραίτητο για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του ανακτορικού κέντρου 
των Μυκηνών, όπως ήταν η πολυτελής διαβίωση της βασιλικής οικογένειας και της 
αυλής της, η παρουσία μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων καλλιτεχνών και τεχνιτών 
αποκλειστικής απασχόλησης στα βασιλικά εργαστήρια καθώς και η συγκέντρωση 
εξαγώγιμων προϊόντων για τη διεξαγωγή υπερπόντιου εμπορίου με σκοπό την 
εισαγωγή πολύτιμων πρώτων υλών και εξωτικών αγαθών. Για τη μεγιστοποίηση 
μάλιστα της απόδοσης των υπό εκμετάλλευση εκτάσεων θα πρέπει να βελτιώθηκαν 
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σημαντικά και οι μέθοδοι καλλιέργειας της γης, οι οποίες ίσως περιελάμβαναν ακόμα 
και την κατασκευή αναβαθμίδων σε ευρεία κλίμακα στις επικλινείς και σχετικά 
άγονες πλαγιές γύρω από την πεδιάδα του Μπερμπατιού και στην ημιορεινή περιοχή 
των Λιμνών με σκοπό την προστασία του λιγοστού εδάφους των περιοχών αυτών από 
τη διάβρωση. Άλλωστε, παρόλο που δεν έχει χρονολογηθεί με ασφάλεια κάποια 
αναβαθμίδα στην Υστεροελλαδική Εποχή, είναι πολύ πιθανό ένα τέτοιου είδους 
κατασκευαστικό έργο να εκτελέστηκε εκείνη την περίοδο αφού υπήρχε η κατάλληλη 
τεχνογνωσία και η βούληση μιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας. Εκτός, όμως, από την 
παραγωγή των αγροτικών προϊόντων οι Μυκήνες φαίνεται πως έθεσαν υπό τον 
έλεγχό τους και το εργαστήριο κεραμικής του οικισμού του Μαστού, του οποίου η 
ακριβής θέση μέσα στην ιεραρχία του νέου αυτού οικιστικού δικτύου δεν είναι 
ξεκάθαρη. Έτσι, μόνο μπορεί να ερμηνευθεί η έναρξη μαζικής παραγωγής καλής 
ποιότητας λεπτότεχνης κεραμικής με συγκεκριμένη τυπολογία και διακόσμηση κατά 
την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 2 περίοδο, η οποία έχει αποδειχθεί ότι αποτελούσε 
εξαγώγιμο προϊόν προς την Κύπρο.  
 Εκτός, όμως, από την κοιλάδα του Μπερμπατιού και των Λιμνών, οι 
επιφανειακές έρευνες αμερικανικών πανεπιστημίων στη νότια Αργολίδα οδήγησαν 
στον εντοπισμό και ενός άλλου υστεροελλαδικού οικιστικού δικτύου, το οποίο, αν 
και επηρεάστηκε και αυτό σε μεγάλο βαθμό από τις σημαντικές πολιτικές και 
οικονομικές αλλαγές που διαδραματίστηκαν στο αργολικό πεδίο, φαίνεται πως 
παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της εποχής στο παρασκήνιο των εξελίξεων καθώς 
δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε σε μια περιθωριακή περιοχή της Αργολίδας.  
 Στις αρχές, λοιπόν, της Υστεροελλαδικής Εποχής φαίνεται πως η νότια 
Αργολίδα ήταν μια αρκετά αραιοκατοικημένη περιοχή αφού μόνο 8 μικροί οικισμοί 
έχουν εντοπισθεί ως σήμερα στην Ερμιόνη (Ασπρόχωμα και Μαγούλα Ερμιόνης), το 
Θερμήσι (Θερμήσι και Μαγούλα Σαμπάριζας), το Λουτρό (Άγιος Ανδρέας), την 
Κοιλάδα (Μάσες και Παντελέικα) και το Κρανίδι (Μαγούλα Σαμιώτη). Ανάμεσά 
τους δε διακρίνεται κάποια συγκεκριμένη σχέση ή ιεραρχία ούτε φαίνεται πως υπήρχε 
κάποιο διοικητικό και οικονομικό κέντρο. Αντίθετα, φαίνεται πως οι οικισμοί αυτοί 
ήταν πολιτικά αυτόνομοι και οικονομικά αυτάρκεις αφού η οικονομία τους προφανώς 
ήταν μικτή και στηριζόταν στο συνδυασμό της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της 
αλιείας αλλά και του εμπορίου. Άλλωστε μόνο έτσι μπορεί να ερμηνευθεί η 
προτίμηση των ανθρώπων της εποχής αυτής για εγκατάσταση κοντά στη θάλασσα και 
κυρίως γύρω ή πάνω σε εύφορα εδάφη στις μικρές προσχωσιγενείς πεδιάδες και τους 
χαμηλούς παράλιους λόφους των Φούρνων, του Κρανιδίου, του Λουτρού, της 
Ερμιόνης και του Ηλιοκάστρου. 

Στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 1 περίοδο, όμως, η μορφή του οικιστικού αυτού 
δικτύου ξαφνικά άλλαξε. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε ραγδαία οικιστική ανάπτυξη 
καθώς και μεγάλη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας του ντόπιου πληθυσμού 
που είχαν ως αποτέλεσμα ο αριθμός των πιθανών και βεβαιωμένων οικισμών να 
ανέλθει περίπου στους 37. Σχηματίστηκε, έτσι, ένα αποκεντρωμένο οικιστικό δίκτυο 
με λίγους μεγάλους και μεσαίους οικισμούς και αρκετές διάσπαρτες μικρές κώμες και 
αγροικίες στις οποίες φαίνεται πως διαβιούσε ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, 
ο οποίος εξακολούθησε να δραστηριοποιείται κατά βάση στα παράλια της νότιας 
Αργολίδας και κυρίως στις μικρές προσχωσιγενείς αλλά εύφορες πεδιάδες της 
Κοιλάδας, της Ερμιόνης, του Κρανιδίου, των Φούρνων και του Λουτρού. Σκοπός της 
επιλογής των συγκεκριμένων αυτών τοποθεσιών για την ίδρυση των οικισμών αλλά 
και της εξέλιξης της μορφής του οικιστικού δικτύου φαίνεται πως ήταν η επιθυμία 
εντατικοποίησης της εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της νότιας 
Αργολίδας. Η καθεμία, όμως, από τις ανωτέρω εύφορες πεδιάδες περιβάλλεται από 
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άγονους ημιορεινούς και ορεινούς όγκους, οι οποίοι κατακερματίζουν το αγροτικό 
τοπίο και δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο φυσικά όρια. Εντός των ορίων αυτών 
φαίνεται πως ήταν δυνατό να επιβιώσει και να δραστηριοποιηθεί οικονομικά ο 
πληθυσμός μόνο ενός μεγάλου ή μεσαίου μεγέθους οικισμού, όπως ήταν για 
παράδειγμα οι Φούρνοι, η Μαγούλα Ερμιόνης, η Μαγούλα Ευστρατίου, η Μαγούλα 
Σαμιώτη και το Ηλιόκαστρο, οι οποίοι προφανώς αποτελούσαν ταυτόχρονα τα 
διοικητικά και οικονομικά κέντρα της πεδιάδας στην οποία είχαν ιδρυθεί. Για τη 
μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση, όμως, των περιορισμένων πλουτοπαραγωγικών πηγών 
που υπήρχαν στις μικρές αυτές πεδιάδες, χρειάστηκε να αλλάξει η μορφή του 
οικιστικού δικτύου και να ιδρυθούν δορυφορικά των μεγαλύτερων κεντρικών 
οικισμών μικρές κώμες και αγροικίες όπου διαβιούσε σε εποχιακή ή μόνιμη βάση 
σημαντικό τμήμα του αγροτικού πληθυσμού το οποίο είχε με τον τρόπο αυτό εύκολη 
και άμεση πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στα βοσκοτόπια και τη 
θάλασσα. Φαίνεται μάλιστα πως οι καλλιέργειες με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις, κατά 
βάση οι εποχιακές, βρίσκονταν στο ευφορότερο έδαφος και πιο κοντά στον οικισμό, 
επειδή χρειάζονταν μεγαλύτερη φροντίδα, ενώ οι καλλιέργειες, που απαιτούσαν 
λιγότερη φροντίδα, συνήθως οι δενδροκαλλιέργειες, βρίσκονταν σε μεγαλύτερη 
απόσταση, ακόμα και στο περιθώριο των εύφορων εδαφών, αφού ευδοκιμούσαν και 
σε φτωχότερα εδάφη. Οι οικισμοί μάλιστα, οι οποίοι βρίσκονταν κοντά σε 
ημιορεινούς όγκους με άγονα εδάφη ή κοντά στη θάλασσα λογικά θα στήριζαν την 
οικονομία τους κυρίως στην κτηνοτροφία και την αλιεία, ενώ θα εκμεταλλεύονταν 
όπου ήταν δυνατόν και μικρά τμήματα γης. Φυσικά, η πυκνότητα και ο αριθμός των 
μικρότερων οικισμών και των αγροικιών ποίκιλαν ανάλογα με την έκταση της υπό 
εκμετάλλευση περιοχής, αλλά και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που αυτή διέθετε. 
Για παράδειγμα, στην ιδιαίτερα εύφορη πεδιάδα των Φούρνων ο αριθμός των μικρών 
οικισμών ήταν πολύ μεγαλύτερος απ’ ότι στις άλλες περιοχές.  

Παρόλο, όμως, που η περιοχή της νότιας Αργολίδας δε διαθέτει μεγάλες 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις εντούτοις η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου οικιστικού δικτύου 
με παράλληλη αναδιάρθρωση του αγροτικού τοπίου καθώς και η εντατικοποίηση της 
εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών πρέπει να οδήγησε στη δημιουργία 
ενός πλεονάσματος αγαθών το οποίο, αν και δεν μπορεί να ήταν μεγάλο, θα 
ξεπερνούσε ωστόσο τα όρια της κάλυψης των τοπικών αναγκών και θα ήταν ικανό να 
αποτελέσει τη βάση μιας εμπορικής δραστηριότητας. Έτσι, λοιπόν, οι μεγαλύτεροι 
οικισμοί της νότιας Αργολίδας προφανώς είχαν αναπτύξει ένα τοπικό ή ίσως και 
υπερπόντιο εμπορικό δίκτυο μέσω του οποίου εξήγαγαν αγροτικά, κτηνοτροφικά και 
βιοτεχνικά προϊόντα, ενώ πιθανότατα εισήγαγαν άλλες πρώτες ύλες και 
μεταλλεύματα, αφού η περιοχή δε διαθέτει ορυκτό πλούτο. Η έντονη γεωμορφολογία, 
όμως, της περιοχής καθιστά τις χερσαίες μετακινήσεις αρκετά δύσκολες, αν όχι 
αδύνατες ορισμένες φορές. Ειδικότερα, η οροσειρά των Αδέρων φαίνεται πως 
απομονώνει σχετικά τη νότια Αργολίδα από την υπόλοιπη Πελοπόννησο αφού 
αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο προς βορρά. Έτσι, αν και δεν έχουν εντοπισθεί 
κατάλοιπα λιμενικών εγκαταστάσεων, συνυπολογίζοντας την προτίμηση παράλιων 
τοποθεσιών για την ίδρυση οικισμών μπορούμε να υποθέσουμε με σχετική ασφάλεια 
πως ένα τμήμα του πληθυσμού της περιοχής είχε στρέψει την προσοχή του στη 
θάλασσα όχι μόνο για την αλιεία αλλά και για το διαμετακομιστικό εμπόριο που 
αφορούσε τουλάχιστον στην υπόλοιπη Αργολίδα, τα παράλια του Αργοσαρωνικού 
και τα κοντινά νησιά των Κυκλάδων.  

Οι αιτίες, όμως, που οδήγησαν στη μετατροπή του οικιστικού δικτύου, στην 
αναδιάρθρωση του αγροτικού τοπίου καθώς και στην εντατικοποίηση της 
εκμετάλλευσης των πόρων της νότιας Αργολίδας δε θα πρέπει να αναζητηθούν σε 
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εσωτερικές πολιτικές ή οικονομικές εξελίξεις για τις οποίες διαθέτουμε ελάχιστα 
αρχαιολογικά δεδομένα αλλά σε εξωτερικούς παράγοντες. Τοποθετώντας, άλλωστε, 
τους οικισμούς της νότιας Αργολίδας μέσα στον ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό 
χάρτη της εποχής διαπιστώνουμε με σχετική βεβαιότητα ότι βρίσκονταν μάλλον στο 
περιθώριο των εξελίξεων και κατείχαν περιθωριακή θέση σε σχέση με τους οικισμούς 
του αργολικού πεδίου. Μπορεί, δηλαδή, κάποιοι από τους οικισμούς της νότιας 
Αργολίδας να ήταν ακμαίοι αλλά η εμβέλειά τους φαίνεται καθαρά πως ήταν αρκετά 
περιορισμένη αφού έλεγχαν πολιτικά και εκμεταλλεύονταν οικονομικά μόνο τη μικρή 
έκταση που τους περιέβαλε. Συνεπώς, οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που 
συντελέστηκαν στο αργολικό πεδίο ήταν αυτές που καθόρισαν και την πορεία των 
οικισμών της νότιας Αργολίδας από την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α 1 ως την 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β 2 περίοδο. Φαίνεται, λοιπόν, πως μετά την εγκαθίδρυση και 
την επικράτηση του ανακτορικού συστήματος στο αργολικό πεδίο οι κάτοικοι της 
νότιας Αργολίδας εντατικοποίησαν την εκμετάλλευση της γης με τη βελτίωση των 
μεθόδων καλλιέργειας αλλά και τη δημιουργία ενός εκτεταμένου και 
αποκεντρωμένου οικιστικού δικτύου με βασικό σκοπό την παραγωγή πλεονάσματος, 
το οποίο προφανώς προοριζόταν στο να καλύψει μέρος των αυξημένων για πρώτες 
ύλες αναγκών των ανακτορικών κέντρων. Βέβαια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με 
βεβαιότητα για το αν αυτό το πλεόνασμα αποτελούσε τη βάση μιας ελεύθερης 
εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ των οικισμών της νότιας Αργολίδας και των 
ανακτορικών κέντρων ή αν επρόκειτο για ένα είδος εισφοράς - φορολογίας στην 
κυρίαρχη στρατιωτική και πολιτική δύναμη. Τα αρχαιολογικά δεδομένα πάντως 
καταδεικνύουν ότι οι οικισμοί της νότιας Αργολίδας δε θα μπορούσαν να 
αντισταθούν στην πολιτική και οικονομική ισχύ των ανακτορικών κέντρων του 
αργολικού πεδίου αφού ως τότε φαίνεται πως ήταν μικρές αυτόνομες 
αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες, ενώ η απουσία θολωτών ή θαλαμοειδών τάφων 
νοτιότερα του Ναυπλίου και του Λυγουριού καθώς και οχυρωμένων θέσεων 
φανερώνουν ότι δεν είχε αναδειχθεί κάποιος ισχυρός τοπικός ηγεμόνας. Παράλληλα, 
η απόσταση από το αργολικό πεδίο και η σχετική απομόνωση της περιοχής λόγω της 
μορφολογίας του εδάφους φαίνεται πως δε θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για 
τα ανάκτορα των Μυκηνών και της Τίρυνθας ώστε να ελέγξουν, αν επιθυμούσαν, 
ταυτόχρονα στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά τη νότια Αργολίδα αφού στις 
πινακίδες της Γραμμικής Β γραφής που ανακαλύφθηκαν στην Πύλο φαίνεται πως η 
σφαίρα του πολιτικού και οικονομικού ελέγχου ενός ανακτόρου μπορούσε να 
περιλαμβάνει ακόμα και απομακρυσμένες περιοχές.  

Στα τέλη της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β 2 περιόδου, όμως, η εικόνα της ακμής 
και της ανάπτυξης που εντοπιζόταν ως τότε σε όλους τους οικισμούς της Αργολίδας 
άλλαξε ραγδαία καθώς εμφανίστηκαν μεγάλες δυσχέρειες στο εκτεταμένο μυκηναϊκό 
εμπόριο λόγω της αναστάτωσης που προκάλεσαν στο χώρο της ανατολικής 
Μεσογείου οι επιδρομές των λεγόμενων ‘λαών της θάλασσας’. Φυσικό επακόλουθο, 
λοιπόν, ήταν η διακοπή της εμπορικής δραστηριότητας των μυκηναϊκών κρατών με 
τα βασίλεια της Ανατολής και η εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας, αφού το εμπόριο 
αποτελούσε τον πυλώνα του ανακτορικού πολιτικού και οικονομικού συστήματος. 
Παράλληλα, φαίνεται πως στα τέλη του 13ου αι. π.Χ. τα μεγάλα ανακτορικά κέντρα 
των Μυκηνών και της Τίρυνθας αλλά και η Μιδέα υπέστησαν εκτεταμένες 
καταστροφές από ένα ισχυρό σεισμό, ενώ θέσεις με μικρότερη σημασία, όπως η 
Μιδέα, το Άργος, το Ηραίο και η Λέρνα συρρικνώθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν 
οριστικά. Παρά τις καταστροφές, όμως, και την εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας 
οι περισσότεροι οικισμοί του αργολικού πεδίου συνέχισαν να κατοικούνται, ενώ 
γνώρισαν μια τελευταία και σύντομη περίοδο ακμής στα μέσα της Υστεροελλαδικής 
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ΙΙΙ Γ περιόδου. Η οριστική πτώση του ανακτορικού συστήματος, όμως, και η 
εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας φαίνεται πως οδήγησε στη χαλάρωση των 
πολιτικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ τους, ίσως και στην ανάδειξη κάποιων 
περιφερειακών τοπαρχών. Έτσι, οι Μυκήνες, ενώ γνώρισαν μια μικρή αναλαμπή στα 
τέλη της Υστεροελλαδικής περιόδου, φαίνεται καθαρά πως δεν αποτελούσαν πια το 
μεγαλύτερο και σημαντικότερο κέντρο του αργολικού πεδίου. Αντίθετα, μεγάλη 
οικοδομική και οικονομική δραστηριότητα σημειώθηκε στην Τίρυνθα και την Ασίνη 
αλλά και αυτή φαίνεται πως είχε καθαρά τοπικό χαρακτήρα. Η ποιότητα, όμως, και η 
ποσότητα των αρχαιολογικών δεδομένων σχετικά με την περίοδο αυτή δυστυχώς δε 
μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε το είδος των σχέσεων μεταξύ των οικισμών του 
αργολικού πεδίου ή αν διατηρήθηκε κάποια ιεραρχία, έστω και υποτυπώδης. Το μόνο 
που διαφαίνεται είναι ότι όλες οι δραστηριότητες περιορίστηκαν σημαντικά σε σχέση 
με την προηγούμενη περίοδο ακμής του μυκηναϊκού πολιτισμού, ενώ πρέπει να 
σημειώθηκε και σημαντική συρρίκνωση του γενικού πληθυσμού. 
 Η πτώση του ανακτορικού συστήματος, όμως, καθώς και η εξασθένιση των 
μεγάλων ανακτορικών κέντρων του αργολικού πεδίου φαίνεται πως είχαν άμεσο 
αντίκτυπο στους οικισμούς της Κοιλάδας του Μπερμπατιού και των Λιμνών αφού 
ήταν πολιτικά και οικονομικά εξαρτημένοι από αυτά. Συγκεκριμένα, τα λίγα όστρακα 
της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β 2 περιόδου που έχουν εντοπισθεί και τα ακόμα λιγότερα 
της πρώιμης Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ περιόδου καταδεικνύουν τόσο την ανατροπή του 
εκτεταμένου οικιστικού δικτύου χάρη στο οποίο κατοικήθηκαν ακόμα και οι 
ημιορεινές και απομονωμένες περιοχές όσο και την κατάρρευση της τοπικής 
οικονομίας. Ειδικότερα, τα αρχαιολογικά δεδομένα φανερώνουν τη σχετικά απότομη 
εγκατάλειψη των αγροικιών και την κατακόρυφη μείωση του πληθυσμού σε όλη την 
κοιλάδα με εξαίρεση τον οικισμό του Μαστού, ο οποίος, όμως, αν και εξακολούθησε 
να κατοικείται ως το τέλος της εποχής, έχασε τη σημασία του, όπως φαίνεται. Η 
άρρηκτη πολιτική σχέση, λοιπόν, και η εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τις 
Μυκήνες αποδείχθηκε καταστροφική για την περιοχή αφού δεν μπόρεσε να συνεχίσει 
μια αυτόνομη πορεία μετά την κατάρρευση του οικονομικού συστήματος του 
γειτονικού ανακτόρου. Έτσι, οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που 
διαδραματίστηκαν εκεί στα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ. έθεσαν τέλος και στην 
ανάπτυξη της κοιλάδας του Μπερμπατιού και των Λιμνών, ενώ παράλληλα οδήγησαν 
την περιοχή αυτή στην εγκατάλειψη, η οποία φαίνεται πως διήρκεσε ως τα τέλη της 
Γεωμετρικής Εποχής.   
 Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, όμως, που οδήγησαν τον μυκηναϊκό 
κόσμο στο τέλος του είχαν το αντίκτυπό τους και στο οικιστικό δίκτυο της 
περιθωριακής νότιας Αργολίδας Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι οικισμοί και 
αγροικίες εγκαταλείφθηκαν στο τέλος της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β περιόδου, ενώ σε 
λιγότερους από 6 εντοπίστηκε μικρή ποσότητα κεραμικής που χρονολογείται στην 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδο (Μαγούλα Ερμιόνης, Πικροδάφνη, Προφήτης Ηλίας 
Φούρνων, Μάσες, Παντελέικα, Προφήτης Ηλίας Κρανιδίου). Η οικονομική, λοιπόν, 
κυρίως αλλά ίσως και η πολιτική εξάρτηση της νότιας Αργολίδας από τα ανακτορικά 
κέντρα του αργολικού πεδίου, όπως φαίνεται, δεν οδήγησαν την περιοχή μόνο στην 
ακμή κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α και Β περίοδο με την ανάπτυξη ενός 
εκτεταμένου οικιστικού δικτύου και την αύξηση οικονομικής δραστηριότητας του 
πληθυσμού. Αποτέλεσαν επίσης και την αιτία του σταδιακού οικονομικού μαρασμού 
της αφού το αργολικό πεδίο αποτελούσε τον κύριο οικονομικό της εταίρο. Έτσι, η 
πτώση του ανακτορικού συστήματος προφανώς αποτέλεσε ένα τόσο σοβαρό 
οικονομικό πλήγμα το οποίο σύντομα παρέλυσε την ανθρώπινη δραστηριότητα στη 
νότια Αργολίδα. Αφού δεν υπήρχε πια κανείς να απορροφήσει το πλεόνασμα της 
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περιοχής δεν υπήρχε λόγος να διατηρείται το συγκεκριμένο οικιστικό δίκτυο το οποίο 
είχε αναπτυχθεί μέσα σε διαφορετικές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Αυτό με 
τη σειρά του οδήγησε στη δραματική μείωση του εμπορίου, τον οικονομικό μαρασμό 
και την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Ενδεικτικό της κατάστασης που δημιουργήθηκε 
είναι ότι μετά το 1100 π.Χ. η συνεχής μείωση του πληθυσμού οδήγησε σε οριστική 
εγκατάλειψη ολόκληρης της νότιας Αργολίδας αφού ως σήμερα δεν έχει εντοπισθεί 
καθόλου υπομυκηναϊκή κεραμική νότια της Ασίνης. 
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Επίλογος 
 
 Η Αργολίδα, αν και αποτέλεσε πιθανότατα τη μεγαλύτερη κοιτίδα του 
μυκηναϊκού πολιτισμού και η ακτινοβολία των ανακτορικών κέντρων της ξεπέρασε 
τα όρια του αιγιακού χώρου, εντούτοις δεν έχει ακόμα μελετηθεί συνολικά στα 
πλαίσια μιας ενιαίας και συστηματικής έρευνας, η οποία θα κάλυπτε όλες τις 
εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, αφού ως σήμερα στο επίκεντρο των 
περισσοτέρων μελετητών έχουν βρεθεί σχεδόν αποκλειστικά οι επιβλητικές 
οχυρώσεις, τα μνημειώδη ταφικά σύνολα και τα πολύτιμα έργα τέχνης, ενώ 
παράλληλα είναι αισθητή η απουσία πλήρων δημοσιεύσεων. Παρά τις εγγενείς 
αδυναμίες, όμως, της παρούσας εργασίας λόγω των ετερόκλιτων αρχαιολογικών 
δεδομένων αλλά και των σημαντικών κενών της έρευνας θεωρώ πως οι πληροφορίες 
που κατόρθωσα να συγκεντρώσω σχετικά με τους υστεροελλαδικούς οικισμούς, το 
γεωλογικό υπόβαθρο και τη χρήση της γης στην Αργολίδα ήταν σχετικά επαρκείς 
ώστε να εντοπίσω και να μελετήσω σε ικανοποιητικό βαθμό τα οικιστικά δίκτυα σε 
ένα μεγάλο τουλάχιστον τμήμα του νομού αυτού. Θεωρώ, λοιπόν, πως έγινε σαφές 
ότι η μορφή και η εξέλιξη των οικισμών καθώς και η χωροταξική τους κατανομή όχι 
μόνο δεν υπήρξαν τυχαίες κατά τη διάρκεια των πέντε περίπου αιώνων της 
Υστεροελλαδικής Εποχής αλλά αντιθέτως ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες τόσο με τις 
εκάστοτε οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν σε κάθε 
περίοδό της όσο και με περιβαλλοντικούς και γεωγραφικούς παράγοντες που 
ευνοούσαν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων του κάθε 
οικισμού. Απαιτούνται, όμως, ακόμα μεγάλη πρόοδος στο πεδίο της έρευνας και 
περισσότερα στοιχεία ώστε να μπορέσει στο μέλλον κάποιος μελετητής να 
ανασυνθέσει πλήρως το τοπίο της προϊστορικής Αργολίδας και να εντοπίσει μέσα σε 
αυτό τον ακριβή αριθμό των υστεροελλαδικών οικισμών ερμηνεύοντας παράλληλα 
τη λειτουργία τους μέσα στο δίκτυο που αυτοί σχημάτιζαν. 
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Χάρτης 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα διοικητικά όρια του σύγχρονου νομού Αργολίδας. 
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Χάρτης 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Η γεωλογική δομή του αργολικού πεδίου, όπως αυτή διακρίνεται στην περιφέρειά 
του, αφού στις μέρες μας το επίπεδο τμήμα του είναι καλυμμένο με παχιές 
ολοκαινικές αλλουβιακές επιχώσεις. (fa: πλειστοκαινικά αλλουβιακά ριπίδια, cl: 
πλειστοκαινικά κροκαλοπαγή πετρώματα, pl: μάργες ανώτερου πλειοκαίνου, fly: 
παλαιοκαινικός φλύσχης, co: ασβεστόλιθοι ανώτερης κρητιδικής εποχής, cu: 
ασβεστόλιθοι κατωτέρου κρητιδικού, tri: τριασικά ανθρακικά πετρώματα. Με 
διακεκομμένες γραμμές συμβολίζονται τα τεκτονικά ρήγματα) (Από: Zangger E., The 
Geoarchaeology of the Argolid. Argolis 2. 1993, fig. 6, σελ. 7.)  
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Χάρτης 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Το υδρογραφικό δίκτυο του αργολικού πεδίου. Μόνο ο χείμαρρος Ίναχος ενωμένος 
με τον Ξηριά και ο χείμαρρος Ερασίνος εκβάλουν στη θάλασσα στην περιοχή της 
Νέας Κίου. Τα υπόλοιπα ρέματα δεν αποστραγγίζονται επιφανειακά στον αργολικό 
κόλπο αλλά σχηματίζουν ένα τυφλό υδρογραφικό δίκτυο. (Από:  Zangger E., The 
Geoarchaeology of the Argolid. Argolis 2. 1993, fig. 9, σελ. 16.) 
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Χάρτης 4 

 
 
 
Η κατανομή των επιφανειακών πλειστοκαινικών και ολοκαινικών επιχώσεων στο 
αργολικό πεδίο. Η μεγαλύτερη έκταση του κεντρικού πεδίου καλύπτεται από 
ολοκαινικές επιχώσεις η συσσώρευση των οποίων ολοκληρώθηκε στην Εποχή του 
Χαλκού (6). Μόνο στο περιθώριό του και στις υπώρειες των ημιορεινών και ορεινών 
όγκων που περιβάλλουν το επίπεδο τμήμα του από το υψόμετρο των 25 ως τα 100 μ. 
διατηρούνται επιφανειακά αλλουβιακά ριπίδια Πλειστοκαινικής Εποχής (1), (2), (5). 
Πρόσφατες επιχώσεις έχουν εναποτεθεί κατά μήκος του ποταμού Ινάχου (4) και στην 
ακτογραμμή (3). Τα αριθμημένα τετράγωνα δηλώνουν τα σημεία όπου έχουν 
πραγματοποιηθεί εδαφολογικές έρευνες. (Από: Zangger E., The Geoarchaeology of 
the Argolid. Argolis 2. 1993, fig 21, σελ. 21.) 
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Χάρτης 5 
 
 

 
 
 
 
Οι αλλαγές στην ακτογραμμή του αργολικού πεδίου από το 18000 ΠΣ, όταν η στάθμη 
της θάλασσας ήταν 100 - 120 μ. χαμηλότερα, ως σήμερα. (Από:  Zangger E., The 
Geoarchaeology of the Argolid. Argolis 2. 1993, fig 21, σελ. 21.) 
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Χάρτης 6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι αλλαγές στο τοπίο γύρω από την Τίρυνθα κατά την Εποχή του Χαλκού. Κατά την 
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού το Μεγάλο Ρέμα περνούσε νότια της Τίρυνθας (1), ενώ 
στις εκβολές του σχηματιζόταν ένα μικρό δέλτα. Η συνεχής εναπόθεση ιζημάτων 
απομάκρυνε την ακτογραμμή ως την Ύστερη Εποχή του Χαλκού όταν ξαφνικά στην 
ΥΕ ΙΙΙ Β περίοδο ο χείμαρρος άλλαξε ρου περνώντας στα βόρεια της Τίρυνθας (2). 
Μετά από μια καταστροφική πλημμύρα στα τέλη της ΥΕ ΙΙΙ Β περιόδου, η οποία 
κάλυψε μεγάλη έκταση στα ανατολικά της ακρόπολης της Τίρυνθας, οι Μυκηναίοι 
κατασκεύασαν στα βορειοανατολικά του σημερινού οικισμού της Νέας Τίρυνθας ένα 
φράγμα εκτρέποντας την πορεία του Μεγάλου Ρέματος, το οποίο εκβάλει έκτοτε 
περίπου 1 χμ. νοτιότερα, στα ανατολικά του λόφου του Προφήτη Ηλία Ναυπλίου (3).  
(Από:  Zangger E., The Geoarchaeology of the Argolid. Argolis 2. 1993, fig. 43, σελ. 
81.) 
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Χάρτης 7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι οικισμοί στο αργολικό πεδίο κατά την ΥΕ Ι και ΥΕ ΙΙ περίοδο. Σε λευκό 
βρίσκονται οι περιοχές με υψόμετρο ως 200 μ., σε ανοιχτό γκρι από 200 μ. ως 400 μ. 
και σε σκούρο γκρι από 400μ. και άνω.  
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Χάρτης 8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι οικισμοί στο αργολικό πεδίο από την ΥΕ ΙΙΙ Α 1 ως την ΥΕ ΙΙΙ Β 2 περίοδο. Σε 
λευκό βρίσκονται οι περιοχές με υψόμετρο ως 200 μ., σε ανοιχτό γκρι από 200 μ. ως 
400 μ. και σε σκούρο γκρι από 400 μ. και άνω.  
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Χάρτης 9 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Οι οικισμοί στο αργολικό πεδίο κατά την ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο. Σε λευκό βρίσκονται οι 
περιοχές με υψόμετρο ως 200 μ., σε ανοιχτό γκρι από 200 μ. ως 400 μ. και σε σκούρο 
γκρι από 400 μ. και άνω.  
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Χάρτης 10 
 
 

 
 
 
Σχεδιαστική αναπαράσταση του οικιστικού δικτύου στο αργολικό πεδίο βασισμένη 
στη θεωρία του J. Bintliff σύμφωνα με την οποία οι μεγάλοι οικισμοί απείχαν μεταξύ 
τους περίπου μία ώρα δρόμο με τα πόδια, ενώ σε απόσταση μισής ώρας είχαν ιδρυθεί 
μικρότεροι οικισμοί. (V = ημιορεινές - άγονες περιοχές. □?, ○? = μεσαίοι και μικροί 
οικισμοί που δεν έχουν εντοπισθεί αλλά προκύπτουν βάσει του θεωρητικού 
μοντέλου. Μ = Μυκήνες, Β = Μπερμπάτι, Η = Ηραίο, D = Μιδέα, Τ = Τίρυνθα, Α = 
Άργος. ■ = μεσαίοι οικισμοί. ● = μικροί οικισμοί) (Από: Bintliff J., Natural 
environment and human settlement in prehistoric Greece, BAR 28 I, 1977, map 7a, 
σελ 367.) 
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Χάρτης 11 
 
 

 
 
 
Οι προτεινόμενες από τον J. Bintliff επικράτειες των μεγάλων υστεροελλαδικών 
οικισμών στο αργολικό πεδίο βασισμένες και στην ύπαρξη θολωτών και 
θαλαμοειδών τάφων. (- - - - = όρια επικράτειας. V = ημιορεινές - άγονες περιοχές. □?, 
○? = μεσαίοι και μικροί οικισμοί που δεν έχουν εντοπισθεί αλλά προκύπτουν βάσει 
του θεωρητικού μοντέλου. Μ = Μυκήνες, Β = Μπερμπάτι, Η = Ηραίο, D = Μιδέα, Τ 
= Τίρυνθα, Α = Άργος. ■ = μεσαίοι οικισμοί. ● = μικροί οικισμοί. Τ = θολωτός 
τάφος. c = θαλαμοειδής τάφος) (Από: Bintliff J., Natural environment and human 
settlement in prehistoric Greece, BAR 28 I, 1977, map 7b, σελ 367.) 
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Χάρτης 12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επικράτειες των μεγάλων οικισμών της Αργολίδας αν συνδυαστεί η θεωρία του J. 
Bintliff με τα πολύγωνα Thiessen. (1. Μυκήνες, 2. Μαλανδρένι, 3. Σχινοχώρι, 4. 
Ηραίο, 5. Μπερμπάτι, 6. Μιδέα, 7. Άργος, 8. Λέρνα, 9. Κιβέρι, 10. Τίρυνθα, 11. 
Καζάρμα, 12. Ασίνη, 13. Κάντια, 18. Καζάρμα. + = ημιορεινές - άγονες περιοχές. ▲ 
= μεγάλοι οικισμοί. ● = μεσαίοι και μικρότεροι οικισμοί. ○? = οικισμοί που δεν έχουν 
εντοπισθεί αλλά προκύπτουν βάσει του θεωρητικού μοντέλου) (Από: Bintliff J., The 
History of archaeo-geographic studies of prehistoric Greece and recent fieldwork στο 
Bintliff J. (ed.), Mycenaean geography. Proceedings of the Cambridge colloquium, 
1976, fig. 1, σελ. 17.) 
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Χάρτης 13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ιεραρχία των υστεροελλαδικών οικισμών της ΥΕ ΙΙΙ Α - Β περιόδου γύρω από τα 
κέντρα του αργολικού πεδίου και οι επικράτειές τους κατά τον Kl. Kilian. (Από: 
Kilian Kl., Η διοικητική οργάνωση της Πύλου και η αρχαιολογική ιεραρχία των 
οικισμών της Αργολίδας στη Μυκηναϊκή Εποχή, Πελοποννησιακά Παράρτημα 10, 
1984, εικ. 23.) 
 
 
 
 



 

 147

Χάρτης 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η μικρή κοιλάδα του Μπερμπατιού και των Λιμνών στο βόρειο άκρο του αργολικού 
πεδίου. (Από: Wells B. (ed.), The Berbati - Limnes Archaeological Survey 1988 - 
1990, 1996, fig. 1, σελ. 10) 
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Χάρτης 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η γεωλογική δομή της κοιλάδας του Μπερμπατιού και των Λιμνών. Μεσοζωικός 
ασβεστόλιθος σχηματίζει την ημιορεινή περιοχή των Λιμνών, ενώ βαθιά διαβρωμένος 
φλύσχης και μάργες σχηματίζουν την κοιλάδα του Μπερμπατιού. (Από: Wells B., 
Runnels C., & Zangger E., The Berbati - Limnes Archaeological Survey: the 1988 
season, OpAth 18, 1990, 207 - 238, fig. 4, σελ. 211) 
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Χάρτης 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· ─ · ─ : Τα όρια του Berbati - Limnes Archaeological Survey στην κοιλάδα του 
Μπερμπατιού και των Λιμνών. Εντατικά έχουν ερευνηθεί μόνο οι διάστικτες περιοχές 
οι οποίες καταλαμβάνουν έκταση 25 τχμ. (Από: Wells B. (ed.), The Berbati - Limnes 
Archaeological Survey 1988 - 1990, 1996, fig. 6, σελ. 17) 
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Χάρτης 17 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· ─ · ─ : Τα όρια του Berbati - Limnes Archaeological Survey στην κοιλάδα του 
Μπερμπατιού και των Λιμνών. Στις διάστικτες περιοχές έχουν εντοπισθεί κατάλοιπα 
της Υστεροελλαδικής Εποχής. (Από: Wells B. (ed.), The Berbati - Limnes 
Archaeological Survey 1988 - 1990, 1996, fig. 1, σελ. 125) 
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Χάρτης 18 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το σωζόμενο τμήμα του υστεροελλαδικού δρόμου που ένωνε τις Μυκήνες με την 
κοιλάδα του Μπερμπατιού στις νότιες και ανατολικές πλαγιές των όρων Κοντοβούνι, 
Κουτζογιάννη και Λιμνιάτη. (Από: Wells B. (ed.), The Berbati - Limnes 
Archaeological Survey 1988 - 1990, 1996, fig. 4, σελ. 130) 
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Χάρτης 19 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεωφυσικός χάρτης της Ερμιονίδας με ισοϋψείς ανά 100 μ. Με διακεκομμένες 
γραμμές συμβολίζονται οι κυριότεροι χείμαρροι. (Από: van Andel T., Runnels C. & 
Pope K., Five Thousand Years of land use and abuse in the Southern Argolid, 
Hesperia 55, 1986, fig. 1, σελ 104) 
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Χάρτης 20 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι περιοχές της Ερμιονίδας που έχουν ή όχι ερευνηθεί στα πλαίσια του Southern 
Argolid Expedition. (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek 
Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, fig. 4.1, 
σελ 217) 
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Χάρτης 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το γεωλογικό υπόβαθρο της νότιας Αργολίδας. (Από: Jameson M., Runnels C., van 
Andel T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present 
Day, 1994, fig. 1.3, σελ. 16) 
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Χάρτης 22 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Το γεωφυσικό ανάγλυφο της νότιας Αργολίδας. Σημειώνονται ισοϋψείς ανά 100 μ. 
και ισοβαθείς στα -10 μ. και τα -100 μ. Με διακομμένες γραμμές συμβολίζονται οι 
βασικοί χείμαρροι. Με γκρίζο χρώμα ξεχωρίζουν οι σημαντικότερες κοιλάδες και τα 
υψίπεδα των Διδύμων και του Ηλιοκάστρου. (Από: Jameson M., Runnels C., van 
Andel T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present 
Day, 1994, fig. 3.2, σελ. 152) 
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Χάρτης 23 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Το υδρογραφικό δίκτυο της νότιας Αργολίδας. Με διακεκομμένες γραμμές 
σημειώνονται οι σημαντικότεροι χείμαρροι και με ρόμβους οι επίγειες και οι 
υποθαλάσσιες πηγές. (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek 
Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, fig. 3.9, 
σελ. 170) 
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Χάρτης 24 
 

 
 
 
Οι αλλαγές στην ακτογραμμή της νότιας Αργολίδας κατά το ύστερο Τεταρτογενές. 
Στη Μέση Παλαιολιθική Εποχή (περίπου 35.000 ΠΣ) η στάθμη της θάλασσας ήταν 
40 μ. χαμηλότερα, στην τελευταία παγετώνια περίοδο (περίπου 20.000 ΠΣ) 120 μ. 
χαμηλότερα, στην Ανωτέρα Παλαιολιθική Εποχή (περίπου 10.000 ΠΣ) 54 μ. 
χαμηλότερα, στη Νεολιθική Εποχή (περίπου 8.500 ΠΣ) 29 μ. χαμηλότερα, στην 
Εποχή του Χαλκού (περίπου 5.000 ΠΣ) 10 μ. χαμηλότερα και στην Κλασική Εποχή 6 
μ. χαμηλότερα  Με γκρίζο χρώμα συμβολίζονται οι κοιλάδες. (Από: Jameson M., 
Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from 
Prehistory to the Present Day, 1994, fig. 3.27, σελ. 202) 
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Χάρτης 25 
 

 
 
 
Διάγραμμα με την ακολουθία των αλλουβιακών αποθέσεων και των ενδιάμεσων 
εδαφών του ύστερου Τεταρτογενούς. (Από: van Andel T., Runnels C. & Pope K., 
Five Thousand Years of land use and abuse in the Southern Argolid, Hesperia 55, 
1986, fig. 4, σελ. 109) 
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Χάρτης 26 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί που έχουν εντοπιστεί στη νότια Αργολίδα στα πλαίσια 
του Southern Argolid Expedition. Με στιγμές συμβολίζονται οι περιοχές όπου 
εκτείνται τα εύφορα εδάφη. (Α6: Μαγούλα Σαμιώτη, B2: Ράχη Δουρούφη, B5: 
Μελίνδρα, B9: Άγιος Ανδρέας, B21: Προφήτης Ηλίας, B25: Λουτρό, B38: Άγιος 
Νικόλαος, Β84: Γιάλιζα #5, Β89: Γιάλιζα #10, B95: Πικροδάφνη #2, B97: 
Πικροδάφνη #3, B98: Πικροδάφνη #4, C1: Άγιος Σπυρίδων, C3: Λέπιτσα, C11: 
Μαγούλα Ευστρατίου - Μάσες, C24: Κουκούδι, Ε3: Θερμήσι, E5: Κουβέρτα, Ε9: 
Μαγούλα Σαμπάριζας, E13: Μαγούλα Ερμιόνης, Ε74: Ασπρόχωμα, F4: Άγιος 
Ιωάννης, F5: Προφήτης Ηλίας, F15: Μαγούλα Φούρνων, F17: Φούρνοι - Πεδιάδα, 
F18: Ουρά, F21: Φούρνοι - Βόρεια πεδιάδα #1, F29: Φούρνοι - οικία Θεοδώρου, F32: 
Πέτρες, F58: Φούρνοι Πεδιάδα #10, G9: Σπηλιά Κότηνα, G13: Ηλιόκαστρο #1, G23: 
Ηλιόκαστρο #5) (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, 
The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, fig. 6.14, σελ. 369) 
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Χάρτης 27 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η αρχική κατανομή των εύφορων εδαφών στη νότια Αργολίδα. Με μαύρο 
συμβολίζονται τα εναπομείναντα εδάφη, ενώ με γκρι φαίνεται η έκταση που 
καταλάμβαναν κατά τη Νεολιθική Εποχή. (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel 
T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 
1994, fig. 3.19, σελ. 180) 
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Χάρτης 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα πλαίσια του 
Southern Argolid Expedition στην παράλια πεδιάδα της Κοιλάδας και στην περιοχή 
βόρεια του Κρανιδίου. (C1: Άγιος Σπυρίδων, C24: Κουκούδι, C3: Λέπιτσα, C11: 
Μαγούλα Ευστρατίου - Μάσες, B2: Ράχη Δουρούφη, B5: Μελίνδρα, B38: Άγιος 
Νικόλαος, B21: Προφήτης Ηλίας, B9: Άγιος Ανδρέας, B25: Λουτρό) (Από: Jameson 
M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from 
Prehistory to the Present Day, 1994, back pocket map 2) 
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Χάρτης 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα πλαίσια του 
Southern Argolid Expedition στην παράλια πεδιάδα της Ερμιόνης. (Ε13: Μαγούλα 
Ερμιόνης, Ε74: Ασπρόχωμα) (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek 
Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, back 
pocket map 4) 
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Χάρτης 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα πλαίσια του 
Southern Argolid Expedition ανάμεσα στην Ερμιόνη και το Κρανίδι. (E5: Κουβέρτα, 
E13: Μαγούλα Ερμιόνης, B95: Πικροδάφνη #2, B97: Πικροδάφνη #3, B98: 
Πικροδάφνη #4) (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, 
The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, back pocket map 5) 
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Χάρτης 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα πλαίσια του 
Southern Argolid Expedition στην κοιλάδα των Φούρνων. (F4: Άγιος Ιωάννης, F5: 
Προφήτης Ηλίας, F15: Μαγούλα Φούρνων, F17: Φούρνοι - Πεδιάδα, F18: Ουρά, 
F21: Φούρνοι - Βόρεια πεδιάδα #1, F29: Φούρνοι - οικία Θεοδώρου, F32: Πέτρες, 
F58: Φούρνοι Πεδιάδα #10) (Από: Jameson M., Runnels C., van Andel T., A Greek 
Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day, 1994, back 
pocket map 3) 
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Χάρτης 32 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα πλαίσια του 
Southern Argolid Expedition στην πεδιάδα του Κρανιδίου και του Πόρτο Χελίου. 
(Α6: Μαγούλα Σαμιώτη, Β84: Γιάλιζα #5, Β89: Γιάλιζα #10) (Από: Jameson M., 
Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from 
Prehistory to the Present Day, 1994, back pocket map 8) 
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Χάρτης 33 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα πλαίσια του 
Southern Argolid Expedition νότια της Κοιλάδας. (Β2: Ράχη Δουρούφη, Β41: 
Παντελέικα, C1: Άγιος Σπυρίδων, C24: Κουκούδι) (Από: Jameson M., Runnels C., 
van Andel T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from Prehistory to the 
Present Day, 1994, back pocket map 1) 
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Χάρτης 34 
 

 
 
 
Οι υστεροελλαδικοί οικισμοί και οι αγροικίες που έχουν εντοπισθεί στα πλαίσια του 
Southern Argolid Expedition στο υψίπεδο του Ηλιοκάστρου. (Ε3: Θερμήσι, G9: 
Σπηλιά Κότηνα, G13: Ηλιόκαστρο #1, G23: Ηλιόκαστρο #5) (Από: Jameson M., 
Runnels C., van Andel T., A Greek Countryside, The Southern Argolid from 
Prehistory to the Present Day, 1994, back pocket map 7) 


