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    The mycenaean settlement at Voundeni is one of the most 
prominent sites in the periphery of the mycenaean world. 
Excavations in the cemetery and the settlement have established 
that human presence here for almost 500 years (1500-1000 
B.C.).
      The choice of this particular location has not been accidental. 
Control of the open horizon, towards the sea and land passages, 
the naturally fortified hill at Bortzi where the settlement was, , 
fertile soils, well irrigated by the natural springs of the region and 
the existence of the soft rock (locally called kimilia) in which the 
tombs were carved are some of the advantages that have led to 
the selection of this location, as well as for its effective 
protection, exploitation of the available resources and long term 
prosperity of its inhabitants.
    The settlement at Bortzi was the nucleus of a number of 
smaller hamlets along the surrounding plains and the 
population's “refuge” in case of an emergency. Remains of these 
hamlets have come to light in various locations during rescue 
excavations.
    The selection of Bortzi as an occupation site was further 
supported by the access provided to the sea through the harbor in 
present-day Ayia swamp, on the coast north of the mycenaean 
settlement. This harbor occupied the estuary formed by the 
deposits of river Meilichos. 
    Voundeni's cemetery lies southeast of the settlement, at the 
localities called Agrapidia and Amygdalia. It occupies an area of 
1.8 hectares. N. Kyparissis was the first to investigate the site in 
1923, having excavated a small number of tombs at Agrapidia. 
Research continued on a systematic basis by L. Kolonas during 
the periods 1988-1994 and 2004-2007, resulting in the 
excavation of 75 tombs at Amygdalia. The tombs date between 
the LH IIB and LH IIIC periods (1500-1050 B.C.), while some of 
them were still used into the succeeding sub-mycenaean period 
(ca. 1000 B.C.).
      An interesting variety of chamber tomb shapes has been 
brought to light in Voundeni's cemetery. The largest ones are 
tombs 4 and 75, which, judging by their architectural details and 
their large dimensions, must have been used by members of the 
settlement’s elite. Most of the burials were accompanied by 
grave offerings, usually every-day use objects, such as pots, 
jewelry, tools, weapons and various implements useful to the 
deceased in the journey to the underworld.
     The study of these artifacts has revealed data that manifest the 
wealth and prosperity of the mycenaean population at Voundeni 
and their commercial and cultural contacts with neighboring as 
well as more distant regions, such as Messenia, Laconia, Argolid, 
Corinthia and further away to Crete, Italy, Syro-Palestine
Anatolia. Such evidence highlights the importance of the site and 
designates Voundeni as a most significant center in mycenaean 
Achaia. 
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Αεροφωτογραφία του νεκροταφείου.
Aerial view of the cemetery.

Χαρακτηριστική  κεραµεική κοσµήµατα και όπλα από το νεκροταφείο.
Characteristic pottery jewelry  and weapons from the cemetery.

Αεροφωτογραφία του οικισµού.
Aerial view of the settlement.

      Ο µυκηναϊκός οικισµός της Βούντενης αποτελεί µια από τις 
σηµαντικότερες εγκαταστάσεις της περιφέρειας του 
Μυκηναϊκού κόσµου, µε χρήση που διήρκησε σχεδόν 
πεντακόσια χρόνια (1500-1000 π.Χ). 
    Η επιλογή της θέσης δεν ήταν τυχαία. Ο έλεγχος του ανοιχτού 
προς τη θάλασσα ορίζοντα και των γύρω χερσαίων 
περασµάτων, η φυσική οχύρωση του πλατώµατος Μπόρτζι, 
όπου βρίσκεται ο οικισµός και η ύπαρξη του µαλακού 
πετρώµατος (κιµιλιά) απαραίτητου για τη διάνοιξη θαλαµωτών 
τάφων είναι ορισµένα από τα χαρακτηριστικά της περιοχής που 
έπαιξαν σηµαντικό ρόλο όχι µόνο στην επιλογή της θέσης για 
την ίδρυση του οικισµού αλλά και στην αποτελεσµατική 
προστασία και την εκµετάλλευση των διαθέσιµων 
πλουτοπαραγωγικών πηγών . 
    Ο οικισµός στη θέση Μπόρτζι αποτελούσε τον κεντρικό 
πυρήνα και σε περίπτωση κινδύνου «καταφύγιο», µιάς σειράς 
µικρότερων συνοικισµών που ήταν αναπτυγµένοι στα πεδινά 
τµήµατα της γύρω περιοχής. Οικοδοµικά στοιχεία αυτών των 
συνοικισµών έχουν αποκαλυφθεί σε διάφορα σηµεία κατά την 
διάρκεια σωστικών ανασκαφών. 
    Αποφασιστικό επίσης ρόλο για την ίδρυση του οικισµού στη 
θέση Μπόρτζι έπαιξε και η δυνατότητα διεξόδου του προς τη 
θάλασσα µέσω φυσικού λιµανιού που υπήρχε στη θέση του 
σηµερινού έλους της Αγυιάς.  
     Νοτιοανατολικά του οικισµού, στις θέσεις µε τα τοπωνύµια 
Αγραπιδιά και Αµυγδαλιά, βρίσκεται το νεκροταφείο του 
οικισµού που καταλαµβάνει έκταση 18 στρεµµάτων. Η πρώτη 
έρευνα του χώρου πραγµατοποιήθηκε το 1923 από τον Ν. 
Κυπαρίσση, ο οποίος ανέσκαψε µικρό αριθµό θαλαµωτών 
τάφων στη θέση Αγραπιδιά και συνεχίστηκε πλέον 
συστηµατικά από τον Λ. Κολώνα κατά τα έτη 1988-1994 και 
2004-2007 µε την έρευνα 78 τάφων στη θέση Αµυγδαλιά. Οι 
τάφοι χρονολογούνται στην ΥΕΙΙΒ-ΥΕΙΙΙΓ περίοδο (1500-
1050 π.Χ), σε µερικές, δε, περιπτώσεις η χρήση τους διαρκεί 
µέχρι την υποµυκηναϊκή εποχή. 
  Στο νεκροταφείο της Βούντενης συναντά κανείς 
ενδιαφέρουσα ποικιλία σχηµάτων θαλαµωτών τάφων. Οι τάφοι 
4 και 75 εξαιτίας των αρχιτεκτονικών λεπτοµερειών τους και 
των µεγάλων διαστάσεών τους πρέπει να ανήκαν σε 
αξιωµατούχους της µυκηναϊκής εγκατάστασης της Βούντενης. 
Οι νεκροί συνοδεύονταν από αντικείµενα καθηµερινής χρήσης 
(αγγεία, κοσµήµατα, εργαλεία, όπλα και σκεύη) χρήσιµα στη 
ζωή και απαραίτητα - όπως πίστευαν - στο µεταθανάτιο ταξίδι. 
     Η µελέτη των αντικειµένων αυτών αποκάλυψε στοιχεία που 
υποδηλώνουν τον πλούτο και την ευηµερία των κατοίκων της 
Βούντενης, τις εµπορικές και πολιτιστικές επαφές µε άλλες 
περιοχές, κοντινές (Μεσσηνία,  Λακωνία, Αργολιδα, Κορινθία) 
ή πιο µακρινές (Κρήτη, Ιταλία, Συροπαλαιστίνη, Ανατολία) και 
αναδεικνύουν τον οικισµό της Βούντενης ως ένα σπουδαίο 
µυκηναϊκό κέντρο της Αχαΐας.


