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ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Ν. ΙΤΑΛΙΑΝ 

Εις εφημερίδα της 17-1-1970 δημοσιεύεται ή έξης είδησις εκ Τάραντος της 

'Ιταλίας : 

«Νεκρούπολη, πού χρονολογείται άπο τον ενδέκατο π. Χ. αιώνα, άνεκαλύφθη στο 

Τόρρε Καστελούτσια, μερικά χιλιόμετρα νοτίως του Τάραντα. Εκατό περίπου 

τάφοι, άλλοι με λείψανα και άλλοι με τέφρα νεκρών, ήρθαν στο φώς. Στους τά

φους βρέθηκαν κυρίως λήκυθοι και έργα κεραμικής. Οί έρευνες τών αρχαιολόγων 

δέν επέτυχαν μέχρι της στιγμής τήν ανακάλυψη ίχνών κατοικιών, οί όποιες κανο

νικά θα έπρεπε να βρίσκονται σε μικρή απόσταση άπο τή νεκρούπολη. 

Ό «μικτός» χαρακτήρας τών τάφων αυτών επιβεβαιώνει τήν άποψη περί Μυ

κηναϊκού αποικισμού στον κόλπο του Τάραντα, πού άρχισε περί τον 14ον αίώνα 

π. Χ. και διήρκεσε και μετά τήν κατάρρευση της ηγεμονίας τών Μυκηνών τον 12ον 

αίώνα. Εκατοντάδες μυκηναϊκά είδη κεραμικής άνεκαλύφθησαν κατά τα τελευ

ταία έτη στή γύρω περιοχή, πράγμα πού αποτελεί μαρτυρία της σπουδαιότητος 

της μυκηναϊκής παρουσίας στο νοτιώτατο άκρο της ιταλικής χερσονήσου κατά 

τήν εποχή του Τρωικού πολέμου, πολύ προ του κυρίως ελληνικού αποικισμού 

τών ιστορικών χρόνων, τον ογδοον αίώνα». 

Περί τών προϊστορικών αυτών αποικιών ουδέν μέχρι πρό τίνος έγνωρίζο-

μεν. Παλαιότερον ό Κ. Παπαρρηγόπουλος (τόμος Α' σ. 298, έκδ. Έλευθ.) γρά

φει : «'Αρχαιότατη δε τών κατά τήν Ίταλίαν ελληνικών αποικιών ήτο ή Κύμη, 

τής όποιας κ α ι μ ό ν η ς (ή ύπογράμμισις ιδική μου) ή αρχή ανατρέχει εις 

χρόνους άγνωστους και προηγουμένους τών ιστορικών». 

"Ηδη, αϊ ανακαλύψεις τών ανασκαφών τών τελευταίων ετών εις τήν περι-

οχήν του Τάραντος β ε β α ι ώ ν ο υ ν Οτι ό ελληνικός αποικισμός τών ιστορι

κών χρόνων δέν είναι ό αρχικός, και οτι προηγήθη αύτοΰ ό μυκηναϊκός αποικισμός. 

Μέ τήν εύκαιρίαν ταύτην θεωροΰμεν έπίκαιρον νά ύπενθυμίσωμεν τους στ. 

του Βακχυλίδου, (έπίνικος 11 (10) 1 1 3 -ΐ 2 3 : ΑΛΕΞΙΔΑΜ$ ΜΕΤΑΠΟΝΤΙΝφ), 

εις τους όποιους γίνεται λόγος δι' άποικισμον τών 'Αχαιών—μετά τον Τρωϊκόν 

πόλεμον—εις Μεταπόντιον, δπου ούτοι καθίδρυσαν και ναον τής 'Αρτέμιδος τής 

λατρευομένης παρά τον καλλίρροον Λουσον τής βορείου Αρκαδίας («Λοΰσον ποτί 

καλλιρόαν» στ. 96). Οί στίχοι ούτοι κατά διόρθωσιν Maas είναι οί έξης : 
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( Ό ποιητής απευθύνεται προς την Λουσιάτιδα "Αρτεμιν) 

113 "Ενθεν και άρηϊφίλοις 

άνδρεσσιν ες Ιπποτρόφον πόλιν Άχαιοϊς 

115 εσπεο' συν δε τύχα 

ναίεις Μεταπόντιον, & 

χρνσέα δέσποινα λαών, 

άλσος, τό τοι ίμερόεν 

Κάσα παρ εννδρον ρόον 

120 εσσαντο, κλυταν Πριάμοι επει χρόνω 

βονλαΐσι θεών μακάρων 

πέρσαν πόλιν ενκτιμέναν 

χαλκοθωράκων μετ" Άτρειδαν. 

Μετά τάς προσφάτους ανακαλύψεις της αρχαιολογικής σκαπάνης γίνεται φανερόν, 

δτι ή παράδοσις, εις τήν οποίαν έστηρίχθη ό ποιητής, δεν είναι άπλοΰς θρύλος, 

άλλ' Ιχει ρίζας ίστορικάς και μαζί με τα τελευταία αρχαιολογικά ευρήματα ενισχύει 

το συμπέρασμα, δτι κατά τους προϊστορικούς χρόνους οι Μυκηναίοι εΖχον εγκα

ταστήσει αποικίας εις τήν Νότιον Ίταλίαν. 

ΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ 

Nunc Dimittis 

Kai δή τελευτής ευμενούς τον πρόσπολον 

έδ,ς με, Κοίραν' ώς τεθέσπισται, λαχεΐν 

εϊδον γάρ, εϊδον αυτός ήν σωτηρίαν 

απασι προύξένησας, όθνείοισι μεν 

ψώς, σώ ό' ομίλφ λαμπρον άντέλλων κλέος. 

Επίγραμμα μεταφρασθέν εκ του B e n J o n s o n 

Ό τρομέων Άίδην όλοφυρόμενός τ ε τον έσθλον 

σμικρην, οΐμαι, έχει πίστιν αναστάσεως. 

G. Μ. Lee Bedford (England) 


