
Oροπέδιο Γκίνανι  
 

Σημαντικότατες αρχαιότητες των πρώιμων ιστορικών χρόνων εντοπίζονται 
στο οροπέδιο του Γκίνανι (κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο από το 2004), στη 
νότια πλευρά του αρχαίου Ακάμαντος (σημερινής Μάλιζας), μέσα σε αλώβητο 
φυσικό τοπίο, ιδιαιτέρου κάλλους, σε ένα από τους τελευταίους, κυριολεκτικά, 
παραδείσους της Σαλαμίνος. 

Την αρχαιολογική σημασία της περιοχής Γκίνανι πρώτος διέγνωσε ο 
αείμνηστος Καθηγητής Δημήτριος Ι. Πάλλας. Οι εντατικές επιφανειακές 
έρευνες του Τομέα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην περιοχή 
αυτή, οι οποίες περιελάμβαναν καθαρισμούς ορατών λειψάνων, αποτυπώσεις, 
φωτογραφήσεις και περισυλλογή διαγνωστικών επιφανειακών οστράκων και 
άλλων ευρημάτων και όχι συστηματική ανασκαφή, προσέφεραν την πλήρη 
αρχαιολογική τεκμηρίωση εκτεταμένης οικιστικής εγκατάστασης στην 
περιοχή, με την ύπαρξη δύο οχυρωμένων ακροπόλεων (της Ακρόπολης Α στη 
θέση Κάστρο και της Ακρόπολης Β στη θέση Άσπρη Ράχη) και άλλων 
οικήσεων, αναλημμάτων και δρόμων (πρωτίστως στον λόφο Βενίστα και 
αλλού). Επετεύχθη, δε, μετά από συστηματική μελέτη των δεδομένων, η 
οριστική χρονολόγηση αυτής της μεγάλης εγκατάστασης στην Πρώιμη Εποχή 
του Σιδήρου, στο διάστημα από την Ύστατη Μυκηναϊκή/Υπομυκηναϊκή έως 
και την Γεωμετρική εποχή (τέλη 12ου/αρχές 11ου-8ο αι. π.Χ.). 

Στο Γκίνανι τεκμηριώνεται ένα ολοκληρωμένο οικιστικό σύστημα, το οποίο 
περιλαμβάνει σύνολο μνημείων και στοιχείων με χρονολογική ομοιογένεια 
(που συνιστούν ενότητα), σχεδόν μοναδικό, λόγω της εξαιρετικής διατήρησής 
του, από την Ελλάδα της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Και εξόχως 
σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Σαλαμίνος, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στην παρακολούθηση των εξελίξεων μετά την 
κατάρρευση της ανακτορικής εξουσίας και την εγκατάλειψη της Μυκηναϊκής 
πρωτεύουσας (έδρας, κατά παράδοση, των Αιακιδών και του Τελαμώνιου 
Αίαντος) στα Κανάκια, στη νοτιοδυτική ακτή. 

 

 



 
Τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής Γκίνανι, με τις Ακροπόλεις Α και Β της 
Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. © Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής 
Σαλαμίνος. 

 

 
Γκίνανι, Ακρόπολη Α. Άποψη της ακρόπολης, από τα ανατολικά. © Αρχείο 
Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Σαλαμίνος. 

 



 
Γκίνανι, Ακρόπολη Α. Βόρειο τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου, από τα 
βόρεια. © Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Σαλαμίνος. 

 

 
Γκίνανι, Ακρόπολη B. Δυτικό τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου, από τα 
βορειοδυτικά. © Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Σαλαμίνος. 
 



 
Γκίνανι, Ακρόπολη Α. Μόνωτο κύπελλο Ύστερων Γεωμετρικών χρόνων από 
κτίσμα εντός του περιβόλου. © Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής 
Σαλαμίνος. 
 


