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Πρόλογος 

 

 

 Ο θάνατος και το μυστήριο που τον περιβάλλει είναι ένα θέμα που 

έχει απασχολήσει διαχρονικά κάθε πολιτισμό.  Ακόμη και σήμερα, άλλοτε 

προξενεί τρόμο και αποστροφή – αντιδράσεις που τον εντάσσουν στην 

κατηγορία των «θεμάτων ταμπού» κι άλλοτε αποτελεί το θέμα έναρξης 

ατέρμονων φιλοσοφικών και θρησκευτικών συζητήσεων, σημάδι μίας 

ατελούς προσπάθειας κατανόησης και τιθάσευσής του από την πλευρά 

των ανθρώπων.  

 Η αδυναμία διαχείρισης του αρνητικού φορτίου που προκαλεί η 

σκέψη του θανάτου, ο αποχωρισμός από τα αγαπημένα πρόσωπα και η 

εγκατάλειψη κάθε επιτεύγματος για το οποίο καθένας μόχθησε στον 

επίγειο κόσμο, έρχονται να μετριαστούν από την έμφυτη ροπή του 

ανθρώπου προς την ελπίδα. Για τους περισσότερους, η ελπίδα αυτή 

παραπέμπει σε μια μεταθανάτια ζωή, σε ένα ταξίδι προς τα Ηλύσια 

Πεδία και τη Γη των Μακάρων. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του 

χριστιανισμού, ο θάνατος αποτελεί τη μετάβαση από τον φθαρτό υλικό 

κόσμο στην αιώνια ζωή, εν τόπω φωτεινώ, εν τόπω χλοερώ, εν τόπω 

αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπως αναφέρει και η 

νεκρώσιμη ακολουθία. 

 Ο χριστιανισμός δεν είναι η μόνη ούτε η πρώτη θρησκεία που 

εγγυάται την μετά θάνατον ζωή και την αποζημίωση των καλών 

πράξεων των θνητών. Στην εποχή του χαλκού, στην οποία και εστιάζει η 

παρούσα μελέτη, αλλά και στους μεταγενέστερους ιστορικούς χρόνους, 

τα αντικείμενα που συνοδεύουν τους νεκρούς, οι προσφορές στην μνήμη 

τους, η εικονογραφία των τάφων και των ταφικών σκευών, όλα 

συντελούν στην άποψη πως οι άνθρωποι δεν πίστευαν ότι ο θάνατος 

ισούται με το τέλος της ύπαρξης. Αντιθέτως, οι παραπάνω ενέργειες 

φαίνεται πως αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση των αναγκαίων για τον 

νεκρό, με τα οποία εκείνος θα αποκτούσε ευημερία και θα κατάφερνε να 

ταξιδέψει στη μακρινή Γη των Μακάρων. 

 Παρά τις υποσχέσεις πλείστων θρησκειών για τη μεταθανάτια ζωή, 

ο χαμός ενός αγαπημένου προσώπου οδηγεί σε συναισθηματική 

κατάρρευση και στη βίωση έντονου πένθους. Δημιουργείται λοιπόν ένας 

κύκλος αντίφασης. Από τη μία ο θάνατος προάγεται ως μια τουλάχιστον 

μη αρνητική κατάσταση, έως και ανακουφιστική, από την άλλη 
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δημιουργεί μόνο πόνο σε αυτούς που μένουν, αφού η ανθρώπινη φύση δε 

δύναται να εκλογικεύσει το μυστήριο φορτίο του θανάτου. Πράγματι, η 

τέχνη της ύστερης εποχής του χαλκού με τις παραστάσεις γυναικών 

θρηνωδών που ενίοτε εμφανίζονται ως εξασθενημένες τραγικές φιγούρες 

φανερώνουν τη μη εξοικείωση των θνητών με την είδηση του χαμού ενός 

αγαπημένου προσώπου. Μα η ίδια ένταση του πένθους και του θρήνου 

δεν συνεχίζει ακόμη και σήμερα να υφίσταται σε χωριά και παραδοσιακές 

κοινωνίες; Εφόσον ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν 

τον θάνατο αποτελεί μια έκφανση της κοινωνίας, γίνεται σαφές ότι από 

τον προϊστορικό κόσμο έως σήμερα και ανεξαρτήτως θρησκείας, η 

έκφραση αυτή δεν έχει διαφοροποιηθεί, τουλάχιστον στις βασικές της 

εκδηλώσεις. 

 Η διαχείριση ενός θέματος το οποίο έχει ως κεντρικό άξονα το 

θάνατο, ένα κατεξοχήν θεωρητικό ζήτημα, κινείται σε λεπτές γραμμές. 

Μάλιστα, δεδομένου ότι αφορά στην εποχή του χαλκού, η θεώρηση του 

πρέπει να είναι προσεκτική, να κινείται αλλά να μη παραδίδεται 

ολοκληρωτικά στον σκοτεινό κόσμο των συμβόλων, να μελετάται σε 

συνάρτηση με τις αντιλήψεις άλλων σύγχρονων πολιτισμών αλλά να μη 

προχωρά σε αναμφισβήτητη γενίκευση συμπεριφορών και παραδόσεων, 

και τέλος, να απέχει από την εξαγωγή  απόλυτων συμπερασμάτων. 

 Βασικός άξονας της παρούσας εργασίας είναι η εικονογραφία των 

ταφικών λαρνάκων που προέρχονται από την ΥΜ Κρήτη και την ΥΕ 

Τανάγρα. Για τις μινωικές λάρνακες κύριος οδηγός είναι η μονογραφία 

του Νίκου Μερούση. Για τις λάρνακες της Τανάγρας χρησιμοποιούνται 

κατά κόρον οι δημοσιεύσεις του ανασκαφέα των νεκροταφείων της 

Τανάγρας, κ. Θεόδωρου Σπυρόπουλου καθώς και το άρθρο της Emily 

Vermeule στο JHS που αφορά στις λάρνακες οι οποίες βγήκαν στο 

εξωτερικό πριν ξεκινήσει η συστηματική ανασκαφική διερεύνηση στην 

περιοχή από τον Σπυρόπουλο. 

 Θερμές ευχαριστίες οφείλω στην Καθηγήτρια Προϊστορικής 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ίριδα Τζαχίλη για τις 

χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις της. Ήταν το πρόσωπο το οποίο με 

έφερε σε επαφή με την εξαιρετική εικονογραφία των λαρνάκων της 

Τανάγρας, οι οποίες και αποτέλεσαν το ερέθισμα για τη διαμόρφωση του 

θέματος και τη σύνταξη της παρούσας εργασίας. Να εκφράσω ιδιαίτερες 

ευχαριστίες και στα μέλη της τριμελούς επιτροπής, στην Καθηγήτρια 

Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Παυλίνα 
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Καραναστάση και στην Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας κ. 

Κατερίνα Κόπακα. 

 Για την τελική διαμόρφωση της παρούσας εργασίας και για τυχόν 

σφάλματα αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η γράφουσα, η οποία ενώ κατά 

κύριο λόγο παραθέτει παρατηρήσεις άλλων μελετητών πάνω στο θέμα, 

διατυπώνει και μερικές υποθέσεις και συμπεράσματα τα οποία 

βασίστηκαν σε προσωπικές παρατηρήσεις κατά την πραγμάτευση του 

θέματος. 
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Εισαγωγή 

 

 
 Η τροφή, η αναπαραγωγή και ο θάνατος αποτελούν τους βασικούς 

κοινούς παράγοντες της ανθρώπινης φύσης, με τον θάνατο ίσως να 

αποτελεί το σημαντικότερο μυστήριο που συμβαίνει στην ανθρώπινη 

ύπαρξη κατά τη διαδικασία από τη γέννηση έως τον τάφο1. Ο θάνατος 

αποτελεί το σημείο παύσης των βιολογικών λειτουργιών ενός οργανισμού 

και επομένως το τέλος της συσσώρευσης εμπειριών και βιωμάτων του 

ατόμου. Είναι η κρίσιμη  στιγμή που σηματοδοτεί το σημείο φυγής από 

κάθε τι γήινο και την είσοδο σε έναν μυστηριώδη και άγνωστο σε όλους 

τους θνητούς κόσμο. Η είσοδος αυτή είναι κοινή και αναπόφευκτη για 

όλους, με το μόνο που διαφέρει να είναι η χρονική στιγμή που θα ανοίξει 

για να δεχτεί τον καθένα. 

 Η σκοτεινή και ανεξιχνίαστη φύση του θανάτου είναι ένα ζήτημα 

που έχει απασχολήσει κάθε πολιτισμό, αρχαίο ή σύγχρονο. Η 

αρχαιολογία δε μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά στο πώς 

αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι το θάνατο στο παρελθόν, αλλά φανερώνει 

πώς ενεργούσαν σε ότι αφορά στον θάνατο. Σε αυτό βοηθούν τα ταφικά 

μνημεία τα οποία αναλαμβάνουν να διαφυλάξουν την ανάμνηση των 

νεκρών που κείτονται εντός. Για παράδειγμα, για τους Αιγύπτιους ο 

θάνατος φαίνεται ότι δεν αντικατόπτριζε το τέλος αλλά μια αλλαγή, ήταν 

«η νύχτα που θα οδηγούσε στη ζωή»2. Αυτό μαρτυρούν από τη μία τα 

φθαρτά υλικά από τα οποία κατασκεύαζαν τις οικίες και τα ανάκτορα και 

από την άλλη η κυρίαρχη χρήση της πέτρας στους τάφους, 

αντιπαραβάλλοντας έτσι το εφήμερο της ζωής των θνητών με την αέναη 

μετά θάνατον ζωή3.  

 Στον ελλαδικό χώρο, τα ομηρικά έπη δίνουν σημαντικές μαρτυρίες 

ως προς τις αντιλήψεις των Ελλήνων σε σχέση με το θάνατο. Θα πρέπει 

ωστόσο να είναι κανείς φειδωλός στη χρήση στοιχείων από τις αφηγήσεις 

του Ομήρου. Αν και έχουν σημειωθεί σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των 

αφηγήσεων και των αρχαιολογικών δεδομένων, δεν πρέπει να ξεχνά 

κανείς αφενός ότι τα ομηρικά έπη προέκυψαν από μια εξελισσόμενη 

προφορική παράδοση και αφετέρου ότι αντιπροσώπευαν κυρίως την 

                                                           
1 Pearson 1999: 194 
2 Taylor 2001: 12 
3 Ό.π. 



[7] 

 

εξύμνηση ενός παρελθόντος το οποίο όφειλε να λειτουργεί ως 

παρακινητής και εμψυχωτής για τις ελληνικές κοινότητες του 9ου και 8ου 

αι. π.Χ., προκειμένου να ξαναβρούν την ταυτότητά τους. Βέβαια, 

δεδομένου ότι οι βάρδοι απευθύνονταν στα βιώματα του ακροατηρίου, το 

οποίο εξακολουθούσε να τηρεί τα έθιμα των προγόνων του, περιόριζε με 

κάποιο τρόπο τον άκρατο αυτοσχεδιασμό4, μετριάζοντας έτσι την 

εισαγωγή προκλητικά παράταιρων στοιχείων. 

 Χρησιμοποιώντας λοιπόν τα έπη του Ομήρου ως μια σημαντική 

πηγή για το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνταν τα ήθη, τα 

έθιμα και οι αντιλήψεις κατά τους σκοτεινούς αλλά και τους 

προγενέστερους χρόνους και όχι σα σημείο αναφοράς ή μια 

αναμφισβήτητη ιστορική πηγή, στην παρούσα εργασία θα γίνεται συχνά 

αναφορά σε χωρία των αφηγήσεων του, προκειμένου να σημειωθούν 

πιθανές ομοιότητες με σκηνές από την εικονογραφία της ύστερης εποχής 

του χαλκού στον αιγαιακό χώρο.  

 Όσον αφορά στον θάνατο, τα έπη του Ομήρου μας πληροφορούν 

ότι είναι αναπόφευκτος και αργά ή γρήγορα θα βρει τον καθένα5. Επίσης, 

σε ένα στίχο της Ιλιάδας ο θάνατος ταυτίζεται με τον Ύπνο6. Στα ομηρικά 

έπη, με το θάνατο συντελείται ένας διαχωρισμός7. Η ψυχή αφήνει το 

νεκρό σώμα που αποσυντίθεται και πετάει μακριά, ώσπου τελικά θα 

εισέλθει στον Άδη. Η ψυχή παρουσιάζεται να απελευθερώνεται από το 

σώμα μέσω του στόματος ή μέσω μια ανοιχτής πληγής, η οποία συνήθως 

αποτελεί και την αιτία θανάτου8. Ωστόσο δε δύναται να εισέλθει στον Άδη 

μέχρις ότου ο νεκρός να ταφεί όπως πρέπει. Στην Ιλιάδα, ο νεκρός 

Πάτροκλος εμφανίζεται στον ύπνο του Αχιλλέα και τον εκλιπαρεί να 

προβεί άμεσα στην ταφή9 του, προκειμένου να περάσει τις πύλες του 

                                                           
4 Mylonas 1948: 56 
5 Στην Οδύσσεια (Γ: 236-8) η Αθηνά λέει στον Τηλέμαχο ότι ο θάνατος είναι 

κοινός για όλους. Ωστόσο, λίγα και εκλεκτά άτομα παρουσιάζονται να χαίρουν 
ευνοϊκότερες συνθήκες, όπως ο Μενέλαος, τον οποίο οι θεοί θα στείλουν στα Ηλύσια 
Πεδία, όπου θα χαίρεται ιδανικές καιρικές συνθήκες (Οδύσσεια, Δ: 561-5) και οι 
Διόσκουροι, τους οποίους τίμησε ο Δίας με κάποιου είδους αθανασία (Οδύσσεια, Λ: 300-4). 
Sourvinou – Inwood  1996: 17-8 

6 Ιλιάδα Π: 454 
7 Ιλιάδα Π: 453-5, Χ: 361-3 
8 Ιλιάδα Ι: 408-9, Ξ: 518-9, Π: 505, 856, Χ: 362, Sourvinou – Inwood 1996: 57 
9 Στον Όμηρο είναι πολύ συχνή η χρήση του ρήματος θάπτω. Ωστόσο, 

αναφέρεται στο ρήμα καίω, μιας και η καύση ήταν ο τρόπος ταφής των ανθρώπων του 
Ομήρου (Mylonas 1948: 62).   
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Άδη10. Στην Οδύσσεια, ομοίως, ο νεκρός Ελπήνορας ζητάει από τον 

Οδυσσέα μόλις γυρίσει στην Αία να τον θάψει και να τον θρηνήσει όπως 

πρέπει11. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι στον Όμηρο, για την ανακούφιση και 

την αγαλλίαση της ψυχής ήταν απαραίτητη η αποσύνθεση του σώματος 

στο πλαίσιο ενός τυπικού12. Ως προς την ουσία και την υπόσταση της 

ψυχής, εκείνη μοιάζει με την ανάσα, ενώ ως προς τη μορφή, αν και άυλη 

και ασώματη, έχει την ίδια ακριβώς εμφάνιση με τον νεκρό (είδωλον)13. 

 Η εκ φύσεως αδυναμία του ανθρώπου να εκλάβει το θάνατο ως το 

οριστικό τέλος της υπόστασής του, οδηγεί στην πίστη της ύπαρξης ενός 

κόσμου πέραν αυτού που αντιλαμβάνεται κανείς με τις αισθήσεις του, 

στον οποίο μεταβαίνει το άτομο μετά το θάνατό του. Τα έπη του Ομήρου 

μάς πληροφορούν ότι για τη μετάβαση της ψυχής του νεκρού στον κόσμο 

των σκιών είναι απαραίτητη η συμβολή ενός μέσου μεταφοράς. Το μέσο 

αυτό μπορεί να είναι ένα άρμα, μία λέμβος, ένα ζευγάρι υποδημάτων, ενώ 

πιο σπάνια, η ίδια η ψυχή ενδέχεται να είναι προικισμένη με τα δικά της 

φτερά.  

 Για τους ζωντανούς, φυσικό επακόλουθο της αναγγελίας θανάτου 

ενός προσφιλούς προσώπου είναι η εξωτερίκευση έντονου ψυχικού πόνου 

και η βίωση ενός σταδίου πένθους. Το πένθος, και ειδικότερα ο θρήνος για 

τον νεκρό, είναι ένα κοινό και οικουμενικό ίσως στοιχείο της νεκρώσιμης 

διαδικασίας, ο οποίος από τα προϊστορικά χρόνια έως και σήμερα 

συνοδεύει την ταφικές τελετές διατηρώντας μια αδιάκοπη παράδοση. 

Στον αιγαιακό χώρο της εποχής του χαλκού και των μεταγενέστερων 

ιστορικών χρόνων, μάρτυρας του θρήνου αποτελεί το μοτίβο της 

θρηνωδού το οποίο παρουσιάζεται στην ειδωλοπλαστική και στην ταφική 

εικονογραφία. Στον σύγχρονο ελλαδικό χώρο, μάρτυρες αποτελούν οι 

μοιρολογήτρες της επαρχίας14.  

 Από την ΥΕ Τανάγρα προέρχονται πήλινες γραπτές ταφικές 

λάρνακες στις οποίες εικονίζονται παραστάσεις θρηνωδών, είτε εν 

πομπή, είτε μεμονωμένες, με χαρακτηριστική την τοποθέτηση των 

                                                           
10 Ιλιάδα Ψ: 71-4 
11 Οδύσσεια Λ: 70-2 
12 Σύμφωνα με τον Mylonas (1948: 70-1) η πρακτική της παραμέρισης των οστών 

και της κλοπής κτερισμάτων από τους τάφους (ασύμφωνες με την αρχική ένδειξη 
σεβασμού στους νεκρούς που φανερώνεται από την πρέπουσα ταφή και τις ταφικές 
προσφορές) συμφωνεί με την ομηρική αντίληψη ότι με την αποσύνθεση του σώματος η 
ψυχή, ήρεμη πια, πηγαίνει στον κόσμο των νεκρών και δε γυρίζει ξανά πίσω.   

13 Καλοκαιρινός 1982: 524-5, Sourvinou – Inwood  1996: 58 
14 Caraveli Chaves 1980 
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υψωμένων άκρων στο κεφάλι. Πήλινα ειδώλια στην ακριβώς ίδια στάση 

με ανασηκωμένα χέρια που αγγίζουν το κεφάλι εντοπίστηκαν σε 

μυκηναϊκούς τάφους στην Περατή της Αττικής, στο Καμίνι της Νάξου και 

στην Ιαλυσό της Ρόδου15. Η χειρονομία αυτή επαναλαμβάνεται και σε 

πήλινες θρηνωδούς της γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου16, καθώς και 

στις παραστάσεις των γεωμετρικών αγγείων με τις σκηνές της πρόθεσης 

και της εκφοράς του νεκρού (Πιν.18α,β). Επίσης, ένας αριθμός 

κυκλαδικών ειδωλίων παρουσιάζει στο πρόσωπο εγχάρακτη ή ζωγραφική 

διακόσμηση η οποία θα μπορούσε να ταυτιστεί με δάκρυα ή με χάραγμα 

του δέρματος ως αποτέλεσμα έντονου οδυρμού17. Εντούτοις, για τα 

τελευταία δε θα γίνει περισσότερη αναφορά, δεδομένου ότι ενώ η 

υπόθεση αυτή φαίνεται ελκυστική, σύμφωνα με την προσωπική άποψη 

της γράφουσας στερείται πειστικότητας. 

  Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η εικαστική αποτύπωση του 

θανάτου και του πένθους στον αιγαιακό χώρο της εποχής του χαλκού. Ως 

αιγαιακός χώρος ορίζονται οι περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο 

πέλαγος, όπως η Κρήτη, οι ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας και τα νησιά. 

Η προσέγγιση της αποτύπωσης του θανάτου, εκτός από τις σαφείς 

απεικονίσεις όπως τη σκηνή της πρόθεσης, θα συμπεριλάβει και μια 

απόπειρα εξέτασης ενός αριθμού μοτίβων που ενδεχομένως να 

λειτουργούν ως σύμβολα. Έμφαση θα δοθεί στις διακοσμημένες μινωικές 

και μυκηναϊκές λάρνακες, ενώ συνδυαστικά θα γίνεται αναφορά και στην 

εικονογραφία ταφικών αγγείων, σε κάποια χρυσά ταφικά κοσμήματα και 

στα ειδώλια θρηνωδών από την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Η 

λειτουργία της λάρνακας και πολλών εικονιστικών αγγείων που έχουν 

βρεθεί σε ταφικά περιβάλλοντα ως ταφικά σκεύη, φορτίζει την 

εικονογραφία των συγκεκριμένων τεχνέργων με ένα βαρύνον νόημα και 

μία λανθάνουσα σημασία, η οποία και θα ερευνηθεί.  

 Σε συνάρτηση με την αποτύπωση του θανάτου θα μελετηθούν και 

τα μοτίβα εκείνα που πιθανότατα έχουν να κάνουν με την ελπίδα της 

μεταθανάτιας ύπαρξης. Η ελπίδα σε μία κατά κάποιον τρόπο 

μεταθανάτια ζωή μπορεί να υποδηλώνεται από την εικονογράφηση 

μέσων μεταφοράς όπως αρμάτων και λέμβων ή ακόμα και ομοιωμάτων 

                                                           
15 Kurtz, Boardman 1994: 28. Βλ. υποκεφ. 2.2.3 
16 Kurtz, Boardman 1994. Για γεωμετρικές θρηνωδούς βλ. εικ.6. Για αρχαϊκές βλ. 

εικ.12, 15, 16 
17 Hoffman 2002 
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αυτών μέσα σε ταφικά περιβάλλοντα κι επίσης από την εικονογράφηση 

πλασμάτων του θαλάσσιου και ζωικού βασιλείου που πιθανώς αποτελούν 

σύμβολα του θανάτου ή τρόπον τινά αναγέννησης, όπως του χταποδιού 

και της πεταλούδας. 

 Την ελπίδα για μετά θάνατον ζωή μαρτυρούν και τα κτερίσματα 

και οι προσφορές στον τάφο. Αγγεία, όπλα, κοσμήματα και αντικείμενα 

γενικής χρήσης, τα οποία θα ήταν χρήσιμα στον νεκρό και μετά θάνατον, 

καθώς και προσφορές στέρεων και υγρών τροφών μέσα σε όρθια αγγεία 

έτοιμα προς χρήση τα οποία θα λειτουργούσαν ως μέσο «επιβίωσης» για 

τους νεκρούς στον Άλλο Κόσμο, όλα μαρτυρούν την πίστη ότι με τον 

θάνατο δεν ερχόταν και η παύση της υπόστασής του νεκρού. Η συνέχεια 

της υπόστασης, ωστόσο, δε φαίνεται να αφορά το σαρκικό σκέλος αλλά το 

πνευματικό, στοιχείο που αποδεικνύεται  από το γεγονός ότι ενώ έθαβαν 

τους νεκρούς σύμφωνα με το καθιερωμένο τελετουργικό, μετά την 

αποσύνθεση του σώματος δεν έδειχναν πια σεβασμό ή προσοχή στα οστά 

του νεκρού. Φαίνεται λοιπόν πως επικρατούσε η πίστη πως το πνεύμα 

κατοικούσε στο σώμα του νεκρού έως ότου εκείνο να αποσυντεθεί18.    

 

  

                                                           
18

 Branigan 1970: 120, Mylonas 1948: 70-1 
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Κεφάλαιο 1. Η εικαστική αποτύπωση του θανάτου και της 

   ελπίδας για μεταθανάτια ζωή στη μινωική  

   Κρήτη της ύστερης εποχής του χαλκού και  

   στον ύστερο μυκηναϊκό κόσμο  

 

 
1.1. Μινωικές και μυκηναϊκές λάρνακες. 

Αντιπαραβολή. Τυπολογία και εικονογραφία 

 

 

1.1.1. Λάρνακες από τη μινωική Κρήτη  

 

 
Κάθε είδους σκεύος που χρησιμοποιείται για την υποδοχή της 

σωρού, όπως είναι ο πίθος, το ξύλινο κιβώτιο και η πήλινη, ή σπανιότερα 

λίθινη, λάρνακα, αποτελεί ένα κεντρικό σημείο αναφοράς του 

ενταφιασμού. Η στενή φυσική σχέση του σκεύους με το σώμα του νεκρού 

προσδίδει στο ταφικό σύνολο συμβολική φόρτιση, και μάλιστα, στις 

περιπτώσεις όπου παρουσιάζει διακόσμηση, είναι δυνατόν να αποτελεί 

φορέα πολυεπίπεδων μηνυμάτων, διαφωτίζοντας θέματα κοινωνικών 

πρακτικών, καθώς επίσης και μια σημαντική πηγή στην προσπάθεια 

ανακατασκευής της ιδεολογίας της κοινωνίας για το θάνατο και την 

κοινωνική ταυτότητα των νεκρών19. Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι 

πήλινες λάρνακες από τη Μινωική Κρήτη και σε ποιό βαθμό η 

εικονογραφία τους ενδέχεται να είναι συμβολική, αποτυπώνοντας όψεις 

του θανάτου.  

Οι πρώτες πήλινες λάρνακες εμφανίζονται στο τέλος της ΠΜ 

περιόδου και φτάνουν μέχρι τη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο20. Για τις περιόδους ΥΜ Ι - 

ΙΙ δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία, ενώ η ευρεία διάδοσή τους σημειώνεται 

μετά την καταστροφή των κρητικών ανακτόρων, στις περιόδους ΥΜ ΙΙΙ Α - 

Β21. Στην ΥΜ ΙΙΙ περίοδο, η λάρνακα απαντάται σε δύο σταθερά σχήματα, 

του κιβωτίου (Πιν.1α,β) και του λουτήρα22 (Πιν. 1γ,δ). Έχουν σχεδόν το ίδιο 

μέγεθος, με το μήκος να κυμαίνεται από 90 έως 150 εκ., με πλάτος από 35 

                                                           
19

 Preston 2004: 178 
20 Κατά το χρονολογικό σύστημα του Sir Arthur Evans 
21 Rutkowski 1968: 220-225. Για την καταγωγή και προέλευση των λαρνάκων έχουν 

εκφραστεί διάφορες απόψεις (Preston 2004: 183-185, Rutkowski 1968: 219-220) 
22 Στη βιβλιογραφία έχουν λάβει την ονομασία κιβωτιόσχημες και λουτηροειδείς 
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έως 60 εκ. και με ύψος από 50 έως 85 εκ.  

Οι κιβωτιόσχημες λάρνακες εντοπίζονται αποκλειστικά σχεδόν σε 

τάφους και αποτελούν καθαρή απομίμηση ενός ξύλινου κιβωτίου. 

Συνήθως φέρουν τέσσερα συμφυή πόδια, λιγότερο συχνά έξι πόδια ή 

ακόμη σπανιότερα τα στερούνται. Άλλοτε φέρουν κάλυμμα κι άλλοτε όχι, 

ενώ το κάλυμμα αυτό μπορεί να είναι αμφικλινές, σαμαρωτό ή επίπεδο. 

Διαθέτουν περιχείλωμα, φατνώματα, παραστάδες,  και οριζόντιες, 

κάθετες ή διαγώνιες λαβές. Όταν φέρουν γραπτή διακόσμηση23, εκείνη 

περιορίζεται στις εξωτερικές επιφάνειες του σώματος και του 

καλύμματος. Τέλος, πολλές κιβωτιόσχημες λάρνακες φέρουν οπές 

στερέωσης στο σώμα ή και στο κάλυμμα. Επίσης, φέρουν οπές και στον 

πυθμένα. Οι τελευταίες, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

εξυπηρετούσαν την στερέωση του καλύμματος στο κιβώτιο, χρησίμευαν 

στη διευκόλυνση της σήψης του νεκρού σώματος με την είσοδο του αέρα 

και στην αποβολή των υγρών που παράγονταν από την εν λόγω 

διαδικασία , και τέλος, στη σωστότερη όπτηση της λάρνακας24.  

Οι λουτηροειδείς λάρνακες, από την άλλη, εντοπίζονται σε ποικίλα 

περιβάλλοντα. Συναντώνται σε ανάκτορα και σπίτια όπου χρησιμεύουν 

ως πραγματικοί λουτήρες αλλά και στα νεκροταφεία, ως ταφικά σκεύη. 

Έχουν ελλειψοειδή κάτοψη, είναι συνήθως επικλινείς προς το κάτω μέρος, 

έχουν λαβές, στερούνται ποδιών και σπανίως φέρουν κάλυμμα. Η κάλυψη 

του νεκρού πιθανώς να γινόταν με τη βοήθεια φθαρτών υλικών, όπως 

δέρμα ή ύφασμα, και τα οποία δεν ήταν δυνατό να ανιχνευτούν κατά την 

ανασκαφή25. Σε αντίθεση με τις κιβωτιόσχημες λάρνακες, εκτός από την 

εξωτερική τους όψη συνήθως διακοσμούνται και στην εσωτερική. 

Στην Κρήτη, η σειρά των γραπτών λαρνάκων ξεκινά την ΥΜ ΙΙΙ Α 

περίοδο, γύρω στο 1400 π.Χ., με το παράδειγμα της λίθινης σαρκοφάγου 

της Αγίας Τριάδας26 (Πιν.2). Τον 14ο αι, η κιβωτιόσχημη λάρνακα αποτελεί 
                                                           
23 Εκτός από το γραπτό διάκοσμο δε λείπουν και περιπτώσεις πήλινων λαρνάκων 

που σώζουν πλαστική ή εγχάρακτη διακόσμηση. Εγχάρακτη (ή κατά τον Ξανθουδίδη 
(1904, 4-5), έντυπη διακόσμηση) φέρει λάρνακα από τη θέση Αρτσά του Ηρακλείου 
Κρήτης, όπου οι παραστάδες της λάρνακας κοσμούνται με ζώνη από κύκλους με ακτίνες 
(Μερούσης 2000:117, νο.29). Στις κιβωτιόσχημες λάρνακες η πλαστική διακόσμηση 
περιορίζεται στη δοκό του καλύμματος τους, όπου τα άκρα των δοκών μπορεί να 
καταλήγουν σε πλαστική προτομή λιονταριού (Μερούσης 2000: 120-1, νο.37), ή σε 
πλαστική κεφαλή κερασφόρου ζώου, συνήθως ταύρου (Μερούσης 2000: 131-2, νο.65, σ. 
133, νο.69, σ. 133-4, νο.70, σ. 134, νο.71, σ. 135, νο.72, σ. 140, νο.84)   

24 Μιχαηλίδου –Παππά 1972: 333-7, 343-4 
25 Σπηλιωτοπούλου 2010: 129 
26 Long 1974 
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ένα τυπικό πλέον ταφικό σκεύος στην Κρήτη. Μάλιστα, η πλειονότητα 

των κιβωτίων αυτών είναι διακοσμημένη. Τα εικονογραφικά θέματα 

περιλαμβάνουν ποικίλα αφηρημένα σχέδια, φυτικά και θαλάσσια μοτίβα, 

σκηνές κυνηγίου, ζώα, πουλιά, ανθρώπινες μορφές, άρματα, καθιστώντας 

τες ίσως ως την πλουσιότερη πηγή εικονιστικής τέχνης της ΥΜΙΙΙ Κρήτης27 

(Πιν.3-7α,β). 

Η διακόσμηση των μινωικών λαρνάκων φαίνεται πως ήταν έργο 

των ίδιων των αγγειογράφων ή ατόμων που εργάζονταν πλησίον τους και 

είχαν στενή επαφή με αυτούς28. Η εικονογραφία τους παρουσιάζει 

τεχνοτροπική ομοιογένεια με τους ανακτορικούς πιθαμφορείς της ΥΜΙΒ 

και της ΥΜ ΙΙΙ Α2 περιόδου29 (Πιν.8) αλλά και με το σύνολο της 

αγγειογραφίας, από την οποία φαίνεται να επηρεάστηκε και να άντλησε 

μεγάλο μέρος του θεματολογίου της.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι μινωικές λάρνακες που εξετάζονται 

χρησιμοποιούνταν ως ταφικά σκεύη. Ως εκ τούτου, και η εικονογραφία 

τους μπορεί να χαρακτηριστεί ταφική. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό της 

εικονογραφίας των ΥΜ ΙΙΙ λαρνάκων είναι ότι ενώ προορίζεται για σκεύη 

ενταφιασμού, αν εξαιρέσει κανείς μια σκηνή πρόθεσης του νεκρού που 

εμφανίζεται συσκοτισμένη στο κάλυμμα μίας κιβωτιόσχημης λάρνακας 

από την Πηγή Ρεθύμνου30 (Πιν.5γ-δ), δεν εκπέμπει σαφή ταφικά 

μηνύματα. 

Ο Ν. Μερούσης31 διακρίνει τους θεματικούς κύκλους των 

παραστάσεων  στις ΥΜ ΙΙΙ λάρνακες σε τρεις κατηγορίες: σε εκείνες που 

σχετίζονται άμεσα με τη θρησκευτική εικονογραφία και τα τρέχοντα 

τελετουργικά δρώμενα, σε εκείνες των οποίων τα θέματα αντλούνται από 

τη φύση και τέλος σε λάρνακες με παραστάσεις με ανεικονικά θέματα. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο μέρος του θεματολογίου των 

λαρνάκων ταυτίζεται με εκείνο της αγγειογραφίας32. Ως εκ τούτου, 

φαίνεται πως η έμπνευση των αγγειογράφων και των λαρνακογράφων 

ήταν κοινή. 

Είναι δυνατό να ισχυριστεί κανείς, όπως αναφέρθηκε 
                                                           
27 Για την εικονογραφία βλ. Μερούσης 2000, Σπηλιωτοπούλου 2010 
28 Μερούσης 2000: 406 
29 Για τους ανακτορικούς πιθαμφορείς βλ. Betancourt 1985: 215-9, πιν.24 α-δ και 

πιν.25 α-γ 
30 Μερούσης 2000: 175-176, 540-541. Βλ. σ. 21-23 
31 Μερούσης 2000b: 270 
32 Για τη μινωική αγγειογραφία βλ. Betancourt 1985, Momigliano 2007, Niemeier 

1985 
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προηγουμένως, ότι τα άτομα που διακοσμούσαν τις λάρνακες πιθανότατα 

ήταν τα ίδια που διακοσμούσαν και τα αγγεία, ότι οι τεχνίτες αυτοί 

συνέχιζαν να αποτυπώνουν πάνω στα σκεύη τα μοτίβα και τις σκηνές 

που ήδη ήξεραν και ήταν ήδη συνηθισμένοι να δημιουργούν33. Η τεχνική 

και ο τρόπος απόδοσης των θεμάτων ήταν ο ίδιος, με τη διαφορά ότι τη 

θέση των αγγείων έπαιρναν οι λάρνακες. Το γεγονός αυτό, αναιρεί εν 

μέρει την παραπάνω διαπίστωση ότι το θεματολόγιο των λαρνάκων είναι 

αποκλειστικά ταφικό. Ωστόσο, διαψεύδεται από την ταφική εικονογραφία 

των μυκηναϊκών λαρνάκων από την Τανάγρα που αποτυπώνει σαφώς 

τον θάνατο και το πένθος.  

 Στο σημείο αυτό πρέπει να διατυπωθεί κι ένας αντίλογος σύμφωνα 

με τον οποίο το θεματολόγιο της αγγειογραφίας δεν είναι απαραίτητα 

αμιγώς διακοσμητικό και ότι στερείται περιεχομένου. Η εικονογραφία 

είναι η γλώσσα μέσω της οποίας ένας πολιτισμός, με τη βοήθεια ενός 

συστήματος σχέσεων, κωδικοποιεί τις ανταποκρίσεις του στο φυσικό 

κόσμο. Η εικονογραφία αποτελεί λοιπόν μία σημειολογία34 η οποία δεν 

είναι πάντα σαφής, ούτε μεταδίδει σε όλες τις περιπτώσεις ένα και 

μοναδικό μήνυμα. Ο Ν. Μερούσης χαρακτηριστικά αναφέρει «Καθώς 

μάλιστα το διακοσμημένο αγγείο και η θεματογραφία του λειτουργούν σε 

πολλά και συχνά διαφορετικά συμφραζόμενα είναι φυσικό τα μηνύματα 

που μεταφέρουν να μην είναι στατικά αλλά πολύσημα και ανοιχτά σε 

οποιαδήποτε ερμηνεία από αυτούς που τα χρησιμοποιούν» 35. Υποστηρίζει 

λοιπόν ότι ακόμη κι αν το θεματολόγιο των λαρνάκων είναι δανεισμένο 

από την αγγειογραφία, δε συνεπάγεται ότι ο ρόλος του είναι απλώς 

διακοσμητικός. Αντιθέτως, είναι καλύτερα το νόημα κάθε παράστασης να 

εξαρτάται κάθε φορά από τις συνάφειες, δηλαδή από το είδος της 

επιφάνειας πάνω στην οποία παρουσιάζεται, τον προορισμό του 

αντικειμένου, τον τρόπο απεικόνισης καθώς και από τα λοιπά μοτίβα που 

το συνοδεύουν36. Δεδομένου ότι οι λάρνακες εντοπίζονται σε ταφικά 

συμφραζόμενα, προτείνει ότι το θεματολόγιό τους δεν αντιπροσωπεύει 

                                                           
33 Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες λάρνακες παρουσιάζουν θέματα τα οποία 

δε χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται σπάνια στη διακοσμημένη κεραμική, όπως 
παραστάσεις μορφών, πλοίων και αρμάτων. Παραστάσεις μορφών παρουσιάζονται 
συνολικά σε δεκατρείς λάρνακες, αρμάτων σε τέσσερις και λέμβων σε τρεις (Μερούσης 
2000b: 269). 

34 Morgan 1985: 7 
35 Μερούσης: 2000: 413-4 
36 Laffineur 1990: 117 
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κατ’ ανάγκη το ρεαλιστικό παράλληλό του αλλά εμπεριέχει μια τακτική 

κωδικοποίησης με ανάλογες ταφικές και θρησκευτικές διαστάσεις. 

Ο Ν. Μερούσης ουσιαστικά αναφέρει ότι είναι προτιμότερο κάθε 

μοτίβο της εικονογραφίας των λαρνάκων να αντιμετωπίζεται όχι 

μεμονωμένα αλλά ως σύνολο, ως θέμα, συνδυαστικά με άλλα μοτίβα, κι 

αυτό γιατί είναι δυνατόν κάποια μοτίβα να αποκτούν νόημα καθώς 

συνδέονται με κάποια άλλα37. Προτείνει ότι «Ίσως το μήνυμα που 

εκπέμπουν αυτές οι παραστάσεις, το οποίο άλλοι ερμηνεύουν ως 

συμβολικό και άλλοι ως διακοσμητικό, είναι εκ των ένδον τόσο 

διφορούμενο, αμφίσημο και υπαινικτικό, που πιθανώς μετέφερε 

ταυτόχρονα και τους δύο τύπους μηνυμάτων»38. Ο Ρεθεμιωτάκης 

περιγράφοντας μια διακοσμημένη λάρνακα από το Καβροχώρι Ηρακλείου 

(Πιν.6α-ε), προχωρεί στη διάκριση μεταξύ των διακοσμητικών θεμάτων 

και των θεμάτων που έχουν κάποιο βαθύτερο περιεχόμενο, ταφικό ή 

θρησκευτικό39. Επισημαίνει ωστόσο, συμφωνώντας με τον Μερούση, ότι 

δεν αποκλείεται και κάποια από τα θέματα που χαρακτηρίζονται ως 

διακοσμητικά, να κρύβουν και εκείνα ένα λανθάνον περιεχόμενο, κυρίως 

βάσει των εικονιστικών συνδυασμών μέσα στους οποίους 

παρουσιάζονται. 

Κατά τη γνώμη μου, η ύπαρξη πλούσια διακοσμημένων σκευών 

(λαρνάκων ή αγγείων), είτε ανεικονικής είτε παραστατικής τεχνοτροπίας, 

τα οποία τοποθετούνται εντός του τάφου και ως εκ τούτου μένουν 

αθέατα, εκτός από έκφραση αγάπης και σεβασμού προς τον νεκρό, θα 

μπορούσε και να αποτελούν μια προσπάθεια για την κατά κάποιο τρόπο 

εξασφάλιση του εκλιπόντος, μέσω της εικονογραφίας που τον πλαισιώνει, 

του απαραίτητου περιβάλλοντος εντός του οποίου ο νεκρός θα μπορούσε 

να συνεχίσει την ύπαρξη του σε ένα άλλο επίπεδο, άγνωστο στους 

ζωντανούς.  Η υπόθεση αυτή από μόνη της παραπέμπει σε μία πίστη για 

μετά θάνατον ύπαρξη. Στο σημείο αυτό μπορεί κανείς να 

αντιπαραβάλλει τη διακόσμηση των αιγυπτιακών τάφων με χρησμούς 

που θα ήταν χρήσιμοι κατά το ταξίδι του νεκρού στον Άλλο Κόσμο ή και 

την εναπόθεση ομοιωμάτων μορφών (υπηρετών) οι οποίες θα τους 

βοηθούσαν στη μετά θάνατον ζωή. 

                                                           
37 Μερούσης 2000: 42. Με την άποψη αυτή συμφωνεί και η Morgan (1985: 14), η 

οποία δίνει μεγάλη βάση στη μελέτη των σχέσεων και στις συντακτικές δομές που 
συντελούν στην παραγωγή μιας σύνθετης σημασίας. 

38 Μερούσης 2000β: 271-2 
39 Ρεθεμιωτάκης 1979: 243 
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Τέλος, η εικονογράφηση αυτή θα μπορούσε ακόμα να ειδωθεί και 

ως μια προσπάθεια διαχείρισης του θλιβερού θανάτου μέσω ενός 

εξωραϊσμού που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Σε κάθε περίπτωση, 

θεωρώ ότι η εικονογράφηση ενός ταφικού σκεύους, αν όχι στο σύνολο της, 

έστω σε ένα μέρος της, λαμβάνει αυτόματα συμβολικές προεκτάσεις. 

 

 

 

1.1.2. Λάρνακες από την ΥΕ Τανάγρα 

 

 

Από τους χιλιάδες τάφους που έχουν ανασκαφεί έως σήμερα στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, εκείνοι που περιελάμβαναν ταφή σε λάρνακα είναι 

ελάχιστοι. Από τους τελευταίους, σχεδόν όλοι χρονολογούνται στον 13ο 

και στον πρώιμο 12ο αι40. Ως εκ τούτου, ο εντοπισμός δεκάδων λαρνάκων 

σε δυο ΥΕ νεκροταφεία της Τανάγρας, και μάλιστα με εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα ταφική εικονογραφία, ήταν επόμενο να προκαλέσει 

εντύπωση και προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα.  

Η Τανάγρα βρίσκεται στη νοτιανατολική Βοιωτία, κοντά στα 

σύνορα με την Αττική. Τα ευρήματα των ανασκαφών από την ευρύτερη 

περιοχή της Θήβας, και ιδίως εκείνα των προϊστορικών χρόνων είναι 

πλούσια, φανερώνοντας έτσι τη σπουδαιότητα της περιοχής την εποχή 

εκείνη, σπουδαιότητα που οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην προνομιούχο 

θέση της, η οποία ήλεγχε τους δρόμους που ένωναν την Πελοπόννησο και 

την Αττική με τη βορειότερη Ελλάδα41. Τα νεκροταφεία που παρουσίασαν 

το έθιμο της ταφής σε λάρνακα είναι δύο, στις θέσεις Δένδρον και 

Λέδεζα42. Οι θέσεις αυτές εντοπίζονται 700 μ. και 400 μ. αντίστοιχα 

ανατολικά του χωριού της Τανάγρας και χρονολογούνται στους ΥΕ ΙΙΙ Α-Β 

χρόνους. Συγκεκριμένα, το νεκροταφείο στη θέση Δένδρον άρχισε να 

χρησιμοποιείται στην ΥΕ ΙΙΙ Α περίοδο, ενώ εκείνο της θέσης Λέδεζα είναι 

λίγο μεταγενέστερο, με την πρώτη του χρήση να τοποθετείται στο τέλος 

της ίδιας περιόδου43. Οι λαθρανασκαφές που προηγήθηκαν της 

συστηματικής ανασκαφής που διεξήχθη από το έτος 1968 μέχρι και το 

                                                           
40 Vermeule 1965: 124 
41 Δημακοπούλου, Κόνσολα 1981: 18-9 
42 Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ως Γέφυρα 
43 Σπυρόπουλος 1971: 10 
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έτος 1976 υπό τη διεύθυνση του επιμελητή αρχαιοτήτων κ. Θ. Γ. 

Σπυρόπουλου44 δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του ακριβή αριθμού των 

λαρνάκων. Επίσης, δεδομένου ότι οι λάρνακες της Τανάγρας δεν έχουν 

ακόμη δημοσιευτεί στο σύνολο τους, δεν υπάρχει κάποιος συγκεντρωτικός 

κατάλογος, καθιστώντας έτσι δύσκολη τη συνολική θεώρησή τους. 

Οι λάρνακες από την Τανάγρα είναι μικρού μεγέθους, από 0,40 έως 

1,10 μ45. Φέρουν τέσσερα συμφυή πόδια  και στον πυθμένα συνήθως 

φέρουν οπές. Η κατασκευή τους είναι μάλλον πρόχειρη. Τα τοιχώματα 

είναι συνήθως επικλινή και τα καλύμματα σπάνια εφαρμόζουν σωστά  

στα κιβώτια, στοιχεία που αποδεικνύουν πως η όπτηση δεν 

πραγματοποιείτο επιτυχώς46. Ο πηλός από τον οποίο έχουν 

κατασκευαστεί είναι τραχύς, με προσμείξεις χαλικιού και φυτικών ινών. 

Οι περισσότερες διακοσμούνται απευθείας πάνω στον κιτρινορόδινο 

πηλό, ενώ δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις όπου ο πηλός φέρει ένα 

ροδίζον επίχρισμα, πάνω στο οποίο σημειώνεται η διακόσμηση με θαμπό 

κόκκινο ή μαύρο χρώμα47. 

 Έχουν εκφραστεί αρκετές υποθέσεις σχετικά με την εύρεση 

ταφικών λαρνάκων στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η εξέταση του πηλού 

φανέρωσε ότι είναι βοιωτικής προέλευσης και πιθανότατα από την ίδια 

την Τανάγρα, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο κατασκευής των εν λόγω 

λαρνάκων στην Κρήτη και της εισαγωγής τους στην κοινότητα της 

Τανάγρας48. Ένα ακόμη επιχείρημα που ενισχύει την άποψη του 

αποκλεισμού της εισαγωγής τους από την Κρήτη, είναι ότι τόσο μεγάλου 

μεγέθους, βάρους49 και τόσο εύθραυστα κομμάτια θα ήταν ανέφικτο να 

ταξιδέψουν μέχρι την Τανάγρα50. Επιπροσθέτως, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

οι λάρνακες δεν ήταν ένα φαινόμενο αποκλειστικά μινωικό. Αντιθέτως, 

ήταν διαδεδομένες σε όλο το Αιγαίο, την Κύπρο, τη Ρόδο, την Αίγινα, τη 

Νάξο και την Κεφαλονιά, την Αργολίδα και τον Άγιο Κοσμά51. Δε μπορεί 

                                                           
44 Ενδεικτικά, βλ. Ορλάνδος 1969, 1971, 1973, 1974, 1976, 1977, Σπυρόπουλος 

1969α,β, 1970α,β, 1971α, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1981, 1983,  Spyropoulos 1972, 
Vermeule 1965 

45 Vermeule 1965: 126 
46 Σπυρόπουλος 1974: 20 
47 Vermeule 1965: 126,  Σπυρόπουλος 1974: 20  
48 Vermeule 1965: 125 
49 Μία κιβωτιόσχημη λάρνακα ζυγίζει περίπου 250 έως 300 κιλά (Μερούσης 2000: 

404) 
50 Burke 2006: 71, Vermeule 1965: 137 
51 Δημακοπούλου 1987β: 74, Vermeule, Travlos 1966: 72 
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να αποκλειστεί λοιπόν το ενδεχόμενο οι λάρνακες αυτές να αποτελούσαν 

και στην κατασκευή και στη διακόσμηση μια αμιγώς μυκηναϊκή 

κατασκευή. Ο Σπυρόπουλος θεωρεί πιθανή την άφιξη Κρητών στην 

Τανάγρα στην ΥΕ ΙΙΙ Β1 περίοδο, οι οποίοι και θα μετέφεραν το ταφικό 

έθιμο της ταφής σε λάρνακα52. Η Ν. Μαρινάτου από την άλλη, αποκλείει 

το ενδεχόμενο ότι η εύρεση λαρνάκων στην Τανάγρα δηλώνει μινωική 

παρουσία στην περιοχή53. Όποια και αν είναι η αλήθεια, η εύρεση ενός 

μεγάλου αριθμού λαρνάκων σε δύο γειτονικά ΥΕ νεκροταφεία πιστοποιεί 

ότι η κοινότητα της Τανάγρας είχε γνώση του μινωικού εθίμου ταφής και 

επέλεξε να ακολουθήσει αυτήν την παράδοση, δίνοντάς της ωστόσο μια 

νέα πνοή ως προς τη διακόσμησή της. 

Αν και η Τανάγρα ακολουθεί την παράδοση της Κρήτης του 

ενταφιασμού των νεκρών σε λάρνακες, η κατασκευή των λαρνάκων δεν 

είναι πανομοιότυπη με εκείνων της Κρήτης. Οι ηπειρωτικές λάρνακες 

είναι κιβώτια ποικίλου μεγέθους, κατασκευασμένα από τέσσερις πήλινες 

πλάκες που έχουν συνενωθεί. Όλες έχουν κάλυμμα, συνήθως επίπεδο και 

σπανίως σαμαρωτό. Οι κρητικές, από την άλλη, φέρουν αετωματικό  ή 

σαμαρωτό κάλυμμα (πλην των λουτηροειδών) και περιστασιακά φέρουν 

λαβές. 

Η απόσταση μεταξύ των μινωικών και των λαρνάκων της 

Τανάγρας μεγαλώνει όταν γίνεται λόγος για τη ζωγραφική διακόσμηση 

που αυτές παρουσιάζουν. Οι παραστάσεις των λαρνάκων της Τανάγρας 

συνδέονται περισσότερο με τη μυκηναϊκή τοιχογραφία και τα μυκηναϊκά 

εικονιστικά αγγεία παρά με τη μινωική τέχνη54. Το γεγονός ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις παρουσιάζονται και μινωικά θέματα, θα μπορούσε να 

δικαιολογηθεί από τις στενές σχέσεις που υπήρχαν την εποχή αυτή 

μεταξύ της Κρήτης και του ελλαδικού χώρου55.  

Πράγματι, η επιλογή των θεμάτων στην εικονογραφία καθώς και ο 

τρόπος απόδοσης του σχεδίου των λαρνάκων της Τανάγρας αποκλίνουν 

σημαντικά από εκείνα των μινωικών. Οι μινωικές λάρνακες 

χαρακτηρίζονται από την έντονη διακοσμητικότητα. Τα μινωικά τοπία 

παραπέμπουν σε έναν ιδεατό κόσμο, στον οποίο κάποιες φορές 

εμπλέκονται ταυτόχρονα πουλιά, χερσαία και θαλάσσια φυτά και 

                                                           
52 Σπυρόπουλος 1976: 28 
53 Marinatos 1997: 281 
54 Burke 2006: 72, Marinatos 1997: 281  
55 Δημακοπούλου, Κόνσολα 1981: 82 
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θαλάσσια πλάσματα56. Τα τοπία των λαρνάκων της Τανάγρας είναι 

επίσης φανταστικά, λείπει ωστόσο η έντονη διακοσμητικότητα. Τα 

διακοσμητικά μοτίβα που συμπληρώνουν τις παραστάσεις περιορίζονται 

στο ζατρίκιο, στα φύλλα του κισσού, στο φολιδωτό κόσμημα και στη 

σπείρα, με το ζατρίκιο να απαντά σχεδόν αποκλειστικά στις παραστάδες 

και μεταξύ των φατνωμάτων των μακριών πλευρών των λαρνάκων. Οι 

σκηνές από τη φύση είναι ελάχιστες, ενώ μοτίβα από το θαλάσσιο κόσμο 

είναι σχεδόν ανύπαρκτα57. 

Ως προς το περιεχόμενο, η διακόσμηση των λαρνάκων της 

Τανάγρας δεν περιορίζεται στο συμβολισμό αλλά προχωρά με 

πειραματισμό στη σαφή απεικόνιση του θανάτου και του ταφικού 

τελετουργικού. Οι παραστάσεις αυτές αποτελούν την αποτύπωση των 

μυκηναϊκών νεκρικών τελετών, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν 

γνωστές μόνο μέσα από τα ομηρικά έπη. Σε αυτές, ο θάνατος δεν 

απεικονίζεται με κώδικες και σύμβολα. Αντιθέτως, προβάλλεται με 

ρεαλισμό και χωρίς προσπάθεια ωραιοποίησης ή συσκοτισμού του 

αρνητικού και δυσάρεστου του χαρακτήρα58. 

 Σε αντίθεση με την εικονογραφία των μινωικών λαρνάκων όπου οι 

ανθρώπινες μορφές είναι σπάνιες, στις λάρνακες της Τανάγρας ο ρόλος 

που παίζει το ανθρώπινο στοιχείο είναι κυρίαρχος. Οι άνθρωποι είναι πια 

πρωταγωνιστές που προβάλλουν τον έντονο ψυχισμό και τα 

συναισθήματα τους, ενώ η απόδοσή τους δεν ακολουθεί κανόνες. Πομπές 

θρηνωδών γυναικών στις οποίες σπανίως μετέχουν άνδρες, τελετουργικά 

δρώμενα που περιλαμβάνουν το θέμα τους άρματος και του κυνηγίου, 

ταυροκαθάψια, γυναίκες που παρακολουθούν τα στιγμιότυπα μέσα από 

παράθυρα, φτερωτές μορφές, σκηνές της πρόθεσης, σκηνές με σφίγγες, το 

θεματολόγιο των παραστάσεων των λαρνάκων της Τανάγρας στρέφεται 

ολοκληρωτικά γύρω από τη θρησκεία και το ταφικό τελετουργικό.  

 Οι Ταναγραίοι ζωγράφοι αυτοσχεδιάζουν προχωρώντας μέχρι και 

στην παραμόρφωση των μορφών, είτε λόγω πειραματισμού, είτε λόγω 

βιασύνης. Προετοιμάζουν, τοποθετούν το νεκρό άτομο στην νεκρική 
                                                           
56 Marinatos 1997: 288. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η λάρνακα από το Καβροχώρι 

Μαλεβιζίου, η οποία στη μια μακριά πλευρά της απεικονίζει πουλί, φοινικόδεντρο, άρμα 
με ζώα, ψάρι, παπυροειδές άνθος και ναυτίλο, ενώ στην άλλη συνδέει ναυτίλους, ζώα και 
άνθη (Μερούσης 2000: 137, Ρεθεμιωτάκης 1979: 243) 

57 Εξαίρεση αποτελεί η εικονογραφία που σώζει επίπεδο κάλυμμα λάρνακας από 
τον τάφο 104 του νεκροταφείου Δένδρον, βλ. Πιν.14β. 

58 Πρβλ. τη διακόσμηση του καλύμματος της μινωικής λάρνακας από τη θέση 
Γράμπελα, σ. 22-3 
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κλίνη και θρηνούν, είτε σε ομάδες, είτε μεμονωμένα, την απώλεια του 

αγαπημένου τους. Όπως αναφέρει ο Σπυρόπουλος, «Ο εκπληκτικός 

παραστατικός κύκλος των λαρνάκων της Τανάγρας αποτελεί ήδη την 

πληρεστέραν, σχεδόν την αποκλειστικήν ζωγραφικήν κωδικοποίησιν των 

εθίμων θεραπείας των νεκρών της μυκηναϊκής περιόδου. Δυνάμεθα νυν, 

σχεδόν βήμα προς βήμα να παρακολουθήσωμεν εν ζωγραφική 

αντιπαραβολή τα ταφικά θέσμια- το γέρας θανόντων-ως εκτίθενται νυν 

εις τα ομηρικά ποιήματα»59.  

                                                           
59 Σπυρόπουλος 1974: 21  
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1.2. Πρόθεσις του νεκρού 

 

 

1.2.1. Λάρνακα από το μινωικό χώρο  
  

 

 Η σκηνή της πρόθεσης του νεκρού, η εθιμοτυπική δηλαδή έκθεση 

του νεκρού σε νεκρικό κρεβάτι και η επακόλουθη συγκέντρωση των 

συγγενών και φίλων οι οποίοι θρηνούν για το χαμό του προσφιλούς 

προσώπου είναι μια συνήθης σκηνή της αττικής ταφικής εικονογραφίας 

της γεωμετρικής και κλασικής εποχής60. Ανάλογες σκηνές, αν και με 

μικρότερη συχνότητα, συναντά κανείς και στον προϊστορικό κόσμο, σε 

μυκηναϊκές κυρίως θέσεις. Τα γνωστά έως σήμερα μυκηναϊκά 

παραδείγματα προέρχονται από την εικονογραφία των λαρνάκων της 

Τανάγρας καθώς και από τη ζωγραφική διακόσμηση τμήματος ενός 

κρατήρα από το νεκροταφείο της Αγίας Τριάδας στη βορειοανατολική 

Ηλεία. 

 Η τέχνη της Κρήτης, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, εστίαζε στην κωδικοποίηση του θανάτου, αποφεύγοντας την 

αναμφίβολη και σαφή αποτύπωσή του. Ωστόσο, από την Πηγή του 

Ρεθύμνου ήλθε στο φως μία λάρνακα61 (Πιν.5), η εικονογραφία της οποίας 

σώζει το θέμα της πρόθεσης του νεκρού, καθιστώντας την έτσι τη 

μοναδική επίσημη απεικόνιση του θανάτου έως σήμερα σε μινωικό έργο 

τέχνης. Σύμφωνα με τον L. V. Watrous62, η σκηνή αυτή είναι πιθανό να 

αποτέλεσε τον πρόγονο των αντίστοιχων σκηνών πρόθεσης στις 

μεταγενέστερες μυκηναϊκές λάρνακες της Τανάγρας, για τις οποίες θα 

γίνει λόγος στο επόμενο υποκεφάλαιο. 

 Το εν λόγω ταφικό σκεύος προέρχεται από τη θέση Γράμπελα και 

αποτελεί μια τυπική μινωική κιβωτιόσχημη λάρνακα. Η διακόσμηση του 

κιβωτίου της λάρνακας είναι προσεκτικά εκτελεσμένη και περιλαμβάνει 

εναλλασσόμενα τόξα, παπύρους, πλέγμα τετράφυλλων κοσμημάτων, 

κέρατα καθοσιώσεως, βλαστούς και τεθλασμένες μορφές. Διακοσμημένες 

είναι και οι μακριές πλευρές του καλύμματος, με εναλλασσόμενα τόξα 

στις μακριές πλευρές και με οριζόντιες κυματοειδείς γραμμές στις στενές. 

                                                           
60 Ahlberg 1971, Boardman 1955, Shapiro 1991 
61 Baxevani 1995, Μερούσης 2000: 175-176 
62 Watrous 1991: 292 
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Η τεχνοτροπία των διακοσμητικών μοτίβων την κατατάσσει στην ΥΜ ΙΙΙ 

Α περίοδο63.  

 Η ασυνήθιστη και πρωτοφανής για τη μινωική τέχνη σκηνή της 

πρόθεσης του νεκρού παρουσιάζεται στη μία στενή πλευρά του 

καλύμματος του κιβωτίου, κάτω από κυματοειδείς γραμμές (Πιν.5γ,δ). Η 

σκηνή πλαισιώνεται από δύο ζεύγη ομόκεντρων ημικύκλιων. Στο κέντρο 

παρουσιάζεται ο νεκρός τοποθετημένος στη νεκρική κλίνη να  

πλαισιώνεται από δύο ανθρώπινες μορφές. Ο νεκρός εικονίζεται σε 

κατατομή και είναι σχηματικά αποδοσμένος, ενώ το σώμα εικονίζεται 

λίγο ψηλότερα από το φέρετρο, έτσι ώστε να διακρίνεται καλύτερα. Το 

πρόσωπό του, που είναι επίσης σχηματικά αποδοσμένο και στο οποίο 

διακρίνεται μόνο ο ένας οφθαλμός, είναι στραμμένο προς τα δεξιά, όπως 

και τα πρόσωπα των νεκρών στις σκηνές πρόθεσης της γεωμετρικής 

εποχής, μία τοποθέτηση που ενδέχεται να εμπεριείχε κάποιο νόημα στην 

τελετουργία64. Αριστερά της κλίνης, μια γυναικεία μορφή με κάλυμμα 

κεφαλής και ποδήρες ένδυμα πλησιάζει, τείνοντας τα χέρια προς τον 

νεκρό. Δεξιά, μία ανδρική μορφή με κοντό ένδυμα απλώνει επίσης τα 

χέρια προς το μέρος του νεκρού. Πίσω από την ανδρική μορφή εικονίζεται 

ένα αδιάγνωστο αντικείμενο65. 

 Η επικάλυψη της σκηνής από πολλές παράλληλες κυματοειδείς 

γραμμές, αποτέλεσε την αφορμή για την διατύπωση αρκετών 

ερμηνειών66. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το θέμα της πρόθεσης είναι 

τοποθετημένο στη μία στενή πλευρά του καλύμματος, σε ένα αθέατο 
                                                           
63 Βαxevani 1995: 26 
64 Ahlberg 1971: 43, Baxevani 1995: 30 
65 Σύμφωνα με την K. Βαxevani (1995: 20, 31) πρόκειται πιθανότατα για κάθισμα. 

Θρόνοι δεν έχουν εντοπιστεί έως τώρα σε μινωικά ή μυκηναϊκά ταφικά περιβάλλοντα. 
Ωστόσο, διάφοροι τύποι καθισμάτων παρουσιάζονται σε σκηνές πρόθεσης πάνω σε 
γεωμετρικά αγγεία (Ahlberg 1971: 124, εικ.2b, 3c, 15a, b, 22c). Πάντως, οι Baxevani (1995: 
32) και Μερούσης (2000: 223) συμφωνούν ότι η παρουσία καθίσματος δηλώνει ότι η σκηνή 
λαμβάνει χώρα σε εσωτερικό χώρο. Στον Όμηρο η πρόθεση λαμβάνει χώρα σε κλειστό 
χώρο. Στην  Ιλιάδα (Ω: 664) ο Πρίαμος λέει στον Αχιλλέα ότι χρειάζονται εννιά ημέρες 
για να κλάψουν τον Έκτορα μέσα στο σπίτι, ενώ στους στ. 719-722 το λείψανο 
μεταφέρεται στα δώματα, τοποθετείται στη νεκρική κλίνη και ξεκινά ο θρήνος.  

66 Baxevani 1995: 25, 32. Σημειώνονται κάποιες από τις ερμηνείες: Η Marinatos 
(1997: 282) προτείνει ότι η σκηνή απεικονίζει ταφή στη θάλασσα και ενισχύει το 
επιχείρημα της με την πληθώρα των θαλασσινών τοπίων στις μινωικές λάρνακες, ιδίως 
στο εσωτερικό των λουτηροειδών λαρνάκων. Ο Watrous (1991: 289-290, 299, 301) θεωρεί 
ότι  οι κυματιστές γραμμές δηλώνουν το στοιχείο του νερού και ότι όταν συνδυάζονται 
με θαλάσσια μοτίβα, αποδίδουν το θαλάσσιο ταξίδι που πρέπει να κάνει ο νεκρός 
προκειμένου να μεταβεί στον Άλλο Κόσμο. Ωστόσο, τέτοιου είδους απόψεις είναι 
δύσκολο να επιβεβαιωθούν. 
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σημείο, και επίσης σε μικρή κλίμακα, με κάνει προσωπικά να συμφωνήσω 

με το ενδεχόμενο ότι η απεικόνιση της πρόθεσης πιθανώς να αποτέλεσε 

έναν πειραματισμό του καλλιτέχνη ή ενός μαθητευόμενου, που τελικά 

κρίθηκε ανεπιτυχής ή ασυνήθιστα ρεαλιστική για τα δεδομένα της 

εποχής67. Ίσως δηλαδή η συσκότιση της σκηνής με κυματοειδείς γραμμές 

να δηλώνει την επιθυμία του καλλιτέχνη να αποκρύψει είτε μια 

αποτυχημένη είτε μια υπέρ το δέον για τα τότε δεδομένα ρεαλιστική 

αποτύπωση του θανάτου. 

 Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η σκηνή της πρόθεσης δεν είναι 

το μόνο θέμα που συσκοτίζεται στην ίδια λάρνακα από ομάδα γραμμών. 

Στην δοκό της κορυφής της στέγης, κάτω από μία ομάδα λεπτών και 

άλλων παχύτερων γραμμών εικονίζεται μία γυμνή ανδρική μορφή και 

ένα αδιάγνωστο τετράποδο (Πιν.5ε,στ). Η ερμηνεία της σκηνής αυτής 

είναι αμφιλεγόμενη. Θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως σκηνή κυνηγίου68 ή 

ως σκηνή ταυροκαθαψίων69. Σε κάθε περίπτωση, είτε δηλαδή αποδίδει 

σκηνή κυνηγίου είτε το θέμα των ταυροκαθαψίων, η παράσταση αυτή 

ενδέχεται να αποτελεί συστατικό της νεκρώσιμης τελετουργίας70. Η 

απόκρυψη μιας δεύτερης σκηνής πάνω στην ίδια λάρνακα, ενισχύει την 

παραπάνω άποψη. Ίσως τελικά το αποτέλεσμα της προσπάθειας του 

καλλιτέχνη να ήταν κατώτερο των προσδοκιών του, και η κάλυψη των 

σκηνών με γραμμές να αποτέλεσε το μέσο για τη δήλωση μη 

ικανοποίησης του έργου. 

 

 

 

1.2.2. Λάρνακες της Τανάγρας 

 

 

 Σημειώθηκε πως η σκηνή της πρόθεσης του νεκρού ήταν ένα θέμα 

εξαιρετικά σπάνιο στη μινωική εικονογραφία, από την οποία υπάρχει 

μόλις ένα παράδειγμα, και μάλιστα συσκοτισμένο. Η καινοφανής και 

πειραματική ίσως μινωική σκηνή της πρόθεσης του νεκρού 

                                                           
67 Baxevani 1995: 32 
68 Baxevani 1995: 27 
69 Μερούσης 2000: 220 
70

 Βλ. υποκεφάλ. 2.3.2 
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επαναλαμβάνεται περιορισμένα μεν αλλά με μεγαλύτερη ένταση στα 

νεκροταφεία της Τανάγρας και συγκεκριμένα σε δύο λάρνακες. 

 Από τον τάφο 22 του νεκροταφείου Λέδεζα της Τανάγρας 

προέρχεται μια λάρνακα71 μήκους 0,73 μ., πλάτους 0,31 μ. και ύψους 0,59 μ. 

Η διακόσμηση της έχει γίνει με μαύρο και κόκκινο χρώμα και είναι 

εντυπωσιακά πλούσια (Πιν.9): θρηνωδοί, σκηνή πρόθεσης του νεκρού, 

αγέλη αιγοειδών σε δύο επίπεδα και ανθρώπινη μορφή που φέρει ξίφος 

και πληγώνει μία μεγαλόσωμη αίγα, επεισόδιο ταυροκαθαψίων, 

αντιμέτωπα άρματα, όλα συνθέτουν ένα έξοχο έργο το οποίο περικλείει 

όλα τα συστατικά μιας νεκρώσιμης τελετουργίας. Στις επιμέρους σκηνές 

της εν λόγω λάρνακας θα ανατρέξουμε αρκετές φορές. 

 Η σκηνή της πρόθεσης, η οποία σημειώνεται στο κάτω διάζωμα της 

μιας στενής πλευράς, διακρίνεται για την αμεσότητα και την 

εκφραστικότητά της (Πιν.9δ-ε). Δύο γυναίκες με μαύρη σιλουέτα κλίνουν 

το σώμα προς τα μπροστά λυγίζοντας τη μέση, προκειμένου να 

τοποθετήσουν ένα τρίτο άτομο μέσα σε μία λάρνακα. Το νεκρό άτομο, αν 

κρίνει κανείς από το μέγεθος του σε σχέση με τις γυναίκες, πρέπει να 

είναι νήπιο72. Όπως εύστοχα παρατηρεί η S.A. Immerwahr, η λάρνακα η 

οποία διακοσμείται με σειρές λευκών κύκλων73, παριστάνεται σαν 

«ακτινογραφία» 74, αφήνοντας έτσι ορατή την τοποθέτηση του νεκρού 

εντός της. Η γενναιόδωρη χρήση του μαύρου χρώματος σε συνδυασμό με 

τη στοργική κλίση των δύο γυναικών προς το νεκρό παιδί καταφέρνει να 

δημιουργήσει μια έντονα συγκινητική σκηνή, πρωτόγνωρη για τον 

ρεαλισμό και την ευαισθησία της και σαφώς κάτι εντελώς ξένο στη 

ζωγραφική διακόσμηση των μινωικών λαρνάκων.  

 Παρά το γεγονός ότι η σκηνή της πρόθεσης έχει παρουσιαστεί 

προγενέστερα και σε μία μινωική λάρνακα και παρότι η σκηνή αυτή θα 

συνεχίζει να αναπαρίσταται και στη γεωμετρική εποχή, η σκηνή της 

πρόθεσης από τη λάρνακα του τάφου 22 της Τανάγρας παρουσιάζει ένα 

επεισόδιο μοναδικής αμεσότητας και ευαισθησίας. Οι αντίστοιχες 

γεωμετρικές παραστάσεις, με τις τυποποιημένες μορφές και κινήσεις 

                                                           
71 Σπυρόπουλος 1969α: 14-15, 1970β: 190 
72 Βασιλικού 1995: 338,  Immerwahr 1995: 110 
73 Η Marinatos (1997: 281) ισχυρίζεται ότι το μοτίβο αυτό υπαινίσσεται τη 

συμβολική ταφή στη θάλασσα, ένα ταφικό έθιμο που πιθανώς ακολουθείτο στη μινωική 
Κρήτη  

74  Ό.π. 
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(Πιν.18α-β) στερούνται τη συγκινησιακή φόρτιση που προσφέρει στο 

θεατή η σκηνή της εν λόγω μυκηναϊκής λάρνακας.  

 Η σκηνή της πρόθεσης αποδίδεται και σε ακόμη μία λάρνακα από 

τον τάφο 32 του νεκροταφείου Δένδρον της Τανάγρας75. Το σκεύος 

εντοπίστηκε ακέραιο, με το επίπεδο και αβαφές κάλυμμά του στη θέση 

του. Η σκηνή της πρόθεσης εικονογραφείται στο μέσο τη μίας μακράς 

πλευράς (Πιν.10α-β). Η δεύτερη μακρά πλευρά κοσμείται με δυο 

γυναικείες μορφές μεταξύ γραμμικών και ελικωτών σχεδίων, ενώ στις δύο 

στενές πλευρές φέρουν από μία γυναικεία μορφή στη στάση του θρήνου.  

 Η σκηνή της πρόθεσης του νεκρού αποδίδεται με εκ διαμέτρου 

αντίθετο τρόπο από εκείνη της λάρνακας από τον τάφο 22. Δύο γυναίκες 

κλίνουν το σώμα τους προς τα μπροστά, η μία περισσότερο, η άλλη 

λιγότερο, καθώς τοποθετούν τον νεκρό σε φέρετρο. Μάλιστα, η μορφή 

στα δεξιά φέρει το ένα χέρι στην κεφαλή, εκφράζοντας έτσι τη θλίψη της 

για το συμβάν. Το φέρετρο, η βάση του οποίου είναι διακοσμημένη με 

διασταυρούμενες διαγραμμίσεις, θυμίζει τις νεκρικές κλίνες στα 

γεωμετρικά αγγεία76. Τη σκηνή της πρόθεσης του νεκρού συμπληρώνουν 

δύο γυναικείες μορφές, οι οποίες στέκονται σα ράβδοι εκατέρωθεν του 

κεντρικού θέματος. 

 Ενώ το θέμα είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο της προηγούμενης 

λάρνακας, ο τρόπος που αποδίδεται είναι πολύ διαφορετικός. Οι γυναίκες 

που φορούν μακρύ, αχειρίδωτο ένδυμα διακοσμημένο με γραμμικά 

μοτίβα και κρόσσια στο στρίφωμα είναι σχεδιασμένες με την τεχνική του 

περιγράμματος. Η στάση του σώματος δεν είναι φυσιοκρατική, ενώ οι 

λαιμοί είναι επιμηκυμένοι και τα πρόσωπα θυμίζουν πτηνά. Το φέρετρο, 

από την άλλη, παρουσιάζεται με τρόπο σα να ίπταται στον αέρα, και ο 

νεκρός αποδίδεται με ένα σύνολο ακαθόριστων γραμμών. Η παράσταση 

έχει μια τραχύτητα και το σχέδιο είναι νευρώδες, σε αντίθεση με την 

σκηνή της πρόθεσης από τον τάφο 22 όπου οι καμπύλες γραμμές 

προσδίδουν στην παράσταση ευαισθησία και ένα συναισθηματισμό. 

 

 

 

 

                                                           
75 Immerwahr 1995: 112, Σπυρόπουλος 1970: 34-35. Στο Έργον (Ορλάνδος 1971: 19-

20) σημειώνεται ότι προέρχεται από τον τάφο 3 
76 Baxevani 1995: 30, εικ.19 
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1.2.3. Κρατήρας από την Ηλεία 

 

 

 Μέχρι τώρα έγινε λόγος για το ταφικό σκεύος της λάρνακας. Ένα 

άλλο σκεύος, το οποίο ανευρίσκεται συχνά σε οικισμούς και ακόμη 

συχνότερα σε τάφους της μυκηναϊκής εποχής είναι μεγάλα αγγεία, 

συνήθως ευρύστομοι κρατήρες με ψηλό πόδι ή κύπελλα που φέρουν 

εικονιστική διακόσμηση77. Τα αγγεία αυτά τοποθετούνται χρονικά μεταξύ 

1400 και 1150 π.Χ.78, ενώ παράγονται στην Αττική, στη Βοιωτία και στην 

Αργολίδα. Πλήθος μυκηναϊκών εικονιστικών αγγείων έχουν βρεθεί και 

εκτός των ορίων του μυκηναϊκού κόσμου, στις ακτές της ανατολικής 

Μεσογείου και ιδιαιτέρως στην Κύπρο, όπου και θα έφτασαν μέσω των 

εμπορικών συναλλαγών. Συνήθη θέματα των μυκηναϊκών εικονιστικών 

κρατήρων είναι οι σκηνές με άρματα, ταύρους και αίγες, πουλιά, ψάρια 

και οι πομπές πολεμιστών. 

 Ενώ ακόμη δεν έχει αποδειχθεί κατά πόσο η εικονογραφία των 

μυκηναϊκών εικονιστικών αγγείων μπορεί να λάβει ένα ταφικό 

χαρακτήρα και να ερμηνευτεί βάσει αυτού, αρκετά από τα θέματα που τα 

διακοσμούν, όπως εκείνα των πουλιών, των αρμάτων, των αλόγων, 

καθώς και οι σκηνές κυνηγίου και οι πομπές πολεμιστών έχουν συνδεθεί 

σε αρκετές περιπτώσεις με το ταφικό τελετουργικό. Μάλιστα, η 

εικονογραφία του αγγείου που θα μας απασχολήσει στο παρόν 

υποκεφάλαιο αναμφίβολα φανερώνει τη σύνδεσή του με το ταφικό 

τελετουργικό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πιο εύγλωττο ταφικό θέμα από 

εκείνο της πρόθεσης του νεκρού και του θρήνου από τους οικείους του.   

Στη Βορειοανατολική Ηλεία, στην κοινότητα της Αγίας Τριάδας, και 

συγκεκριμένα στις θέσεις «Αγιάννης» και «Σπηλιές» έχει εντοπιστεί 

εκτεταμένο νεκροταφείο μυκηναϊκών χρόνων79. Όλοι οι τάφοι, 

θαλαμοειδούς τύπου, ήταν πλούσιοι σε ευρήματα. Το εύρημα για το οποίο 

θα γίνει λόγος προέρχεται από το δρόμο ενός συλημένου θαλαμωτού 

τάφου, και ειδικότερα μπροστά από την είσοδο του τάφου. Πρόκειται για 

δεκαεννέα όστρακα κρατήρα, από τα οποία τα δεκαπέντε συγκολλήθηκαν 

και αποτέλεσαν δύο μεγάλα τμήματα80. Το πρώτο τμήμα, το οποίο 

                                                           
77 Furumark 1972, Vermeule-Karageorghis 1982 
78 Vermeule, Karageorghis 1982: 1 
79 Βικάτου 2001 
80 Βικάτου 2001: 274 
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συγκροτήθηκε από δεκατρία όστρακα, διακοσμείται ζωγραφικά με 

παράσταση πρόθεσης του νεκρού και επικήδειου θρήνου (Πιν.17α). Το 

δεύτερο τμήμα δημιουργήθηκε με τη συγκόλληση δύο μόνο οστράκων, και 

προέρχεται από την άλλη όψη του αγγείου. Στο τμήμα αυτό σώζεται η 

ζωγραφική διακόσμηση αλόγων και ψαριών (Πιν.17β). 

Η σκηνή της πρόθεσης, όπως παρουσιάζεται σε ζώνη ύψους 0,09 μ. 

μεταξύ των λαβών, είναι ίσως η μοναδική που έχει βρεθεί ποτέ σε αγγείο 

της μυκηναϊκής εποχής81. Η παράσταση, αν και απολεπισμένη σε κάποια 

σημεία, σώζεται σε καλή κατάσταση. Το κεντρικό σημείο της ζώνης 

καταλαμβάνεται από τη νεκρική κλίνη και τον νεκρό που κείτεται πάνω 

σε αυτή. Η κλίνη έχει κοντά, σχεδόν τριγωνικά πόδια, τα οποία 

εδράζονται σε ορθογώνια αντικείμενα82, οι πλάγιες όψεις των οποίων 

είναι υπερυψωμένες. Το στρώμα αποδίδεται με τεθλασμένη γραμμή, με 

τον ίδιο τρόπο που απεικονίζεται και σε γεωμετρικές σκηνές πρόθεσης83. 

Από τα δύο άκρα της νεκρικής κλίνης διαγράφεται μία ημικυκλική 

γραμμή, η οποία πιθανώς να υποδηλώνει κάποιου είδους κάλυμμα84. Ο 

νεκρός αποδίδεται ξαπλωμένος σε ύπτια θέση και λίγο ψηλότερα από το 

φέρετρο, προκειμένου να διακρίνεται το σώμα του85. Έχει το κεφάλι 

στραμμένο προς τα δεξιά. Όπως προαναφέρθηκε, η θέση αυτή του 

κεφαλιού ενδέχεται να είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία86. Ο νεκρός δε 

φοράει σάβανο, αλλά κοντό κροσσωτό ένδυμα, όμοιο με εκείνο του ανδρός 

που στέκεται στα δεξιά της κλίνης. Τα πόδια του είναι ελαφρώς 

λυγισμένα , και ενώ το αριστερό του χέρι είναι τοποθετημένο παράλληλα 

με το σώμα του, το δεξί του είναι λυγισμένο και ακουμπά το κεφάλι. 

Κάτω από το κρεβάτι απεικονίζεται ένα ξαπλωμένο ζώο με όρθιο 

το κεφάλι, ενδεχομένως σκύλος87. Δεξιά της κλίνης, μια μετωπική 

γυναικεία μορφή με ποδήρες ένδυμα ακουμπά με το δεξί της χέρι το 

αριστερό πόδι του κρεβατιού ενώ το αριστερό είναι ανασηκωμένο στο 

                                                           
81 Βικάτου 2001: 283. Η Ahlberg (1971: 304, σημ. 2), αναφέρει ότι υπάρχει επίσης 

σκηνή πρόθεσης σε αδημοσίευτο αγγείο από την Κρήτη. 
82 Όμοια αντικείμενα – θήκες από χαλκό εντοπίστηκαν και στον λακκοειδή τάφο 

ΙΙΙ των Μυκηνών. Έχει προταθεί ότι αποτελούσαν θήκες που θα υποδέχονταν τα πόδια 
ξύλινου φέρετρου και ότι αποσκοπούσαν στην εμπόδιση ή στην καθυστέρηση της 
αποσύνθεσης του ξύλου από την υγρασία εντός του τάφου (Åkerström 1978: 38, εικ.1). 

83 Ahlberg 1971: 48-9, εικ.25, 27, 29 
84 Βικάτου 2001: 280 
85 Όπως και στη μινωική σκηνή πρόθεσης 
86 Βλ. υποσ. 64 
87 Βικάτου 2001: 280   
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κεφάλι. Πρόκειται για μία θρηνωδό, το μέγεθος της οποίας είναι μικρό σε 

σχέση με τις άλλες μορφές της παράστασης. Δεξιά της θρηνωδού και λίγο 

ψηλότερα εικονίζεται μια μετωπική γενειοφόρος ανδρική μορφή, με το 

κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά. Η κίνηση του σώματος είναι έντονη. Τα 

χέρια είναι σηκωμένα προς τα πάνω σχηματίζοντας ορθή γωνία και τα 

πόδια σε διασκελισμό. Τα δάχτυλα των χεριών, τέσσερα κάθε φορά, είναι 

ανοιχτά προσθέτοντας δυναμισμό και δραματικότητα στην απόδοση της 

μορφής. Στο αριστερό χέρι κρατά αντικείμενο, πιθανώς σφύρα88. Η μορφή 

είναι ενδεδυμένη ομοίως με τον νεκρό, με ένα κοντό κροσσωτό ένδυμα το 

οποίο καλύπτει μόνο τους γοφούς. Η ομοιότητα του ανδρός και του 

νεκρού δεν περιορίζεται στην ενδυμασία αλλά συνεχίζει και στην 

απόδοση των γενιών και των μαλλιών. Η Ο. Βικάτου ερμηνεύει την εν 

λόγω μορφή ως τον προεξάρχοντα του θρήνου, ο οποίος δίνει το ρυθμό 

και οδηγεί τον χορό των γυναικών89. 

Αριστερά της κλίνης παριστάνονται δύο μετωπικές γυναίκες 

θρηνωδοί με μακρύ ένδυμα, οι οποίες στρέφουν το κεφάλι προς τον νεκρό. 

Η πρώτη γυναικεία μορφή σηκώνει και προτάσσει το αριστερό της χέρι 

προς τον νεκρό, ενώ το δεξί, αφύσικα μεγάλο και σχηματίζοντας 

ημικύκλιο αγγίζει την κορυφή του κεφαλιού. Η δεύτερη θρηνωδός έχει 

επίσης προτεταμένο το δεξί της χέρι προς τον νεκρό, ενώ το αριστερό 

είναι προτεταμένο λοξά προς τα πάνω. 

Τέλος, στα αριστερά της σκηνής σώζεται αποσπασματικά ένα 

αιγοειδές, το οποίο πιθανότατα να κατευθυνόταν από τα σκοινιά που 

κρατούσε μια ανδρική μορφή στο αριστερό άκρο της σύνθεσης, από την 

οποία σώζονται μόνο τα κάτω άκρα. Το ζώο αυτό ενδέχεται να οδηγείται 

προς θυσία προς τιμήν του νεκρού90. 

Όλες οι μορφές αποδίδονται με σκιαγραφία. Οι ανδρικές μορφές 

του κρατήρα δε θυμίζουν σε τίποτα τις ανδρικές ιερατικές μορφές που 
                                                           
88 Βικάτου 2001: 276 
89 Βικάτου 2001: 282 
90 Βικάτου 2001: 277. Αιγοειδή απεικονίζονται και σε άλλες παραστάσεις 

μινωικών και μυκηναϊκών λαρνάκων, είτε λαμβάνοντας μέρος σε σκηνές κυνηγιού είτε 
σε σκηνές ταυροκαθαψίων (λάρνακες τάφων 10, 11 και 24 του νεκροταφείου των 
Αρμένων, λάρνακα της Επισκοπής, λάρνακα τάφου 22 της Τανάγρας). Στην Ιλιάδα (Ψ: 
30-35) γίνεται λόγος για θυσία ζώων προς τιμήν του νεκρού Πατρόκλου. Για τον 
υπαινιγμό της θυσίας των ζώων μέσα στο ταφικό τελετουργικό βλ. υποκεφ. 2.3.2. 

 Η θυσία ζώων επιβεβαιώνεται και από την εύρεση κεφαλιών αιγοειδών και ενός 
κριού που έχουν βρεθεί μέσα σε τάφους των δύο νεκροταφείων της Τανάγρας 
(Σπυρόπουλος 1974: 22). Θυσίες βοοειδών σε τάφους έχουν εντοπιστεί και σε θέσεις της 
Κρήτης (Μερούσης: 2000, 287, σημ. 845). 
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παίρνουν μέρος στα ταφικά έθιμα όπως απεικονίζονται στις λάρνακες 

της Τανάγρας (Πιν.15ε,στ). Ωστόσο, οι γυναίκες θρηνωδοί μοιάζουν 

αρκετά ως προς την εμφάνιση και την κίνηση με τις θρηνωδούς από τη 

λάρνακα του τάφου 22 της Τανάγρας (Πιν.9). 

Στη δεύτερη όψη του αγγείου σώζεται αποσπασματικώς 

παράσταση με δύο άλογα και ψάρια. Η παρουσία αλόγων σε αγγείο που 

ανήκει σε ταφικό περιβάλλον δεν είναι κάτι νέο. Άλογα συμμετέχουν 

συνήθως σε σκηνές με άρματα91. Ενδέχεται λοιπόν η παρουσία αλόγων να 

υποδηλώνει την τέλεση της εκφοράς του νεκρού, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί αφού ολοκληρωθεί το επεισόδιο της πρόθεσης. 

Η σκηνής της πρόθεσης του κρατήρα από την Ηλεία έχει μεγάλη 

σπουδαιότητα. Αποτελεί τη μοναδική μέχρι σήμερα αποτύπωση της 

πρόθεσης πάνω σε μυκηναϊκό αγγείο και η ύπαρξή της πιστοποιεί τη 

συνέχεια της μυκηναϊκής ταφικής θεματογραφίας στη γεωμετρική, ως και 

την κλασική εποχή. Σαφώς και οι σκηνές πρόθεσης των λαρνάκων της 

Τανάγρας και της λάρνακας από την Πηγή Ρεθύμνου δηλώνουν ότι το 

θέμα της πρόθεσης του νεκρού δεν ήταν ένα έθιμο που παρουσιάστηκε 

για πρώτη φορά στα ιστορικά χρόνια, ωστόσο, το γεγονός ότι φορέας 

αυτής της σκηνής ήταν ένα αγγείο, φανερώνει όχι μόνο τη συνέχεια του 

εθίμου της πρόθεσης αλλά και τη συνέχεια της αποτύπωσης στην ίδια 

κατηγορία τεχνέργων, δηλαδή στην επιφάνεια αγγείου. 

Οι ομοιότητες των μυκηναϊκών σκηνών πρόθεσης και 

συγκεκριμένα του εν λόγω κρατήρα και των λαρνάκων της Τανάγρας με 

τις αντίστοιχες γεωμετρικές και κλασικές (Πιν.18α-γ), αποδεικνύουν ότι 

τα ταφικά έθιμα και οι ταφικές τελετουργίες παρέμειναν αμετάβλητα 

από τα μυκηναϊκά έως τα κλασικά χρόνια. Οι διαφορές που 

παρατηρούνται αφορούν περισσότερο σε λεπτομέρειες και στην 

τεχνοτροπία, ενώ το θέμα στην ουσία παραμένει το ίδιο92. 

Από τον 11ο έως και τον 9ο αι. δεν υπάρχουν εικονογραφικές 

παραστάσεις σκηνών πρόθεσης. Αντιθέτως, η κεραμική αυτών των 

αιώνων χαρακτηρίζεται από μια μονόχρωμη παραγωγή με απλή 

ευθύγραμμη ή καμπυλόγραμμη διακόσμηση και ολοένα αυξανόμενα 

γεωμετρικά μοτίβα93. Γίνεται λοιπόν φανερό πως το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει στη διάθεση μας σκηνή πρόθεσης από τους σκοτεινούς χρόνους 

                                                           
91 Δημακοπούλου 1989, εικ.14-17 
92 Cavanagh, Mee 1995: 55 
93 Desborough 1972 



[30] 

 

δε σημαίνει ότι είχε επέλθει κάποια μεταβολή στα ταφικά έθιμα. 

Απεναντίας, όπως αποδεικνύουν τα ταφικά αγγεία από τη γεωμετρική 

έως την κλασική εποχή, αυτά συνέχισαν αδιάκοπα για αιώνες. 
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1.3. Η μετάβαση του νεκρού στον Άλλο Κόσμο 

σύμφωνα με την εικονογραφία των μινωικών 

και ΥΕ λαρνάκων 

 

 

 Ο θάνατος αποτελεί ίσως το πιο κρίσιμο σημείο του κύκλου της 

ύπαρξης ενός ατόμου, κατά τον οποίο συντελείται η μετάβαση του 

ατόμου από τον κόσμο των ζωντανών σε εκείνον των νεκρών. Ο κόσμος 

των νεκρών είναι ένα πεδίο άγνωστο στους ζωντανούς, και όπως κάθε τι 

άγνωστο, είναι φυσικό, ακόμα και σε πρώιμους πολιτισμούς, να ήγειρε 

ερωτήματα και να οδηγούσε στη διατύπωση υποθέσεων και θεωριών σε 

σχέση με αυτόν. Η θέση του κόσμου τον νεκρών και ο τρόπος με τον οποίο 

θα μετέβαινε εκεί ο θανών, τα αντικείμενα που θα του ήταν χρήσιμα και 

μετά θάνατον και γι’ αυτό το λόγο τοποθετούνταν εντός του τάφου, η 

μετά θάνατο συνέχιση, κατά κάποιο τρόπο, της ύπαρξης του αγαπημένου 

προσώπου, είναι κάποια ζητήματα τα οποία φαίνεται πως είχαν 

απασχολήσει τους προϊστορικούς ανθρώπους και δυνάμεθα να τα 

προσεγγίσουμε μελετώντας τις εικαστικές τέχνες που εμφανίζονται μέσα 

σε ταφικά περιβάλλοντα.       

 Στον Όμηρο, ο Άδης παρουσιάζεται κάτω από τη γη94. Ωστόσο, σε 

κάποια σημεία γίνεται αναφορά ότι βρίσκεται πέρα από τον ωκεανό και 

ότι μπορεί να φτάσει κανείς σε αυτόν μέσω θαλάσσης, με πλοίο95. Σε κάθε 

περίπτωση, γίνεται αντιληπτό ότι για τη μετάβαση του νεκρού στον Άλλο 

Κόσμο απαιτείται ένα μέσο μεταφοράς. Η εικονογραφία των μινωικών 

λαρνάκων περιλαμβάνει σκηνές αρμάτων και λέμβων, καθιστώντας έτσι 

πιθανή την υπόθεση τα δύο αυτά μέσα μεταφοράς να εξυπηρετούσαν τη 

μετακίνηση του νεκρού στο νέο του τόπο διαμονής. Στην εικονογραφία 

των λαρνάκων της Τανάγρας, εκτός από το θέμα του άρματος και της 

λέμβου συναντώνται και ανθρώπινες φτερωτές μορφές, ενδεχομένως μια 

απεικόνιση της ψυχής που, αφήνοντας το σώμα, ανυψώνεται και μόνη της 

δύναται να πετάξει μέχρι τον κόσμο των νεκρών (Πιν.11δ,ε). Τέλος, 

εντυπωσιακή είναι και η εύρεση ενός μυκηναϊκού αγγείου από τη Βούλα 

                                                           
94 Ιλιάδα Χ: 61, Ψ: 100, Ξ: 457, Ζ:19, Οδύσσεια Κ: 560, Sourvinou – Inwood 1996: 59-

60 
95 Οδύσσεια Κ: 501-11, Sourvinou – Inwood 1996: 59-60 
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Αττικής που φέρει το σχήμα υποδήματος96, συγκεκριμένα μπότας. Στο 

ύψος του αστραγάλου φέρει ζωγραφική διακόσμηση, η οποία 

ενδεχομένως να συμβολίζει φτερά97. Όμοια ομοιώματα μποτών έχουν 

βρεθεί και σε τάφους του 9ου αι, άλλα βαμμένα μαύρα και άλλα με 

γεωμετρικά μοτίβα98. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι στις περιπτώσεις των 

φτερωτών μορφών της Τανάγρας και στους τάφους όπου εντοπίστηκαν 

ομοιώματα φτερωτών υποδημάτων η συμβολή ενός άρματος ή μίας 

λέμβου θα ήταν περιττή.   

 

 

 

1.3.1.  Το άρμα 

 

  

 Στην τέχνη της εποχής του χαλκού, το θέμα του άρματος 

συναντάται στην εικονογραφία των μινωικών και μυκηναϊκών λαρνάκων, 

στην αγγειογραφία αγγείων του μυκηναϊκού εικονιστικού ρυθμού, σε 

τοιχογραφίες, σε σφραγίδες, σε λίθινες επιτύμβιες στήλες και τέλος σε 

πήλινα ομοιώματα αρμάτων που προέρχονται από διάφορα μυκηναϊκά 

κέντρα. Η απεικόνιση του άρματος μπορεί να παραπέμπει σε σκηνές 

πολέμου, κυνηγίου, σε θρησκευτικές και ταφικές τελετουργίες και τέλος, 

στην τέλεση αγώνων αρματοδρομίας99. 

Στις περιπτώσεις όπου το θέμα του άρματος προέρχεται από 

ταφικά περιβάλλοντα λαμβάνει συμβολικές προεκτάσεις που έχουν να 

κάνουν με το ταφικό τελετουργικό. Συγκεκριμένα, η τέλεση αγώνων με 

άρματα έχει συνδεθεί από τον Όμηρο με το ταφικό τελετουργικό, όπου 

                                                           
96 Το θέμα των υποδημάτων συναντάται συχνά σε μύθους και συμβολίζει ότι ο 

κάτοχός τους είναι γερός και έχει δύναμη. Ενδεικτικά, να αναφερθεί ο μύθος του Θησέα, 
ο οποίος στην ηλικία των δεκαέξι κατέφερε να κυλήσει τον βράχο όπου είχε κρύψει τα 
σανδάλια και το σπαθί του ο πατέρας του και ξεκίνησε την πορεία του προς την Αθήνα. 
Επίσης, ο  Ιάσονας στο δρόμο του για την Ιωλκό έχασε το ένα του σανδάλι και όταν 
εμφανίστηκε μπροστά στον θείο του και βασιλιά Πελία, ο δεύτερος τρομοκρατήθηκε 
γιατί σύμφωνα με έναν χρησμό ο μονοσάνδαλος θα του έπαιρνε την εξουσία. Τέλος, 
πτερόεντα πέδιλα φορούσε και ο θεός Ερμής, ο οποίος εκτός από αγγελιαφόρος των 
θεών και μεσάζοντας μεταξύ αυτών και των ανθρώπων, επιτελούσε και το λειτούργημα 
του ψυχοπομπού, οδηγώντας τις ψυχές των νεκρών στον Άδη. 

97Marinatos 1960: 177, πιν.236, Vermeule 1997: 63-64, εικ.21   
98 Kurtz, Boardman 1994: 61 εικ.8  
99 Crouwel 1981: 145 
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αγώνες διενεργούνται προς τιμήν του νεκρού100. Επίσης, η ιδιότητα του 

άρματος ως μεταφορικό μέσο έχει ταυτιστεί με τον τρόπο μετάβασης του 

νεκρού από τον κόσμο των ζωντανών σε εκείνον των νεκρών. Το παρόν 

υποκεφάλαιο επικεντρώνεται σε αυτή την τελευταία θεώρηση ενώ 

περιορίζεται στην εικονογραφία των λαρνάκων, αφήνοντας εκτός της 

πλειάδα των μυκηναϊκών εικονιστικών αγγείων που βρέθηκαν στον 

αιγαιακό κόσμο, η διακόσμηση των οποίων έχει συνήθως ως κύριο θέμα 

σκηνές αρμάτων και έχει συνδεθεί με την απεικόνιση του ταφικού 

τελετουργικού που περιλαμβάνει αρματοδρομίες προς τιμήν του 

νεκρού101.  

 Παραστάσεις με άρματα παρουσιάζονται στις μακριές πλευρές 

μόλις τεσσάρων ΥΜ κιβωτιόσχημων λαρνάκων102, ενώ στοιχεία είναι 

δυνατόν να αντληθούν μόνο από τις δύο, δεδομένου ότι η διακόσμηση της 

τρίτης103 είναι απολεπισμένη ενώ η τέταρτη104 είναι ακόμη αδημοσίευτη. 

Δεδομένου της σπανιότητας της σκηνής σε ταφικές λάρνακες είναι 

δύσκολο να συνάγει κανείς συμπεράσματα σχετικά με την επιβεβαίωση ή 

την απόρριψη της άποψης που θέλει να σχετίζει το θέμα του άρματος με 

το μύθο για το ταξίδι του νεκρού στον Άλλο Κόσμο. Ωστόσο, το θέμα του 

άρματος συναντάται και σε άλλα ταφικά σύνολα. Η προγενέστερη 

σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας105, οι λάρνακες από την Τανάγρα της 

                                                           
100 Βλ.  σημ. 111 
101 O Crouwel δε θεωρεί ότι οι κρατήρες με σκηνές αρμάτων προορίζονταν για 

ταφική χρήση, με εξαίρεση πιθανώς ενός κρατήρα από την Κύπρο στον οποίο 
απεικονίζεται γυναίκα στη τυπική χειρονομία του θρήνου να στέκεται πίσω από όχημα, 
κι αυτό γιατί τέτοιου είδους αγγεία προέρχονται και από νεκροταφεία και από οικισμούς 
(Crouwel 1981: 138, 166, V70). Θεωρεί ότι τα αγγεία αυτά κατασκευάζονταν για τους 
ζωντανούς και ότι μετά τον θάνατό τους, τους συνόδευαν στον τάφο. Από την άλλη, η 
Vermeule (1964: 205) κλίνει προς την άποψη ότι οι συνθέσεις με τα άρματα στους 
κρατήρες ικανοποιούσαν μια ζήτηση που είχε να κάνει περισσότερο με τον ταφικό 
συμβολισμό παρά με την ευχαρίστηση των απόμαχων στρατιωτών και την ανάμνηση 
των αλλοτινών κατορθωμάτων τους. 

102 Σε λάρνακα από την Επισκοπή Ιεράπετρας, από το Καβροχώρι Μαλεβιζίου, 
από το νεκροταφείο της Ζαφέρ Παπούρα στην Κνωσό και από τον Καλοχωραφίτη 
Μεσαράς (βλ. Μερούσης 2000,  Νο. 71 σ. 134, Νο.77 σ. 137, Νο.96 σ. 145 , Νο.79 σ.138. 

103 Η εν λόγω λάρνακα προέρχεται από τη θέση Ζαφέρ Παπούρα της Κνωσού. 
Στο ένα εκ των δύο φατνωμάτων της μίας μακράς πλευράς εικονίζονται ίχνη 
τετράτροχου τροχού και πλαισίου από άρμα, το οποίο κινείται προς τα αριστερά. Βλ. 
Μερούσης 2000: 145, Νο.96  

104 Λάρνακα από τον Καλοχωραφίτη Μεσαράς. Στη μια μακρά πλευρά 
εικονίζεται άρμα, πλοίο, ελάφι, πτηνά, ανθρώπινες μορφές, βουκράνιο, τροχοί, φοίνικες 
και αίγαγροι, ενώ η δοκός του καλύμματος διακοσμείται με πλαστική κεφαλή ανθρώπου. 

105 Long 1974 
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Βοιωτίας, οι στήλες του Ταφικού Κύκλου των Μυκηνών Α106, τα μυκηναϊκά 

εικονιστικά αγγεία107 αλλά και αγγεία από τη μεταγενέστερη γεωμετρική 

εποχή108, μυκηναϊκές109 και μινωικές110 σφραγίδες που περιλαμβάνουν 

επίσης το θέμα του άρματος, ομοιώματα αρμάτων από θαλαμωτούς 

τάφους στις Μυκήνες, όλα ενισχύουν τη σύνδεσή του άρματος με το 

θάνατο. Ακόμα και στις περιπτώσεις που το άρμα εικονίζεται σε σκηνές 

κυνηγίου ή αρματοδρομιών, οι σκηνές αυτές είναι δυνατόν να αποκτούν 

μια άλλη διάσταση και να αποδίδουν ένα φόρο τιμής στον νεκρό, προς 

τιμήν του οποίου διεξάγονται αγώνες111.  

 Ξεκινώντας με την σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας112 η οποία 

προηγείται των μινωικών λαρνάκων για τις οποίες θα γίνει λόγος αμέσως 

μετά, οι σκηνές των αρμάτων παρουσιάζονται στις δύο στενές πλευρές. Η 

απεικόνιση δύο σκηνών με άρμα σε μια σαρκοφάγο η οποία αποτελεί την 

πιο σημαντική ίσως μαρτυρία της μινωικής θρησκείας και ταφικής 

τελετουργίας, δε μπορεί να μη λειτουργεί συμβολικά και να μη συνδέεται 

με το ταφικό τελετουργικό.  

 Στη μία στενή πλευρά, άρμα το οποίο οδηγούν δύο γυναικείες 

                                                           
106 Τσούντας 1893: 111-112, πιν.8 
107 Furumark 1972: 332-4, 437, Iakovidis 1966: 46, Vermeule, Karageorghis 1982   
108 Μια γεωμετρική υδρία από την περιοχή Καβούσι της Κρήτης (Boyd 1901: 145-6, 

πιν. iii, iv) συνδυάζει παράσταση γυναικών με υψωμένα τα χέρια στη στάση του θρήνου 
με εκείνη ενός ανδρός να οδηγεί άρμα. Ο συνδυασμός της σκηνής θρήνου για τον νεκρό 
και του άρματος ενισχύει το επιχείρημα που θέλει το άρμα να σχετίζεται με τις 
αντιλήψεις περί θανάτου. 

109 Crouwel 1981: 158, pls. 9, 10, 11, 12 
110 Crouwel 1981, pls. 14, 15, 16, 18, 19, 20 
111 Στη Ραψωδία Ψ της Ιλιάδας ο Αχιλλέας οργανώνει αθλητικούς αγώνες για να 

τιμήσει τον νεκρό  Πάτροκλο. Τα αγωνίσματα είναι οκτώ: αρματοδρομία (στ. 262-650), 
πυγμαχία (στ. 651-699), πάλη (στ. 700-739), δρόμος ταχύτητας (στ. 740-801), μονομαχία με 
δόρατα (στ. 802-825), δισκοβολία (στ. 826-849), τοξοβολία (στ. 850-883) και ακόντιο (στ. 
884-897), ενώ σε όλους προσφέρονται πολλά και πολύτιμα έπαθλα (άλογα, μουλάρια, 
γυναίκες, λέβητες, τρίποδες, χρυσός και σίδηρος). 

112 Long 1974, Nilsson 1950: 426. Η σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας βρέθηκε μέσα 
σε ένα υπέργειο κτήριο το οποίο λειτουργούσε ως θαλαμοειδής τάφος. Ο τάφος 
χρονολογείται στη μεταβατική περίοδο μεταξύ της ΥΜ ΙΙ και της ΥΜ ΙΙΙ περιόδου. Είναι 
κατασκευασμένη από ασβεστόλιθο και αποτελεί το μοναδικό έως σήμερα λίθινο ταφικό 
σκεύος από τη μινωική Κρήτη που διακοσμείται με μια σειρά αφηγηματικών σκηνών 
εμπνευσμένων από την ταφική τελετουργία. Η εξαιρετική ποιότητα της διακόσμησης 
καθώς και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη υποδεικνύουν ότι προοριζόταν 
για κάποιον που διέθετε δύναμη, πιθανώς έναν τοπικό άρχοντα, ή για κάποιο μέλος της 
οικογένειάς του. Οι παραστάσεις της σαρκοφάγου λοιπόν παρέχουν πολύτιμες 
πληροφορίες για τα έθιμα ταφής υψηλά ιστάμενων προσώπων στα χρόνια της 
μυκηναϊκής κατοχής της Κρήτης.   
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μορφές σύρεται από έναν γρύπα πάνω στον οποίο έχει σκαρφαλώσει 

πουλί113 (Πιν.2γ). Η παρουσία μυθικού πλάσματος προτείνει ότι το εν 

λόγω άρμα δεν αναπαριστά ένα κοινό μέσο μετακίνησης και τού 

προσθέτει μία συμβολική αξία114. Επίσης, λόγω της συχνής απεικόνισης 

γρυπών σε εραλδική στάση εκατέρωθεν θεότητας και των απεικονίσεων 

τους σε  δωμάτια του θρόνου, η C. R. Long τους ταυτίζει με βοηθούς των 

θεοτήτων115. Έτσι, στη σκηνή που μας ενδιαφέρει, η παρουσία του γρύπα 

δύναται να υποδηλώνει πως οι δύο επιβαίνουσες μορφές είναι θεότητες, 

τις οποίες και υπηρετεί αναλαμβάνοντας τη μεταφορά τους116. Επίσης, ο 

συσχετισμός των πουλιών με θεότητες στη μινωική και μυκηναϊκή τέχνη 

καθώς και η άποψη ότι η απεικόνιση μορφών στη στενή πλευρά μιας 

λάρνακας ενδέχεται να απεικονίζει θεϊκές μορφές που είχαν ως στόχο την 

προστασία του νεκρού ενισχύει την ταύτιση των δύο μορφών με 

θεότητες117. Σύμφωνα με τη Long, η μετακίνηση του άρματος με τις 

θεότητες μπορεί να συμβολίζει τη θεϊκή συνοδεία της ψυχής του νεκρού 

και τη διασφάλιση του ασφαλούς ταξιδιού της στον Άλλο Κόσμο118. 

 Στη δεύτερη στενή πλευρά της σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας 

απεικονίζεται επίσης άρμα οδηγούμενο από δύο γυναικείες μορφές, 

ωστόσο αυτή τη φορά σύρεται από αγρίμια (Πιν.2δ). Τα αγρίμια, σε 

αντίθεση με τους γρύπες, είναι υπαρκτά ζώα τα οποία ζούσαν στην Κρήτη 

και πολύ πιθανό να εκμεταλλεύονταν για την ελκτική τους δύναμη. Για 

τις επιβαίνουσες μορφές, η Long119 προτείνει ότι ήταν υψηλά ιστάμενες 

θνητές οι οποίες αποτελούσαν προσωποποίηση θεοτήτων.  

 Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι στη σαρκοφάγο της Αγίας 

Τριάδας το μοτίβο του άρματος δεν έχει το ρόλο της μεταφοράς του ίδιου 

του νεκρού στον Κόσμο των Νεκρών αλλά την υπαινίσσεται, 

προτείνοντας την ευνοϊκή στάση των θεοτήτων προς το άτομο του και τη 

συνοδεία και προστασία του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 Συνεχίζοντας με τις μινωικές πήλινες λάρνακες, η λάρνακα από 

την Επισκοπή Ιεράπετρας προέρχεται από έναν θαλαμοειδή τάφο της ΥΜ 

                                                           
113 Ο Λεκατσάς (2000: 231) υποστηρίζει ότι το πουλί συμβολίζει τη ζωτική ψυχή 

του νεκρού ή τον οδηγό του άρματος.  
114 Goodison 1989: 94, Long 1974: 30-31 
115 Long 1974: 29, σημ. 8, 9 
116 Long 1974: 29-30 
117 Long 1974: 25, 31-32, 57 
118  Long 1974: 32 
119 Long 1974: 57 
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ΙΙΙ Β περιόδου120. Είναι κιβωτιόσχημη και στηρίζεται σε έξι χαμηλά πόδια. 

Καλύπτεται με σαμαρωτό κάλυμμα, η δοκός του οποίου φέρει πλαστική 

διακόσμηση. Στη μια της απόληξη φέρει πλαστική κεφαλή ταύρου και 

στην άλλη γυναικεία μορφή με υψωμένα χέρια. Σώζεται ακέραιη, ενώ ο 

γραπτός της διάκοσμος εντυπωσιάζει με τον πλούτο των σκηνών του. 

Σύμφωνα με την Kanta121, τα εικονογραφικά θέματα που παρουσιάζει 

είναι βέβαιο πως περιέχουν τελετουργικό νόημα ενώ η Vermeule συνδέει 

την εικονογραφία της με εκείνη που παρουσιάζεται στους εικονιστικούς 

κρατήρες που φέρουν διακόσμηση αρμάτων122.  

 Τη λάρνακα διακοσμούν δώδεκα σκηνές, από τις οποίες οι μισές 

παριστάνονται στο κάλυμμα και οι μισές στο κιβώτιο. Δύο φατνώματα 

διαιρούν την κάθε μακρά πλευρά του κιβωτίου. Στο αριστερό φάτνωμα 

της μίας μακράς πλευράς εικονίζεται αίγαγρος στραμμένος προς ένα 

φοινικόδεντρο. Τη σκηνή συμπληρώνουν δύο ανδρικές μορφές. Η μία, 

πίσω του, κρατά με σκοινί σκύλο, ενώ η δεύτερη επιτίθεται στο πόδι του 

ζώου. Στο δεξί φάτνωμα εικονίζεται άνδρας με δόρυ συνοδευόμενος από 

τρία σκυλιά, να επιτίθεται σε αίγαγρο.  

 Η παράσταση του άρματος περιορίζεται στο αριστερό φάτνωμα της 

δεύτερης μακράς πλευράς (Πιν.4α-β). Συνολικά στο φάτνωμα λαμβάνει 

χώρα μια πομπή έξι ατόμων, εκ των οποίων τα μισά επιβαίνουν σε 

δίτροχη άμαξα που τη σύρει ζώο, πιθανώς όνος. Από τις τρεις 

επιβαίνουσες μορφές, η μία κρατά χαλινάρι ενώ οι άλλες μακρύ στέλεχος 

που καταλήγει σε δισκοειδές αντικείμενο. Στα δεξιά, η σκηνή 

εμπλουτίζεται από μια πομπή τριών μορφών με ανυψωμένα χέρια. Η μία 

από αυτές κρατά δίσκο με μακρύ στέλεχος, όμοιο με εκείνο που κρατούν 

οι δύο επιβαίνουσες μορφές, η δεύτερη φέρει μικρό κιβωτίδιο, πιθανώς 

πυξίδα, και η τρίτη κύλικα. Κάτω από την άμαξα, εικονίζεται ένα χταπόδι, 

το οποίο συμβολίζει το θαλάσσιο στοιχείο. Τέλος, στο δεξί φάτνωμα της 

ίδιας πλευράς εικονίζεται άνδρας με χιτώνα να κρατά δύο αντικείμενα (το 

ένα πιθανώς κύλικα), και σκοινί στο οποίο είναι δεμένο ένα τετράποδο με 

το μικρό του. Ενδιαφέρουσα είναι η απεικόνιση μορφής ανάμεσα στα δύο 

φατνώματα. Έχει τα χέρια της υψωμένα και κρατά κάτι σα μαστίγιο. 

 Ως προς τις στενές πλευρές,  η μία διακοσμείται με σκηνή στην 

                                                           
120 Μερούσης 2000: 134-135, Rutkowski 1968: 226, Σπηλιωτοπούλου 2011: 68, 

Vermeule 1965: 136 

121 Kanta 1980: 156 
122 Vermeule 1965: 136 
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οποία δύο σκυλιά επιτίθενται σε αίγαγρο με το μικρό του, και η άλλη με 

χταπόδι και δύο ζεύγη ιερών κεράτων, μέσα από τα οποία φύονται 

σπείρες. Τέλος, το κάλυμμα διακοσμείται με κυνήγι αιγάγρων στο οποίο 

συμμετέχουν άνδρας με δόρυ και σκυλιά, μια σκηνή όπου ανδρική μορφή 

προτάσσει ένα αντικείμενο σε μια αγελάδα και στο μικρό της, και με 

χταπόδι με θέουσες σπείρες και φυτικά μοτίβα.     

 Το άρμα αποδίδεται μετωπικά, εκτός από το υποζύγιο που 

αποδίδεται σε κατατομή123. Ο άξονας που αποδίδεται με ευθεία γραμμή 

συνδέει τους τροχούς με το υποζύγιο. Να σημειωθεί ότι στα άρματα είναι 

σύνηθες να επιβαίνουν δύο μορφές124. Συνεπώς, η παρουσία τριών ατόμων 

στην απεικόνιση του άρματος στη λάρνακα της Επισκοπής είναι κάτι το 

αξιοπρόσεκτο.  

 Έχει αναφερθεί ότι «η σκηνή σχετίζεται αναμφιβόλως με την 

εκφορά ή τη λατρεία του νεκρού»125. Για το χταπόδι που εμφανίζεται κάτω 

από το άρμα, έχει προταθεί ότι ενδέχεται να έχει ένα θρησκευτικό 

συμβολισμό126, ενώ σε συνδυασμό με το άρμα, πιθανώς να δηλώνει το 

υπερπόντιο ταξίδι του νεκρού ή των νεκρών στον Άλλο Κόσμο127. Ο B. 

Rutkowski αναφέρει ότι οι Μινωίτες φαίνεται πως πίστευαν ότι με το 

θάνατο ο νεκρός ταξίδευε προς τον Άλλο Κόσμο διασχίζοντας τη 

θάλασσα, και ότι αυτό είναι δυνατόν να εξηγεί την πληθώρα θαλάσσιων 

μοτίβων στις λάρνακες128. Θεωρεί ότι με τη σκηνή αυτή αντικατοπτρίζεται 

η συμβολική αναχώρηση του νεκρού προς τη Γη των Μακάρων. Έχει 

επίσης προταθεί ότι οι θαλάσσιες σκηνές που παριστάνονται σε πολλές 

λάρνακες επιδιώκουν να ταυτίσουν τη λάρνακα με τη θάλασσα, κι ότι τα 

πλάσματα της θαλάσσης, με κυρίαρχο το χταπόδι, το οποίο με τα 

                                                           
123 H Long (1974: 55) ταυτίζει το όχημα με wagon (τετράτροχο κάρο) και όχι με 

chariot  (άρμα).  
124 Βλ. Crouwel 1981, pls.10, 15, 20, 32a,b, 59, 60, 74, 75, 77, 78  
125 Πλάτων 1947: 638 
126 Μιχαηλίδου – Παππά 1972: 345  
127 Goodison 1989: 95, Vermeule 1979: 67-8, Watrous 1991: 301 
128 Rutkowski 1968: 226. Χταπόδια εικονίζονται σε πλήθος κιβωτιόσχημων και 

λουτηροειδών λαρνάκων. Ο Μερούσης (2000: 257-8) αναφέρει ότι το μοτίβο του χταποδιού 
συναντάται σε 32 κιβωτιόσχημες και σε 17 λουτηροειδείς λάρνακες. Αν και οι πρώτες 
παραστάσεις χταποδιών στις μινωικές λάρνακες εμφανίζονται στην ΥΜ ΙΙΙ Α2 περίοδο, 
το μοτίβο του χταποδιού φαίνεται να κυριαρχεί κατά την ΥΜ ΙΙΙ Β. Ο Μερούσης 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ΥΜ ΙΙΙ Α2 αποτελεί το χρονικό σημείο εισαγωγής μοτίβων 
αντλημένων από τη θρησκευτική εικονογραφία (ανθρώπινες μορφές, ιερά σύμβολα) 
στην εικονογραφία των μινωικών λαρνάκων, θεωρεί ότι το μοτίβο του χταποδιού αποκτά 
την περίοδο αυτή ένα αμφίσημο χαρακτήρα που συμπληρώνει το με συμβολικές 
διαστάσεις θεματολόγιο της εικονογραφίας των λαρνάκων.   
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πλοκάμια του μπορεί να αγκαλιάζει μεγάλο μέρος της λάρνακας, 

λειτουργούν ως συνοδοί και ως βοηθοί στη διασφάλιση του θαλάσσιου 

ταξιδιού του νεκρού στον Άλλο Κόσμο129.  

 Γενικότερα, το μοτίβο του χταποδιού χρησιμοποιείται πολύ συχνά 

στην εικονογραφία των λαρνάκων αλλά και στην αγγειογραφία πολλών 

μετανακτορικών αγγείων που εντοπίστηκαν σε τάφους. Μάλιστα, οι 

εικονογραφικοί τύποι που ακολουθούνται είναι οι ίδιοι130. Όταν λοιπόν το 

μοτίβο αυτό παρουσιάζεται σε ταφικά σκεύη ενδέχεται να μην είναι 

καθαρά διακοσμητικό αλλά φορτισμένο με κάποια συμβολική σημασία σε 

σχέση με το θάνατο131. 

Τη συσχέτιση του χταποδιού με αντιλήψεις που αφορούν τον 

θάνατο ενισχύουν τα χρυσά περίτμητα ελάσματα σε σχήμα χταποδιού 

που εντοπίστηκαν στον τάφο 3132 του ταφικού κύκλου Α και τα πενήντα 

τρία αντίστοιχα έκτυπα χρυσά ελάσματα στον τάφο 4133 των Μυκηνών. Ο 

R. Laffineur134 και η N. Marinatos135 προτείνουν ότι ο πιθανότερος λόγος της 

εμφάνισης του χταποδιού σε ταφικά κοσμήματα είναι η ιδιότητα του 

χταποδιού να αναπλάθει κάθε πλοκάμι το οποίο αποκόπτεται από το 

σώμα του. Το προνόμιο του χταποδιού να τρέφεται και να επιβιώνει 

ακόμα κι όταν είναι σε χειμέρια νάρκη από τα ίδια τα πλοκάμια του 

προκαλεί έναν παραλληλισμό με την ιδέα της μετά θάνατον ύπαρξης, 

όπου το νεκρό άτομο θα δύναται με κάποιο τρόπο να συντηρείται μετά το 

θάνατο, ή να εισέλθει σε μία νέα ζωή136.  

 Η επόμενη λάρνακα με παράσταση άρματος για την οποία αμέσως 

θα γίνει λόγος εντοπίστηκε σε ένα θαλαμοειδή τάφο στο Καβροχώρι 

Μαλεβιζίου137 και χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙ Α2-Β περίοδο138. Είναι 

                                                           
129Grumach 1968: 24-25. Για την πιθανή συμβολική σημασία του χταποδιού βλ. και 

Παρλαμά 1984: 150-1. 
130 Για τους εικονογραφικούς τύπους βλ. Μερούσης 2000: 259-263 
131 Μερούσης 2000: 267. Η Kanta (1980: 157) αμφισβητεί την άποψη ότι τα 

θαλάσσια μοτίβα στις λάρνακες συνδέονται με το ταξίδι του νεκρού στον Άλλο Κόσμο, 
και αυτό διότι τα ίδια μοτίβα παρατηρούνται και σε καθαρά διακοσμητικά κεραμικά 
σκεύη της εποχής. Παρόλα αυτά, στις περιπτώσεις όπου εικονίζεται ταυτόχρονα και 
λέμβος, τότε δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παρουσιάζεται όντως το ταξίδι στη Γη των 
Μακάρων (πχ στη λάρνακα από Γάζι Ηρακλείου). 

132 Karo 1930-1933, 50, nos. 39, 40, pl.26 
133 Schliemman 1879: 350, Δημακοπούλου 1996: 91, εικ.91, Κaro 1930-1933: 94, 

nos.386, 387, pl.44 
134 Laffineur 1985: 259 
135 Marinatos 1993: 195-196 
136 Ό.π. 
137 Ρεθεμιωτάκης 1979, Μερούσης 2000: 137, Νο.77, Σπηλιωτοπούλου 2011: 80 
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κιβωτιόσχημη, με συμμετρικές λαβές στο σώμα και στο πώμα, στηρίζεται 

σε τέσσερα πόδια, φέρει σαμαρωτό κάλυμμα και σώζεται σχεδόν ακέραιη. 

Είναι διακοσμημένη σε όλες τις πλευρές του σώματος και του καλύμματος 

με θέματα από το ζωικό, φυτικό και θαλάσσιο κόσμο, ενώ τη διακόσμησή 

της χαρακτηρίζει η αντιφυσιοκρατία και μια έντονα διακοσμητική 

διάθεση.  

 Στη μία μακρά πλευρά εικονίζεται πτηνό να εφάπτεται σε 

φοινικόδεντρο, σκηνή με άρμα και δύο αντωπά τετράποδα καθώς και 

φυτικό κόσμημα, ψάρι και ναυτίλο (Πιν.6α). Η δεύτερη μακρά πλευρά 

παρουσιάζει επίσης ποικιλία μοτίβων και περιλαμβάνει δύο αντωπά 

τετράποδα πάνω από ένα φοινικόδεντρο, άνθη παπύρου, ναυτίλους, 

ρόδακα και πιθανότατα χελιδόνι στο άνω άκρο αριστερά (Πιν.6γ). Ως 

προς τις στενές πλευρές, η μία διακοσμείται με χταπόδι και η δεύτερη με 

ένα ψάρι πλαισιωμένο από κυματοειδές πλαίσιο και δύο επάλληλα 

συμπλέγματα διπλών κεράτων και διπλών πελέκεων (Πιν.6δ,ε). Τέλος, το 

κάλυμμα σώζει μοτίβα από το φυτικό και θαλάσσιο κόσμο, όπως πτηνά, 

ναυτίλους, ψάρια, φίδι, παπυροειδή και φοινικόδεντρα. Παρατηρείται 

πλούτος μοτίβων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται θέματα με 

θρησκευτικό συμβολισμό (διπλά κέρατα, διπλοί πελέκεις) αλλά και ένα 

θέμα σπάνιο στη μινωικό τέχνη, εκείνο του φιδιού. Η συνολική θεώρηση 

της λάρνακας υποδεικνύει ότι η εικονογραφία της απέχει πολύ από τη 

διακοσμητική διάθεση άλλων μινωικών λαρνάκων. 

 Ο τρόπος που στη μια μακρά πλευρά απεικονίζεται το άρμα είναι 

ασυνήθιστος. Δεν απεικονίζεται σε κατατομή, όπως είθισται στην 

αιγαιακή εικονογραφία139, αλλά όπως εύστοχα παρατηρεί ο Γ. 

Ρεθεμιωτάκης «...ο ζωγράφος μοιάζει να βλέπει το θέμα του από ψηλά και 

αποτυπώνει σε «κάτοψη» αναλυτικά όλα τα μέρη του άρματος, όπως είναι 

στην πραγματικότητα, χωρίς προοπτικές μειώσεις»140. Τα υποζύγια 

εικονίζονται επίσης με ασυνήθιστο τρόπο. Αντί να τοποθετηθούν 

μπροστά από το δίφρο, τοποθετούνται πίσω του, και απεικονίζονται σε  

κατά τομή και με τρόπο σα να τα παρατηρεί κανείς από ψηλά, ενώ αυτά 

κείτονται νεκρά στο έδαφος. Η απουσία αξόνων που συνδέουν το δίφρο με 

τα άλογα οδηγεί στη διάσπαση της παράστασης σε δύο ανεξάρτητες, σε 

εκείνη του δίφρου και εκείνη των υποζυγίων. 

                                                                                                                                                                      
138 Μερούσης 2000: 137 
139 Βλ. Mylonas 1951, εικ.1a,b,c, 2, 3, 6, Crouwel 1981, πιν.9-20, 32a, b, 33, 35-39, 73-78 
140 Ρεθεμιωτάκης 1979: 252 
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 Σε αντίθεση με το άρμα της λάρνακας από την Επισκοπή στην 

οποία επέβαιναν τρεις μορφές, εδώ είναι χαρακτηριστική η απουσία 

επιβατών. Το παράδοξο αυτό χαρακτηριστικό, σε συνδυασμό με την 

ασυνήθιστη και επιτηδευμένη απόδοση της προοπτικής, ίσως προσδίδει 

κάποιο ιδιαίτερο νόημα στην παράσταση141. Ίσως να θέλει να τονίσει το 

εσωτερικό του δίφρου που παρουσιάζεται κενό, χωρίς επιβάτες. Πιθανώς 

και η απουσία άξονα που να συνδέει το δίφρο με τα ζώα να τονίζει ότι τα 

ζώα δε σύρουν πια το άρμα. Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται η απουσία 

δράσης142. Διαφωνώ με την πρόταση ότι η εν λόγω στατικότητα ταιριάζει 

με τον κόσμο των νεκρών143. Απεναντίας, εφόσον το άρμα είναι ένα 

απαραίτητο μέσο για τη μετάβαση του θανόντα στον Άλλο Κόσμο, η 

απεικόνιση ενός άρματος που δε δείχνει διαθέσιμο ή έτοιμο για χρήση δε 

μπορεί να εξυπηρετήσει το νεκρό στη μετάβαση του αυτή και επομένως 

καθίσταται άχρηστο. 

 Στη μία στενή πλευρά του καλύμματος της λάρνακας 

απεικονίζεται φίδι, το οποίο αποδίδεται με κυματοειδείς γραμμές και 

εξωτερικό περίγραμμα, ενώ ο οφθαλμός του δηλώνεται με μία στιγμή. Το 

μοτίβο του φιδιού δεν εμφανίζεται συχνά στη μινωική εικονογραφία144. Τα 

μόνα γνωστά αντικείμενα ταφικής χρήσης στα οποία απεικονίζεται το 

μοτίβο αυτό, εκτός από την υπό εξέταση λάρνακα, είναι τρεις πρόχοι από 

τα νεκροταφεία της Ιαλυσού και των Απλωμάτων της Νάξου145 και μία 

ακόμη μινωική κιβωτιόσχημη λάρνακα από τη δυτική Κρήτη146. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η διακόσμηση των μακριών πλευρών της δεύτερης 

λάρνακας είναι χωρισμένη σε φατνώματα. Το μοτίβο του φιδιού 

παριστάνεται στο αριστερό φάτνωμα, την εικονογραφία του οποίου 

συμπληρώνουν αντωπά πτηνά εκατέρωθεν φοινικόδεντρου, ενώ στο δεξιό 

φάτνωμα παριστάνεται χταπόδι. Χταπόδι εικονογραφείται επίσης στο 

αριστερό φάτνωμα της άλλης μακριάς πλευράς. Το γεγονός ότι το μοτίβο 

                                                           
141 Ρεθεμιωτάκης 1979: 252, 256. 
142 Ρεθεμιωτάκης 1979: 256 
143 Ό.π.  
144 Σε αντίθεση με τη συχνότητά του φιδιού (uraeus) στην αιγυπτιακή 

εικονογραφία, σύμβολο της βασιλικής εξουσίας. 
145 Κοντολέων 1959: 185, πιν.157α, Ρεθεμιωτάκης 1979: 250 
146 Στη λάρνακα από τη δυτική Κρήτη (Μερούσης 2000: 191-2, Νο.213) το ερπετό 

παρουσιάζεται στο δεξί φάτνωμα της μίας μακριάς πλευράς του κιβωτίου. Το σώμα του 
σχηματίζει ημικύκλιο, διαφέροντας λίγο από το προηγούμενο. Ο οφθαλμός, ομοίως 
δηλώνεται με μία στιγμή. Και στις δύο περιπτώσεις, το φίδι συνδυάζεται με θέματα της 
φύσης. 
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του φιδιού παρουσιάζεται σπάνια στην εικονογραφία, κάθε προσπάθεια 

ερμηνείας του σε ταφικά περιβάλλοντα εμπεριέχει κινδύνους. Ωστόσο, 

στη λάρνακα αυτή, η συνύπαρξή του με το μοτίβο του χταποδιού ίσως 

ενισχύει μια συμβολική διάσταση, ταυτόχρονα και για τα δύο πλάσματα. 

 

 

 

1.3.2. Η λέμβος  

 

 

 Σε διάφορους λαούς που έχουν σχέση με τη θάλασσα ή με 

μεγάλους πλωτούς ποταμούς, όπως οι λαοί της Αιγύπτου και της 

Μεσοποταμίας, το μοτίβο της λέμβου φαίνεται να είναι επιφορτισμένο με 

μία θρησκευτική και νεκρική σημασία και να αποτελεί ένα κύριο 

συστατικό των μεταθανάτιων αντιλήψεων147. Συγκεκριμένα, υπάρχει η 

αντίληψη ότι με τον θάνατο συντελείται ένα υπερπόντιο ταξίδι, στο οποίο 

η λέμβος καθίσταται το απαραίτητο μεταφορικό μέσο για τη διάσχιση των 

υπόγειων υδάτων και τη μετάβαση του νεκρού στον Άλλο Κόσμο.  

 Τα πρωιμότερα πιθανώς παραδείγματα ομοιωμάτων πλοίων έχουν 

εντοπιστεί σε τάφους του βασιλικού νεκροταφείου της Ur, όπου ένα 

χάλκινο και ένα αργυρό ομοίωμα πλοίου βρέθηκαν στον τάφο A-bar-gi148. 

Επίσης, κατά τους χρόνους του Αρχαίου Βασιλείου στην Αίγυπτο 

θάπτονταν ολόκληρα πλοία, ενώ κατά την περίοδο του Νέου Βασιλείου 

τοποθετούνταν ομοιώματα πλοίων στους τάφους. Τα ομοιώματα αυτά 

διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: τα πλοία των οποίων η χρήση ήταν όμοια 

με εκείνα των πραγματικών πλοίων και εξυπηρετούσαν ταξίδια, 

μεταφορά φορτίων κτλ, τα πλοία που χρησιμοποιούνταν για 

τελετουργικούς σκοπούς και τα πλοία που χρησιμοποιούνταν στον Κάτω 

Κόσμο, τα οποία συμβόλιζαν είτε το ταξίδι του νεκρού προς τον Άλλο 

Κόσμο είτε το πλοίο του Ήλιου, στο οποίο θα επέβαινε και ο ίδιος ο 

νεκρός149. Αυτό που χαρακτηρίζει τα τελευταία είναι η παρουσία της 

μούμιας πάνω στη νεκρική κλίνη150, μέσα σε φέρετρο151 ή πάνω σε 

θρόνο152, ενώ τη συνοδεύουν ιερείς, θρηνωδοί και το πλήρωμα του πλοίου.  

                                                           
147 Αλεξίου 1972: 96, 1973: 8-9, Δαβάρας 1984: 72 
148 Woolley 1929: 51-2, pl.IIIa, Woolley 1934: 71 
149 Αλεξίου 1973: 8, Frinsell 1941: 362, Woolley 1934: 71, Reisner 1913: ii 
150 Reisner 1913, pl.V-4811, pl.XVII-4915, pl.XVIII-4917, pl.XXII-4948, pl.XXIII-4952 
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 Η αποκάλυψη πλοίων σε ταφικά σύνολα δεν περιορίζεται στη 

Μεσοποταμία και την Αίγυπτο. Σε ταφικά περιβάλλοντα του Αιγαίου της 

Εποχής του Χαλκού έχουν εντοπιστεί λεμβόσχημα αγγεία153 και 

ομοιώματα πλοιαρίων154. Η εύρεση τόσων ομοιωμάτων πλοίων ως 

κτερισματικά αναθήματα σε τάφους της Κρήτης και της Κύπρου της 

Εποχής του Χαλκού φανερώνει ότι δε μπορεί να πρόκειται για τυχαίο 

γεγονός. Αντιθέτως, προτείνεται κάποια συσχέτιση των μεταθανάτιων 

αντιλήψεων με τη χρήση της λέμβου. Μάλιστα, ο Αλεξίου δε διστάζει να 

τονίσει το ενδεχόμενο ότι και τα λίγα ομοιώματα πλοίων που 

εντοπίστηκαν σε οικίες είναι πιθανό να προορίζονταν επίσης για ταφική 

χρήση155.  

 Το μοτίβο της λέμβου δεν παρουσιάζεται στη μινωική 

αγγειογραφία. Είναι ωστόσο σύνηθες στη μινωική σφραγιδογλυφία156. 

Στον μυκηναϊκό κόσμο, λέμβος απεικονίζεται σε μια μυκηναϊκή πυξίδα 

από την Τραγάνα157, σε έναν ψευδόστομο αμφορέα από την Σκύρο158, σε 

όστρακο πιθανώς από κρατήρα από τάφο της Βάρκιζας159 και σε μία 

λάρνακα από την Τανάγρα (Πιν.16γ). Επίσης, έξι πλοία είναι χαραγμένα 

στην παραστάδα της θύρας ενός θολωτού τάφου στο Δράμεσι της 

Αττικής160. Σε αντίθεση με τη συχνή εμφάνιση πλοίων στις μινωικές 

σφραγίδες, η μυκηναϊκή σφραγιδογλυφία διαθέτει προς το παρόν μία 

                                                                                                                                                                      
151 Reisner 1913, pl. IX-4847, pl.X-4851 
152 Ό.π. pl. XVII-4916 
153 Branigan 1970: 81 
154 Αλεξίου 1972: 96, Δαβάρας 1984: 59-63, βλ. κατάλογο ομοιωμάτων 

προϊστορικών πλοίων. Από ταφικά περιβάλλοντα προέρχονται οι καταχωρήσεις 1-5, 12, 
13, 19, 21, 27, 30, 35.  

155 Αλεξίου 1972: 97, υποσ. 6-7 
156 Betts 1973 
157 Κουρουνιώτης 1914: 99-109, εικ.14, 15.  Το πλοίο είναι μεγάλου μεγέθους, με 

έμβολο, ιστίο και χωρίς κουπιά 
158 Παρλαμά 1984: 146 κ.ε., σχ.32, πιν.62. Μικρό ιστιοφόρο με πηδάλιο, χωρίς 

έμβολο και κουπιά. Ομοιότητα του ιστιοφόρου με την παράσταση πλοίου στην ΥΜ ΙΙΙ Β 
λάρνακα από το Γάζι Ηρακλείου, και στον τύπου του πλοίου αλλά και στην παρουσία 
χταποδιού  που συμπληρώνει το κύριο θέμα της διακόσμησης). 

159 Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα 1988: 32-33, 99, σχ. 7δ. Η παράσταση σώζεται 
αποσπασματικώς. Ωστόσο, η ομοιότητα των σωζόμενων στοιχείων με την παράσταση 
πλοίου από την πυξίδα της Τραγάνας καθιστά πολύ πιθανή την υπόθεση απεικόνισης 
του ιδίου θέματος. 

160 Blegen 1949: 41-42, πιν.7 
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μόλις παράσταση πλοίου, η οποία ανήκει σε δαχτυλίδι από τον «θησαυρό» 

της Τίρυνθας161 (Πιν.7δ). 

 Από τη μεταγενέστερη γεωμετρική εποχή, χαρακτηριστική είναι η 

παράσταση λέμβου σε θραύσμα μεγάλου αττικού κρατήρα από το Δίπυλο 

(Louvre A 517)162. Η κύρια παράσταση του αγγείου παρουσιάζει σκηνή 

πρόθεσης και παρέλαση αρμάτων, ενώ η λέμβος απεικονίζεται ανάμεσα 

στις δύο τοξωτές λαβές να πλέει προς τα αριστερά με τέσσερις κωπηλάτες 

(Πιν.7γ). Ψηλότερα, πετούν τέσσερα μεγάλου μεγέθους υδρόβια πτηνά, 

ενώ κάτω από τη λέμβο και αριστερά συνοδεύουν το πλοίο τέσσερα 

ψάρια. Συνδυάζεται λοιπόν η σκηνή της πρόθεσης με το μοτίβο της 

λέμβου, κάνοντας σαφή το συσχετισμό μεταξύ των δύο θεμάτων163. 

  Ο Στ. Αλεξίου έχει υποστηρίξει ότι η λέμβος στην εικονογραφία 

δηλώνει την υπερπόντια μετάβαση του νεκρού στον Άλλο Κόσμο164. Με 

τον Αλεξίου συμφωνούν και ο Κ. Δαβάρας165, η Λ. Παρλαμά166 και η L. 

Goodison167. Από την άλλη, ο Ι. Σακελλαράκης168 διαφωνεί, 

υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν όλα τα ομοιώματα πλοίων να 

συμβολίζουν το ταξίδι του νεκρού στον Άλλο Κόσμο. Ο J. H. Betts 

προτείνει ότι η πλειονότητα των λέμβων που απεικονίζονται στις 

μινωικές σφραγίδες δεν είναι ρεαλιστική απεικόνιση πλοίων που 

χρησιμοποιούσαν οι Μινωίτες και οι Μυκηναίοι αλλά κάποιου είδους 

σύμβολα με μαγικό-θρησκευτική σημασία169. Επίσης, η Goodison 

σημειώνει παραδείγματα σφραγίδων και σφραγιδόλιθων με μη 

ρεαλιστικές αποτυπώσεις λέμβων, οι οποίες πιθανώς να είχαν μαγική-

θρησκευτική σημασία. Σε αυτά, ενώ το θέμα εκ πρώτης όψεως φαίνεται 

να είναι η αλιεία, απουσιάζει ο εξοπλισμός και οι μορφές αντί να 

                                                           
161 Σακελλαρίου 1966: 43, 76. Στο δαχτυλίδι εικονίζεται ένα ζευγάρι σε τρία 

διαφορετικά στιγμιότυπα, αριστερά στην καμπίνα ενός πλοίου, στο κέντρο σε μια 
παραλία κι αριστερά στην είσοδο ενός οικοδομήματος. Ο Μαρινάτος (1933: 231) δεν 
αποκλείει την ερμηνεία της σκηνής ως την άφιξη του ζευγαριού στα Νησιά των 
Μακάρων. 

162 Ωστόσο, η Σαμαρά – Κάουφμαν (2008: 28) περιορίζεται στο χαρακτηρισμό του 
πλοίου ως πολεμικό 

163 Ό.π.  
164 Αλεξίου 1972: 97-8, 1973: 11-12 
165 Δαβάρας 1984: 55-95 
166 Παρλαμά 1984: 150 
167 Goodison 1989: 91-94   
168 Σακελλαράκης 1971: 221-2   
169 Betts 1971: 325 
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ασχολούνται με τη δραστηριότητα της αλιείας, αγκαλιάζονται170. Φαίνεται 

λοιπόν πως η παρουσία μιας λέμβου δε δηλώνει απαραιτήτως μία σκηνή 

αλιείας αλλά δύναται να προσδίδει ένα συμβολικό περιεχόμενο στη 

σκηνή. 

 Ομοίωμα λέμβου απεικονίζεται στη μία μακριά πλευρά της 

σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας. Στο δεξί μέρος της σύνθεσης, τρεις 

άνδρες πλησιάζουν μια ανδρική μορφή η οποία πιθανώς απεικονίζει το 

άτομο για το οποίο κατασκευάστηκε και εμπεριείχε η σαρκοφάγος, 

προσφέροντας της δύο ομοιώματα βοοειδών και ένα λέμβου. Σύμφωνα με 

την Ch. Long171, τα ομοιώματα βοοειδών λειτουργούν είτε ως μέσο 

διατήρησης του νεκρού είτε προορίζονται για τα επικήδεια παιχνίδια και 

αγώνες που θα διεξάγονταν προς τιμήν του172, ενώ το ομοίωμα λέμβου 

αποτελεί το μέσο με το οποίο ο νεκρός θα πραγματοποιήσει το ταξίδι του 

στον Άλλο Κόσμο.     

 Η απεικόνισή του μοτίβου της λέμβου στην εικονογραφία των 

μεταγενέστερων ΥΜ λαρνάκων είναι περιορισμένη δεδομένου ότι 

παρουσιάζεται σε μόλις τρεις κιβωτιόσχημες λάρνακες της ΥΜ ΙΙΙ Β 

περιόδου173. Από θαλαμοειδή τάφο στη θέση Αναβόλεμα, στον 

Καλοχωραφίτη Μεσαράς προέρχεται λάρνακα174 η διακόσμηση της 

οποίας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και παράσταση πλοίου. Η λάρνακα 

είναι αδημοσίευτη. Στη μία μεγάλη πλευρά απεικονίζονται άρμα με δύο 

επιβαίνουσες μορφές, πλοίο εν μέσω ιχθύων που κινείται προς τα 

αριστερά, μεγάλο πτηνό και ελάφι. Στη δεύτερη μακρά πλευρά 

εικονίζεται ανδρική μορφή να κρατά ταύρο από τα κέρατα, πιθανώς 

επεισόδιο ταυροκαθαψίων, καθώς και δύο μορφές με χιτώνες. Τη 

διακόσμηση συμπληρώνει βουκράνιο με δίσκο ανάμεσα στα κέρατα. 

Τέλος, τις στενές πλευρές κοσμούν φοίνικες και αίγαγροι, μεγάλου 

                                                           
170 Goodison: 1989, 35, εικ.54a, 54e  
171 Long 1974: 44-49 
172 Σύμφωνα με τον Evans (1928: 649) η απεικόνιση των ομοιωμάτων βοοειδών σε 

καλπασμό φορτίζει συμβολικά τα ζώα και τα συνδέει με τη θρησκεία και συγκεκριμένα 
με τους αγώνες που τελούνται προς τιμήν της θεότητας  

173 Μερούσης 2000: 254. Μία λάρνακα από το Γάζι Μαλεβιζίου, μία από τον 
Καλοχωραφίτη και μία ακόμα που βρίσκεται στην Ελβετία. Για την τρίτη δε διαθέτουμε 
στοιχεία. Ο Μερούσης (ό.π.) αναφέρει ότι είναι άγνωστης προέλευσης και δεν είναι 
γνωστό σε ποιο σημείο της παριστάνεται λέμβος. 

174 ΑΔ 29 (1973-4), Β3, 885-6, Μερούσης 2000: 138, Νο.79, Σπηλιωτοπούλου 2011: 109-
110 



[45] 

 

μεγέθους πτηνό και ανθρώπινη μορφή, ενώ τη δοκό της λάρνακας 

πλαστική ανθρώπινη κεφαλή. 

 Ο συνδυασμός των παραπάνω θεμάτων εμπεριέχει αναμφισβήτητα 

θρησκευτικούς συμβολισμούς. Το ερώτημα είναι αν η εικονογραφία 

συνδέεται και με τον θάνατο και το ταφικό τελετουργικό. Λαμβάνοντας 

υπόψη αφενός τη χρηστική αξία του άρματος και της λέμβου κι αφετέρου 

τη σύνδεση των ταυροκαθαψίων με τη θρησκεία ή, στις περιπτώσεις που 

απεικονίζεται σε ταφικά περιβάλλοντα, με τον νεκρό και τη λατρεία 

στους τάφους175, δεν είναι απίθανο η εικονογραφία της εν λόγω λάρνακας 

να έχει ως κύριο άξονα το ταξίδι του νεκρού προς τον Άλλο Κόσμο176 και 

τα αθλήματα που πιθανώς να διεξάγονταν προς τιμήν και προς εύνοια 

της θεότητας, η οποία και θα ήταν αρωγός στο ταξίδι αυτό, ή τα 

αθλήματα που τελούνταν προς τιμήν του ίδιου του νεκρού177.   

 Λέμβος απεικονίζεται στη μακριά πλευρά μιας κιβωτιόσχημης 

λάρνακας από το Γάζι Μαλεβιζίου, στη θέση Σκαφιδαρά, η οποία 

προέρχεται από θαλαμοειδή τάφο178 (Πιν.7α,β). Η λάρνακα σώζεται 

ακέραιη και χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙ Β179. Στη μία μακριά πλευρά 

εικονίζεται ένα πλοίο με τριγωνικό ιστίο, το οποίο, όπως αποκαλύπτει το 

έμβολο και η υψηλότερη πρύμνη από την πλώρη, κατευθύνεται προς τα 

αριστερά. Η απόδοση του πλοίου είναι λεπτομερής και παρέχει πλούσια 

στοιχεία για τη ναυπηγική τέχνη της εποχής180. Κάτωθεν της λέμβου 

εικονίζονται πτηνά, το ένα εκ των οποίων ραμφίζει άνθος παπύρου. Στην 

άλλη μακριά πλευρά αποτυπώνονται δύο σχηματοποιημένα χταπόδια, 

και τέλος, στις  στενές πλευρές αμφίκοιλοι βωμοί. 

 Σύμφωνα με τον Αλεξίου, οι κυματοειδείς γραμμές που 

εικονίζονται πάνω από το ιστίο της λέμβου δηλώνουν τη θάλασσα, και οι 

σπείρες, που απεικονίζονται κοντά στο έμβολο, πιθανότατα δηλώνουν τα 

θαλάσσια κύματα και τον αφρό που σχηματίζεται από την πορεία του 

                                                           
175 Βλ. υποκεφ 2.3.2 
176 Ρεθεμιωτάκης 1979: 258 
177 Στο δρόμο κοντά στην είσοδο του τάφου εντοπίστηκε in situ πήλινη γάστρα, 

κάτωθεν της όποιας υπήρχαν ίχνη καύσης και άνθρακα, στοιχείο που σύμφωνα με την 
ανασκαφέα Κ. Λεμπέση (1973-4, ΑΔ, Χρονικά, Β3, 885-886) μπορεί να ερμηνευτεί ως 
λατρευτική πράξη για τον νεκρό. Η πρόταση αυτή ενισχύει την τελευταία υπόθεση. 

178 Αλεξίου 1972, Μερούσης 2000: 126, Νο.51, 255 
179 Ό.π. 
180 Μερούσης 2000: 255, Αλεξίου 1973 
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πλοίου181. Τα χταπόδια, ως μαλάκια με αναγεννητικές ιδιότητες γίνονται 

κατάλληλα σύμβολα μέσα σε ένα ταφικό περιβάλλον182. Ο συνδυασμός 

της λέμβου και των χταποδιών τονίζουν το θαλασσινό χαρακτήρα της 

λάρνακας, ο οποίος, σύμφωνα με την N. Marinatos183, ενδέχεται να 

υπαινίσσεται ταφή στη θάλασσα. Τέλος, οι αμφίκοιλοι βωμοί, ένα μοτίβο 

με θρησκευτικούς συμβολισμούς, μετά το μοτίβο της λέμβου και εκείνο 

του χταποδιού έρχεται να ενισχύσει τη συμβολική ερμηνεία της 

παράστασης του πλοίου184.  

 Υπάρχει η πληροφορία για μία ακόμη κιβωτιόσχημη λάρνακα της 

ΥΜΙΙΙ περιόδου η οποία φέρει στη μία μακρά της πλευρά το θέμα του 

πλοίου185. Σήμερα βρίσκεται στην Ελβετία. Ωστόσο δεν υπάρχουν 

περισσότερες πληροφορίες ως προς την ακριβή τοποθέτηση του μοτίβου 

του πλοίου και των λοιπών διακοσμητικών. 

 Από τα νεκροταφεία της Τανάγρας, η μοναδική έως σήμερα 

λάρνακα που πιθανώς φέρει παράσταση πλοίου προέρχεται από τον τάφο 

47186 του νεκροταφείου στη θέση Δένδρον (Πιν.16γ). Η σκηνή, που 

προβάλλεται στη μία εκ των μακρών πλευρών της, είναι ασυνήθιστη και η 

σύνθεσή της διακρίνεται από χαλαρή οργάνωση. Η διατήρηση της 

λάρνακας είναι κακή, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη βέβαιη ταύτιση 

και ερμηνεία της σκηνής. Στην κάτω και δεξιά γωνία της σκηνής, 

διακρίνεται ενδεχομένως το πρόσθιο μέρος μιας κωπηλατικής λέμβου με 

τοξοειδές έμβολο και ιστό. Ο υπόλοιπος χώρος διακοσμείται με πυκνή 

βλάστηση σχηματοποιημένων φυτο-ειδών κοσμημάτων, των οποίων το 

σχήμα θυμίζει έντονα τα μυκηναϊκά ειδώλια τύπου Φ και Ψ187. Σύμφωνα 

με τον Σπυρόπουλο, αρκετά από αυτά θυμίζουν έντονα το άνθος της 

παπαρούνας188. 

                                                           
181 Αλεξίου 1972: 94. Βλ. σ. 95, σημ. 1 για την παλαιά παράδοση της δήλωσης της 

θάλασσας με σπείρες που πλαισιώνουν το πλοίο, όπως παρουσιάζεται και στα 
κυκλαδικά τηγανόσχημα αγγεία.    

182 Βλ. σ. 37-8 
183

 Marinatos 1997: 281 

184 Ο Σακελλαράκης (1971: 222-3) δεν αναγνωρίζει βωμούς σε αυτή την 
παράσταση αλλά τάλαντα. Διαφωνεί με τη συμβολική ερμηνεία της παράστασης. 
Αντιθέτως, η Παρλαμά (1984: 150) δε θεωρεί απίθανο η σκηνή να μεταφέρει μια 
βαθύτερη μεταφυσική σημασία. 

185 Μερούσης 2000: 254 
186 Ορλάνδος 1973: 14, Σπυρόπουλος 1973: 11-21, Immerwahr 1995: 117 
187 Immerwahr 1990: 158, 1995: 116 
188 Σπυρόπουλος 1973: 21  
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 Αν το αντικείμενο κάτω και δεξιά στη σύνθεση πρόκειται πράγματι 

για πλοίο, και έχοντας πάντα υπόψη ότι η σκηνή αυτή παρουσιάζεται 

πάνω σε ένα σκεύος για την υποδοχή νεκρού, είναι πολύ πιθανό η 

παράσταση να περιέχει συμβολικό χαρακτήρα, και να αντανακλάται η 

νεκρική λέμβος «πλέουσα προς τον κόσμο των σκιών»189. Τέλος, η 

Immerwahr αναφέρει πως η σκηνή αυτή θυμίζει τις μεταγενέστερες 

λευκές ληκύθους με τις απεικονίσεις του Άλλου Κόσμου με τα φυτά που 

κατοικούν σε αυτόν, καθώς και των ποταμιών με τον πορθμέα Χάροντα 

που οδηγούσε τις ψυχές εκεί190.  

  

                                                           
189 Ορλάνδος 1973: 14 
190 Immerwahr 1995: 117 
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1.4. Πτηνά και πτερωτές μορφές στην 

εικονογραφία των μινωικών και ΥΕ λαρνάκων 

 

 

 Σε πολλούς πολιτισμούς υπάρχει η δοξασία ότι οι ψυχές 

μετενσαρκώνονται σε πουλιά ή παρουσιάζονται με μορφή πουλιών191. 

Στην Αίγυπτο υπήρχε η αντίληψη ότι μετά το θάνατο η υπόσταση του 

ατόμου, μέρος της οποίας καταλάμβανε και η ψυχή, έπαιρνε τη μορφή 

ενός πουλιού με ανθρώπινο κεφάλι (ba-bird), το οποίο είτε θα έμενε μαζί 

με τη μούμια με σκοπό την επανένωσή τους, είτε θα την αποχωριζόταν 

και θα πετούσε ελεύθερο192. Τέτοιου είδους πουλιά παρουσιάζονται είτε ως 

αγαλματίδια (Πιν.19γ) είτε απεικονίζονται σε ταφικές στήλες, παπύρους 

(Πιν.19β), τοιχογραφίες τάφων193, σαρκοφάγους και ξύλινα κιβωτίδια194. 

 Στον αιγαιακό χώρο, το μοτίβο του πουλιού αλλά και γενικότερα 

της φτερωτής μορφής, όπως του γρύπα ή της σφίγγας, εμφανίζεται συχνά 

σε αγγεία, λάρνακες και τοιχογραφίες και στην μικροτεχνία. Στην 

κρητική τέχνη, η εμφάνιση ενός πουλιού συνήθως συνδέεται με τη 

θρησκεία και τη μεταφορά συμβολικών μηνυμάτων. Ωστόσο, πτηνά 

απαντώνται συχνά και στην αγγειογραφία της εποχής αλλά και σε 

λάρνακες των οποίων οι παραστάσεις δεν έχουν θρησκευτικές 

προεκτάσεις. 

 Ο Ρεθεμιωτάκης195 προτείνει ότι το θέμα του πτηνού δεν πρέπει να 

λαμβάνει αυτομάτως θρησκευτικό συμβολισμό αλλά κάθε φορά να 

μελετάται σε συνάρτηση με τα μοτίβα που το πλαισιώνουν. Έτσι, όταν 

συνδυάζεται με θρησκευτικά σύμβολα όπως κέρατα καθοσιώσεως 

(Πιν.2α,β), διπλούς πελέκεις (Πιν.4γ), σκηνές σπονδών (Πιν.2α) κ.ο.κ. 

πιθανώς να λαμβάνει συμβολικές προεκτάσεις. Συγκεκριμένα, στις 

περιπτώσεις που πτηνά απεικονίζονται επάνω σε βωμούς και κέρατα 

καθοσιώσεως ή στους ώμους ή πλησίον της κεφαλής γυναικείων μορφών 

(Πιν.6ζ), έχει προταθεί ότι η εμφάνιση τους υποδηλώνει είτε την ιερότητα 

                                                           
191 Λεκατσάς 2000: 79-81, Σπυριδάκης 1927: 292-296  
192 Nagy 1999: 38, Vermeule 1979: 75. H Long (1974: 31) αναφέρει ότι κάθε σύγκριση 

των ba-birds της Αιγύπτου με τα πουλιά που απεικονίζονται στην αιγαιακή τέχνη πρέπει 
να αποφεύγεται, δεδομένου ότι τα ba-birds φέρουν ανθρώπινο κεφάλι, κάτι άγνωστο 
στην αιγαιακή τέχνη. 

193
 Lhote 1954, εικ.165 

194 Carter 1977: 194-298. 
195 Ρεθεμιωτάκης 1979: 247 
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ενός χώρου ή μιας κατάστασης, είτε την ενσάρκωση και παρουσία μιας 

θεότητας ή ενός αντιπροσώπου της196, είτε τη μεσολάβηση μεταξύ του 

ανθρώπινου και θεϊκού κόσμου, ή του κόσμου των ζωντανών και εκείνου 

των νεκρών197. Αντίθετα, όταν εντάσσεται σε συνθέσεις που 

χαρακτηρίζονται από τη διακοσμητικότητα και παραπέμπουν σε 

νειλωτικά τοπία, ο ρόλος του πρέπει να εκλαμβάνεται ως καθαρά 

διακοσμητικός. 

  Οι μινωικές λάρνακες στη διακόσμηση των οποίων 

περιλαμβάνονται απεικονίσεις πτηνών είναι 31 στον αριθμό και 

προέρχονται από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Κρήτης198, ενώ 

κατά κύριο λόγο κοσμούν κιβωτιόσχημες λάρνακες199. Στην πλειονότητα 

των παραστάσεων το μοτίβο του πτηνού τοποθετείται στις μακριές 

πλευρές του κιβωτίου, στοιχείο που φανερώνει την επιθυμία των 

καλλιτεχνών να το τοποθετούν σε περίοπτη θέση. Από το σύνολο αυτό, 

σύμφωνα με τον Μερούση200, οι οχτώ αναμφισβήτητα περιλαμβάνουν 

σκηνές που έχουν τελετουργικό χαρακτήρα και αποτυπώνουν όψεις του 

τελετουργικού, δεδομένου ότι απεικονίζουν συμβολικά θέματα όπως 

ταύρους, διπλά κέρατα, διπλούς πελέκεις, ζώα, άρμα και πλοίο. 

 Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το εν λόγω μοτίβο δεν πρέπει να 

περιορίζεται στο διακοσμητικό του ρόλο αλλά κάθε φορά πρέπει να 

μελετάται σε συνάρτηση με τα λοιπά θέματα που το πλαισιώνουν. Ενώ σε 

κάποιες περιπτώσεις ο ρόλος του είναι διακοσμητικός, σε άλλες η 

συνύπαρξή του με θρησκευτικά μοτίβα και θέματα τα οποία 

υπαινίσσονται τη συμμετοχή τους σε ένα τελετουργικό τούς προσθέτει 

συμβολικές προεκτάσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με το θέμα της 

θρησκείας. 

 Στα νεκροταφεία της Τανάγρας η απεικόνιση ενός πουλιού ή μιας 

φτερωτής μορφής φαίνεται να είναι λιγότερο ή πιο έμμεσα συνδεδεμένη 

                                                           
196 Morgan 1987: 184, Nilsson 1950: 333 κ.ε., Watrous 1991: 293 
197 Morgan 1987: 184 
198 Μερούσης 2000: 312. Εννέα προέρχονται από τη δυτική Κρήτη, δεκαεπτά από 

την κεντρική και πέντε από την ανατολική. 
199 Από το σύνολο των τριάντα μια λαρνάκων στις οποίες εικονίζονται πτηνό, οι 

εικοσιεπτά είναι κιβωτιόσχημες, και μόλις οι τέσσερις λουτηροειδείς (Μερούσης 2000: 
312-313). 

200 Μερούσης 2000: 324. Λάρνακα από τους Αρμένους (Nο.20), από το Καβροχώρι 
Μαλεβιζίου (Nο.77), από τον Καλοχωραφίτη Μεσαράς (Nο.79), από το βόρειο 
νεκροταφείο της Κνωσού (Nο.86), από την Πηγή Ρεθύμνου (Nο.169), από το Κλήμα 
Μεσαράς (Nο.85) και από την Επισκοπή Ιεράπετρας (Nο.68).  
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με τη θρησκεία και περισσότερο με τις αντιλήψεις περί θανάτου. Σε 

κάποιες περιπτώσεις οι φτερωτές μορφές πιθανώς να ταυτίζονται με τη 

ψυχή του νεκρού, η οποία μετά το θάνατο αφήνει το νεκρό σώμα. Εφόσον 

αυτό ισχύει, αποκαλύπτεται μία κατά κάποιο τρόπο ομοιότητα μεταξύ 

των μυκηναϊκών και αιγυπτιακών αντιλήψεων για τη ψυχή201, η οποία 

συνεχίζει να υφίσταται και κατά τους μεταγενέστερους χρόνους, όπου 

πτηνά εμπλουτίζουν τις σκηνές πρόθεσης γεωμετρικών υδριών202, όπως 

επίσης και μικρές φτερωτές μορφές εικονίζονται να πετούν γύρω από το 

ταφικό σήμα πάνω σε αττικές ληκύθους203. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, 

οι φτερωτές μορφές φαίνεται να ταυτίζονται με τις ψυχές των νεκρών. 

 Η στενή πλευρά μιας λάρνακας204 από την Τανάγρα, η οποία 

βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή στη Γερμανία, φέρει μια άκρως 

ενδιαφέρουσα ζωγραφική διακόσμηση205 (Πιν.11δ,ε). Ανάμεσα σε δύο 

αβακωτά πλαίσια παριστάνεται γυναικεία μορφή μετωπικά αποδοσμένη. 

Το ιδιαίτερο και εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της μορφής είναι ότι στα 

χέρια φέρει φτερά τα οποία καμπυλώνουν προς τα πάνω, δημιουργώντας 

έτσι την αίσθηση ότι ταλαντεύεται στον αέρα. Λίγο χαμηλότερα από τη 

μέση και εκατέρωθεν του κορμού της μορφής εκφύονται μικρού μεγέθους 

προσαρτήματα για τα οποία θα γίνει λόγος στο επόμενο κεφάλαιο. Η 

Vermeule206, περιγράφοντας τη μορφή αυτή αναφέρει ότι μοιάζει 

περισσότερο υπερφυσική παρά ανθρώπινη. Με την άποψη αυτή συμφωνεί 

και η Marinatos207. Επίσης, η Immerwahr σημειώνει ότι «είναι ξεκάθαρο ότι 

αυτή δεν είναι μια ανθρώπινη μορφή αλλά η ψυχή, ή ακόμη καλύτερα, το 

είδωλο του νεκρού»208. Κατά τη γνώμη μου η παραπάνω υπόθεση δεν έχει 

λόγο να μην ευσταθεί. Η απεικόνιση μιας ανθρώπινης μορφής με φτερά η 

οποία έχει τοξωτά διευθετημένα τα χέρια της προς τα πάνω, μια κίνηση 

που σπάει την ακινησία των κάτω άκρων, δεν αποκλείεται να δηλώνει τη 

                                                           
201 Ωστόσο πουθενά στη μυκηναϊκή εικονογραφία δεν απεικονίζεται πτηνό με 

ανθρώπινη κεφαλή, τα λεγόμενα στην αιγυπτιακή τέχνη ba-birds. 
202 Ahlberg 1971: 139 
203 Ρεθεμιωτάκης 1979: 247 
204 Immerwahr 1995: 116-117, Marinatos 1997:291, Vermeule 1965: 128 
205 Η δεύτερη στενή πλευρά στερείται διακόσμησης πλην του περιθωρίου του 

πλαισίου, ενώ οι δύο μακριές πλευρές διακοσμούνται με δύο κάθε φορά θρηνωδούς 
ανάμεσα στις οποίες παρεμβάλλεται αβακωτό πλαίσιο. Γι’ αυτές τις μορφές ωστόσο θα 
γίνει λόγος στο κεφάλαιο του θρήνου. 

206 Vermeule 1965: 128 
207 Marinatos 1997: 291 
208 Immerwahr 1995: 117, “Clearly this is no human figure, but a psyche or, more 

properly, an eidolon of the deceased”.  
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ψυχή μιας νεκρής γυναίκας η οποία αφήνει το σώμα και ανυψώνεται προς 

τον ουρανό. Η μορφή αυτή πιθανώς να αποτελεί την πρώτη παράσταση 

ανθρώπινης φτερωτής στην αιγαιακή τέχνη. 

  Έχει αναφερθεί από τον ανασκαφέα των νεκροταφείων της 

Τανάγρας ότι υπάρχει άλλη μία λάρνακα που φέρει επίσης δύο φτερωτές 

μορφές στη μία μακριά πλευρά, εντός μετωπικών ανοιγμάτων209. Ωστόσο, 

δε δίδονται περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτή, ενώ η φωτογραφία που 

έχει δημοσιευτεί δυστυχώς δε βοηθά. 

 Επίσης, φτερωτές μορφές, αλλά τη φορά αυτή όχι ανθρώπινες, 

προέρχονται από δύο τάφους του νεκροταφείου στη θέση Λέδεζα210. Οι 

φτερωτές αυτές μορφές δεν είναι ζωγραφικά αποδοσμένες αλλά 

αποτελούν μέρος ενός πρωτότυπου τύπου ειδωλίου (Πιν.16ε). Πρόκειται 

για δισκοειδές ειδώλιο του τύπου Φ το οποίο φέρει γραπτή γραμμική 

διακόσμηση και εκφύεται από μία επίπεδη πλάκα σχήματος κεράτων 

καθιερώσεως. Η κορυφή του δίσκου επιστέφεται από πτηνό με χονδρή 

κεφαλή, οφιοειδές σώμα και μακριά ουρά. Η απόφυση στο κάτω μέρος της 

πλάκας των διπλών κεράτων θα χρησίμευε για τη στερέωση του σε 

αντίστοιχη υποδοχή όπως εκείνη παρατηρήθηκε πάνω στο κάλυμμα μιας 

λάρνακας. Τα ειδώλια θα λειτουργούσαν ως ακρωτήρια στις τέσσερις 

πλευρές του επίπεδου καλύμματος (Πιν.16δ). Ορισμένα ειδώλια 

στερούνται την εν λόγω απόφυση στο κάτω μέρος των διπλών κεράτων, 

φέρουν ωστόσο οπές στο κεφάλι, στοιχείο που προτείνει την πιθανότητα 

πρόσδεσής τους στη λάρνακα με ιμάντες211. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι τα 

κτερίσματα δεν τοποθετούνταν αποκλειστικά εντός των λαρνάκων αλλά 

και πάνω στο ίδιο το ταφικό σκεύος και συγκεκριμένα επί του 

καλύμματός τους. 

 Για την Immerwahr212 τα διακοσμητικά αυτά συμβολίζουν τη ψυχή 

του νεκρού και καταδεικνύουν τη διάκριση που έκαναν οι Μυκηναίοι 

μεταξύ του υλικού σώματος που το έφθειρε ο θάνατος και του πνεύματος 

που άφηνε το σώμα και συνέχιζε κάποιου είδους ύπαρξη213. Πράγματι, για 

την ψυχή συναντιούνται στον Όμηρο το ρήμα τρίζω και η μετοχή 
                                                           
209 Ορλάνδος 1977: 18, εικ.9-10, Σπυρόπουλος 1977: 31, πιν.12β  
210 Σπυρόπουλος 1969α: 9-10, 13, 1970β: 187-188, 1971α: 8-9, Ορλάνδος 1969: 7-8, 

εικ.3, Βασιλικού 1995: 343-345 
211 Σπυρόπουλος 1969α: 13  
212 Immerwahr 1990: 158 
213 Immerwahr 1995: 117. Η αντίληψη αυτή φανερώνεται από την τακτική της 

διαταραχής των οστών του νεκρού μετά την αποσύνθεση, σε αντίθεση με την πρωτύτερη 
ταφή της σωρού με τιμές και προσφορές.  
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τετριγυία (σα νυχτερίδα)214, με τα οποία είτε παριστάνεται ο ήχος που 

βγαίνει από το γρήγορο πέταγμα των ψυχών στον αέρα, είτε αναφέρεται 

στη φωνή των ψυχών και δηλώνει τον θρήνο αυτών215. Από τον τάφο αυτό 

δεν εντοπίστηκαν άλλες λάρνακες που να φέρουν την ίδια διακόσμηση 

στις τέσσερις γωνίες του καλύμματος. Ωστόσο, ο κτερισμός των τάφων 

της Τανάγρας φανερώνει  πως το μοτίβο του πτηνού επαναλαμβάνεται 

και στη μορφή ειδωλίου216 αλλά και πτηνόμορφου αγγείου217. 

 Πτηνό απεικονίζεται και σε επίτομο καλύμματος218 λάρνακας από 

τον τάφο 104 του νεκροταφείου Δένδρον (Πιν.14β). Από όσο είναι γνωστό 

αποτελεί το μοναδικό κάλυμμα λάρνακας το οποίο σώζει γραπτό 

διάκοσμο. Μάλιστα, παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με εκείνον των 

μινωικών λαρνάκων. Ανάμεσα σε άλλα μοτίβα περιλαμβάνει κι εκείνα 

του πουλιού και των διπλών κεράτων. Η παρουσία του δεύτερου 

φανερώνει πως η παράσταση αυτή δεν στερείται συμβολικού 

περιεχομένου, και συνδυαστικά με το πτηνό ο λανθάνων συμβολισμός 

του, είτε θρησκευτικός, είτε ταφικός, αποκτά περισσότερη ισχύ.  

 Πτηνό απεικονίζεται και στη μακρά πλευρά μιας ακόμη 

λάρνακας219 (Πιν.14δ). Το πτηνό εικονίζονται σε πολύ μεγάλη κλίμακα και 

δίνει την εντύπωση ότι ετοιμάζεται να πετάξει. Μπροστά του 

προηγούνται δύο άντρες των οποίων οι κοντοί χιτώνες και οι περικνημίδες 

υπαινίσσονται την ιδιότητά τους ως πολεμιστές. Για το πτηνό έχει 

προταθεί το ενδεχόμενο να συμβολίζει τη ψυχή του νεκρού220. 

 Εκτός από τις παραστάσεις πτηνών και φτερωτών ανθρώπινων 

μορφών, η εικονογραφία των λαρνάκων της Τανάγρας περιλαμβάνει και 

την απεικόνιση της μυθικής σφίγγας, φτερωτής ή μη. Η σφίγγα φαίνεται 

πως υιοθετήθηκε από τη Εγγύς Ανατολή και την Αίγυπτο221. Η υψηλή 

συχνότητα του εν λόγω πλάσματος στις παραστάσεις των λαρνάκων της 

Τανάγρας υποδεικνύει ότι θα αποτελούσε ένα σπουδαίο ταφικό σύμβολο 

για τους Μυκηναίους καθώς επίσης και για τις μεταγενέστερες κοινωνίες 

                                                           
214 Οδύσσεια Ω: 5-9, Ιλιάδα Ψ: 101. Λεκατσάς 2000: 81, Watrous 1991: 293 
215 Σπυριδάκης 1927: 291 
216 Σπυρόπουλος 1969: 11 
217 Σπυρόπουλος 1981: 115. Πτηνόμορφος ασκός εντοπίστηκε μέσα στον τάφο 124 

του νεκροταφείου Δένδρον 
218 Σπυρόπουλος 1976: 68 
219 Vermeule 1965: 130, 1983: 231-232 
220 Vermeule 1965:  130 
221 Dessenne 1957: 188, Vermeule 1997: 69 
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λόγω της παρουσίας του στις πρώιμες αττικές ταφικές στήλες222. Την 

απάντηση για το ρόλο της σφίγγας σε ταφικά περιβάλλοντα τη δίνει μια 

επιγραφή στη βάση μιας αρχαϊκής στήλης από τη Θεσσαλία223, η οποία αν 

και δε σώζεται καλά, μαρτυρά ότι ο ρόλος της σφίγγας ήταν εκείνος του 

φύλακα. 

 Παράσταση σφίγγας περιλαμβάνει ο διάκοσμος λάρνακας224 από 

τον τάφο 32 του νεκροταφείου Δένδρον. Στη μια μακρά πλευρά 

παριστάνονται τρεις γυναικείες μορφές να βαδίζουν κάνοντας έντονες 

χειρονομίες. Την πρώτη μορφή ακολουθεί φτερωτή σφίγγα με ιμάντα 

γύρω από το λαιμό της, ο οποίος προσδένεται στη γυναίκα που 

προηγείται. Ακολουθούν οι δύο γυναίκες τις οποίες χωρίζουν γραπτά 

κοσμήματα κύκλων, οι οποίοι ενίοτε φέρουν κρόσσια. Σύμφωνα με τον 

ανασκαφέα225, η παράσταση αυτή της σφίγγας αποτελεί την πρώτη 

παράσταση του εν λόγω πλάσματος σε μυκηναϊκό ταφικό μνημείο, ενώ το 

πλάσμα λαμβάνει έναν επιθανάτιο χαρακτήρα. Η δεύτερη μακρά πλευρά 

της λάρνακας κοσμείται με τρεις γυναίκες στη στάση του θρήνου 

(Πιν.10γ). 

 Από τον θαλαμωτό τάφο 51226 του νεκροταφείου «Λέδεζα» της 

Τανάγρας προέρχεται μια λάρνακα δίχως κάλυμμα, στο εσωτερικό της 

οποίας αποκαλύφθηκαν τριμμένα παιδικά οστά, δύο σπασμένα ειδώλια 

και ένας μικρός ψευδόστομος αμφορέας227. Και στις δύο μακριές πλευρές 

εικονίζονται ενδιαφέρουσες παραστάσεις, για τις οποίες έχει αναφερθεί 

ότι φέρουν θρησκευτική σημασία228. Στη μία μακριά πλευρά εικονίζονται 

τέσσερις μορφές229 με ιερατική ενδυμασία εκατέρωθεν ενός ιερού πεσσού 

                                                           
222 Richter 1961 
223 Αρβανιτόπουλος 1938: 47-49 
224 Σπυρόπουλος 1970α: 35 
225 Ό.π. 
226 Σπυρόπουλος 1971: 12. Στο Έργον (Ορλάνδος 1971: 13-15) αναφέρεται ως τάφος 

5 
227 Δημακοπούλου, Κόνσολα 1981: 84 
228 Δημακοπούλου, Κόνσολα 1981: 84, Σπυρόπουλος 1971: 12. Ο Μερούσης (2000β: 

279-280) αναφέρει ότι ανεξαρτήτως από το πώς εκείνη παρουσιάζεται, είτε απομονωμένη 
είτε συνδυαστικά με άλλες μορφές ή το μοτίβο του κίονα, πάντα η σκηνή που την 
περιλαμβάνει εμπνέεται από τη θρησκευτική εικονογραφία.  

229 Οι Σπυρόπουλος (1971: 12) και Δημακοπούλου, Κόνσολα (1981: 84) τις βλέπουν 
ως γυναίκες. Η Immerwahr (1990: 157, 1995: 113), λόγω της αμφίεσής τους θεωρεί ότι είναι 
άντρες. 
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με επίστεψη και βάση230 (Πιν.15δ). Για την εν λόγω σκηνή έχει προταθεί το 

ενδεχόμενο να αποδίδει ένα επεισόδιο συνδεδεμένο με τον επιτάφιο 

εξαγνισμό της ψυχής μέσω της θρησκευτικής μυσταγωγίας και 

λατρείας231. Στη δεύτερη μακριά πλευρά παριστάνεται όρθια, άπτερη 

σφίγγα232 που αγγίζει τον ιερό πεσσό ή κίονα233, ο οποίος διακοσμείται με 

ταινίες και επιστέφεται από κιονόκρανο. Τη σκηνή συμπληρώνει μία 

ανθρώπινη μορφή στα δεξιά με περίτεχνο και ποδήρη μανδύα, η οποία 

ομοίως αγγίζει τον κίονα (Πιν.15γ). Σφίγγα και άνθρωπος φορούν το ίδιο 

κάλυμμα κεφαλής, με μόνη διαφορά την προσθήκη λοφίου στο κάλυμμα 

της σφίγγας. Εκατέρωθεν της σφίγγας, της οποίας τα πόδια ομοιάζουν με 

άκρα όρνιθας, παριστάνονται ίππος και ταύρος234. Ο στύλος αποτελεί το 

κεντρικό θέμα των δύο σκηνών και το σημείο διαχωρισμού των δύο 

μορφών. Δεν είναι απίθανο να αποτελεί και διαχωριστής της γήινης 

σφαίρας και εκείνης του Άλλου Κόσμου, του μυθικού και του γήινου235. Η 

Marinatos θεωρεί πιθανό αυτόν τον διαχωρισμό, αλλά βλέπει και μια 

απόπειρα ενοποίησης των δύο χώρων236. Τοποθετεί τη σφίγγα στο 

βασίλειο του υπερπέραν και ταυτίζει την ανθρώπινη μορφή με νεκρό 

άντρα ή ιερέα.  

 Τέλος, σφίγγες συναντώνται και στη λάρνακα237 από τον τάφο 15 

(Πιν.16α,β). Σε καθεμία από τις δύο μακριές πλευρές απεικονίζεται 

πτερωτή σφίγγα ανάμεσα σε φοινικόδεντρα και σε άλλα στολίδια. Στη 

μια πλευρά η σφίγγα είναι αρσενική και με γενειάδα, ενώ στην άλλη 

θηλυκή. Γενικώς η σύνθεση παρουσιάζει πλούσιο φυτικό διάκοσμο, με 

κάποιο είδος horror vacui, στοιχείο που παραπέμπει στις συνθέσεις των 

ΥΜ λαρνάκων238. Στην περίπτωση της εν λόγω λάρνακας οι σφίγγες δε 

                                                           
230 Η σκηνή αυτή εμπεριέχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Τους πεσσούς στη μινωική 

Κρήτη τους θεωρούσαν ιερούς και τους προσέφεραν σπονδές (Δημακοπούλου, Κόνσολα 
1981: 84) 

231 Σπυρόπουλος 1971: 12 
232 Στο Έργον, ο Ορλάνδος (1971: 13-14) αναφέρει ότι πρόκειται για θηλυκό 

Κένταυρο. Μάλιστα, σημειώνει ότι πρόκειται για την πρώτη παράσταση Κενταύρου σε 
μυκηναϊκό μνημείο. 

233 Ορλάνδος 1971: 13. Ο κίονας στη μυκηναϊκή τέχνη μπορεί να συμβολίζει την 
παρουσία θεότητας, ανάκτορο, ιερό, ακόμη και την οικία του νεκρού (Βασιλικού 1995: 344-
345). 

234 Ορλάνδος 1971: 14. Η Marinatos (1997: 290) ταυτίζει τα ζώα με σκύλους. Θα 
συμφωνήσω με την προγενέστερη άποψη.  

235 Σπυρόπουλος 1971: 12 
236 Marinatos 1997: 290 
237 Σπυρόπουλος 1973, Immerwahr 1995: 113-116 
238 Immerwahr 1995: 113 
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φαίνεται να αποτελούν απλώς τους φύλακες του νεκρού σώματος, αλλά η 

πλούσια διακοσμημένη με φυτά σύνθεση παραπέμπει σε ένα 

παραδεισιακό τοπίο όπου πιθανώς θα αποτελέσει την επερχόμενη 

κατοικία του νεκρού. 
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1.5. Η πεταλούδα στη μικροτεχνία της ύστερης 

εποχής του χαλκού 

 

 

 Μια φτερωτή μορφή που κατέχει εξέχοντα ρόλο στη μικροτεχνία 

της μινωικής και μυκηναϊκής εποχής, η οποία ωστόσο απουσιάζει πλήρως 

από τη διακόσμηση των μινωικών και μυκηναϊκών λαρνάκων και των 

ταφικών αγγείων, είναι εκείνη της πεταλούδας. Πολύτιμα κοσμήματα στο 

σχήμα της πεταλούδας ή με τη διακόσμηση αυτής εντοπίζονται συχνά σε 

τάφους ως κτερίσματα239. Ο συμβολισμός του εν λόγω μοτίβου ενισχύεται 

από το αμετάβλητο υλικό του χρυσού, το οποίο μπορεί να αποτελεί το ίδιο 

σύμβολο της αιωνιότητας και της αφθαρσίας240. 

 Η ανάπτυξη της πεταλούδας χαρακτηρίζεται από έναν κύκλο 

μεταμορφώσεων. Τα στάδια που περνά μέχρι να βρει την τελική της 

υπόσταση, από προνύμφη σε αδρανή και φαινομενικά άψυχη νύμφη 

(χρυσαλλίδα) και τέλος σε φτερωτό ον, αποτελεί σύμβολο της δύναμης 

της μεταμόρφωσης, της αναγέννησης και της αθανασίας, της ζωής που 

προβάλλει μέσα από το φαινομενικό θάνατο 241. Ο B. C. Dietrich  αναφέρει 

ότι η φύση του κύκλου της ζωής της πεταλούδας, που από το φαινομενικά 

χωρίς ζωή κουκούλι έρχεται στη ζωή ένα έντομο, της δίνει τη δυνατότητα 

του συμβολισμού της αέναης εμφάνισης της ζωής μετά από τον θάνατο242. 

Επισημαίνει ότι στο Çatal Hüyük τα μοτίβα της πεταλούδας και της 

μέλισσας συνδέονταν με μια λατρεία που είχε σχέση με τους νεκρούς, και 

κάνοντας χρήση της μεθόδου της αναλογίας προτείνει ότι τα έντομα αυτά 

πιθανώς να είχαν αντίστοιχη σημασία και στα νησιά του Αιγαίου243. 

                                                           
239 Χαρακτηριστική η περίπτωση των βασιλικών μυκηναϊκών τάφων από τον 

Ταφικό Κύκλο Α, οι οποίοι παρουσίασαν πληθώρα εντυπωσιακών χρυσών αντικειμένων. 
Τα μοτίβα που απεικονίζονται πάνω σε χρυσά ελάσματα που χρησίμευαν στη 
διακόσμηση των πολυτελών νεκρικών ενδυμάτων, εκτός από την πεταλούδα 
περιλαμβάνουν και λιοντάρια, σκύλους, ζεύγη ελαφιών και αιλουροειδών, υδρόβιων 
πτηνών και αετών.  

240 Laffineur 1985: 260-1 
241 Fontana 1994: 76 

 242 Dietrich 1974: 119-122. Η Marinatos (1993: 195) συμφωνεί, αναφέροντας ότι η 

αναγέννηση φανερώνεται από τον κύκλο ζωής και την αλλαγή της μορφής των εντόμων. 
243 Ό.π. Για τη μέλισσα και τη σημασία που είχε για τους Μυκηναίους και τους 

Μινωίτες βλ. Cook 1895: 19-20,23, Harissis, Harissis 2009: 11-12, Kitchell 1981, Laffineur 
1985:255 κ.ε., Μαρινάτος 1962: 97, πιν.99α,  Ορλάνδος 1962: 118, εικ.140, , ΑΔ 18, 1963, Β, 
100, πιν.121β  
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 Πράγματι, η εύρεση χρυσών αντικειμένων που φέρουν την εικόνα 

χρυσαλλίδας ή πεταλούδας μέσα σε ταφικά σύνολα και η εικονογραφία 

των ίδιων όντων σε αντικείμενα που βρέθηκαν σε τάφους του μυκηναϊκού 

και μινωικού χώρου προτείνουν την ενδεχόμενη σύνδεση του εντόμου με 

μεταθανάτιες αντιλήψεις. Ο A. Evans συνδέει τη χρυσαλλίδα και την 

πεταλούδα ως εμβλήματα μιας νέας ζωής μετά το θάνατο244. Ο R. 

Laffineur φαίνεται να συμφωνεί με τον Evans. Βρίσκει την πεταλούδα ως 

ένα πολύτιμο σύμβολο, η ύπαρξη του οποίου σε ταφικά περιβάλλοντα 

επιβεβαιώνει την πίστη σε μια μορφή μεταθανάτιας ύπαρξης245. Από την 

άλλη, ο M. P. Nilsson246 θεωρεί όλη αυτή τη συζήτηση περί του 

συμβολισμού της πεταλούδας εξεζητημένη. Κρίνει ότι ο συμβολισμός της 

χρυσαλλίδας και η ελπίδα για μια αίσια μεταθανάτια ζωή αντιστοιχεί σε 

μια πιο σύγχρονη αντίληψη η οποία εμπλέκει την έννοια της ανάστασης, 

και ότι είναι αδύνατον μία τέτοια δοξασία να υφίσταται ήδη από τη 

μινωική εποχή. 

  Κοσμήματα που είχαν ως θέμα την πεταλούδα προέρχονται από 

ταφικά περιβάλλοντα διαφορετικών περιοχών. Η Περιστεριά της 

Κυπαρισσίας247, οι Μυκήνες248, η Κρήτη249, ο Βόλος250 και το Διμήνι251 έχουν 

επιδείξει πλούτο κοσμημάτων που έχουν ως θέμα την πεταλούδα. 

                                                           
244 Evans 1925: 55-61, 1930: 148-154 
245 Laffineur 1985: 252-3 
246 Nilsson 1950: 46-47 

 247 Στη θέση Περιστεριά Κυπαρισσίας, μέσα σε ένα λάκκο εντός του λεγόμενου 

«Κύκλου» βρέθηκε θησαυρός ανάμεσα στον οποίο περιλαμβάνονταν πέντε χρυσά 

κοσμήματα που είχαν ως θέμα ιπτάμενες αντωπές πεταλούδες οι οποίες ενώνονταν 

στην κοιλιακή χώρα (Πιν.20δ.). Για τον Μαρινάτο η συμβολική σημασία αυτού του 

μοτίβου είναι σαφής και δηλώνει την αναγέννηση της ψυχής (Μαρινάτος 1965: 117). 

 248 Στον τρίτο λακκοειδή τάφο των Μυκηνών εντοπίστηκαν κρεμαστά χρυσά 

αντικείμενα, το πάνω μέρος των οποίων ήταν προσαρτημένο σε μικρή αλυσίδα (Evans 

1925: 59-60, 1930: 151). Ο Evans ταυτίζει τις μορφές αυτές με χρυσαλίδες. Επίσης, στον 

λακκοειδή τάφο 518 των Μυκηνών εντοπίστηκε μία μικρή κοίλη χάντρα 

κατασκευασμένη από δύο συγκολλημένα κομμάτια χρυσού (Wace 1932: 194) (Πιν.20ε). Η 

πίσω πλευρά είναι επίπεδη και ακόσμητη, ενώ η πάνω φέρει την αναπαράσταση μιας 

χρυσαλλίδας σε ανάγλυφο. Τέλος, από τον θαλαμωτό τάφο 102 των Μυκηνών 

προέρχονται έντεκα χρυσά ελάσματα με περίτμητη και έκτυπη διακόσμηση πεταλούδων 

(Ξενάκη – Σακελλαρίου 1985: 281, πιν. 139 (4902). Εκ των έντεκα μόνο τέσσερις σώζονται 

ακέραιες, ενώ στο σώμα και στο φτερό φέρουν οπές για τη στερέωσή τους στα ενδύματα 

(Πιν.20γ). 

 249 Η πεταλούδα σε σφραγίσματα από την Κνωσό, την Αγία Τριάδα και τη Ζάκρο 

(Evans 1930: 149-151, εικ.98, 99, Dessenne 1957: 123, εικ.291). 
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 Η πιο σημαντική ίσως παράσταση πεταλούδας προέρχεται από τον 

τρίτο λακκοειδή τάφο των Μυκηνών, στον οποίο, εκτός από τα χρυσά 

ελάσματα σε σχήμα πεταλούδας εντοπίστηκαν λεπτοί, ανάγλυφοι δίσκοι 

που έφεραν το μοτίβο της πεταλούδας (Πιν.20α). Τα προσαρτήματα πάνω 

στους δίσκους υποδεικνύουν σύμφωνα με τον Evans ότι χρησίμευαν ως 

δίσκοι ζυγαριάς252. Οι ζυγοί από την περιοχή του Αιγαίου είναι χάλκινοι. 

Ωστόσο, θα πρέπει να υπήρχαν και ζυγοί από φθαρτά υλικά οι οποίοι δε 

σώζονται, σώζονται όμως οι δίσκοι253. Η εύρεση χρυσού, μη λειτουργικού 

ζυγού στον τάφο ΙΙΙ των Μυκηνών, σε συνδυασμό με τη διακόσμηση των 

χρυσών δίσκων με ανάγλυφες πεταλούδες, παραπέμπει στην 

εικονογραφία αιγυπτιακών τάφων όπου πλάστιγγες ζυγίζουν τις καλές 

και τις κακές πράξεις του νεκρού254 (Πιν.20β). Ωστόσο, πουθενά στον 

Όμηρο δεν παρουσιάζεται η ανταμοιβή ή η τιμωρία για κάποια ηθική ή 

αξιόμεμπτη πράξη που διέπραξε ο νεκρός όσο ήταν εν ζωή, δε φαίνεται 

δηλαδή να έχει αναπτυχθεί η ιδέα της ατομικής μοίρας και σωτηρίας255.  

 Η εκτεταμένη χρήση του μοτίβου της πεταλούδας στη μικροτεχνία 

της ύστερης εποχής του χαλκού προτείνει τη χρησιμοποίηση της 

πεταλούδας ως σύμβολο της αναγέννησης και της ελπίδας για τη μετά 

θάνατον ζωή. Εφόσον όμως ο συμβολισμός αυτός ίσχυε, εντύπωση 

προκαλεί η καθολική απουσία του μοτίβου στην εικονογραφία των 

μινωικών και μυκηναϊκών λαρνάκων, καθώς και των ταφικών αγγείων. 

Δημιουργείται έτσι ένα ανοικτό ερώτημα. 
                                                                                                                                                                      
250 Από έναν θολωτό τάφο στον Βόλο προέρχονται περίπου τριάντα χρυσαλλίδες 

σε κατατομή από λεπτό έλασμα χρυσού (Κουρουνιώτης 1906: 230), οι οποίες, αν κρίνει 
κανείς από τις οπές που φέρουν, θα αποτελούσαν κοσμήματα που θα ράβονταν πάνω 
στα ενδύματα. 
 251 Σε τάφο του Διμηνίου εντοπίστηκε κόσμημα με πεταλούδα που φέρει τη 

μορφή πεταλούδας με ανοιχτά φτερά (Κουρουνιώτης 1906: 230). 
252 Evans 1930: 151 
253 Μιχαηλίδου 2000: 9 
254 Schliemann 1879: 277. Στον πάπυρο του Ani απεικονίζεται μια σκηνή κρίσεως. 

Η καρδιά του νεκρού, που συμβολίζει τη συνείδηση, θα τοποθετηθεί στον έναν δίσκο της 
ζυγαριάς, ενώ στον άλλο, το φτερό, που συμβολίζει το δίκαιο. Ο θεός Anubis, με κεφάλι 
τσακαλιού, ελέγχει τη ζυγαριά, ενώ ο θεός Thoth θα καταγράψει το αποτέλεσμα της 
δίκης. Η ψυχή του Ani φέρει τη μορφή πτηνού με ανθρώπινο κεφάλι (ba-bird), το οποίο 
στέκει σε πυλώνα και παρακολουθεί. Πίσω από τον Thoth, το τέρας Amam περιμένει να 
κατασπαράξει τον νεκρό αν η ζυγαριά πάρει κλίση εις βάρος του (Wallis Budge 1895: 255-
257). 

255 Sourvinou – Inwood 1996: 66-7. Το μόνο παράπτωμα για το οποίο γίνεται 
αναφορά στον Όμηρο είναι εκείνο της ψευδορκίας, όπου σε δύο περιπτώσεις (Ιλιάδα Γ: 
276-280, Τ: 259-260), οι Ερινύες τιμωρούν κάτω από τη γη τους νεκρούς που έδωσαν 
ψεύτικο όρκο και δεν τον τήρησαν. 
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Κεφάλαιο 2. Η εικαστική αποτύπωση του πένθους και 

   του θρήνου στη μινωική Κρήτη της  

   ύστερης εποχής του χαλκού και στον  

   ύστερο μυκηναϊκό κόσμο 

 

       

2.1. Η έκφραση του πένθους και του θρήνου

 Εικονογραφικά θέματα 

 

 

 Το πένθος και ο θρήνος για τον νεκρό αποτελούν αναπόσπαστα 

και οικουμενικά στοιχεία των τελετών του θανάτου, τα οποία τις 

συνοδεύουν από τις πιο πρωτόγονες μέχρι και τις πιο σύγχρονες 

κοινωνίες. Με τον όρο πένθος256 ορίζεται η βαθιά θλίψη και ψυχική οδύνη 

λόγω δυστυχίας ή συμφοράς, και κυρίως εξαιτίας του θανάτου 

συγγενικού, προσφιλούς προσώπου, ενώ με τον όρο θρήνος257 εννοείται η 

έκφραση έντονου ψυχικού πόνου με κλάματα, λυγμούς και μοιρολόγια, 

επακόλουθα της απώλειας ενός προσφιλούς προσώπου και της άρνησης 

της συμφιλίωσης με το φυσικό νόμο του θανάτου. 

 Ο θρήνος μπορεί να είναι άναρθρος, να αποτελείται δηλαδή από 

ξεφωνητά και ουρλιάσματα πάθους, ή έμμετρος, να αρθρώνεται δηλαδή 

σε ρυθμικό λόγο (μοιρολόγια). Στην Ιλιάδα, δίπλα στον γόον, τον άτεχνο 

οδυρμό της Ανδρομάχης και των άλλων γυναικών για τον Έκτορα, ο 

Όμηρος εισάγει και αοιδούς που κρατούν έναν έμμετρο θρήνο258. 

 Η Anna Caraveli-Chaves προτείνει ότι ο θρήνος συνιστά ένα 

επικοινωνιακό γεγονός το οποίο στοχεύει στην ευεργεσία αφενός των 

ζωντανών, των συμμετεχουσών δηλαδή στο θρήνο γυναικών, αφετέρου 

της κοινότητας ως σύνολο, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των 

γυναικών αλλά και συντελώντας στη συλλογική αντιμετώπιση του 

θανάτου259. Ο θρήνος, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί ένα διάλογο μεταξύ 

των πενθούντων και του νεκρού και γεφυρώνει κρίσιμες σφαίρες της 

ύπαρξης: τη ζωή με τον θάνατο, το φυσικό με το μεταφυσικό, το παρόν με 

                                                           
256 Μπαμπινιώτης 2005: 1370 
257 Μπαμπινιώτης 2005: 759 
258 Ιλιάδα Ω: 719 κ.ε. 
259 Caraveli-Chaves 1980: 129-130 
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το παρελθόν, τον εγκόσμιο με τον μυθικό χρόνο260. Βοηθά στη συλλογική 

αντιμετώπιση του θανάτου, ισχυροποιεί τους δεσμούς στην κοινότητα και 

η ανακούφιση που προσφέρει οδηγεί στην κάθαρση261. 

 Η προϊστορία του αιγαιακού χώρου δεν έχει αφήσει λογοτεχνικά 

κείμενα από τα οποία να μπορεί κανείς να αντλήσει στοιχεία για τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούσαν στην είδηση του θανάτου 

ενός αγαπημένου τους ανθρώπου. Η πρώτη γραπτή αποτύπωση του 

πένθους και του θρήνου παρουσιάζεται στα Ομηρικά έπη και 

συγκεκριμένα στη ραψωδία Ω, όπου η Ανδρομάχη, η Εκάβη και η Ελένη 

θρηνούν για τον νεκρό Έκτορα. Σήμερα, δυόμισι χιλιετίες περίπου μετά, η 

παράδοση του έντονου θρήνου και του μοιρολογιού συνεχίζει ακόμη να 

υφίσταται στην ελληνική επαρχία ως αναπόσπαστο μέρος του επικήδειου 

τελετουργικού, με τη γυναίκα πάντα να πρωτοστατεί στο θρήνο αλλά και 

γενικότερα στις τελετές του θανάτου262. Ως προς την απτή εμφάνιση του 

πένθους και του θρήνου στον προϊστορικό ελλαδικό χώρο, τα στοιχεία 

που προσφέρει η προϊστορική τέχνη αναπληρώνουν το κενό των 

φιλολογικών πηγών και καθιστούν δυνατή την εντρύφηση στο θέμα. 

 Όπως θα σημειωθεί παρακάτω, η έκφραση του πένθους δεν 

περιορίζεται στη χαρακτηριστική κίνηση του θρήνου, όπου γυναικείες 

μορφές έχοντας σηκωμένα τα χέρια αγγίζουν το κεφάλι. Με τις 

επικήδειες τελετές και την εκδήλωση του πένθους μπορεί εξίσου να 

συνδέεται μία πομπή στρατιωτών, μία σκηνή κυνηγίου, αρματοδρομίας ή 

ενός άλλου αθλητικού αγώνα. Ανάμεσα στις παραστάσεις των λαρνάκων 

της Τανάγρας περιλαμβάνονται γυναίκες θρηνωδοί263, άλλες λιτά κι 

άλλες κομψά ενδεδυμένες, άνδρες με επίσημη εμφάνιση που λαμβάνουν 

μέρος σε πομπή αλλά και άλλοι με κοντό χιτώνα που συμμετέχουν σε 

αγώνες ή σκηνές κυνηγίου και γυναίκες όπισθεν παραθύρων που 

παρακολουθούν τα δρώμενα. Οι σκηνές αυτές φανερώνουν τη συμμετοχή 

ολόκληρης της κοινότητας στο ταφικό τελετουργικό, κάνοντας σαφή τη 

διάκριση της συμμετοχής των δύο φύλων στην έκφραση του πένθους. Ο 

θρήνος, με ελάχιστες εξαιρέσεις, επιτρέπεται μόνο στις γυναίκες, ενώ οι 

άντρες συμμετέχουν ενεργά στο πένθος λαμβάνοντας μέρος στο 

τελετουργικό.  

                                                           
260 Caraveli Chaves 1980: 144 
261 Caraveli Chaves 1980: 145, 151-2 
262 Ο εξέχων ρόλος της γυναίκας στις νεκρώσιμες τελετουργίες είναι κοινή ανά 

τον κόσμο (Λεκατσάς 2000: 132-3) 
263 Σπανίως δε και άνδρες, βλ. υποκεφ. 2.3.1. 
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 Σε αντίθεση με την εικονογραφία των λαρνάκων της Τανάγρας, 

εκείνη των μινωικών λαρνάκων στερείται από κάθε σαφή αποτύπωση του 

πένθους ή του θρήνου των συνοδών του νεκρού. Η αποτύπωση του 

θρήνου για τον νεκρό αποτυπώνεται  μόλις σε μια μινωική λάρνακα, και 

μάλιστα με επιφύλαξη. Πλούτο θρηνωδών προσφέρει επίσης η 

ειδωλοπλαστική του αιγαιακού χώρου, ενώ παραδείγματα μορφών που 

θρηνούν επιδεικνύει και η ΥΕ αγγειογραφία. Ωστόσο, η ειδωλοπλαστική 

και η αγγειογραφία της Κρήτης στερούνται και πάλι της απεικόνισης 

θρηνωδών, με μόνη εξαίρεση έναν κέρνο που πιθανώς περιλαμβάνει ένα 

ή δύο ειδώλια θρηνωδών264. 

  

  

                                                           
264

 Βλ. σ. 77 
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   2.2. Οι γυναίκες θρηνωδοί 

 

 

    2.2.1. Εικονογραφία των μινωικών  

     λαρνάκων 

 

 

 Η μινωική εικονογραφία δεν περιλαμβάνει σκηνές θρήνου των 

συνοδών του νεκρού. Η μόνη γνωστή περίπτωση μινωικής λάρνακας η 

οποία ενδέχεται να παρουσιάζει τον θρήνο για τον νεκρό είναι η σκηνή 

που παρουσιάζεται σε λάρνακα από τον τάφο 107 του Βόρειου 

Νεκροταφείου της Κνωσού265 (Πιν.6στ-ζ). Η λάρνακα χρονολογείται στην 

ΥΜ ΙΙΙ - ΥΜ ΙΙΙ Α1 περίοδο266 και παρόλο που σώζεται σε αποσπασματική 

κατάσταση, διακρίνει κανείς πως η λεπτομέρεια με την οποία αποδίδονται 

οι ζωγραφικές της παραστάσεις είναι εξαιρετική. Μάλιστα, οι γυναικείες 

μορφές που απεικονίζονται στη μία μακριά πλευρά θυμίζουν πολύ 

περισσότερο την τέχνη της τοιχογραφίας παρά εκείνη της διακόσμησης 

των λαρνάκων. 

 Συγκεκριμένα, η σκηνή που παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς την 

πιθανότητα αποτύπωσης του θρήνου είναι τοποθετημένη στη μία μακριά 

πλευρά. Η πλευρά διαιρείται σε δύο φατνώματα τα οποία χωρίζει θέουσα 

σπείρα267 που πλαισιώνεται από κατακόρυφες ταινίες. Στο αριστερό 

φάτνωμα παριστάνεται γυναικεία μορφή στραμμένη προς τα δεξιά, με το 

κεφάλι σε κατατομή και τον κορμό και τα άκρα μετωπικά . Τα χέρια της 

είναι  υψωμένα προς το μέτωπο, σε μια λατρευτική στάση268, ενώ το 

βλέμμα της κατευθύνεται προς τα πάνω. Το ένδυμα της μορφής είναι 

επιμελημένο και από το ύψος της μασχάλης της πέφτουν κυματοειδείς 

γραμμές. Στο δεξί φάτνωμα εικονίζεται ακόμα μία γυναικεία μορφή, λίγο 

μεγαλύτερης κλίμακας, η οποία μοιάζει σε γενικές γραμμές με την 

εμφάνιση της προηγούμενης. Εικονίζεται στραμμένη προς τα δεξιά με τα 

χέρια υψωμένα. Κάτω από τους αγκώνες της, εκατέρωθεν του κορμού, 

εκφύονται επίσης ομάδες κυματοειδών γραμμών. 

                                                           
265 Morgan 1987, Μερούσης 2000: 140-1, 203-5, 213-6 
266 Morgan 1987: 171 
267 H Morgan (1987: 189) αναφέρει ότι αν και η σπείρα κατατάσσεται στα 

αφηρημένα μοτίβα, η συνέχεια που χαρακτηρίζει τη δομή της ενδέχεται να προσδίδει στο 
μοτίβο αυτό το συμβολισμό της αιωνιότητας. 

268 Morgan 1987: 177 
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 Για τις γραμμές αυτές έχει προταθεί ότι δηλώνουν κομμένους 

θυσάνους οι οποίοι σχετίζονται με το ταφικό τελετουργικό269, ενώ 

θυμίζουν την τακτική των Ελλήνων να κόβουν τα μαλλιά τους σε ένδειξη 

θρήνου και να τα προσφέρουν στον τάφο270. Κυματιστές γραμμές 

κόκκινου χρώματος εκφύονται και από τις γυναικείες μορφές που 

λαμβάνουν μέρος στις σπονδές στη μακριά πλευρά της Σαρκοφάγου της 

Αγίας Τριάδας, καθώς και στους τρεις άντρες στα δεξιά των γυναικών, 

που κρατούν προσφορές (Πιν.2α). Επίσης, από τον μυκηναϊκό κόσμο, 

μορφές των λαρνάκων της Τανάγρας φέρουν τέτοιες γραμμές, μαύρου 

αυτή τη φορά χρώματος και μικρότερου μεγέθους. Η Vermeule271 ομοίως 

τις ερμηνεύει ως μαλλιά τα οποία κόπηκαν σε ένδειξη θρήνου και έπειτα 

ενσωματώθηκαν στο ένδυμα, μια πρόταση που βρίσκει τη Long272 

αντίθετη. Επιπροσθέτως, έχουν ερμηνευτεί και ως φίδια273. Προσωπικά, 

ενώ βρίσκω την άποψη των G. Mylonas και Vermeule ενδιαφέρουσα, η 

απόδοση της κόμης των γυναικών από τη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας 

μου δημιουργεί επιφυλάξεις. Θα περίμενε κανείς οι γυναίκες να έχουν 

απαλλαχθεί από την μακριά τους κόμη, την οποία και έπειτα θα 

ενσωμάτωναν στα ενδύματά τους, κάτι που δεν υφίσταται. Επίσης, όπως 

εύστοχα παρατηρεί η Long274, το κόκκινο χρώμα των κυματιστών 

γραμμών δεν είναι ένα χρώμα με το οποίο είθισται να αποδίδεται η κόμη 

στη μινωική ζωγραφική. Τέλος, δεδομένου ότι το χαρακτηριστικό αυτό 

αποδίδεται και σε μορφές από τις νωπογραφίες λατρείας στην Πύλο275 και 

στη Θήβα276, δεν αποκλείεται τελικά να συνιστούν μέρος ενός 

τελετουργικού, όχι απαραιτήτως ταφικού, και η τοποθέτηση τους στο 

ένδυμα να προσδίδει στις μορφές που το φέρουν μία ιδιότητα. 

 Επιστρέφοντας στην απεικόνιση της δεύτερης μορφής, είναι 

ενδιαφέρον ότι στο κενό μεταξύ του αριστερού χεριού και του μετώπου 

της μορφής παριστάνεται ένα πτηνό που πετάει προς τα αριστερά. Για τον 

πιθανό συμβολισμό των πτηνών και τον συσχετισμό τους με το θάνατο 

                                                           
269 Mylonas 1966: 177-8 
270 Ιλιάδα Ψ: 140-151. Ο Αχιλλέας κόβει τα μαλλιά του και τα ακουμπά στα χέρια 

του νεκρού Πατρόκλου 
271 Vermeule 1965: 127-8, 146 
272 Long: 1974: 38 
273 Αλεξίου 1958: 287-288 
274 Ό.π. 
275 Lang 1969, pl.127 
276 Για τη Θήβα βλ. Δημακοπούλου – Κόνσολα 1981: 50-51, πιν.21 
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και την ελπίδα σε μια μεταθανάτια ζωή έγινε λόγος στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

 Ο L. V. Watrous277 ταυτίζει τη γυναίκα αυτή με θεά λόγω του 

μεγέθους, της στάσης και της παρουσίας πτηνού. Από την άλλη, τη 

γυναίκα στα αριστερά την ταυτίζει με θρηνωδό. Θεωρεί ότι ο ρόλος των 

δύο γυναικών είναι η παρηγοριά του νεκρού. Η L. Morgan278, ωστόσο, έχει 

διαφορετική άποψη. Θεωρεί ότι οι γυναίκες αυτές σχηματίζουν μια πομπή 

που κατευθύνεται προς το ιερό δέντρο279 που απεικονίζεται 

στυλιζαρισμένο στη μία στενή πλευρά. Προτείνει ότι η μορφή στα 

αριστερά, με τα χέρια στο μέτωπο είναι λάτρισσα, και η στάση της 

φανερώνει το σεβασμό της στο ιερό φυτό, ενώ για τη γυναίκα με τα 

υψωμένα χέρια ότι είναι η προεξάρχουσα ιέρεια , η οποία με τα υψωμένα 

χέρια της μιμείται τη χειρονομία της θεάς. Η δεύτερη μακρά πλευρά της 

λάρνακας, η οποία κοσμείται με αφηρημένα μοτίβα διακόπτει την πομπή, 

η οποία δείχνει να ολοκληρώνεται στη στενή πλευρά. Επιπλέον, το πτηνό, 

το οποίο σύμφωνα με την πιο απλή εκδοχή υπαινίσσεται το φυσικό κόσμο 

πάνω στον οποίο κυριαρχεί η θεότητα, μπορεί να λειτουργεί σαν 

μεσολαβητής μεταξύ του ανθρώπινου και του θεϊκού ή του κόσμου των 

ζωντανών με εκείνον των νεκρών280. 

 Εκτός από την ανωτέρω παράσταση, για την οποία μάλιστα,  με 

εξαίρεση την πρόταση του Watrous, δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι 

περιλαμβάνει θρηνωδό, η εικονογραφία των μινωικών λαρνάκων δεν έχει 

να δείξει κάποια άλλη σκηνή θρήνου για τον νεκρό. Ακόμη και η σκηνή 

της πρόθεσης του νεκρού από το κάλυμμα της λάρνακας από τη θέση 

Γράμπελα δεν πλαισιώνεται από θρηνωδούς, όπως είθισται στις σκηνές 

πρόθεσης, αλλά από άτομα που πλησιάζουν τον νεκρό, πιθανότατα για 

την προετοιμασία του. Γίνεται λοιπόν σαφής η απουσία της σαφούς 

αποτύπωσης του θρήνου για τον νεκρό στην εικονογραφία των μινωικών 

λαρνάκων. Η απουσία αυτή έρχεται σε αντιδιαστολή με τις άφθονες 

θρηνωδούς που κοσμούν τις λάρνακες της Τανάγρας και οι οποίες 

                                                           
277 Watrous 1991: 292 
278 Morgan 1987: 193-198. Ο Μερούσης (2000: 216) βρίσκει πειστική την πρόταση της 

Morgan. 
279 Το θέμα του δέντρου θεωρείται γενικώς και παγκοσμίως ως ένα σύμβολο της 

ζωής και της αναγέννησης στον αρχαίο κόσμο. Για πομπές γυναικών προς το ιερό δέντρο 
βλ. Morgan 1987: 195, σημ. 91, εικ. 12-15 

280 Morgan 1987: 198 



[65] 

 

προφανώς αποτέλεσαν τους πρόδρομο των αντίστοιχων θρηνωδών της 

γεωμετρικής εποχής.  

 

 

 

    2.2.2. Εικονογραφία των λαρνάκων της 

     Τανάγρας 

 

  

 Σε αντίθεση με την εικονογραφία των μινωικών λαρνάκων, από το 

σύνολο της οποίας μόλις μία, και μάλιστα με επιφύλαξη, αποδίδει τον 

θρήνο για τον νεκρό, η εικονογραφία των λαρνάκων της Τανάγρας 

αποτελεί τον κύριο εκφραστή του θρήνου για τον νεκρό στην Ύστερη 

εποχή του Χαλκού. Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται οι 

ανθρώπινες μορφές πάνω στις εν λόγω λάρνακες τις κατατάσσει στις 

πρώτες έως τώρα μορφές της προϊστορικής τέχνης του αιγαιακού χώρου 

που αποκαλύπτουν τον ψυχισμό και τα συναισθήματά τους. 

 Εκείνο που χαρακτηρίζει μια μορφή που θρηνεί είναι η κίνηση των 

άνω άκρων της. Η στάση του θρήνου θέλει τα χέρια να υψώνονται προς 

την κορυφή του κεφαλιού και να εφάπτονται είτε με το κάλυμμα αυτού 

είτε με την κόμη. Η κίνηση αυτή παρατηρείται σε πλήθος μορφών των 

παραστάσεων των λαρνάκων της Τανάγρας. Επιπλέον, η απόδοση ενός 

μισάνοιχτου στόματος το οποίο πιθανώς φανερώνει την έκφραση του 

γόου, όπως και η σπανιότερη απόδοση σημαδιών που υποδηλώνουν 

δάκρυα ή σταγόνες αίματος281 στο πρόσωπο των μορφών, όλα καθιστούν 

σαφή την ιδιότητα αυτών ως θρηνωδοί. 

Οι μορφές των θρηνωδών που κοσμούν τις λάρνακες της Τανάγρας 

είναι, με ελάχιστες εξαιρέσεις282, γυναικείες. Στέκονται είτε 

απομονωμένες μέσα σε φατνώματα τα οποία διαχωρίζονται συνήθως από 

γραμμές, αβακωτές ταινίες και φυτικά κοσμήματα (Πιν.11α-β, 12β, 14ζ), 

είτε παρατακτικά, σε πομπή (Πιν.9α,δ, 10ε, 12γ,δ, 13γ-δ, ). Ωστόσο, 

υπάρχει και το θέμα της παρατακτικής διάταξης των μορφών, οι οποίες 

δεν συνιστούν πομπή αλλά ανεξάρτητες θρηνωδούς (Πιν.10στ, 13α-β). Οι 

παραστάσεις απομονωμένων γυναικών που θρηνούν μέσα σε φατνώματα 

παρουσιάζονται και επί των μακρών και επί των στενών πλευρών μιας 

                                                           
281 Στοιχείο που παραπέμπει στον αυτοτραυματισμό της μορφής με τα νύχια της.  
282 Βλ. υποκεφ. 2.3.1. 
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λάρνακας, ενώ οι μορφές δίνουν την εντύπωση ότι στέκονται στο 

παράθυρο ή στη θύρα ενός αρχιτεκτονικού σκηνικού283. Οι παραστάσεις 

των πομπών, από την άλλη, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν παρατακτικά 

διατεταγμένες τέσσερις ή πέντε μορφές και ως εκ τούτου απαιτείται 

μεγαλύτερη επιφάνεια για την απεικόνισή τους, παρουσιάζονται κατά 

κανόνα στις μακρές πλευρές. 

Η απόδοση των θρηνωδών πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με 

την τεχνική του  περιγράμματος (Πιν.10α-β,στ, 11β-ε, 12α-ε, 13γ-ε). Η 

χρήση της τεχνικής της σκιαγραφίας απαντάται λιγότερο συχνά, και 

χρησιμοποιείται είτε μόνη της (Πιν.9α-β, δ-ε) είτε συνδυαστικά με την 

τεχνική του περιγράμματος (Πιν.10γ-δ, 13β). 

Το ένδυμα και η κόμμωση των περισσοτέρων μορφών που θρηνούν 

αποκαλύπτουν ότι πρόκειται αναμφιβόλως για γυναίκες. Ακόμα και στις 

περιπτώσεις που οι μορφές εμφανίζονται με πιο κοντή κόμμωση, το μήκος 

του ενδύματος δηλώνει ότι πρόκειται και πάλι για γυναίκες, οι οποίες 

έχουν κόψει την κόμη τους. Να σημειωθεί ωστόσο ότι εκτός από τις 

γυναίκες θρηνωδούς, η εικονογραφία των λαρνάκων της Τανάγρας 

περιλαμβάνει και αντρικές, για τις οποίες θα γίνει λόγος στο επόμενο 

υποκεφάλαιο. 

 Οι θρηνωδοί που εικονίζονται στα φατνώματα των λαρνάκων 

καταλαμβάνουν λίγο χώρο και χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια, και σε 

αντίθεση με την εικονογραφία των μινωικών λαρνάκων, η χρήση 

διακοσμητικών μοτίβων που πλαισιώνουν τις μορφές είναι περιορισμένη. 

Στις λάρνακες της Τανάγρας οι μορφές στέκουν στο κέντρο ενός 

αβακωτού πλαισίου με μόνα διακοσμητικά ελικοειδή φυτά ή κυματοειδείς 

γραμμές (Πιν.10γ, 11α,γ, 12β). 

 Η πλειονότητα των λαρνάκων περιλαμβάνει τουλάχιστον μία 

ομάδα θρηνωδών. Βάσει του διαφορετικού τρόπου απόδοσής τους, οι 

θρηνωδοί μπορούν να διακριθούν σε επιμέρους τύπους, ενώ οι διαφορές 

αυτές πιθανώς να φανερώνουν την χρονολογική εξέλιξη της 

εικονογραφίας των λαρνάκων καθώς και τα διαφορετικά χέρια που τις 

φιλοτέχνησαν. 

 

  

 

 
                                                           
283 Vermeule 1965: 127 
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 Τύποι θρηνωδών 

 

 Η ενδυμασία και γενικότερα η συνολική εμφάνιση των γυναικείων 

μορφών ποικίλλει. Σε γενικές γραμμές  κυριαρχούν δύο τύποι. Ο πρώτος 

τύπος θέλει τις γυναίκες σχεδιασμένες με γρήγορες πινελιές, να φορούν 

έναν απλό, φαρδύ, αχειρίδωτο και απτύχωτο χιτώνα, ο οποίος φαρδαίνει 

λίγο προς τα κάτω (Πιν.10α-β,στ, 11α-β, 12β). Οι γυναίκες αυτού του 

τύπου αποδίδονται με γωνιώδεις γραμμές και σε μια άκαμπτη στάση, 

υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της στιγμής. Ως προς την απόδοσή τους, 

ο καλλιτέχνης δεν ενδιαφέρεται τόσο για την ρεαλιστική απεικόνιση του 

σώματος όσο για την έκφραση του πόνου, η οποία πραγματοποιείται με 

την παραμόρφωση και την εξπρεσιονιστική ασυμμετρία των μελών του 

σώματος. Ο τύπος αυτός, αν και άτεχνος, διακρίνεται για την καινοτομία 

του ως προς την έκφραση του συναισθήματος και φορτίζει την 

παράσταση με ένταση και συναίσθημα. 

 Ο δεύτερος τύπος των θρηνωδών θυμίζει τις γυναίκες των 

τοιχογραφιών της Θήβας, της Τίρυνθας, των Μυκηνών και της Πύλου284, 

ενώ η ενδυμασία τους φαίνεται πως είναι εμπνευσμένη από την 

αντίστοιχη μινωική (Πιν.12γ-ε, 13γ-ε). Οι μορφές του τύπου αυτού 

απεικονίζονται και στις μακριές και στις στενές πλευρές των σκευών, ενώ 

όταν παρίστανται στις μακρές, κατά κανόνα λαμβάνουν μέρος σε πομπή. 

Οι μορφές φορούν ένα κομψό χειριδωτό περικόρμιο που τονίζει τη λεπτή 

μέση και καλύπτει το στήθος σε συνδυασμό με μια φαρδιά, κωδωνόσχημη 

φούστα που πολλές φορές καταλήγει σε κρόσσια285. Συχνά φέρουν και 

κάλυμμα στο κεφάλι. Σε σύγκριση με τις γυναίκες του προηγούμενου 

τύπου αποδίδονται πιο ρεαλιστικά, ενώ θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν από παθητικότητα, αφού απέχουν πολύ από την 

αναστάτωση και την οδύνη που προβάλλουν οι πρώτες. Ο θρήνος τους 

φαίνεται να εκφράζεται με διακριτικότητα και χαμηλοφώνως. Επιπλέον, 

ο συνδυασμός του πόλου στην κεφαλή - ο οποίος προσθέτει μια 

θρησκευτική διάσταση - και ενός μισάνοιχτου στόματος πιθανώς να 

ταυτίζει τις γυναίκες αυτές με επαγγελματίες θρηνωδούς, οι οποίες θα 

αναλάμβαναν την απαγγελία του θρήνου προς τιμήν του νεκρού286. 

                                                           
284 Immerwahr 1995: 110. Για τις νωπογραφίες βλ. Immerwahr 1990: 114-121  
285 Για τα κρόσσια έχει προταθεί το ενδεχόμενο να δηλώνουν σκισμένα ρούχα 

(Cavanagh, Mee 1995: 47) 
286 Cavanagh, Mee 1995: 47 
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 Εκτός από τους δύο παραπάνω τύπους υπάρχει ακόμα ένας, ο  

οποίος εμφανίζεται λιγότερο συχνά. Είναι ο τύπος της σκούρας 

καμπυλόγραμμης σιλουέτας, ο οποίος προς το παρόν είναι γνωστός από 

μικρό αριθμό λαρνάκων (Πιν.9α-β, δ-ε, 10γ-δ). Οι μορφές που ακολουθούν 

τον τύπο αυτό αποδίδονται με την τεχνική της σκιαγραφίας και τις 

χαρακτηρίζει η ψευδαίσθηση της σωματικότητας. 

 Παρακάτω δε θα καταγραφεί το σύνολο των παραστάσεων από τις 

λάρνακες της Τανάγρας που περιλαμβάνει παραστάσεις θρηνωδών, αλλά 

ένας αριθμός από αυτές, ίσως οι πιο χαρακτηριστικές. 

  

 Α τύπος θρηνωδών 

 

 Στη μία μακρά πλευρά μιας μεγάλης λάρνακας287 η οποία σήμερα 

βρίσκεται στο μουσείο Kassel της Γερμανίας, (Πιν.11α) εικονίζονται δύο 

γυναίκες θρηνωδοί. Οι μορφές είναι  απομονωμένες μέσα σε φατνώματα, 

καθένα από τα οποία πλαισιώνεται από τρεις ίσιες γραμμές και αβακωτή 

ταινία. Στο αριστερό φάτνωμα, εκτός από τις ίσιες γραμμές, εκατέρωθεν 

της μορφής υπάρχει και κυματοειδής γραμμή. Τις μορφές πλαισιώνουν 

ελικοειδή φυτά. Το ένδυμα και το γενικότερο πλάσιμο των μορφών 

αποδίδεται με γρήγορες και πρόχειρες γραμμές. Το λεπτό σώμα 

εικονίζεται σε άκαμπτη και αυστηρή μετωπική στάση ενώ το κεφάλι που 

αποδίδεται σε κατατομή, είναι στραμμένο προς τα αριστερά τους. Τα 

κυκλικά πρόσωπα των μορφών αποδίδονται με εξαιρετική 

σχηματικότητα, με το μόνο χαρακτηριστικό που αποδίδεται να είναι ένας 

υπερμεγέθης οφθαλμός. Το κεφάλι, που επιστέφεται από μια κοντή και 

σκούρα κόμη, στηρίζεται πάνω σε έναν επιμηκυμένο τριγωνικό λαιμό, ο 

οποίος φέρει κόκκινες σταγόνες σα δάκρυα, τα οποία κυλούν από τα 

μάγουλα και προφανώς υποδηλώνουν το αίμα που προήλθε από τον 

αυτοτραυματισμό των μορφών288. 

 Οι βραχίονες είναι λεπτοί, οι αγκώνες λυγισμένοι, και τα χέρια 

αγκαλιάζουν την κορυφή του κεφαλιού στη χαρακτηριστική στάση του 

θρήνου. Επίσης, στο ύψος των γοφών φέρουν προσαρτημένα ζεύγη 

«ουρών289», τους για πολλούς πιθανώς θυσάνους μαλλιών που θα 

αποκόπηκαν στο θρήνο και στη συνέχεια θα προσδέθηκαν στη ζώνη των 

                                                           
287 Vermeule 1965:  126-128, 1983: 230 
288 Vermeule 1965: 127 
289 Vermeule 1965: 127-8 
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μορφών290. Στην εικονογραφία των λαρνάκων της Τανάγρας, οι βόστρυχοι  

αυτοί (εφόσον πρόκειται όντως για βοστρύχους) είναι πολύ μικρότερου 

μεγέθους από εκείνους που εικονίζονται σε μινωικά ταφικά σκεύη ή σε 

τοιχογραφίες291. 

 Στη δεύτερη μακρά πλευρά της ίδιας λάρνακας εικονίζονται επίσης 

δύο θρηνωδοί σε φατνώματα. Οι εν λόγω θρηνωδοί δεν ανήκουν στους 

δύο βασικούς τύπους στους οποίους έγινε νωρίτερα αναφορά. Θα 

μπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει ανεξάρτητες. Πάνω από το κεφάλι 

και κάτω από τα πόδια των μορφών εικονίζεται σειρά από ακτινωτούς 

δίσκους. Αν και η στάση τους είναι ίδια – με το σώμα μετωπικά 

αποδοσμένο, το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά  και με τα χέρια στη 

στάση του θρήνου- η απόδοση τους διαφέρει σημαντικά από εκείνη των 

προηγούμενων. Σε αντίθεση με τις θρηνωδούς της πρώτης πλευράς, οι 

μορφές αυτές έχουν όγκο. Είναι σχεδιασμένες με πιο χαλαρό και 

ελεύθερο περίγραμμα, ενώ με το πινέλο αποδίδονται και περισσότερες 

λεπτομέρειες του ενδύματος. Τους βραχίονες δεν τους χαρακτηρίζει η 

σχηματικότητα αλλά αποκτούν τον όγκο που αρμόζει να έχει ένα 

ανθρώπινο σώμα. Τα ενδύματα έχουν πτυχώσεις, και μάλιστα, εκείνο της 

αριστερής μορφής αφήνει να διακριθεί το στήθος. Τέλος, όπως και τις 

προηγούμενες μορφές, καθεμία την πλαισιώνουν τέσσερα φυτά. 

   Από τον τάφο 32 του νεκροταφείου Λέδεζα της Τανάγρας, 

προέρχεται λάρνακα292 (Πιν.12β), της οποίας η μία μακρά πλευρά είναι 

χωρισμένη σε φατνώματα, εκατέρωθεν των οποίων το σκεύος κοσμείται 

με αβακωτά σχέδια. Σε κάθε φάτνωμα παριστάνεται μία γυναικεία μορφή 

την οποία πλαισιώνει κατακόρυφος πλοχμός. Οι μορφές, που έχουν 

στραμμένη την κεφαλή προς τα δεξιά, κάνουν μια κίνηση ύψωσης των 

χεριών προς το κεφάλι, χωρίς ωστόσο να το αγγίζουν. Τις μορφές 

χαρακτηρίζει η σχηματοποίηση, η οποία έχει προχωρήσει στην 

παραμόρφωση. Ο Σπυρόπουλος, περιγράφοντας την εν λόγω παράσταση 

και συγκρίνοντας την με άλλες αντίστοιχες από την Τανάγρα, διακρίνει 

σε αυτή ναι μεν μια πρόχειρη εκτέλεση αλλά και έντονη εκφραστικότητα, 

η οποία πηγάζει από μια παιδαριώδη εκφραστική λιτότητα293. Είναι 

                                                           
290 Για το εν λόγω χαρακτηριστικό έγινε λόγος στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, 

βλ. σ. 63 
291 Πρβλ. τις ουρές των μορφών της σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας (Πιν.2α) και 

των μορφών της λάρνακας από την Κνωσό (Πιν.6στ,ζ) 
292 Ορλάνδος 1971: 18, εικ.17, Σπυρόπουλος 1971: 12 
293 Ό.π. 
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πράγματι εκπληκτικό πως μια τόσο απλά και γρήγορα αποδοσμένη 

μορφή μπορεί να εκφράσει τόσο έντονα το συναίσθημα του ψυχικού 

άλγους των θρηνωδών. 

 Στον τάφο 94 του νεκροταφείου Δένδρον εντοπίστηκαν πήλινα 

θραύσματα, η συγκόλληση των οποίων απέδωσε μία μεγάλων 

διαστάσεων λάρνακα 294 και το κάλυμμά της (Πιν.13α-β). Η διακόσμηση 

του σκεύους και του καλύμματος έχει πραγματοποιηθεί με ερυθρό χρώμα. 

Οι στενές πλευρές της λάρνακας διακοσμούνται με τη μορφή θρηνωδού. 

Μάλιστα, στη μία στενή πλευρά295 η μορφή φορά μακρύ ένδυμα το οποίο 

σχηματίζει μέση στο ύψος του στήθους. Το κεφάλι και τα άνω άκρα της 

μορφής αποδίδονται με εξαιρετική σχηματοποίηση. Η μία μακρά πλευρά, 

την οποία ο Σπυρόπουλος έχει περιγράψει ως «εικονιστικό πίνακα»296 

φέρει πολυπρόσωπη πομπή (Πιν.13α). Η πλευρά έχει χωρισθεί μέσω ενός 

κατακόρυφου γραπτού ιχνογραφήματος σε δύο ίσα μέρη, σε καθένα από 

τα οποία εικονίζονται τρεις μορφές για την απόδοση των οποίων 

χρησιμοποιείται και η τεχνική του περιγράμματος και εκείνη της 

σκιαγραφίας. Ο ανασκαφέας ταυτίζει τις τρεις μορφές στα αριστερά με 

γυναίκες που ασκούν το τελετουργικό της νεκρολατρείας, ενώ τις λοιπές 

τρεις μορφές στα δεξιά με δύο γυναίκες και αντρική μορφή που 

ακολουθεί297. Από την εικόνα της παράστασης που δημοσιεύεται δεν είναι 

εφικτή η διατύπωση περαιτέρω υποθέσεων. Επιπλέον, το ενδεχόμενο της 

απόδοσης της ιερής τριάδας298, γνωστή και από το ελεφάντινο σύμπλεγμα 

των Μυκηνών, προσωπικά μου φαίνεται κάπως υπερβολικό. 

 Η δεύτερη μακρά πλευρά της λάρνακας διαιρείται σε δύο άνισα 

μέρη (Πιν.13β). Στα αριστερά εικονίζεται μια ομάδα από τρεις έντονα 

σχηματοποιημένες θρηνωδούς. Το κεφάλι και τα άνω άκρα τους που 

ακουμπούν την κορυφή της κεφαλής αποδίδονται με περίγραμμα ενώ το 

ένδυμα με σκιαγραφία. Σε αντίθεση με τις συνήθεις πολυπρόσωπες 

συνθέσεις στις οποίες σημειώνεται πομπή, εδώ οι μορφές, αν και σε 

παράταξη, δείχνουν απομονωμένες. Στα δεξιά το χώρο καταλαμβάνει μία 

μόλις μορφή, η οποία, σε αντίθεση με τις μορφές στην αριστερή μετόπη, 

αποδίδεται μόνο με περίγραμμα. Η μορφή, και ως προς την απόδοση και 

ως προς το σημείο που στέκει, διαφοροποιείται από τις άλλες, οι οποίες 

                                                           
294 Σπυρόπουλος 1975: 425-426 
295 Για την εμφάνιση της θρηνωδού στη δεύτερη στενή πλευρά δε γίνεται λόγος. 
296  Σπυρόπουλος 1975: 425 
297 Σπυρόπουλος 1975: 426 
298 Ό.π. 
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δείχνουν να την κοιτάζουν. Πιθανώς να αποτελεί την προεξάρχουσα 

μορφή της ομάδας στα αριστερά299. 

 Επίσης, από τον τάφο 115 του νεκροταφείου Δένδρον προέρχεται 

μια ακέραιη λάρνακα300 (Πιν.14 ε-η), οι τέσσερις πλευρές της οποίας 

κοσμούνται με ζωγραφικές παραστάσεις με κόκκινο χρώμα. Η 

διακόσμηση της εν λόγω λάρνακας υστερεί σημαντικά στην απόδοση του 

έντονου ψυχισμού που έχει επιδείξει η διακόσμηση άλλων λαρνάκων. Στη 

μια μακρά πλευρά εικονίζονται σε παρατακτική διάταξη πτερωτή σφίγγα 

και θρηνωδός, ενώ σπειροειδή μοτίβα και κυματιστές γραμμές 

συμπληρώνουν το βάθος (Πιν.14η). Η διακοσμητικότητα αυτή φαίνεται 

να δρα εις βάρος του θέματος, δίδοντας την εντύπωση μιας «άψυχης και 

διακοσμητικής σκηνογραφίας301». Στον ίδιο ρυθμό κινούνται και οι άλλες 

πλευρές της λάρνακας.  

 Στη δεύτερη μακρά πλευρά παριστάνεται μία θρηνωδός σε κάθε 

ένα από τα δύο φατνώματα, τα οποία χωρίζουν ταινία από σπείρες και 

κυματιστές γραμμές (Πιν.14ε). Εικονίζονται με αχειρίδωτους και 

άζωστους χιτώνες, με τα χέρια, πρόχειρα σχεδιασμένα, να πλησιάζουν 

την κορυφή του κεφαλιού. Το σώμα των μορφών εικονίζεται κατενώπιον, 

σε αντίθεση με το κεφάλι που αποδίδεται σε κατά τομή. Το κεφάλι 

στηρίζει ένας εξαιρετικά υψηλός λαιμός, ενώ σχεδόν όλο το χώρο του 

προσώπου καταλαμβάνει ένας υπερμεγέθης οφθαλμός. Το στόμα είναι 

μισάνοιχτο, προφανώς από το θρήνο που μουρμουρούν. Στο κεφάλι 

φέρουν πίλο. Ομοίως, τις δυο στενές πλευρές της λάρνακας 

καταλαμβάνει η μορφή μιας θρηνωδού ίδιας μορφής.  

 Συγκρίνοντας τις θρηνωδούς της εν λόγω λάρνακας με εκείνες των 

προηγούμενων καθίσταται φανερό πως τον λαρνακογράφο τον 

διακατείχε περισσότερο μια τάση προς τη συμμετρία και τη 

διακοσμητικότητα παρά η προσπάθεια απόδοσης μιας συναισθηματικά 

φορτισμένης σκηνής. 

 

 

 

 

 

                                                           
299 Σπυρόπουλος 1975: 426 
300 Σπυρόπουλος 1979: 34-35 
301 Σπυρόπουλος 1979:34 
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Β τύπος θρηνωδών 

  

 Θρηνωδοί του δεύτερου τύπου εμφανίζονται στις μακρές πλευρές 

λάρνακας302 από τον τάφο 6 του νεκροταφείου στη θέση Λέδεζα (Πιν.12γ-

δ). Συγκεκριμένα, και στις δύο πλευρές εικονίζεται πομπή που 

αποτελείται από πέντε γυναίκες που βηματίζουν προς τα αριστερά και 

προς τα δεξιά αντίστοιχα. Οι μορφές είναι ενδεδυμένες κατά τον μινωικό 

συρμό, με στενό περικόρμιο που τονίζει τη λεπτή μέση και κωδωνόσχημη 

φούστα που καταλήγει σε κρόσσια, ενώ την κεφαλή καλύπτει κάλυμμα. 

Τα χέρια υψώνονται στο κεφάλι στην κίνηση του θρήνου, με τα κρινοειδή 

δάχτυλα να αγγίζουν την κορυφή. 

 Όμοιες και οι θρηνωδοί από λάρνακα303 η οποία το 1958 είχε 

πωληθεί σε μια δημοπρασία στην Ελβετία και έπειτα πέρασε στη συλλογή 

του Νιάρχου (Πιν.13γ-ε). Η λάρνακα δε σώζεται ακέραιη. Είναι σπασμένο 

το κάτω μέρος των μακρών πλευρών και η μία στενή πλευρά. Οι θρηνωδοί 

καλύπτουν τις τρεις πλευρές της λάρνακας, οι οποίες φαίνεται πως 

κατευθύνονται προς τη δεύτερη στενή, η οποία δυστυχώς δε σώζεται. Οι 

μορφές είναι ραδινές και η ενδυμασία τους θυμίζει την αντίστοιχη 

μινωική, με τη στενή μέση και την κωδωνόσχημη φούστα. Ωστόσο το 

στήθος είναι καλυμμένο. Στο κεφάλι φέρουν πεπλατυσμένο κάλυμμα, 

ενώ στην πλάτη πέφτουν οι μακριοί θύσανοι. Τα σώματα των μορφών 

χωρίζει διακόσμηση σε σχήμα φύλλου κισσού. 

 Στη συλλογή L. Pomerance στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνεται ένα 

θραύσμα από τη μακρά πλευρά λάρνακας304 (Πιν.14α). Στο εν λόγω 

θραύσμα εικονίζονται δύο γυναικείες μορφές στη στάση του θρήνου, 

ενδεδυμένες σύμφωνα με τον δεύτερο τύπο. Εντύπωση προκαλεί η 

ασυνήθιστη και καινοφανής ως τώρα σύνθεση για τις λάρνακες τις 

Τανάγρας, όπου δύο θρηνωδοί στέκουν αντιμέτωπες. Δεν είναι γνωστό 

εάν η τρίτη μορφή, ίχνη της οποίας διακρίνονται στα αριστερά της 

αριστερής μορφής στρεφόταν προς τις σωζόμενες μορφές ή αν η σύνθεση 

των αντιμέτωπων θρηνωδών επαναλαμβανόταν και στο αριστερό μισό 

                                                           
302 Σπυρόπουλος 1970β: 189. Πανομοιότυπη απόδοση θρηνωδών παρουσιάζει μία 

ακόμη λάρνακα από τον ίδιο τάφο (Σπυρόπουλος 1970β: 189, εικ.12), η λάρνακα 2 από τον 
τάφο 60 (Σπυρόπουλος 1971: 13) και σε ένα επίσης θραύσμα από λάρνακα που πέρασε 
στο εξωτερικό (Vermeule 1965: 130, pl.XXVIId) 

303 Vermeule 1965: 129, 1983: 230-231 
304 Vermeule 1965: 130, 1983: 231 
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της πλευράς. Η Vermeule305 διακρίνει στα πρόσωπα των μορφών την 

πρόθεση απεικόνισης του αισθήματος της έκπληξης ή της απώλειας.    

 

 Γ τύπος θρηνωδών 

 

  Ο τύπος της θρηνωδού με τη μέθοδο της σκιαγραφίας παριστάνεται 

σε μικρότερο αριθμό λαρνάκων. Στη λάρνακα από τον τάφο 22 (Πιν.9α-

β,δ), οι θρηνωδοί παριστάνονται στην άνω ζώνη της μιας μακράς πλευράς 

και της μιας στενής. Στη μακρά πλευρά ο χορός των θρηνωδών 

περιλαμβάνει δεκατρείς μορφές. Αποδίδονται με σκιαγραφία ενώ το 

χρώμα τους είναι μαύρο και ερυθρό εναλλάξ. Ωστόσο, οι δέκατη και η 

ενδέκατη μορφές παριστάνονται με το ίδιο χρώμα. Ο Σπυρόπουλος306 δε 

θεωρεί τυχαία αυτή την ομοιοχρωμία. Υποστηρίζει ότι στο σημείο αυτό 

επισημαίνεται το πέρας του ημιχορίου των δέκα γυναικών και 

προαναγγέλλει την αρχή του επόμενου ημιχορίου. Στη στενή πλευρά, 

άνωθεν της σκηνής της πρόθεσης, εικονίζονται πέντε γυναικείες μορφές, 

όμοιες με εκείνες της μακράς πλευράς. Οι μορφές χαρακτηρίζει το 

καμπυλόγραμμο σχέδιο και το μαλακό πλάσιμο. 

 Θρηνωδοί που αποδίδονται με σκιαγραφία παριστάνονται και σε 

δύο λάρνακες από τον τάφο 32307 του νεκροταφείου Δένδρον (Πιν.10γ-δ). 

Συγκεκριμένα, με σκιαγραφία αποδίδεται το σώμα και τα χέρια των 

μορφών, ενώ οι κεφαλές αποδίδονται με την μέθοδο του περιγράμματος. 

Οι μορφές είναι ραδινές. Φέρουν μακρύ χειριδωτό ένδυμα ερυθρού 

χρώματος και παριστάνονται σε έντονη και ζωηρή κίνηση, σηκώνοντας το 

αριστερό χέρι προς το κεφάλι.   

 Θρηνωδοί με τη μέθοδο της σκιαγραφίας προέρχονται και από 

λάρνακα308 από τον τάφο 16 του νεκροταφείου Δένδρον (Πιν.10ε). Ωστόσο, 

το πρόχειρο και γωνιώδες σχέδιο με το οποίο εκτελούνται τις διαφοροποιεί 

από τις καμπυλόγραμμες σιλουέτες των προηγούμενων λαρνάκων, ενώ 

θυμίζουν περισσότερο τις θρηνωδούς της λάρνακας από τον τάφο 94 

(Πιν.13β). Η σκηνή με τις θρηνωδούς τοποθετείται στην άνω ζώνη 

διακόσμησης της μιας μακράς πλευράς. Οι δέκα μορφές δημιουργούν 

έναν χορό θρηνωδών ο οποίος κατευθύνεται προς τα δεξιά. Το κεφάλι 

τους αποδίδονται με περίγραμμα, ενώ το σώμα και οι χείρες με 
                                                           
305

 Ό.π. 

306 Σπυρόπουλος 1974: 24-25 
307 Σπυρόπουλος 1970: 35, Ορλάνδος 1971: 20 
308 Σπυρόπουλος 1973: 21, Ορλάνδος 1973: 13-14 
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σκιαγραφία. Στην κάτω ζώνη παριστάνονται δύο βοοειδή εκατέρωθεν 

ανθεμίου, ενώ στην αριστερή πλευρά της σύνθεσης εικονίζεται μορφή με 

κοντό χιτώνα, η οποία πιθανώς να οδηγεί το ζώο προς θυσία. 

   

 

 

   2.2.3. Ειδωλοπλαστική από τον αιγαιακό χώρο 

 

 

 Το θέμα των θρηνωδών στον αιγαιακό χώρο εμφανίζεται για 

πρώτη φορά στην ύστερη εποχή του χαλκού και συνεχίζει στην αρχαία 

ελληνική τέχνη με μία αυξανόμενη δυναμική, ώσπου γίνεται ένα από τα 

κύρια θέματα του εικονογραφικού κύκλου που συνδέεται με το θάνατο, 

μαρτυρώντας έτσι τη διαχρονική στάση του ανθρώπου απέναντι στην 

είδηση του θανάτου309.  

 Σαφείς αρχαιολογικές ενδείξεις για την τέλεση του θρήνου της 

ύστερης εποχής του χαλκού παρουσιάζει η εικονογραφία των ΥΕ 

λαρνάκων από την Τανάγρα που εξετάστηκαν προηγουμένως, αλλά και 

τα ειδώλια θρηνωδών τα οποία προέρχονται από ΥΕ ΙΙΙΓ νεκροταφεία του 

αιγαιακού χώρου. Έχει επίσης προταθεί, για ορισμένα κυκλαδικά ειδώλια 

που φέρουν ίχνη από κόκκινα κατακόρυφα σημάδια στο πρόσωπο το 

ενδεχόμενο να αντικατοπτρίζουν τον αυτοτραυματισμό των συνοδών του 

νεκρού στα πλαίσια ενός ταφικού τελετουργικού310. Για το τελευταίο δε θα 

γίνει περαιτέρω λόγος, δεδομένου ότι κατά τη γνώμη μου η εν λόγω 

άποψη, αν και ελκυστική, στερείται πειστικότητας311.  

 Τα ειδώλια που απεικονίζουν θρηνωδούς στον αιγαιακό κόσμο 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα 

ειδώλια που αποτελούν συστατικό μέρος αγγείων και τα διακοσμούσαν 

με την προσάρτηση τους στο χείλος τους, και η δεύτερη τα ειδώλια που 

στέκουν αυτόνομα και ανεξάρτητα. 

 Από το ΥΕ ΙΙΙ Γ νεκροταφείο της Περατής, στην ανατολική ακτή της 

Αττικής, και συγκεκριμένα από τον τάφο 5, προέρχεται μια σειρά 

                                                           
309 Βασιλικού 1995: 264 
310 Hendrix 2003: 140, 240, Hoffman 2002  
311 Τα γραπτά μοτίβα που μπορεί να φέρει ένα ειδώλιο δεν περιορίζονται σε 

ευθείες γραμμές στην επιφάνεια του προσώπου. Αντιθέτως, ενδέχεται να αποτυπώνουν 
ανατομικά χαρακτηριστικά, κοσμήματα ή απλά διακοσμητικά μοτίβα.  
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τεσσάρων ειδωλίων θρηνωδών312. Οι βάσεις των ειδωλίων ήταν συμπαγείς 

ενώ στο κέντρο έφεραν μικρή οπή. Τα ειδώλια αυτά κείτονταν πλησίον 

μιας δίωτης λεκάνης η οποία έφερε δύο κοτυλίσκους συμφυείς προς τις 

λαβές. Στα χείλη η λεκάνη έφερε ισάριθμες οπές, και σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι ο πηλός, η βαφή και η γενικότερη κατασκευή των ειδωλίων 

και της λεκάνης ήταν όμοια, προέκυψε ότι τα ειδώλια αυτά αποτελούσαν 

συστατικά του αγγείου τα οποία θα στερεώνονταν στο χείλος του με τη 

βοήθεια μικρών φθαρτών στελεχών (Πιν.21α). Το αγγείο αυτό πρόκειται 

για κέρνο, τελετουργικό δηλαδή σκεύος το οποίο θα περιείχε προσφορές 

για τον νεκρό313. Τα εν λόγω ειδώλια παριστάνουν γυναίκες με τα χέρια 

υψωμένα στο κεφάλι, σε στάση θρήνου και απόγνωσης. Στην κεφαλή 

φέρουν πλατύ πόλο, ενώ η εμφάνιση και η στάση τους θυμίζουν έντονα 

εκείνες που εικονίζονται στις λάρνακες της Τανάγρας. 

 Από τον τάφο 111α του νεκροταφείου της Περατής προέρχεται 

ακόμα μία λεκάνη με ένθετα ειδώλια θρηνωδών314 με γραπτή διακόσμηση 

(Πιν.21β). Το αγγείο έφερε στο χείλος τρεις στενές διαμπερείς οπές σε 

συμμετρικές αποστάσεις, στις οποίες στερεώνονταν τα τρία ειδώλια 

θρηνωδών μέσω φθαρτών, πιθανώς ξύλινων στελεχών. Τα στελέχη αυτά 

θα εισχωρούσαν στις οπές των ειδωλίων, όπως ακριβώς σε εκείνα από τον 

τάφο 5.  

 Ο ίδιος τύπος αγγείου συναντάται και στη Ρόδο. Συγκεκριμένα, από 

την Ιαλυσό και συγκεκριμένα από  τους ΥΕ ΙΙΙ Γ λαξευτούς τάφους αρ. 15 

και αρ. 31 προέρχονται δύο κάλαθοι με προσαρμοσμένα ειδώλια στο 

χείλος315. Από τα τέσσερα ειδώλια του πρώτου αγγείου, τα δύο είναι 

κατεστραμμένα, το τρίτο πιθανότατα ήταν τύπου Ψ316 και το τέταρτο 

σπρώχνει τα χέρια του στο στήθος. Το δεύτερο αγγείο φέρει τρία ειδώλια, 

ωστόσο ένα μέρος του χείλους δε σώζεται (Πιν.21δ). Από τα τρία ειδώλια, 

το ένα έχει σπάσει, το άλλο είναι στη χαρακτηριστική στάση του θρήνου 

με τα χέρια στο κεφάλι και το τρίτο πιέζει τα χέρια στο στήθος. Η κίνηση 

των χεριών να πιέζουν το στήθος είναι ένα στοιχείο, το οποίο ενδέχεται 

να αποτελεί επίσης μια στάση θρήνου, όπου το άτομο χτυπά το στήθος 

                                                           
312 Ιακωβίδης 1969, Α’: 169-170  

313 Ιακωβίδης 1969: 170 
314 Βλ. Ιακωβίδης 1969, Α’, 400-1, ’Γ’, πιν. 178 α, β  
315 Mee 1982: 42, πιν. 40: 1,2 
316 Τα άνω άκρα είναι σπασμένα 
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λόγω θλίψης και απόγνωσης317. Από τους ίδιους τάφους ήλθαν στην 

επιφάνεια και τρία ανεξάρτητα ειδώλια θρηνωδών318 (Πιν.22ε,στ). 

 Επίσης, από ένα νεκροταφείο στη θέση Κούρτι της Κρήτης 

προέρχεται ένας ΥΜ ΙΙΙ κέρνος319 πάνω στο χείλος του οποίου 

προσαρτώνται έξι μικρά κύπελλα (Πιν.21γ). Μεταξύ των κυπέλλων 

παρεμβάλλονται τρεις πήλινες ανθρώπινες μορφές. Η μία φέρει τα χέρια 

στο κεφάλι, η δεύτερη στο στήθος και η τρίτη  κρατά τις λαβές από τα 

παρακείμενα κύπελλα. Οι δύο πρώτες μορφές μπορούν να ταυτιστούν με 

θρηνωδούς, καθιστώντας έτσι το εύρημα αυτό ιδιαιτέρως σημαντικό 

δεδομένου της σπανιότητας της απεικόνισης θρηνωδών στη μινωική 

τέχνη. Από την Κρήτη320 επίσης προέρχεται μια ομάδα τριών ειδωλίων με 

διάτρηση στη βάση, η κατασκευή και διακόσμηση των οποίων τα 

κατατάσσουν στην υπομινωική περίοδο321. Τα δύο είναι στη 

χαρακτηριστική στάση του θρήνου, με τα δύο χέρια να ενώνονται στο 

κεφάλι (Πιν.22α), ενώ το τρίτο φέρει το ένα χέρι στο στήθος και το άλλο 

στο κεφάλι (Πιν.22β), στάση που παραπέμπει επίσης στο θρήνο. 

Ειδώλιο πιθανώς θρηνωδού322 με βαθιά διάτρηση στη βάση, η οποία 

και υπαινίσσεται την ενσωμάτωση του σε αγγείο, έχει επίσης εντοπιστεί 

στη Θεσσαλία, και συγκεκριμένα, στην Ιωλκό323, σε περιβάλλον του 12ου 

αι. π.Χ. (Πιν.22δ).   

Δύο ανεξάρτητα ειδώλια θρηνωδών προέρχονται από τη θέση 

Καμίνι της Νάξου τα οποία φέρουν πρόχειρη ζωγραφική διακόσμηση324 

(Πιν.22γ). Η εμφάνιση των ειδωλίων είναι κάπως ακατέργαστη. Το 

στήθος, η μύτη και τα μάτια είναι πλαστικά διαμορφωμένα ενώ η κορυφή 

των κεφαλιών όπου ενώνονται τα δύο χέρια παρουσιάζεται επίπεδη, 

δηλώνοντας πιθανώς με αυτόν τον τρόπο την παρουσία χαμηλού 

καλύμματος κεφαλής325. 

                                                           
317 Mee 1982: 42 
318

 Mee 1982: 44. Αναφέρονται ως ανεξάρτητα λόγω του ότι δεν παρατηρείται οπή 
ή κάποιο άλλο σημάδι στη βάση τους. 

319
 Xanthoudides 1905-1906: 15-18 

320 Dothan 1982: 243-4 
321 Dothan 1982: 244. Τα χαρακτηριστικά που προτείνουν την κατάταξή τους στην 

υπομινωική περίοδο είναι το σφαιρικό κεφάλι, το άτεχνο πρόσωπο, η γεωμετρική ζιγκ 
ζαγκ διακόσμηση και κάλυψη όλης της επιφάνειάς τους με βαφή 

322 Τα άκρα του ειδωλίου δε σώζονται. 
323  Ορλάνδος 1960α: 60, εικ.72 
324 Ορλάνδος 1960β: 190-1 
325 Iakovidis 1966: 46 
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Ειδώλια θρηνωδών δεν προέρχονται μόνο από τον στενό αιγαιακό 

χώρο. Μια σειρά πήλινων ειδωλίων από θέσεις της Παλαιστίνης326 

θυμίζουν έντονα τα ΥΕ ΙΙΙ Γ ειδώλια θρηνωδών από την Περατή, το Καμίνι 

και την Ιαλυσό. Από το Tell Aitun, πιθανότατα από ένα νεκροταφείο του 

12ου-11ου αι., προέρχονται ειδώλια γυναικών στη στάση θρήνου με τα χέρια 

στο κεφάλι (Πιν.21ε). Τα ειδώλια αυτά, τα οποία είναι σχεδόν 

πανομοιότυπα, φαίνεται πως ήταν προσαρτημένα σε αγγείο, όπως εκείνα 

της Περατής, και μάλιστα εικάζεται ότι αποτελούσαν συστατικά του ίδιου 

κρατήρα327 (Πιν.21στ). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα ειδώλια 

δεν έβλεπαν στο εσωτερικό ή εξωτερικό του αγγείου, αλλά ήταν 

τοποθετημένα λοξά διαγωνίως. Η απόδοσή τους είναι νατουραλιστική328 

και τα χέρια ακουμπούν στο κεφάλι, με το αριστερό να αγκαλιάζει το 

κεφάλι και το δεξί να καλύπτει το αριστερό. 

Προσαρτημένο σε αγγείο ενδέχεται να ήταν και ένα ακόμη ειδώλιο 

θρηνωδού, το οποίο προέρχεται από το νεκροταφείο της θέσης Azor και 

χρονολογείται στο μεταίχμιο του 12ου και του 11ου αι. π.Χ.329 (Πιν.21ζ). Η 

μορφή φέρει το ένα χέρι στο κεφάλι και το άλλο στήθος, στάση που 

θυμίζει το ειδώλιο από την ανατολική Κρήτη (Πιν.22β) ενώ η γενικότερη 

εμφάνιση και πλάσιμό του (σχηματικότητα του προσώπου, κωνικός 

πόλος, ευρύς και ισχυρός λαιμός, διαμορφωμένο στήθος, κυλινδρικό κάτω 

μέρος του σώματος) θυμίζει έντονα τα μυκηναϊκά ειδώλια. 

Αντιπαραβάλλοντας τα μυκηναϊκά και παλαιστινιακά ειδώλια 

θρηνωδών είναι φανερή η κοινή απόδοση του αισθήματος του θρήνου ο 

οποίος αποτυπώνεται είτε με την τοποθέτηση αμφότερων των χεριών στο 

κεφάλι είτε με την τοποθέτηση του ενός στο κεφάλι και του άλλου στο 

στήθος, καθώς και η αξιοπρόσεκτη κοινή τακτική της προσάρτησης των 

εν ειδωλίων στο χείλος αγγείου. Η μόνη διαφορά έχει να κάνει με την 

απόδοση της μορφής των ειδωλίων, με τα μυκηναϊκά ειδώλια να είναι 

συνήθως πιο σχηματικά και να στερούνται τη φυσιοκρατική απόδοση των 

αντίστοιχων παλαιστινιακών. 

                                                           
326 Dothan 1982: 237-8 
327 Στο συμπέρασμα ότι αποτελούν μέρος κρατήρα οδήγησαν τμήμα του χείλους 

που σώζεται στη βάση του ενός ειδωλίου και η αποτύπωση επίσης του χείλους του 
κρατήρα στη βάση του δεύτερου ειδωλίου (Dothan 1982: 237)  

328 Το πρόσωπο είναι ευρύ, τα μάτια και η μύτη τονισμένα, τα μαλλιά πέφτουν 
πίσω μακριά διευθετημένα σε δύο παχιές πλεξίδες και το ένδυμα που σκεπάζει τα χέρια 
και το πίσω μέρος του σώματος, μπροστά ανοίγει αποκαλύπτοντας το γυμνό σώμα 

329 Dothan 1982: 246 
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Τα κοινά στοιχεία που παρατηρούνται ανάμεσα στα μυκηναϊκά και 

παλαιστινιακά ειδώλια θρηνωδών δε μπορεί να αποτελούν τυχαίο 

γεγονός. Οι αιώνες αυτοί αποτέλεσαν μια περίοδο έντονης διακίνησης 

ιδεών, εθίμων και αντικειμένων. Η κινητικότητα των πληθυσμών στις 

παράλιες περιοχές από την ανατολική Αττική μέχρι τις Κυκλάδες και την 

Κρήτη, την Κύπρο και την Παλαιστίνη και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση 

σχημάτισε ένα πλαίσιο κοινής έκφρασης του θρήνου και του πένθους, 

καθιστώντας την στάση των χεριών στο κεφάλι ή στο στήθος μια 

εύγλωττη και σαφή περιγραφή του πένθους στον ευρύτερο αιγαιακό 

κόσμο. Αν και οι επιδράσεις είναι πάντα αμφίδρομες, στην περίπτωση 

αυτή φαίνεται πως ήταν το αιγαίο ήταν εκείνο που άσκησε επίδραση στην 

Ανατολή330. 

 Εκτός από τη γεωγραφική διασπορά του μοτίβου παρατηρείται και 

μια συνέχεια στο χρόνο. Στον ελλαδικό χώρο ειδώλια θρηνωδών 

συνεχίζουν να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των γεωμετρικών 

χρόνων στην Αττική και στα νησιά331 (Πιν.23), γεγονός που φανερώνει την 

καθιέρωση της στάσης των χεριών στο κεφάλι ως την κατεξοχήν δήλωση 

του θρήνου.  

  
 

 

   

                                                           
330 Dothan 1982: 246-7 
331 Shear 1936: 27-28. Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις θρηνωδών του 7ου αι. που 

φέρουν εγχαράξεις γεμισμένες με κόκκινο χρώμα στο μέτωπο, στα μάγουλα ή το 
στήθος, οι οποίες προφανώς δηλώνουν το αίμα που προέκυψε από τον αυτοτραυματισμό 
των μορφών κατά τη διάρκεια του θρήνου (Higgins 1954: 36, πιν. 2: 14, Karo 1943: 14, 
πιν.16) 
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2.3. Η συμμετοχή του ανδρός στο πένθος για 

 τον νεκρό στην εικονογραφία των 

 μινωικών  και ΥΕ λαρνάκων 

 

 

 Στο κεφάλαιο που προηγήθηκε έγινε σαφές ότι ο θρήνος για τον 

νεκρό ήταν μια κατεξοχήν γυναικεία δραστηριότητα, καθώς οι μορφές 

που εμφανίζονται στη στάση του θρήνου στις λάρνακες της Τανάγρας και 

στα ειδώλια από τον αιγαιακό χώρο είναι σχεδόν στο σύνολο τους είναι 

γυναικείες. Πράγματι, η σπανιότητα ανδρικών μορφών από τις σκηνές 

που αποδίδουν το θρήνο για τον νεκρό είναι χαρακτηριστική. Ωστόσο, 

στην εικονογραφία των λαρνάκων της Τανάγρας η απουσία ανδρών 

θρηνωδών δεν είναι πλήρης και περιλαμβάνει ελάχιστες εξαιρέσεις στον 

κανόνα που θέλει μόνο τις γυναίκες να παριστάνονται στη στάση του 

θρήνου. 

 Οι ανδρικές μορφές που παριστάνονται στις μινωικές και στις ΥΕ 

λάρνακες της Τανάγρας άλλοτε λαμβάνουν μέρος σε πομπή κι άλλοτε σε 

κάποιου είδους δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν 

σκηνές κυνηγίου και αγώνων όπως αρματοδρομίες και την τέλεση των 

ταυροκαθαψίων, δραστηριότητες που φαίνεται να έχουν τελετουργικό 

χαρακτήρα. Οι άνδρες λοιπόν δε φαίνεται να ήταν αμέτοχοι στις 

μεταθανάτιες τελετές. Ιδιαιτέρως στις λάρνακες της Τανάγρας, όπου η 

αποτύπωση του θανάτου και των παρελκόμενων τελετουργιών είναι 

σαφής, ο άνδρας φαίνεται να λαμβάνει μέρος στο ταφικό τελετουργικό, 

ναι μεν σιωπηλός, αλλά δραστήριος. Ως εκ τούτου, γίνεται σαφής η εξίσου 

συμμετοχή του γυναικείου και του ανδρικού φύλου στις επικήδειες 

τελετές, αποδεικνύοντας τη μέθεξη ολόκληρης της κοινότητας στα 

νεκρικά θέσμια. 

 Σε αντίθεση με τις σκηνές της πρόθεσης και τις παραστάσεις 

θρηνωδών η αποτύπωση των οποίων συνεχίζεται και στα αγγεία των 

γεωμετρικών χρόνων, οι σκηνές κυνηγιού και ταυροκαθαψίων 

απουσιάζουν από την ταφική εικονογραφία της γεωμετρικής εποχής. 

Ομοίως, η σκηνή της εκφοράς του νεκρού μετά την πρόθεση, ένα σύνηθες 

θέμα της γεωμετρικής ταφικής αγγειογραφίας, δεν παριστάνεται στις 

λάρνακες της Τανάγρας, με μόνη εξαίρεση ίσως την παράσταση στην 

κάτω ζώνη της μιας μακράς πλευράς του τάφου 22, η οποία περιλαμβάνει 

την απεικόνιση δύο αντιμέτωπων αρμάτων (Πιν.9α).  
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    2.3.1.  Άνδρες θρηνωδοί 

 

 

 Έγινε εκτεταμένος λόγος για την κυριαρχία του γυναικείου φύλου 

στην έκφραση του θρήνου για τον νεκρό. Στο παρόν υποκεφάλαιο θα 

σημειωθούν οι περιπτώσεις όπου ανδρικές μορφές στέκονται στην 

παραδοσιακά γυναικεία στάση του θρήνου, με τα χέρια υψωμένα στην 

κεφαλή. Όλα τα παραδείγματα, αν και ελάχιστα, προέρχονται από τα 

νεκροταφεία της Τανάγρας. Άνδρες θρηνωδοί, αν και σπανίως, 

συνεχίζουν να παρουσιάζονται και στα μεταγενέστερα χρόνια332  

(Πιν.23δ). Η σπανιότητα της εύρεσης ανδρών θρηνωδών καθιστά τα 

αντίστοιχα ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά. 

 Πάνω στη μία στενή πλευρά μιας λάρνακας333 για την οποία δεν 

υπάρχουν πολλά στοιχεία, παριστάνεται μορφή στη στάση του θρήνου, η 

οποία φαίνεται να είναι ανδρική334 (Πιν.14γ). Είναι στραμμένη προς τα 

αριστερά, με τα χέρια να αγγίζουν την κορυφή του κεφαλιού, στάση στην 

οποία είθισται να απεικονίζεται το γυναικείο φύλο. Εκατέρωθεν της 

μορφής διακρίνονται κυματιστές γραμμές, όμοιες με τις ουρές που 

συναντήσαμε προσαρτημένες σε γυναικεία ενδύματα. Η μορφή 

αποδίδεται με την τεχνική του περιγράμματος. Φορά  ένα βαρύ, μακρύ, 

αχειρίδωτο και ποδήρες ένδυμα. Τα ινώδη χέρια της μορφής, τα οποία 

σχηματίζουν έναν κύκλο γύρω από το κεφάλι, φαίνονται σα να 

προσπαθούν να μαδήσουν τα μαλλιά, τα οποία ωστόσο ούτε που 

διακρίνονται. Το στόμα είναι μισάνοιχτο, αφήνοντας να βγει μια κραυγή 

πόνου. Η μορφή αυτή είναι  και η μοναδική ανθρώπινη μορφή που 

διακοσμεί τη λάρνακα. Ως προς τη διακόσμηση των άλλων πλευρών, στη 

δεύτερη στενή πλευρά παριστάνονται δύο επάλληλα ζεύγη κεράτων 

καθοσιώσεως και οι δυο μακρές κοσμούνται με αφηρημένα και φυτικά 

μοτίβα. Φαίνεται λοιπόν ότι το κομμάτι που έχει να κάνει με τη θρησκεία 

και το ταφικό τελετουργικό βρίσκει τη θέση του στις στενές πλευρές, σε 

αντίθεση με τα καθαρά διακοσμητικά μοτίβα που καλύπτουν τις δύο 

μακρές πλευρές. 

                                                           
332 Πήλινο ειδώλιο ανδρός θρηνωδού εντοπίστηκε στο Βρόκαστρο της Κρήτης, 

πιθανώς από ταφικό περιβάλλον. Θα προσαρτείτο στο χείλος τεφροδόχου κάλπης, την 
οποία ο Ιακωβίδης χρονολογεί στη γεωμετρική εποχή (Hayden 1991: 134, Iakovidis 1966: 
45). 

333 Vermeule 1965: 132, Νο.8 
334 Ο Iakovidis (1966: 49) περιγράφει τη μορφή ως μια «καρικατούρα δίχως φύλο». 
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 H Immerwahr335 ταυτίζει επίσης με άνδρα μια μορφή θρηνωδού από 

τη στενή πλευρά της λάρνακας 115 (Πιν.14στ). Ο Σπυρόπουλος336 ωστόσο 

στην περιγραφή του δεν διευκρινίζει αν οι μορφές της λάρνακας 

πρόκειται για ανδρικές ή γυναικείες.  Επίσης, οι δύο μορφές θρηνωδών 

στα φατνώματα της μιας μακράς πλευράς μιας λάρνακας από τον τάφο 

32337 του νεκροταφείου Γέφυρα (Πιν.12β) έχει αναφερθεί ότι πιθανώς να 

πρόκειται για άνδρες θρηνωδούς338. Ο Σπυρόπουλος339 πάλι,  τις 

περιγράφει ως γυναίκες. 

  

 

 

    2.3.2.  Σκηνές κυνηγίου, ταυροκαθαψίων 

     και αγώνων 

 

 

 Οι σκηνές κυνηγίου είναι ένα θέμα που απαντάται και στις 

μινωικές και στις μυκηναϊκές λάρνακες, με τις πρώτες σαφώς να 

υπερτερούν. Το θέμα αυτό δεν παρουσιάζεται μόνο στην ταφική 

εικονογραφία του αιγαιακού χώρου αλλά επίσης και σε τοιχογραφίες 

αιγυπτιακών τάφων340. Η συχνότητα της απεικόνισης του θέματος αυτού 

σε ταφικά περιβάλλοντα μπορεί με μια πρώτη ανάγνωση να εξηγείται 

από το γεγονός ότι το κυνήγι είναι μια δραστηριότητα που συνδέει τη ζωή 

με το θάνατο341. Ο κυνηγός παρουσιάζεται ως κυρίαρχος της φύσης και 

προκαλεί τον θάνατο των ζώων, τα οποία εν συνεχεία θα αποτελέσουν 

την απαραίτητη πηγή τροφής για τη διατήρηση της ζωής. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, το κυνήγι μπορεί να ειδωθεί ως ένας τρόπος επιβεβαίωσης 

της ζωής. Συνδέεται συνεπώς με τις ιδέες που περικλείουν την έννοια του 

θανάτου. Ωστόσο, έχει προταθεί ακόμη ένα ενδεχόμενο το οποίο συνδέει 

τις σκηνές του κυνηγίου με το ταφικό τελετουργικό, και συγκεκριμένα, με 

αυτό της θυσίας.    

                                                           
335 Immerwahr 1995: 110 
336 Σπυρόπουλος 1979: 34-79 
337  Ορλάνδος 1971: 18, Σπυρόπουλος 1971α: 12  
338 Immerwahr 1995: 110  
339 Σπυρόπουλος 1971α: 12 
340

 Lhote 1952, εικ.51, 52, 54, 55, 58 

341 Marinatos 1997: 284 
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 Η Marinatos342 έχει προτείνει ότι οι σκηνές κυνηγιού ζώων έχουν 

τελετουργικό χαρακτήρα και στόχος τους είναι η σύλληψη και η θυσία 

των ζώων. Θεωρεί ότι κάθε σκηνή στην οποία απεικονίζεται ζώο να 

πλήττεται ή να μαχαιρώνεται παραπέμπει στη θυσία του. Ομοίως, η 

Κάντα343 και ο I. Παπαποστόλου344  θεωρούν ότι οι παραστάσεις κυνηγίου 

στις λάρνακες έχουν τελετουργική χροιά και ιερό χαρακτήρα και ότι 

σχετίζονται με τη θυσία των ζώων, ένα συστατικό στοιχείο των 

μετανακτορικών ταφικών πρακτικών. Επίσης, ο Ρεθεμιωτάκης345 θεωρεί 

ότι στις περιπτώσεις που οι σκηνές κυνηγίου συνοδεύονται από ιερά 

κέρατα και διπλούς πέλεκεις, τότε αυτές αναπαριστούν τελετουργικά 

στιγμιότυπα. 

 Τέλος, να σημειωθεί ότι έχει εκφραστεί και μια άποψη η οποία 

απογυμνώνει κάθε συμβολισμό από τις σκηνές κυνηγίου και προτείνει ότι 

εκείνες αντικατοπτρίζουν απλώς το ρεαλιστικό παράλληλό τους: 

καθημερινά κυνηγητικά στιγμιότυπα, τίποτα περισσότερο από τη 

σύλληψη και τη θανάτωση αγρίων ζώων346. 

 Όσον αφορά τη συμβολική αξία που ενδέχεται να εμπεριέχουν τα 

βοοειδή, αξίζει να αναφερθεί ότι η δύναμη, ο σωματικός όγκος, η 

επικινδυνότητα και η χρησιμότητα του ταύρου μέσω της εκμετάλλευσης 

της ελκτικής του δύναμης αντανακλώνται στη χρήση του ταύρου ως 

σύμβολο δύναμης347, και αντίστοιχα, της αγελάδας ως ένα σύμβολο 

αναγέννησης και θρέψης348. Μάλιστα, στις περιπτώσεις όπου δε μπορεί να 

διακριθεί το φύλο του ζώου, αυτό ενδέχεται να γίνεται προκειμένου να 

συγκεραστεί ο ιερός χαρακτήρας του ταύρου με το γονιμικό και ζωηφόρο 

χαρακτήρα της αγελάδας349. Τέλος, η απεικόνιση του θανάτου του 

μοσχαριού φαίνεται να αντικατοπτρίζει την αγωνία με την 

ευθραυστότητα της νέας ζωής και της σχέσης μεταξύ ζωής και θανάτου, 

ένα θέμα που έχει εκφραστεί σε πολλούς τομείς της τέχνης της Κρήτης 

της εποχής του χαλκού350. 

                                                           
342 Marinatos 1986: 42 κ.ε. 
343 Κάντα 1973: 320-321 
344 Παπαποστόλου 1977: 41 
345 Ρεθεμιωτάκης 1979: 250 
346 Morgan 1987: 192 
347 Marinatos 1933: 196-7 
348 Loughlin 2002: 47-48 
349 Μερούσης 2000: 286 
350 Μarinatos 1933: 97 
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 Σκηνές κυνηγιού παριστάνονται σε οχτώ μινωικές λάρνακες351. Σε 

όλες τις παραστάσεις οι κυνηγοί είναι άνδρες και η κίνησή τους 

χαρακτηρίζεται από την άρση των χειρών. Ο οπλισμός του κυνηγού 

ποικίλει. Εικονίζεται να κρατά δόρυ, εγχειρίδιο, ξίφος, δίχτυ ή θηλειά, ενώ 

τα θηράματα είναι ελάφια, αίγαγροι και βοοειδή. Στις έξι λάρνακες εξ 

αυτών352 η σκηνή του κυνηγιού συνδυάζεται με θέματα συμβολικά 

φορτισμένα, όπως διπλά κέρατα και πελέκεις, αντωπά πουλιά, σκηνή 

πομπής, παράσταση άρματος, σκηνή πρόθεσης και πουλιά που έχουν 

κουρνιάσει πάνω σε κίονα353. Είναι λοιπόν πιθανό, τουλάχιστον οι έξι 

αυτές παραστάσεις κυνηγιού να αποτελούν ένα συστατικό της 

νεκρώσιμης τελετουργίας. Στο σημείο αυτό θα αναφερθούν τρεις 

μινωικές λάρνακες οι οποίες μεταξύ άλλων κοσμούνται και με θέμα του 

κυνηγίου. 

 Σκηνή κυνηγίου παριστάνεται στη μακρά πλευρά μιας λάρνακας 

από τον τάφο 11 των Αρμένων Ρεθύμνης354 (Πιν.4γ). Στα ζώα που 

απεικονίζονται περιλαμβάνονται δύο αγελάδες που συνοδεύουν τα μικρά 

τους και οι οποίες εικονίζονται ήδη πληγωμένες από τα ακόντια των 

κυνηγών, ένας αίγαγρος επίσης με ένα νεογνό, και δύο παγώνια. Οι τρεις 

ανδρικές μορφές που λαμβάνουν μέρος στο κυνήγι φορούν κοντό 

αχειρίδωτο χιτώνα. Ο ένας φέρει δίχτυ, ο δεύτερος πέλεκυ και ο τρίτος 

εγχειρίδιο, με το οποίο πλήττει ένα από τα ζώα. Τη δεύτερη μακρά πλευρά 

της λάρνακας χωρίζει ταινία διάγραμμων ρόμβων σε δύο ζώνες, η πάνω 

ζώνη της οποίας κοσμείται με τέσσερα συμπλέγματα διπλών κεράτων και 

διπλών πελέκεων. Σύμπλεγμα διπλών κεράτων και διπλού πέλεκυ 

εικονίζεται επίσης στη μία στενή πλευρά του καλύμματος, ενώ στην άλλη 

στενή πλευρά αίγαγρος με τα νεογνά του. 

 Ο Ι. Τζεδάκις355, λόγω του πέλεκυ που κρατά ο ένας εκ των κυνηγών 

και της παρουσίας των σπάνιων στη μεσογειακή λεκάνη παγωνιών, 

θεωρεί ότι η σκηνή του κυνηγίου έχει ιερό χαρακτήρα. Μάλιστα, η μορφή 

                                                           
351 Λάρνακες με κυνηγητικές σκηνές: Βλ. Μερούση 2000: 219. Δύο προέρχονται 

από τους Αρμένους (Νο.20, Νο.22), μία από την Επισκοπή Ιεράπετρας (Νο.71), μία από 
τον Καλοχωραφίτη (Νο.79), μία από τη Ζαφέρ Παπούρα της Κνωσού (Νο.96), μία από τον 
Μαρουλά Ρεθύμνου (Νο.118) και δύο (;) από τη θέση Γράμπελα της Πηγής Ρεθύμνου (Νο. 
168, Νο.169) 

352 Βλ. αρίθμηση Μερούση Νο.20, 22, 71, 96, 168, 169 
353

 Η σκηνή αυτή πιθανώς αποδίδει το χώρο ενός ιερού. 
354 Τζεδάκις 1971, Μερούσης 2000: 112-113, Νο.20, 222 
355 Τζεδάκις 1971: 218 
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αυτή έχει ταυτιστεί και με ιερέα, ο οποίος κατευθύνει το τελετουργικό356. 

Επίσης, ο Μερούσης357 θεωρεί ότι ο συνδυασμός του κυνηγίου με την 

επανάληψη των ιερών συμβόλων στη μια μακρά πλευρά και στη μια 

στενή του καλύμματος καθώς επίσης και του αιγάγρου με το νεογνό του 

στην άλλη στενή πλευρά του καλύμματος προσδίδει στο θέμα του 

κυνηγίου μια τελετουργική χροιά, ενώ η συνοδεία των ενήλικων ζώων με 

τα μικρά τους τονίζει τη σχέση των ζώων με την αναγέννηση και τη 

γονιμότητα. 

 Στο κεφάλαιο 1 προηγήθηκε περιγραφή του διακόσμου της 

λάρνακας από την Επισκοπή Ιεράπετρας358 (Πιν.4α). Ο πλούσιος και 

ενδιαφέρων εικονογραφικός της διάκοσμος ο οποίος περιλαμβάνει 

τετράτροχο άρμα, χταπόδι, πομπή τριών μορφών με υψωμένα τα χέρια, 

κυνηγούς, θηράματα και κυνηγητικά σκυλιά έχει αφηγηματικό 

χαρακτήρα. Τα λάβαρα, οι κύλικες που σχετίζονται με τις ταφικές τελετές, 

το χταπόδι κάτω από το άρμα το οποίο προσθέτει έναν χθόνιο τόνο, και 

γιατί όχι, οι σκηνές κυνηγίου που πιθανώς και να υπαινίσσονται τη θυσία 

των ζώων προς τιμήν του νεκρού, φαίνεται πως όλες οι σκηνές 

αναπαριστούν τελετουργικά δρώμενα που σχετίζονται με τις ταφικές 

πρακτικές και φορτίζουν την εικονογραφία της λάρνακας με συμβολικό 

περιεχόμενο359. Είτε απεικονίζεται το ταξίδι του νεκρού στον Άλλο 

Κόσμο360 είτε μια τελετουργική πομπή προς τιμήν του νεκρού361, είναι 

φανερό πως η εικονογραφία της λάρνακας της Επισκοπής απέχει πολύ 

από την καθαρά διακοσμητική διάθεση που επιδεικνύουν άλλες μινωικές 

λάρνακες. 

 Στη μια στενή πλευρά κιβωτιόσχημης λάρνακας362 από τον 

Μαρουλά Ρεθύμνης απεικονίζεται ταύρος ο οποίος έχει πληγωθεί στη 

ράχη του από ακόντιο. Χαμηλότερα, εικονίζεται άνδρας με κοντό 

αχειρίδωτο χιτώνα που φέρει ξίφος στο λαιμό του ζώου, και ένα ακόμη 

ζώο του οποίου η κεφαλή δε σώζεται. Εκατέρωθεν του ακοντίου αλλά και 

γύρω από την κεφαλή του ταύρου εικονίζονται επάλληλα τόξα τα οποία 

ενδέχεται να δηλώνουν συμβατικά το αίμα που εκτινάσσεται από τις 

                                                           
356 Marinatos 1997: 286 
357 Μερούσης 2000: 222 
358

 Βλ. σ. 35-37 

359 Μερούσης 2000: 219 
360 Rutkowski 1966: 226 
361 Kanta 1980: 156-157 
362 Κάντα 1973: 315-321, Μερούσης 2000: 154-155, Νο.118 
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πληγές του ζώου363. Τη σκηνή πλαισιώνουν παραπληρωματικά 

κοσμήματα. Για τις λοιπές πλευρές της λάρνακας δε θα γίνει λόγος, 

δεδομένου ότι το θεματολόγιο των δύο μακρών πλευρών φαίνεται να έχει 

αμιγώς διακοσμητικό περιεχόμενο, ενώ η δεύτερη στενή πλευρά δε φέρει 

διακόσμηση. Η απουσία σκηνών που μεταφέρουν σαφώς το στιγμιότυπο 

της θυσίας ενός ζώου στην εικονογραφία των λαρνάκων δεν πρέπει να 

ξενίζει, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο είναι σύμφωνο με τον γενικότερο 

υπαινικτικό και συμβολικό χαρακτήρα των λαρνάκων364. 

 Από την Τανάγρα, σκηνή κυνηγίου παριστάνεται στη μια μακρά 

πλευρά της λάρνακας από τον τάφο 22365 του νεκροταφείου Λέδεζα 

(Πιν.9γ). Η σκηνή χωρίζεται σε δύο ζώνες. Στην ανώτερη εικονίζεται 

αγέλη αιγοειδών. Στο κέντρο εικονίζεται μια ανδρική μορφή με ξίφος, η 

οποία πληγώνει το λαιμό μεγαλόσωμης αίγας, ενώ πίσω του 

παριστάνεται ένα επίσης μεγάλων διαστάσεων ζώο. Με αφορμή το θέμα 

αυτό, ο Σπυρόπουλος366 θυμάται τη Ραψωδία Ψ της Ιλιάδας, και τις αίγες 

που θανατώθηκαν για τον νεκρό Πάτροκλο367. Η παράσταση αυτή 

ενδέχεται λοιπόν να υπαινίσσεται τη θυσία των ζώων. Τη θυσία αιγών 

επιβεβαιώνει και η ανασκαφική διερεύνηση των δύο νεκροταφείων της 

Τανάγρας, όπου εντός ορισμένων τάφων ευρέθησαν κεφαλές αιγών και 

μια κεφαλή κριού368. 

 Το επεισόδιο της θυσίας ζώων υπαινίσσεται και η διακόσμηση της 

μιας μακράς πλευράς  λάρνακας369 από τον τάφο 16 του νεκροταφείου 

Δένδρον. Η πλευρά χωρίζεται σε δύο ζώνες (Πιν.10ε). Στην άνω ζώνη 

παριστάνεται χορός δέκα θρηνωδών προς τα δεξιά. Στην κάτω ζώνη 

παριστάνονται δύο βοοειδή εκατέρωθεν ανθεμίου, ενώ στην αριστερή 

πλευρά της σύνθεσης εικονίζεται μορφή με κοντό χιτώνα. Ο ρόλος της 

μορφής αυτής πιθανώς να είναι η οδήγηση του ζώου προς θυσία.  

 Επιστρέφοντας στη μία μακρά πλευρά της λάρνακας από τον τάφο 

22, στην κάτω ζώνη εικονίζεται ανδρική μορφή, η οποία αρπάζει από τα 

                                                           
363 Κάντα 1973: 319 
364 Μερούσης 2000: 289 

365 Σπυρόπουλος 1969: 10-11, 1970: 190-194 
366 Σπυρόπουλος 1970β: 190 

367 Ιλιάδα, Ψ: 30-31 «πολλοὶ μεν βόες ἀργοί ὀρέχθεον, ἀμφί σιδήρω, σφαζόμενοι, 
πολλοὶ δ’ ὄϊες καὶ μηκάδες αἶγες» 

368 Σπυρόπουλος 1974: 22 
369 Σπυρόπουλος 1973: 21 
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κέρατα δύο αντιμέτωπους ταύρους, ενώ ένας τρίτος ταύρος κατευθύνεται 

προς τα δεξιά (Πιν.9γ). Πάνω από τους ταύρους και σε μικρότερη κλίμακα 

εικονίζονται ανθρώπινες μορφές. Με το ένα τους χέρι κρατούν το ένα 

κέρας των ζώων, ενώ με το δεύτερο στερεώνονται στη ράχη τους. Το θέμα 

αυτό παραπέμπει στο μινωικό άθλημα των ταυροκαθαψίων. Να 

θυμίσουμε στο σημείο αυτό και την παράσταση ζώου και ανθρώπινης 

μορφής στη δοκό της λάρνακας από τη θέση Γράμπελα της Πηγής 

Ρεθύμνου, για την οποία έχει προταθεί ότι μπορεί να αναπαριστά με 

συνοπτικό τρόπο επεισόδιο ταυροκαθαψίων370 καθώς και την πιθανή 

παράσταση ταυροκαθαψίων στη λάρνακα του Καλοχωραφίτη. Το θέμα 

των ταυροκαθαψίων εμφανίζεται και σε μνημεία που δεν έχουν σχέση με 

το θάνατο371. Στις περιπτώσεις αυτές, η τέλεση των αγώνων δε συνδέεται 

με την ταφική τελετουργία αλλά έχει ένα θρησκευτικό περιεχόμενο372. 

Ωστόσο, όταν παριστάνεται σε ταφικά σκεύη είναι πολύ πιθανό να 

συνδέεται με τον νεκρό και τη σχετική λατρεία στους τάφους373. Επίσης, 

μια τέτοιου είδους σκηνή είναι πιθανώς να στόχευε στη δήλωση της 

κυριαρχίας του ανθρώπου στα φυσικά στοιχεία, να δημιουργήσει έναν 

παραλληλισμό με τον αγώνα της ζωής ή ακόμα και στην παρουσίαση 

ενός μυστηρίου ή μιας τελετής μύησης των νέων αντρών374. 

 Σε κάθε περίπτωση, με την απεικόνιση επεισοδίου των 

ταυροκαθαψίων πάνω σε μυκηναϊκή λάρνακα, αφενός γίνεται αντιληπτό 

πως τα ταυροκαθάψια δεν τελούνταν αποκλειστικά στην Κρήτη, κι 

αφετέρου, συνδέεται η τέλεση του αθλήματος με τη μεταθανάτια 

τελετουργία375. Ο Όμηρος εξάλλου μας έχει πληροφορήσει για τους 

αθλητικούς αγώνες που συνόδευαν τις νεκρικές τελετές376.  

Η δεύτερη μακρά πλευρά της ίδιας λάρνακας φέρει δύο εξίσου 

ενδιαφέρουσες σκηνές (Πιν.9α). Για την ανώτερη ζώνη όπου παριστάνεται 

                                                           
370 Βλ. σ. 20, σημ. 67 
371 Σε τοιχογραφίες από την Τίρυνθα και την Κνωσό, σε σφραγίδες από τη Ζάκρο 

και την Κνωσό, σε σφραγιστικό δαχτυλίδι από τις Αρχάνες, στο ρυτό των πυγμάχων από 
την έπαυλη της Αγίας Τριάδας, σε χάλκινο σύμπλεγμα καλπάζοντος ταύρου και ατόμου 
που τελεί το άθλημα των ταυροκαθαψίων από την Κνωσό, σε ελεφάντινο ειδώλιο 
ταυροκαθάπτη από την Κνωσό (Evans PM, IIb, 1928, 676-8, fig.429, PM III, 1930, 208-226, 
430) 

372 Evans PM 1930 III, 227-8 
373 Παπαποστόλου 1977: 40 
374 Burke 2006: 75 
375 Σπυρόπουλος 1970: 191 
376 Βλ. σημ. 90. Ωστόσο, ο Όμηρος δεν κάνει αναφορά στην τέλεση 

ταυροκαθαψίων.  
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ο χορός δεκατριών γυναικείων μορφών που θρηνούν έγινε αναφορά στο 

κεφάλαιο του θρήνου377. Κάτω από το χορό των θρηνωδών παριστάνονται 

δύο αντωπά άρματα , μεταξύ των οποίων δύο γυμνές ανδρικές μορφές 

κατευθύνονται προς τα δεξιά378.Τα άρματα δε φαίνεται να συνδέονται με 

το κεντρικό θέμα, ενώ τη σκηνή συμπληρώνουν μικρού μεγέθους 

τετράποδα379. Στο άρμα στη δεξιά πλευρά της παράστασης εικονίζονται 

τρεις αναβάτες, ενώ στο άρμα στα αριστερά ο αριθμός των αναβατών δεν 

είναι σαφής. Ο Burke380 βλέπει στην παράσταση αυτή την τέλεση κάποιου 

είδους αγώνα , πιθανώς ενός επικήδειου παιχνιδιού προς τιμήν του 

νεκρού ή την αναβίωση μιας δραστηριότητας που είχαν μοιραστεί οι 

συμμετέχοντες με τον νεκρό. Ομοίως, ο Σπυρόπουλος381 διαβάζει τη σκηνή 

με τα άρματα ως μια εκδήλωση που τελείται προς τιμήν του νεκρού382. 

 Κάποιου είδους επιβεβαίωση για την τέλεση ταφικών αγώνων ή 

παιχνιδιών προς τιμήν του νεκρού μπορεί να προσφέρει η παράσταση 

μιας μικρού μεγέθους λάρνακας από τον τάφο 6 της Τανάγρας (Πιν.12στ). 

Στη μία μακρά πλευρά εικονίζονται τρία γυναικεία κεφάλια σε κατατομή, 

μέσα σε τετράγωνα ανοίγματα. Δίδεται η εντύπωση πως οι γυναίκες 

αυτές βρίσκονται εντός ενός κτιρίου και μέσω των παραθύρων 
                                                           
377

 Βλ. σ.73 

378 Ο Burke (2006: 72) περιγράφει τις μορφές ως αντιμέτωπες. 
379 Ο Σπυρόπουλος (1970: 192) προτείνει ότι πρόκειται για σκύλους.  
380 Ό.π. 
381 Σπυρόπουλος 1974: 23-4 
382 Ο εντοπισμός λαξευτής οδού σε λόφο, μήκους 400 μ. και πλάτους 6 μ. δυτικά 

του μεγάλου τάφου γνωστού ως «Οιδίποδος παίδων μνήματα» ενώ η διατήρηση σε 
τμήμα του βράχου εδωλίων προοριζόμενα για τους θεατές των τελούμενων αγώνων στο 
Μεγάλο Καστέλλι Θηβών θυμίζει ένα θραύσμα δίνου του αγγειογράφου του Σοφίλου 
(Πιν.18ε), όπου θεατές πάνω στην εξέδρα παρακολουθούν τα «Επί Πατρόκλωι άθλα», 
όπως αυτά περιγράφονται στη ραψωδία Ψ του Ομήρου (ΑΔ, ΧΡΟΝΙΚΑ,27, 1972, Β2, 309-
312, Σπυρόπουλος 1974: 23-4). Επιβεβαιώνεται λοιπόν η διεξαγωγή ταφικών αγώνων 
κατά τη μυκηναϊκή περίοδο. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει αναφορά και στους μυκηναϊκούς εικονιστικούς 
αμφοροειδείς και ανοικτούς κρατήρες, μεγάλο ποσοστό των οποίων διακοσμείται με 
σκηνές αρμάτων (Furumark 1972: 332-4, 433-437). Μια τυπική παράσταση άρματος σε 
κρατήρα περιλαμβάνει ένα άρμα που σύρεται από δύο ζώα και το οδηγούν δύο άτομα, 
ενώ η σκηνή μπορεί να συμπληρώνουν και δευτερεύουσες μορφές. Το θέμα του άρματος 
στους μυκηναϊκούς κρατήρες ήταν σε γενικές γραμμές τυποποιημένο, στοιχείο που 
πιθανώς υποδεικνύει ότι τα αγγεία αυτά είχαν έναν συγκεκριμένο προορισμό (Vermeule 
1983: 222-3). Επίσης, το γεγονός ότι η πλειονότητα των εν λόγω αγγείων εντοπίζονται σε 
τάφους, υποδεικνύει ότι ικανοποιούσαν μια ζήτηση η οποία εξέφραζε μάλλον νεκρικό 
συμβολισμό παρά συγκίνηση σε απόμαχους στρατιώτες. Ομοίως, το ίδιο ενδέχεται να 
ισχύει και για τις στήλες από ασβεστόλιθο από τους περιβόλους των Μυκηνών, σε 
ορισμένες από τις οποίες παριστάνονται άρματα με αρματηλάτες. 
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παρακολουθούν κάτι που λαμβάνει χώρα έξω από τα πλαίσια του οίκου. 

Στη λάρνακα επαναχρησιμοποιείται ένα παραδοσιακό μοτίβο, το οποίο 

συναντάται σε νωπογραφίες στη Θήρα, στην Κνωσό και στις Μυκήνες και 

σε αγγεία όπως και ο κρατήρας με τα παράθυρα από την Κύπρο383. Δεν 

αποκλείεται οι γυναίκες αυτές να παρακολουθούν είτε έναν αγώνα στον 

οποίο συμμετέχουν άνδρες ή μια πομπή.  

 

 
  

     2.3.3.  Πομπές 

 

 

 Με τον όρο πομπή εννοούμε την πορεία πολλών ατόμων ή 

αρμάτων, λέμβων, ζώων κλπ προς ένα συγκεκριμένο στόχο, στα πλαίσια 

μιας γιορτής, τελετής ή άλλη εκδήλωσης. Εν προκειμένω, οι πομπές για 

τις οποίες θα γίνει λόγος κινούνται στα πλαίσια ενός ταφικού 

τελετουργικού. Σκηνές πομπών σημειώνονται σπανίως στις μινωικές 

λάρνακες, σε αντίθεση με τις λάρνακες της Τανάγρας, οι οποίες είναι 

συχνότατες. Όταν σε αυτές συμμετέχουν γυναίκες, αποτελούνται από 

θρηνωδούς, για τις οποίες έγινε λόγος στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Πομπές με άνδρες θρηνωδούς δεν υφίστανται στην αιγαιακή 

εικονογραφία. Περιορίζονται στην αποτύπωση μουσικών, μορφών που 

φέρουν προσφορές και τέλος ιερατικών μορφών και πολεμιστών.    

 Στη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας παρουσιάζονται πομπές που 

σχετίζονται άμεσα με το ταφικό τελετουργικό. Στις σκηνές αυτές 

συμμετέχουν άτομα και των δύο φύλων, ενώ η κίνηση και η γενικότερη 

εμφάνισή τους είναι αξιοπρεπής και ιερατική. Οι γυναικείες μορφές 

παρουσιάζονται σε δύο σκηνές. Στην πρώτη προηγούνται ενός μουσικού 

που παίζει λύρα και πραγματοποιούν την τελετουργική πράξη των 

σπονδών (Πιν.2α) ενώ στη δεύτερη η απολέπιση της παράστασης δεν 

επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη στάση ή τα πιθανά 

αντικείμενα που μπορεί να έφεραν (Πιν.2β). Η πομπή των αντρών 

περιλαμβάνει τρεις μορφές που προσφέρουν στον νεκρό δύο ομοιώματα 

βοοειδών και ένα λέμβου (Πιν.2α). Ενώ σε πομπή παρουσιάζονται και 

γυναίκες, γίνεται αντιληπτή η παντελής απουσία της αποτύπωσης του 

θρήνου, τουλάχιστον για τις επιφάνειες οι οποίες σώζονται επαρκώς. 
                                                           
383 Βλ. Immerwahr 1990, pl.29, 54, 65, 45 
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Επίσης, οι άντρες που κρατούν τις προσφορές για τον νεκρό, δεν 

εικονίζονται ούτε ως πολεμιστές ούτε ως ιερείς, όπως στις σκηνές πομπών 

των λαρνάκων της Τανάγρας, αλλά το κάτω μέρος της ενδυμασίας τους 

είναι όμοιο με εκείνο της γυναίκας που ηγείται στη σκηνή με τις σπονδές. 

Οι πομπές αυτές, φαίνεται να έχουν ως απώτερο στόχο την απόκτηση της 

εύνοιας των θεοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί το ασφαλές ταξίδι 

του νεκρού και η εγκάρδια υποδοχή του στον Άλλο Κόσμο384. 

 Οι πομπές που διακοσμούν τις μεταγενέστερες μινωικές λάρνακες 

είναι μόλις δύο στον αριθμό. Η πρώτη είναι η λάρνακα από την Κνωσό 

που παρουσιάζει πομπή δύο γυναικείων μορφών (βλ. κεφάλαιο με θρήνο, 

Πιν.6στ). Η δεύτερη πομπή παριστάνεται στο αριστερό φάτνωμα της 

λάρνακας της Επισκοπής (Πιν.4α). Η τελευταία, όπως προαναφέρθηκε, 

αποτελείται από τρία άτομα με υψωμένα τα χέρια που κρατούν από ένα 

αντικείμενο, δίσκο με μακρύ στέλεχος, μικρό τετράγωνο κιβωτίδιο – 

πιθανώς πυξίδα και υψίποδη κύλικα. Το φύλο τους δε μπορεί να ταυτίστεί 

με ασφάλεια, ωστόσο οι περισσότεροι μελετητές τις ταυτίζουν με 

άνδρες385. Οι μορφές αυτές βρίσκονται πλησίον του άρματος που 

παριστάνεται στα αριστερό άκρο του φατνώματος. Η Kanta και ο 

Μερούσης θεωρούν ότι οι τρεις αυτές μορφές απαρτίζουν μια 

τελετουργική πομπή386.    

 Ως προς τις λάρνακες της Τανάγρας, δεδομένου ότι δεν έχουν 

δημοσιευτεί πλήρως, δε μπορεί κανείς να δώσει έναν ακριβή αριθμό των 

σκηνών που περιλαμβάνουν ανδρική πομπή. Από το υλικό που έχουμε 

στη διάθεση μας και έχοντας ως γνώμονα την ενδυμασία των ανδρών, 

μπορούμε να τους διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες, εκείνη των ιερέων και 

εκείνη των πολεμιστών. 

 Η συνήθης ενδυμασία των ανδρών που παρελαύνουν εν πομπή 

είναι ένας μακρύς χιτώνας με μία διαγώνια ή κάθετη λωρίδα που ξεκινάει 

από τον ώμο και εκτείνεται ως το στρίφωμα του ενδύματος. Η αμφίεση 

αυτή αποτελεί το χαρακτηριστικό ένδυμα των ιερέων και εν γένει των 

ατόμων που λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν 

με το τελετουργικό387. Επίσης, έχει προταθεί ότι αυτή η διαγώνια ταινία 

                                                           
384 Long 1974: 68, 74 
385 Βλ. Μερούση 2000: 209, σημ. 465 - 471 
386 Kanta 1980: 150, Μερούσης 2000: 216-7 
387 Immerwahr 1995: 113, Vermeule, Karageorghis 1982: 21,23-24 
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στο ένδυμα ενδέχεται να αποτελεί ανάμνηση του διαγώνιου ιμάντα του 

ξίφους που απεικονίζεται σε προγενέστερες τελετουργικές πομπές388. 

 Στις δύο μακρές πλευρές της λάρνακας 1389 από τάφο 60 του 

νεκροταφείου Λέδεζα, ανάμεσα σε αβακωτές ταινίες οι οποίες καλύπτουν 

τα πόδια των λαρνάκων και συνεχίζουν ως το χείλος του σκεύους, 

εικονίζεται το θέμα της πομπής. Στη μια μακρά πλευρά πέντε μορφές 

βηματίζουν προς τα δεξιά (Πιν.15ε). Στο πάνω μέρος της σύνθεσης, 

μεταξύ των μορφών, παρεμβάλλεται αδιάγνωστο αντικείμενο 

ορθογωνίου σχήματος. Πιθανώς να αποτελούν μέρος του αρχιτεκτονικού 

σκηνικού και να δηλώνουν ότι η σκηνή διαδραματίζεται σε εσωτερικό 

χώρο390. Την ομάδα της πομπής περικλείει πλαίσιο, κάτω από το οποίο 

υπάρχει οδοντωτό κόσμημα. Οι μορφές αποδίδονται με την τεχνική του 

περιγράμματος, με κάποιες λεπτομέρειες του σώματος και του ενδύματος 

να αποδίδονται με χωριστές μαύρες γραμμές. Επιπλέον, ο λαιμός δύο από 

των μορφών αποδίδεται με σκιαγραφία391. Οι μορφές φορούν μακρύ 

χιτώνα με μία διαγώνια λωρίδα που ξεκινάει από τον ώμο και εκτείνεται 

ως το στρίφωμα του ενδύματος, το οποίο κοσμείται από μία ταινία. 

Σύμφωνα με τον ανασκαφέα οι τέσσερις πρώτες μορφές αποδίδουν 

άνδρες, ενώ η τελευταία γυναίκα. Δεδομένου ότι η ενδυμασία των 

μορφών είναι όμοιου τύπου, δε βρίσκω το λόγο να διαφέρει το φύλο των 

μορφών. Τέλος, από το μισάνοιχτο στόμα των μορφών πιθανώς να 

αναδίδεται ο γόος ή ο έπαινος του νεκρού392. 

 Η δεύτερη μακρά πλευρά της ίδιας λάρνακας κοσμείται επίσης με 

το θέμα της πομπής (Πιν.15στ). Μέσα σε μια μετόπη που δημιουργείται 

από επάλληλες ευθύγραμμες γραμμές και κάτω από μια κυματοειδή 

γραμμή παρουσιάζονται τέσσερις μορφές να βηματίζουν προς τα 

αριστερά. Τα ζεύγη των μορφών διακόπτει ορθογώνιο αδιάγνωστο 

χώρισμα. Η ενδυμασία τους είναι όμοια με εκείνη των μορφών στην 

προηγούμενη πλευρά, πλην της τελευταίας, στης οποίας το ένδυμα 

                                                           
388 Immerwahr 1995: 113. Ανδρικές μορφές με μακρύ ένδυμα και σπαθί 

παρουσιάζει και η εικονογραφία των μυκηναϊκών εικονιστικών αγγείων (Vermeule, 
Karageorghis 1982, εικ.ΙΙΙ.19, ΙΙΙ.21, ΙΙΙ.29. 

389 Σπυρόπουλος 1971: 11-12 
390 Immerwahr 1995: 113 
391 Για τον διαφορετικό τρόπο απόδοσης κάποιων από των μορφών και το 

ενδεχόμενο η διαφορά αυτή στο χρώμα να υπονοεί διαφορετικό φύλο βλ. Immerwahr 
1995: 113, σημ. 36  

392 Σπυρόπουλος 1971: 11-12 
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στερείται τη διαγώνια ταινία. Ο Σπυρόπουλος ταυτίζει τις δύο πρώτες 

μορφές με άνδρες, ενώ για τις δύο που έπονται δεν κάνει λόγο393. 

Στις δύο στενές παριστάνονται γυναικεία και ανδρική μορφή αντίστοιχα, 

ενώ όλες οι σκηνές χαρακτηρίζονται από τη μονοχρωμία του μαύρου. 

Η εμφάνιση των ανδρών είναι επιβλητική, σεμνή και αξιοπρεπής. 

 

  Άνδρες που πιθανώς φέρουν την ιδιότητα του πολεμιστή 

εμφανίζονται σε περιορισμένο αριθμό λαρνάκων. Σε μια περίπτωση όπου 

σημειωτέον, δε φαίνεται να γίνεται φανερή αναφορά στο πένθος ή στα 

ταφικά έθιμα, οι άνδρες εικονίζονται ως πολεμιστές, με χιτώνες που 

φθάνουν ως το γόνατο και περικνημίδες, ενώ δε φέρουν όπλα394 (Πιν.14δ), 

ενώ σε μια άλλη περίπτωση, σε στενή πλευρά λάρνακας395 από τον τάφο 6 

του νεκροταφείου Λέδεζα, εικονίζεται άνδρας με το σώμα κατενώπιον και 

το κεφάλι σε κατατομή. Η μορφή είναι ενδεδυμένη με ένα μακρύ και βαρύ 

ένδυμα και στο κεφάλι φέρει κάλυμμα που θυμίζει κράνος (Πιν.15α). 

  Ενδιαφέρουσα είναι και η μια μακρά πλευρά της ίδιας λάρνακας 

από τον τάφο 6 (Πιν.15β). Στα δύο φατνώματα της μιας μακράς πλευράς 

εικονίζεται από ένα ζεύγος αντρών με μακρύ ένδυμα με τη διαγώνια 

λωρίδα. Φέρουν το ένα χέρι μπροστά από το κεφάλι, κίνηση που θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί ως αποχαιρετισμός396. Ο Σπυρόπουλος αναφέρει 

πως πρόκειται για γυναίκες397. Από την άλλη, η Immerwahr398 διακρίνει 

στις μορφές του αριστερού φατνώματος μικρή γενειάδα, ενώ οι  μορφές 

στα δεξιά φορούν κάλυμμα κεφαλής με λοφίο, πιθανότατα κράνος.    

 Πολεμιστές δεν εμφανίζονται μόνο στις λάρνακες της Τανάγρας 

αλλά και στην εικονογραφία ταφικών αγγείων. Χαρακτηριστικό είναι το 

Αγγείο των Πολεμιστών από τις Μυκήνες399 (Πιν.24), η εικονογραφία του 

οποίου για κάποιους400 συνδέεται με το ταφικό τελετουργικό και για 

άλλους με μια πολεμική εκστρατεία401. Στη μία πλευρά του αγγείου, στα 

δεξιά της μίας λαβής, εικονίζεται γυναίκα σε κατατομή, η οποία σηκώνει 

το αριστερό της χέρι αγγίζοντας την κορυφή του κεφαλιού. Η κίνηση αυτή 

                                                           
393

 Σπυρόπουλος 1971: 12 
394 Vermeule 1965: 130, pl.XXVIII, 1983: 231-232 
395 Σπυρόπουλος 1969α: 12 
396 Cavanagh, Mee 1995: 46, 47 
397

 Σπυρόπουλος 1969α: 12 
398

 Immerwahr 1995: 113 

399 Vermeule, Karageorghis 1982: 130 κ.ε., Burke 2006: 80-84 
400 Vermeule 1983: 227 
401

 Ιακωβίδης 1994: 221 
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συνήθως παραπέμπει σε εκδήλωση θρήνου, περισυλλογής, σεβασμού και 

λατρείας,  και τέλος, αποχαιρετισμού402. Είναι ενδεδυμένη με το 

χαρακτηριστικό ελλαδικό μανδύα μέχρι τον αστράγαλο, σκούρου 

χρώματος με κιτρινωπή λεπτομέρεια στο μπροστινό τμήμα και φορά 

κάλυμμα κεφαλής ή πόλο. Στα δεξιά της, έξι στρατιώτες βηματίζουν προς 

τα δεξιά σε πομπή, μέχρι τη δεύτερη λαβή. Ο βηματισμός των αντρών 

είναι ενιαίος, με το αριστερό πόδι να προηγείται και η εμφάνισή τους είναι 

σχεδόν πανομοιότυπη. Φορούν κράνος, έναν άκαμπτο θώρακα με χειρίδες 

και τριγωνική φούστα μέχρι τους γοφούς. Στο δεξί χέρι φέρουν δόρυ, στο 

αριστερό ασπίδα και στα πόδια περικνημίδες. Στην πίσω πλευρά, πέντε 

στρατιώτες με τα δόρατά τους υψωμένα διαγωνίως. Πιθανότατα να 

αποδίδει την τέλεση παιχνιδιού, θυμίζει τα ταφικά παιχνίδια που 

περιγράφει ο Όμηρος. 

 Η εικονογραφία του Αγγείου των Πολεμιστών αποτελεί ίσως έναν 

από τους πιο ισχυρούς δεσμούς στην τέχνη της ύστερης εποχής του 

χαλκού και των γεωμετρικών χρόνων. Πιθανώς και να προαναγγέλλει 

την ύστερη πρακτική της τοποθέτησης εικονιστικών αγγείων ως σήματα 

τάφων403. 

  

   

  

                                                           

 402 Cavanagh, Mee 1995: 47. Η χειρονομία αυτή προτιμάται από τη μυκηναϊκή 
αγγειογραφία, η οποία αποφεύγει τις παραστάσεις θρηνωδών με την χαρακτηριστική 
κίνηση των χεριών στο κεφάλι. 

403 Burke 2008: 80. Οι Cavanagh και Mee (1995: 56) θεωρούν ότι τα κοινά στοιχεία 
της αποτύπωσης του θανάτου και του πένθους μεταξύ των γεωμετρικών ταφικών 
αγγείων και των λαρνάκων της Τανάγρας δε μαρτυρούν μια συνέχεια και την επίδραση 
του παλαιότερου στο νεότερο, κι αυτό επειδή οι μυκηναϊκές σκηνές πένθους δεν ήταν 
ούτε κοινές ούτε ορατές. Προτείνουν ότι και οι Μυκηναίοι καλλιτέχνες και εκείνοι της 
γεωμετρικής εποχής επηρεάστηκαν από την εικονογραφία της Αιγύπτου ή της Εγγύς 
Ανατολής, όπου θρηνωδοί εμφανίζονται σε επικήδειες σκηνές σε τάφους του Νέου 
Βασιλείου. Για σύγκριση μεταξύ της εικονογραφίας των λαρνάκων της Τανάγρας και 
των γεωμετρικών αγγείων βλ. Cavanagh, Mee 1995: 55 
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Σύνοψη 

 

 

 Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η προσέγγιση της αποτύπωσης 

του θανάτου, της πίστης για μεταθανάτια ύπαρξη, του πένθους και του 

θρήνου για τον νεκρό, όπως αυτά αποτυπώνονται στις εικαστικές τέχνες 

της ύστερης εποχής του χαλκού στον αιγαιακό χώρο. Συμπληρωματικά 

έγινε λόγος και για τους μεταγενέστερους γεωμετρικούς κυρίως χρόνους, 

η τέχνη των οποίων επίσης περιλαμβάνει αντίστοιχες σκηνές, 

καταδεικνύοντας έτσι μια συνέχεια από τα προϊστορικά στα ιστορικά 

χρόνια. Επιπλέον έγινε αναφορά σε περιοχές εκτός του γεωγραφικού 

πλαισίου που ορίζει το Αιγαίο, όπως η Αίγυπτος και η Μεσοποταμία, 

προκειμένου να γίνει φανερό πως ο θρήνος των συνοδών του νεκρού και η 

προσδοκία για μετά θάνατον ζωή δεν αποτυπώνονταν μόνο στην τέχνη 

του μινωικού και μυκηναϊκού κόσμου αλλά εκτείνονταν στην ευρύτερη 

λεκάνη της Μεσογείου. 

Στην προσπάθεια προσέγγισης των λεπτών αυτών ζητημάτων 

δόθηκε έμφαση στην εικονογραφία των ΥΜ ΙΙΙ κιβωτιόσχημων λαρνάκων 

και των ΥΕ λαρνάκων της Τανάγρας. Αν και πρόκειται για το ίδιο ταφικό 

σκεύος, η εικονογραφία των μινωικών λαρνάκων διαφέρει σημαντικά από 

την αντίστοιχη των λαρνάκων της Τανάγρας. Το μεγαλύτερο μέρος του 

θεματολογίου της εικονογραφίας των ΥΜ ΙΙΙ λαρνάκων ταυτίζεται με 

εκείνο της αγγειογραφίας και με εξαίρεση μιας σκηνής πρόθεσης δεν 

εκπέμπει σαφή ταφικά μηνύματα. Ωστόσο, έχοντας υπόψη ότι η  

εικονογραφία αποτελεί μια σημειολογία η οποία δεν χαρακτηρίζεται 

πάντα από σαφήνεια, ούτε είναι στατική ή μονομερής, η εικονογραφία 

των μινωικών λαρνάκων μελετήθηκε στα πλαίσια του συμβολισμού. 

Αντιθέτως, η εικονογραφία των λαρνάκων της Τανάγρας προχωρά 

με πειραματισμό στη σαφή απεικόνιση του θανάτου και του ταφικού 

τελετουργικού, συνιστώντας έτσι την πρώτη αποτύπωση των μυκηναϊκών 

νεκρικών τελετών, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν γνωστές από τα 

ομηρικά έπη. Στις λάρνακες της Τανάγρας πρωταγωνιστής είναι ο 

άνθρωπος, ο οποίος συμμετέχει στο ταφικό τελετουργικό είτε 

λαμβάνοντας μέρος σε πομπές θρηνωδών και σκηνές πρόθεσης είτε σε 

τελετουργικά δρώμενα όπως ταυροκαθάψια, αρματοδρομίες και σκηνές 

κυνηγίου. 
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Η κατεξοχήν σκηνή της απεικόνισης του θανάτου, η σκηνή της 

πρόθεσης του νεκρού, συναντάται για πρώτη φορά στην ύστερη εποχή 

του χαλκού. Τα γνωστά έως σήμερα παραδείγματα προέρχονται από την 

εικονογραφία μίας λάρνακας από τη μινωική Κρήτη, δύο λαρνάκων από 

την Τανάγρα καθώς και από τη ζωγραφική διακόσμηση τμήματος ενός 

κρατήρα από την Ηλεία. 

Η σκηνή της πρόθεσης του νεκρού στη λάρνακα από την Πηγή 

Ρεθύμνου είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου ότι αποτελεί τη 

μοναδική επίσημη απεικόνιση του θανάτου ως τώρα σε μινωικό έργο 

τέχνης. Για πρώτη και μοναδική έως σήμερα φορά η μινωική τέχνη σπάει 

τον κανόνα της χρήσης συμβόλων και προχωρά στη σαφή αποτύπωση του 

θανάτου. Στις λάρνακες της Τανάγρας η σκηνή της πρόθεσης του νεκρού 

απεικονίζεται σε δύο λάρνακες. Αν και οι δύο σκηνές δεν έχουν πολλά 

κοινά ως προς τον τρόπο που αποδίδονται, αμφότερες κάνουν επίκληση 

στο συναίσθημα του θεατή, είτε με τη συγκίνηση που μεταδίδεται από τη 

χρήση καμπύλων γραμμών είτε με το άγχος που μεταδίδεται από το 

νευρώδες σχέδιο που οδηγεί στην παραμόρφωση.    

Τέλος, η σκηνή της πρόθεσης στον κρατήρα από την Ηλεία 

αποτελεί ένα εξίσου σπουδαίο εύρημα, δεδομένου ότι αποτελεί τη 

μοναδική μέχρι σήμερα αποτύπωση της πρόθεσης πάνω σε μυκηναϊκό 

αγγείο, πιστοποιώντας έτσι τη συνέχεια της μυκηναϊκής ταφικής 

θεματογραφίας στη γεωμετρική, ως και την κλασική εποχή, και μάλιστα 

στο ίδιο ταφικό σκεύος. Οι ομοιότητες των ΥΕ σκηνών πρόθεσης και 

συγκεκριμένα του εν λόγω κρατήρα και των λαρνάκων της Τανάγρας με 

τις αντίστοιχες γεωμετρικές και κλασικές σκηνές αποδεικνύουν ότι τα 

ταφικά έθιμα και οι ταφικές τελετουργίες παρέμειναν αμετάβλητα από 

τα μυκηναϊκά έως τα κλασικά χρόνια. 

 Στη συνέχεια έγινε λόγος για τη μετάβαση του νεκρού στον Άλλο 

Κόσμο και για τα μέσα που θα τον βοηθούσαν στο εν λόγω ταξίδι. Η 

εικονογραφία των μινωικών και των μυκηναϊκών λαρνάκων 

περιλαμβάνει σκηνές αρμάτων και λέμβων, καθιστώντας έτσι πιθανή την 

υπόθεση τα δύο αυτά μέσα μεταφοράς να εξυπηρετούσαν τη μετακίνηση 

του νεκρού στο νέο του τόπο διαμονής. 

 Το άρμα συνήθως παραπέμπει σε σκηνές πολέμου, κυνηγίου, σε 

θρησκευτικές και ταφικές τελετουργίες και στην τέλεση αγώνων 

αρματοδρομίας. Όταν εμφανίζεται σε ταφικά περιβάλλοντα, όπως στην 
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εικονογραφία των λαρνάκων, φαίνεται πως λαμβάνει συμβολικές 

προεκτάσεις που έχουν να κάνουν είτε με τη μεταφορά του νεκρού στον 

Άλλο Κόσμο είτε με το ταφικό τελετουργικό και τους αγώνες που 

διεξάγονταν προς τιμήν του νεκρού. Άρματα έχουν εντοπιστεί σε πλήθος 

ταφικών συνόλων, είτε ως ομοιώματα αρμάτων σε θαλαμωτούς τάφους 

των Μυκηνών, είτε στην εικονογραφία επιτύμβιων στηλών, ταφικών 

αγγείων και σφραγίδων.   

Το θέμα της λέμβου, αν και παρουσιάζεται περιορισμένα στην 

εικονογραφία των μινωικών και ΥΕ λαρνάκων, φαίνεται πως σχετίζεται 

επίσης  με το θάνατο και με την υπερπόντια μετάβαση του νεκρού στον 

Άλλο Κόσμο. Τη συμβολική χρήση της λέμβου ως μέσο μεταφοράς του 

νεκρού ενισχύουν αντίστοιχα ομοιώματα που εντοπίστηκαν μέσα σε 

ταφικά περιβάλλοντα του αιγαιακού χώρου, της Αιγύπτου και της 

Μεσοποταμίας, καθώς και η μεταγενέστερη γεωμετρική εικονογραφία η 

οποία συνδυάζει το θέμα της πρόθεσης του νεκρού με παρέλαση αρμάτων 

και το θέμα της λέμβου. 

Στο ζήτημα της χρησιμοποίησης ενός μέσου μεταφοράς για τη 

μετάβαση του νεκρού στον Άλλο Κόσμο αποδείχθηκαν χρήσιμες και 

κάποιες αφηγήσεις του Ομήρου. Σε αρκετά σημεία της παρούσας 

εργασίας χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα των ομηρικών επών, τα οποία 

αποτελούν πολύτιμη πηγή γνώσης για τα μυκηναϊκούς και σκοτεινούς 

χρόνους, δεδομένου ότι αποτελούν την μοναδική γραπτή μαρτυρία της εν 

λόγω εποχής. Έγινε ωστόσο σαφές ότι οι αφηγήσεις αυτές δεν πρέπει να 

εκλαμβάνονται ως αδιάσειστες ιστορικές πηγές, δεδομένου ότι με την 

ανάγνωση των ομηρικών επών είναι δυνατόν κανείς να δει το γενικότερο 

πλαίσιο της κοινωνίας και των ηθών και εθίμων της εποχής, με 

υπερβολές ή αναχρονισμούς οι οποίοι θα οφείλονταν στην προφορική 

εξέλιξη των επών μέχρι τη συγγραφή τους. 

 Στο πλαίσιο του συμβολισμού κινήθηκε και η μελέτη των 

φτερωτών μορφών από τη διακόσμηση των μινωικών και των λαρνάκων 

της Τανάγρας. Ο συσχετισμός ενός πτηνού με την ψυχή ενός ανθρώπου 

συναντάται σε πολλούς πολιτισμούς. Στον αιγαιακό χώρο, πτηνά και 

λοιπές φτερωτές μορφές, όπως γρύπες και σφίγγες εμφανίζονται συχνά 

σε αγγεία, σε λάρνακες, σε τοιχογραφίες και στην μικροτεχνία. Στην 

μινωική τέχνη η εμφάνιση ενός πουλιού συνήθως συνδέεται με τη 

θρησκεία και τη μεταφορά συμβολικών μηνυμάτων, ενώ δε λείπουν και οι 
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περιπτώσεις που απεικονίζονται σε αγγεία ή λάρνακες τα οποία δεν 

έχουν συμβολικές ή θρησκευτικές προεκτάσεις. Για να διακρίνει κανείς 

πότε το μοτίβο φέρει κάποιο συμβολισμό και πότε όχι είναι φρόνιμο κάθε 

φορά να μελετάται σε συνάρτηση με τα μοτίβα που το πλαισιώνουν. Όταν 

αυτό συνδυάζεται με θρησκευτικά σύμβολα τότε φαίνεται να λαμβάνει 

συμβολικές προεκτάσεις. Αντίθετα, όταν εντάσσεται σε διακοσμητικές 

συνθέσεις και παραπέμπει σε νειλωτικά τοπία, τότε ο ρόλος του πρέπει 

να εκλαμβάνεται ως καθαρά διακοσμητικός. 

Σε αντίθεση με τη μινωική τέχνη όπου τα πτηνά συνδέονται 

συνήθως με κάποια θεότητα, στην Τανάγρα φαίνεται να συνδέονται 

περισσότερο με τις αντιλήψεις περί θανάτου και να ταυτίζονται με τη 

ψυχή του νεκρού, η οποία μετά το θάνατο αφήνει το νεκρό σώμα. Τα 

ευρήματα αυτά υπαινίσσονται τη διάκριση που έκαναν οι Μυκηναίοι 

μεταξύ του υλικού σώματος που το έφθειρε ο θάνατος και του πνεύματος 

που άφηνε το σώμα και συνέχιζε κάποιου είδους ύπαρξη. Εντύπωση 

προκαλεί η διακόσμηση μιας λάρνακας η οποία στη μια στενή πλευρά 

σώζει γυναικεία μορφή με φτερά που καμπυλώνουν προς τα πάνω και 

μικρές ουρές στο ύψος των γοφών. Η μορφή αυτή έχει ταυτιστεί με τη 

ψυχή του νεκρού, ενώ πιθανότατα αποτελεί την πρώτη παράσταση 

ανθρώπινης φτερωτής μορφής στην αιγαιακή τέχνη. Με τη ψυχή του 

νεκρού έχουν επίσης συνδεθεί τα καινοφανή ειδώλια από την Τανάγρα 

που επιστέφονται από πτηνό και τα οποία διακοσμούσαν τις λάρνακες. 

Μια ακόμη φτερωτή μορφή η οποία κατέχει εξέχοντα ρόλο στη 

μικροτεχνία της μινωικής και μυκηναϊκής εποχής μα ωστόσο απουσιάζει 

πλήρως από τη διακόσμηση των μινωικών και ΥΕ λαρνάκων και των 

ταφικών αγγείων είναι η πεταλούδα. Τα στάδια του κύκλου των 

μεταμορφώσεων από τα οποία περνά η πεταλούδα προκειμένου να βρει 

την τελική της υπόσταση, από προνύμφη σε φτερωτό ον, τη 

χαρακτηρίζουν ως σύμβολο της αναγέννησης και της αθανασίας. Ο 

συμβολισμός αυτός ενισχύεται από το υλικό του χρυσού με το οποίο 

δημιουργούνται τα κοσμήματα και το οποίο μπορεί να αποτελεί επίσης 

σύμβολο της αιωνιότητας και της αφθαρσίας. Εφόσον όμως ο 

συμβολισμός αυτός ίσχυε, εντύπωση προκαλεί η καθολική απουσία του 

μοτίβου στην εικονογραφία των μινωικών και μυκηναϊκών λαρνάκων, 

καθώς και των ταφικών αγγείων. 

Το επόμενο κεφάλαιο πραγματεύεται την εικαστική αποτύπωση 
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του πένθους και του θρήνου των συνοδών του νεκρού, δύο καταστάσεις 

αλληλένδετες και αναπόσπαστες από τις τελετές του θανάτου. 

Αναφέρθηκε ότι με το θρήνο ο άνθρωπος δεν πενθεί μόνο τον αγαπημένο 

του που χάνει αλλά λαμβάνει μέρος σε ένα επικοινωνιακό στιγμιότυπο το 

οποίο έχει ως στόχο την ευεργεσία των θρηνωδών αλλά και της 

κοινότητας ως σύνολο, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των 

γυναικών, συντελώντας στη συλλογική αντιμετώπιση του θανάτου και 

προσφέροντας την ανακούφιση η οποία θα οδηγήσει στην κάθαρση.  

Η έκφραση του πένθους δεν περιορίζεται στη τυπική στάση του 

θρήνου, όπου γυναικείες μορφές έχοντας σηκωμένα τα χέρια αγγίζουν το 

κεφάλι. Μία πομπή στρατιωτών, μία σκηνή κυνηγίου, αρματοδρομίας ή 

ενός άλλου αθλητικού αγώνα, όπως τα ταυροκαθάψια, φαίνεται πως 

μπορούν εξίσου να συνδεθούν με τις επικήδειες τελετές και την εκδήλωση 

του πένθους, γεγονός που αποδεικνύει ότι στο ταφικό τελετουργικό της 

εποχής του χαλκού συμμετείχε ολόκληρη η κοινότητα. Ο θρήνος, με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, επιτρέπεται μόνο στις γυναίκες, ενώ οι άντρες 

συμμετέχουν ενεργά στο πένθος λαμβάνοντας μέρος σε ένα 

τελετουργικό. 

Στην εικονογραφία των ΥΜ ΙΙΙ λαρνάκων η αποτύπωση του 

πένθους ή του θρήνου των συνοδών του νεκρού περιορίζεται σε μόλις μια 

λάρνακα από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, και μάλιστα με 

επιφύλαξη. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η σκηνή της 

πρόθεσης του νεκρού που σώζει το κάλυμμα της λάρνακας από τη θέση 

Γράμπελα δεν πλαισιώνεται από θρηνωδούς, όπως είθισται στις σκηνές 

πρόθεσης, αλλά από άτομα που πλησιάζουν τον νεκρό και τείνουν τις 

χείρες τους προς αυτόν, πιθανώς για την προετοιμασία του. 

Η απουσία σκηνών που απεικονίζουν τον θρήνο από την 

εικονογραφία των μινωικών λαρνάκων έρχεται σε αντιδιαστολή με τις 

άφθονες θρηνωδούς που κοσμούν τις λάρνακες της Τανάγρας. Είναι 

εντυπωσιακό ότι το σύνολο σχεδόν των λαρνάκων της Τανάγρας 

περιλαμβάνει μία τουλάχιστον σκηνή θρήνου, αποτελώντας έτσι το κύριο 

μέσο έκφρασης του θρήνου για τον νεκρό στην ύστερη εποχή του χαλκού. 

Επίσης, αποτελούν τις πρώτες μορφές της τέχνης του προϊστορικού 

αιγαίου που αποκαλύπτουν τον ψυχισμό και τα έντονα συναισθήματά 

τους . 
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Οι θρηνωδοί που κοσμούν τις λάρνακες της Τανάγρας είναι, με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, γυναίκες, και παρουσιάζονται είτε απομονωμένες 

να θρηνούν μέσα στα φατνώματα, είτε σε παρατακτική διάταξη, να 

λαμβάνουν μέρος σε πομπή.  Ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται τις 

κατατάσσει σε επιμέρους τύπους. Εκφράζοντας μια προσωπική άποψη, 

κορυφαίο παράδειγμα απόδοσης του θρήνου για τον νεκρό αποτελεί η 

εικονογραφία της λάρνακας από το Kassel (Πιν.11). Αν και το σχέδιο των 

μορφών δεν το διακρίνει η επιδεξιότητα, εντυπωσιάζει η ένταση με την 

οποία εκφράζεται το αίσθημα του πόνου και της απώλειας.  

Πλούτο γυναικών θρηνωδών προσφέρει επίσης η ειδωλοπλαστική 

που προέρχεται από ΥΕ ΙΙΙΓ νεκροταφεία του αιγαιακού χώρου, ενώ 

παραδείγματα μορφών που θρηνούν επιδεικνύει και η ΥΕ αγγειογραφία. 

Ωστόσο, η ειδωλοπλαστική και η αγγειογραφία της Κρήτης στερούνται 

και πάλι της απεικόνισης θρηνωδών, με μόνη εξαίρεση έναν κέρνο που 

πιθανώς περιλαμβάνει ένα ή δύο ειδώλια θρηνωδών. Τα ειδώλια των 

θρηνωδών στέκουν είτε ανεξάρτητα είτε κοσμούν το χείλος αγγείων, 

συνήθως λεκανών και κέρνων. Ανεξάρτητα ειδώλια προέρχονται από την 

Ιαλυσό της Ρόδου και από το Καμίνι της Νάξου, ενώ προσαρτημένα σε 

αγγεία από την Περατή, την Ιαλυσό, τη θέση Κούρτι της Κρήτης και 

πιθανώς από την Ιωλκό. Στα τελευταία, η δήλωση του θρήνου δεν 

περιορίζεται στην τυπική στάση με τα χέρια στην κορυφή του κεφαλιού 

αλλά εμπλουτίζεται με το θέμα της πίεσης των χεριών στο στήθος. 

 Ειδώλια θρηνωδών δεν προέρχονται μόνο από τον στενό αιγαιακό 

χώρο αλλά και από θέσεις της Παλαιστίνης, τα οποία επίσης φαίνεται 

πως προσαρτούνταν σε χείλος αγγείου. Η στάση τους είναι όμοια με 

εκείνη των θρηνωδών από τον αιγαιακό χώρο, με τα χέρια είτε να 

αγγίζουν την κορυφή του κεφαλιού είτε να πιέζουν το στήθος. Γίνεται 

αντιληπτό ότι η απόδοση του θρήνου ήταν κοινή όχι μόνο μέσα στα στενά 

όρια του αιγαικού χώρου αλλά και εκτός συνόρων. 

 Η στάση του θρήνου, εκτός από τη γεωγραφική του διασπορά 

διατηρεί και μια συνέχεια στο χρόνο. Θρηνωδοί παριστάνονται και στην 

αγγειογραφία και ειδωλοπλαστική των γεωμετρικών χρόνων στην Αθήνα 

και τα νησιά, φανερώνοντας την καθιέρωση της στάσης των χεριών στο 

κεφάλι ως την κατεξοχήν δήλωση του θρήνου. 

Ως προς τη συμμετοχή του ανδρός στο πένθος για τον νεκρό, οι 

μινωικές και οι ΥΕ λάρνακες της Τανάγρας παρουσιάζουν σκηνές ανδρών 
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να λαμβάνουν μέρος είτε σε πομπή είτε σε δραστηριότητες που φαίνεται 

να είχαν τελετουργικό χαρακτήρα. Οι παραστάσεις ανδρών στη στάση 

του θρήνου είναι ελάχιστες και περιορίζονται στην εικονογραφία των 

λαρνάκων της Τανάγρας. Έχει προταθεί ότι άνδρες θρηνωδοί 

απεικονίζονται σε τρεις λάρνακες, ωστόσο για τις δύο εξ αυτών υπάρχουν 

αμφιβολίες. Άνδρες θρηνωδοί, αν και σπανίως, συνεχίζουν να 

παρουσιάζονται και στα μεταγενέστερα ιστορικά χρόνια, ενώ η 

σπανιότητα της εύρεσής τους καθιστά τα αντίστοιχα ευρήματα ιδιαιτέρως 

σημαντικά. Η παράσταση ανδρός θρηνωδού σπάει τον κανόνα που θέλει 

μόνο τη γυναίκα να θρηνεί για τον νεκρό και φανερώνει ότι αν και η 

ιδιότητα αυτή ήταν πιο κοντά στη γυναικεία ιδιοσυγκρασία, δεν 

αποτελούσε ένα αμιγώς γυναικείο καθήκον. 

Ένα σύνηθες θέμα της μινωικής και μυκηναϊκής εικονογραφίας 

των λαρνάκων που περιλαμβάνει αποκλειστικά ανδρικές μορφές είναι οι 

σκηνές κυνηγίου. Σκηνές κυνηγίου παριστάνονται σε οχτώ μινωικές 

λάρνακες, ενώ στις έξι εξ αυτών συνδυάζονται με θέματα συμβολικά 

φορτισμένα, αποδεικνύοντας πως τουλάχιστον σε αυτές, το κυνήγι πρέπει 

να αποτελεί συστατικό της νεκρώσιμης τελετουργίας. Από την Τανάγρα, 

σκηνή κυνηγίου παριστάνεται σε μία μόλις λάρνακα, όπου ανδρική μορφή 

πληγώνει με ξίφος το λαιμό μεγαλόσωμης αίγας, θυμίζοντας τις αίγες 

που θανατώθηκαν για τον νεκρό Πάτροκλο. Ενδέχεται λοιπόν η σκηνή 

αυτή να υπαινίσσεται τη θυσία των ζώων προς τιμήν του νεκρού. Τη 

θυσία αιγών επιβεβαιώνει και η ανασκαφική διερεύνηση των δύο 

νεκροταφείων της Τανάγρας, όπου εντός ορισμένων τάφων ευρέθησαν 

κεφαλές αιγών και μια κεφαλή κριού. 

Το ενδεχόμενο της σύνδεσης μιας σκηνής κυνηγίου με το ταφικό 

τελετουργικό και συγκεκριμένα με τη θυσία είναι κάτι που έχει προταθεί 

από πολλούς επιστήμονες. Έχει αναφερθεί ότι κάθε σκηνή στην οποία 

παριστάνεται ζώο να πλήττεται ή να μαχαιρώνεται πιθανότατα 

παραπέμπει στη θυσία του ζώου. Οι παραστάσεις λοιπόν κυνηγίου στις 

λάρνακες αποκτούν μια τελετουργική χροιά και υπαινισσόμενες τη θυσία 

των ζώων συνιστούν ένα στοιχείο των μετανακτορικών ταφικών 

πρακτικών. 

Ένα άλλο εικονογραφικό θέμα των λαρνάκων στο οποίο 

συμμετέχουν άνδρες είναι εκείνο των ταυροκαθαψίων. Οι παραστάσεις 

των ταυροκαθαψίων είναι περιορισμένες στον αριθμό και επίσης η 
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ταύτιση τους με το αγώνισμα δεν είναι ανεπιφύλακτη. Από την Κρήτη, 

συνοπτικό επεισόδιο ταυροκαθαψίων ενδέχεται να φέρει η δοκός μιας 

λάρνακας από την Πηγή Ρεθύμνου καθώς και μία λάρνακα από τον 

Καλοχωραφίτη. Από την Τανάγρα το θέμα των ταυροκαθαψίων 

παρουσιάζεται σε μία λάρνακα αποκαλύπτοντας την τέλεση του 

αγωνίσματος και σε μυκηναϊκό έδαφος. Επίσης, το γεγονός ότι 

παρουσιάζεται σκηνή ταυροκαθαψίων σε λάρνακα της οποίας ο 

χαρακτήρας της εικονογραφίας είναι καθαρά ταφικός, παραπέμπει 

άμεσα στη σύνδεση της τέλεσης του αθλήματος με τη μεταθανάτιο 

τελετουργικό. Εξάλλου ο Όμηρος μας έχει πληροφορήσει για τους 

αθλητικούς αγώνες που συνόδευαν τις νεκρικές τελετές. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι η εικονογραφία των 

μινωικών λαρνάκων περιλαμβάνει το θέμα του άρματος τέσσερις φορές, 

ενώ στοιχεία μας παρέχουν μόλις οι μισές. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις 

δόθηκε έμφαση στην ιδιότητα του άρματος ως μεταφορικό μέσο, με το 

οποίο ο νεκρός θα μετέβαινε στον Άλλο Κόσμο, ενώ δε φαίνεται να 

συνδέεται με την πραγματοποίηση αρματοδρομιών. Αντιθέτως, σε μία 

λάρνακα από την Τανάγρα, η παράσταση δύο αντωπών αρμάτων με 

αναβάτες παραπέμπει στην τέλεση ενός αγώνα ο οποίος προφανώς 

πραγματοποιείται προς τιμήν του νεκρού.  

Η εικονογραφία πολλών μυκηναϊκών εικονιστικών αγγείων 

περιλαμβάνει επίσης σκηνές αρμάτων. Το γεγονός ότι η πλειονότητα των 

εν λόγω αγγείων προέρχεται από τάφους σε συνδυασμό με την 

τυποποιημένη απόδοσή τους, φανερώνει ότι τα αγγεία αυτά 

ικανοποιούσαν μια ζήτηση η οποία εξέφραζε έναν μάλλον νεκρικό 

συμβολισμό και η οποία παραπέμπει στους αγώνες ή σε παιχνίδια που 

γίνονταν με άρματα κατά το ταφικό τελετουργικό. 

 Τέλος, σκηνές πομπών σημειώνονται σπανίως στις μινωικές 

λάρνακες, σε αντίθεση με τις λάρνακες της Τανάγρας, οι οποίες είναι 

συχνότατες. Οι πομπές που διακοσμούν τις ΥΜ ΙΙΙ λάρνακες είναι μόλις 

δύο στον αριθμό. Η πρώτη απαρτίζεται από δύο γυναίκες και η δεύτερη 

από τρία άτομα των οποίων το φύλο δεν έχει ταυτιστεί με ασφάλεια, ενώ 

αμφότερες φαίνεται πως απεικονίζουν μια τελετουργική πομπή. 

Δεδομένου ότι οι λάρνακες της Τανάγρας δεν έχουν δημοσιευτεί πλήρως, 

δεν είναι δυνατό να δοθεί ένας ακριβής αριθμός των σκηνών που 

περιλαμβάνουν ανδρική πομπή. Από το διαθέσιμο υλικό και βάσει της 
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ενδυμασίας των ανδρών, οι ανδρικές πομπές μπορούν να διακριθούν σε 

δύο κατηγορίες, εκείνη των ιερέων και εκείνη των πολεμιστών. Μάλιστα, 

η παράσταση δύο ζευγών αντρών με ιερατική ενδυμασία  οι οποίοι φέρουν 

το ένα χέρι μπροστά στο κεφάλι, μια κίνηση που θυμίζει την κίνηση της 

γυναίκας στο αγγείο των πολεμιστών, θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως 

αποχαιρετισμός προς το νεκρό, και κατ’ επέκταση ως μια κίνηση πένθους. 
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Κατάλογος Πινάκων 

 

 

Πιν.1   α Σχέδιο κιβωτιόσχημης λάρνακας (Preston 2004, εικ.3b) 

   β Λάρνακα νο.2 από τον τάφο 10 του νεκροταφείου των  

  Αρμένων (Τζεδάκις 1971, εικ.6) 

   γ Σχέδιο λουτηροειδούς λάρνακας (Preston L.2004, εικ.3c) 

   δ Λάρνακα από Κουμπέ Χανίων (Σπηλιωτοπούλου 2010, πιν.1)  

Πιν.2   α-δ Σαρκοφάγος Αγίας Τριάδας (Walgate 2002: 36-39) 

Πιν.3   α Λάρνακα από τον τάφο 55 από νεκροταφείο Αρμένων  

  Ρεθύμνης (Μερούσης 2010, Πιν.9) 

   β Λάρνακα από Βασιλικά Ανώγεια Μεσαράς (Μερούσης 2010, 

  Πιν.10) 

   γ Λάρνακα από Αρχάνες Τεμένους (Μερούσης 2010, Πιν.9) 

   δ Λάρνακα από Μαρουλά Ρεθύμνου (Μερούσης 2010, Πιν.16) 

   ε Λάρνακα νο.1 από τον τάφο 10 από το νεκροταφείο Αρμένων 

  Ρεθύμνης (Τζεδάκις 1971, εικ.8) 

  στ Λάρνακα νο.2 από τον τάφο 24 από το νεκροταφείο Αρμένων

   Ρεθύμνης (Τζεδάκις 1971, εικ.9) 

Πιν.4   α Λάρνακα Επισκοπής (Vermeule 1979, εικ.25) 

   β Λεπτομέρεια της εικ.4α (Crowel 1981, Πιν.33) 

   γ Λάρνακα από τον τάφο 11 από νεκροταφείο Αρμένων  

  (Τζεδάκις 1971, εικ.4) 

   δ Λάρνακα νο.1 από τάφο 24 από νεκροταφείο Αρμένων  

  Ρεθύμνης (Betancourt 1985, πιν.27a) 

   ε Σχέδιο λάρνακας από Μαρουλά Ρεθύμνου. Η μία στενή  

  πλευρά (Kanta 1973, σχ.3) 

Πιν.5  α-στ Λάρνακα από θέση Γράμπελα Πηγής Ρεθύμνου (Baxevani 

  1995, εικ.2, 3, 10, 11, 12, 14)  

Πιν.6   α-ε Σχέδια διακόσμου λάρνακας από το Καβροχώρι Ηρακλείου 

  (Ρεθεμιωτάκης 1979, σχ.3, 8κ’ζ, 4, 5, 6) 

   α, γ Οι δύο μακρές πλευρές της λάρνακας 

   β Λεπτομέρεια της α μακράς πλευράς 

   δ, ε Οι δύο στενές πλευρές  

   στ, ζ Λάρνακα από τον τάφο 107 του βόρειου νεκροταφείου της 

  Κνωσού. Σχέδιο της μιας μακράς πλευράς και λεπτομέρεια 

  (Morgan 1987, εικ.4) 
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Πιν.7   α-β Λάρνακα από Γάζι Ηρακλείου (Watrous 1991, πιν.90, εικ.e, f) 

   γ Θραύσμα από αττικό γεωμετρικό κρατήρα από το Δίπυλο 

  (Σαμαρά – Κάουφμαν 2008, εικ.3) 

   δ  Μυκηναϊκό σφραγιστικό δαχτυλίδι από τον «θησαυρό» της 

  Τίρυνθας (Βασιλικού 1995, εικ.10α) 

   ε Λευκή λήκυθος (Shapiro 1991, εικ.21)    

Πιν.8   α-δ Ανακτορικοί πιθαμφορείς από την Κνωσό (Betancourt 1985, 

  πιν.24α,β, 28γ, 29κ) 

Πιν.9   α-ε Λάρνακα από τον τάφο 22 του νεκροταφείου Λέδεζα, Τανάγρα  

   α, γ  Οι δύο μακρές πλευρές (Σπυρόπουλος 1970β, εικ.16, 22) 

   β Λεπτομέρεια της εικόνας γ (Immerwahr 1995, εικ.7.1.d) 

   δ Η μία στενή πλευρά  (site αρχαιολογικής εταιρείας, εικ.20  

  http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=180) 

   ε λεπτομέρεια της στενής πλευράς (Immerwahr 1995, εικ.7.2.a) 

Πιν.10   α Λάρνακα από τάφο 32 του νεκροταφείου Δένδρον, Τανάγρα 

  (Σπυρόπουλος 1970α, πιν.48α) 

   β Σχεδιαστική αποτύπωση του κεντρικού θέματος της  

  λάρνακας του Πιν.10α (Immerwahr 1995, εικ.7.2.b) 

   γ Λάρνακα από τάφο 32 του νεκροταφείου Δένδρον, Τανάγρα 

  (Σπυρόπουλος 1970α, πιν.48β) 

   δ Λάρνακα από τάφο 32 του νεκροταφείου Δένδρον, Τανάγρα 

  (Σπυρόπουλος 1970α, πιν.49) 

   ε Λάρνακα από τάφο 16 του νεκροταφείου Δένδρον, Τανάγρα 

  (Σπυρόπουλος 1973, ΠΑΕ, εικ.9) 

 στ Λάρνακα από την Τανάγρα (Σπυρόπουλος 1974, ΠΑΕ,  

  εικ.10α) 

Πιν.11  α-ε Λάρνακα του Kassel. Από την Τανάγρα 

   α Η μία μακρά πλευρά της λάρνακας (Vermeule 1965,  

  πιν.XΧVa) 

   β Σχεδιαστική λεπτομέρεια της εικ.12α (Immerwahr 1995,  

  εικ.7.1.e) 

   γ Η δεύτερη μακρά πλευρά της λάρνακας (Vermeule 1965,  

  πιν.XΧVb) 

   δ Η στενή πλευρά της λάρνακας (Vermeule 1965, πιν.XXVIa) 

   ε Σχεδιαστική αποτύπωση του διακόσμου της στενής πλευράς 

  (Immerwahr 1995, εικ.7c) 
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Πιν.12   α Λάρνακα από τον τάφο 60 του νεκροταφείου Λέδεζα,  

  Τανάγρα (Έργον 1971, εικ.16) 

   β Λάρνακα από τον τάφο 32 του νεκροταφείου Λέδεζα,  

  Τανάγρα (Έργον 1971, εικ.17) 

   γ-ε Λάρνακα από τάφο 6 του νεκροταφείου Λέδεζα, Τανάγρα  

  (Σπυρόπουλος 1970β, εικ.9,10,11) 

   στ Λάρνακα από τάφο 6, Τανάγρα (Ορλάνδος 1969, εικ.5)  

Πιν.13 α Λάρνακα από τάφο 94 του νεκροταφείου Δένδρον, Τανάγρα 

  (Σπυρόπουλος 1975, πιν.302β) 

   β Λάρνακα από τάφο 94 του νεκροταφείου Δένδρον, Τανάγρα 

  (Σπυρόπουλος 1975, πιν.302α) 

   γ-ε Λάρνακα στη συλλογή Νιάρχου, από Τανάγρα (Vermeule  

  1965, πιν.XXVIb, XXVIIa,b) 

Πιν.14  α Λάρνακα  στη συλλογή L. Pomerance, από Τανάγρα (Vermele 

  1965, πιν.XXVIIc) 

   β Κάλυμμα λάρνακας από τον τάφο 104 του νεκροταφείου  

  Δένδρον, Τανάγρα (Σπυρόπουλος 1976, εικ.33ε) 

   γ Σχεδιαστική αποτύπωση γραπτού διακόσμου λάρνακας από 

  την Τανάγρα (Vermeule 1965, εικ.3b)  

   δ Λάρνακα από Τανάγρα (Vermeule 1965, πιν.XXVIII) 

   ε-η Λάρνακα από τάφο 115 του νεκροταφείου Δένδρον, Τανάγρα 

  (Σπυρόπουλος 1979, Πιν.20,21)  

Πιν.15   α-β Λάρνακα από τάφο 6, Τανάγρα (Σπυρόπουλος 1969, εικ.6α, 

  4β ) 

   γ-δ Λάρνακα από τάφο 5 του νεκροταφείου Λέδεζα, Τανάγρα  

  (Ορλάνδος 1971, εικ.12, 13) 

 ε-στ Λάρνακα 1 από τάφο 60 του νεκροταφείου Λέδεζα, Τανάγρα 

  (Ορλάνδος 1971, εικ.14,15) 

Πιν.16   α-β Σχεδιαστική αποτύπωση διακόσμου λάρνακας από τον τάφο 

  15, Τανάγρα (Immerwahr 1995, εικ.7.4) 

   γ Λάρνακα από τάφο 47, Τανάγρα (ΑΔ 1973, Πιν.221) 

   δ Λάρνακα από Τάφο 6 του νεκροταφείου Λέδεζα, Τανάγρα 

  (Βασιλικού 1995, εικ.284) 

   ε Ειδώλιο από τάφο 6 του νεκροταφείου Λέδεζα, Τανάγρα  

  (Ορλάνδος 1969, εικ.3) 
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Πιν17.   α-γ Ανάπτυγμα της σκηνής της πρόθεσης και όστρακα του ιδίου  

  κρατήρα από το μυκηναϊκό νεκροταφείο της Αγίας Τριάδας  

  (Βικάτου 2001, εικ.1, 2, 3)  

Πιν.18 α  Αττικός γεωμετρικός αμφορέας από το ζωγράφο του  

  Διπύλου (Boardman 2006,εικ.13) 

   β Αττικός γεωμετρικός κρατήρας (Boardman 2006, εικ.14)  

   γ Λευκή λήκυθος με σκηνή πρόθεσης (Shapiro 1991, εικ.19) 

   δ  Μελανόμορφο πλακίδιο με σκηνή πρόθεσης. Χαμηλότερα  

  αρματοδρομία (Shapiro 1991, εικ.11)  

   ε Θραύσμα από δίνο του ζωγράφου του Διπύλου (Ν. Σπάιβυ 1999, 

  Αρχαιοελληνική τέχνη, μτφρ. Γ. Τζήμας, Αθήνα, εικ.77) 

Πιν.19   α Το κεντρικό θέμα του παπύρου του Άνι   

  (http://enfantsetart.blogspot.com/2011/01/sortez-vos-papyrus-
  actuellement-une.html) 
   β Λεπτομέρεια από τον πάπυρο του Άνι     

  (http://traumwerk.stanford.edu/philolog/art_and_literature/) 

   γ Ba-bird αγαλματίδιο (Nagy 1999, εικ.20)  

Πιν.20  α Χρυσοί δίσκοι με ανάγλυφη διακόσμηση πεταλούδων, από 

  τον Τρίτο λακκοειδή τάφο των Μυκηνών (Προθήκη Εθνικού 

  Αρχαιολογικού Μουσείου) 

   β  Χρυσή ζυγαριά, από τον τάφο ΙΙΙ των Μυκηνών (Προθήκη 

  Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου) 

   γ Θαλαμωτός τάφος 102, Μυκήνες. (Αγνή Ξενάκου Σακελλαρίου, 
  πιν. 139 (4902)  
   δ Χρυσά κοσμήματα από την Περιστεριά (Daux 1966, εικ.25)  

   ε Χρυσή χάντρα σε σχήμα χρυσαλλίδας. Λακκοειδής τάφος 518,  

  Μυκήνες (Δημακοπούλου 1996, σ.104, εικ.35)  

 στ Μυκηναϊκός χρυσός δακτύλιος με προσκολλημένα τρία κοίλα  

  κοσμήματα σε σχήμα χρυσαλλίδας (Δημακοπούλου 1996, σ.74, 

  εικ.7) 

Πιν.21   α  Κερνολεκάνη με ειδώλια θρηνωδών από την Περατή  

  (Ιακωβίδης 1969, Πιν.177β)  

   β Λεκάνη με ειδώλια θρηνωδών από την Περατή (Ιακωβίδης 

  1969, Πιν.178β) 

   γ Κέρνος από τη θέση Κούρτι της Κρήτης (Xanthoudides 1905-1906, 

  εικ.3)  

   δ Σχεδιαστική αποτύπωση λεκάνης από την Ιαλυσό (Dothan 

  1982, πιν.30) 
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    ε Σχεδιαστική αποτύπωση ειδωλίων θρηνωδών που   

  προσαρτούνταν σε κρατήρα από το Tell Aitun (Dothan 1982, εικ.12) 

 στ Προτεινόμενη σχεδιαστική απεικόνιση του κρατήρα με τα ειδώλια 

  της εικ.ε του ιδίου πίνακα (Dothan 1982, εικ.11) 

 ζ Ειδώλιο θρηνωδού από το Azor (Dothan 1982, πιν.25) 

Πιν.22   α-β  Σχεδιαστική αποτύπωση ειδωλίων από την Ανατολική Κρήτη  

  (Dothan 1982, εικ.12.3,4) 

   γ Ειδώλια από το Καμίνι της Νάξου (Ορλάνδος 1960β, εικ.216)  

   δ Σχεδιαστική αποτύπωση ειδωλίου από την Ιωλκό (Ορλάνδος  

  1960α, εικ.72 

   ε Ειδώλιο θρηνωδού από την Ιαλυσό. Προσθία και οπισθία όψις  

  (Mee 1982, πιν.40, εικ.4) 

   στ Ειδώλιο θρηνωδού από την Ιαλυσό. Προσθία και οπισθία όψις  

  (Mee 1982, πιν.40, εικ.5) 

Πιν.23   α  Ειδώλιο θρηνωδού από την Κάμιρο της Ρόδου. Μέσα 7ου αι.  

  (Higgins 1954,  πιν.2, εικ.14) 

   β Ειδώλιο θρηνωδού από την Κάμιρο της Ρόδου. Πρώιμος 7ος αι.  

  (Higgins 1954, πιν.1, εικ.6) 

   γ Σχεδιαστική αποτύπωση θρηνωδών από τον Κεραμεικό (Dothan 

  1982, εικ.12.6)  

   δ Σχεδιαστική αποτύπωση άντρα θρηνωδού από το Βρόκαστρο της 

  Κρήτης. Γεωμετρική περίοδος (Hayden 1991, εικ.11 (36) 

Πιν.24  «Αγγείο των πολεμιστών» από την ακρόπολη των Μυκηνών 

  (προθήκη Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου) 
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