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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Το Πρωτοµινωικό Ι νεκροταφείο Γουρνών Πεδιάδος αποκαλύφθηκε το 1999 στο οικόπεδο των 

νέων εγκαταστάσεων του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ., στην παραλία της πρώην Αµερικάνικης Βάσης, και αποτέλεσε 

αντικείµενο σωστικής ανασκαφής της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων υπό 

την εποπτεία της αρχαιολόγου Καλλιόπης Γκαλανάκη. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής και την 

προκαταρκτική εξέταση των ανασκαφικών δεδοµένων, ξεκίνησε η συστηµατική µελέτη για την 

δηµοσίευση του χώρου και των ευρηµάτων. Η συµµετοχή µου στην οµάδα µελέτης που συστάθηκε γι’ 

αυτό το σκοπό,  στάθηκε η αφορµή για την επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος για τη διπλωµατική 

µου εργασία. 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος τεκµηρίωσης 

αρχαίων νεκροταφείων. Στόχος του είναι να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη και ευκολότερη 

αρχαιολογική µελέτη των αρχαίων νεκροταφείων προτείνοντας ένα τρόπο εννοιολογικής σχεδίασης 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την επιστηµονική περιγραφή του συγκεκριµένου πεδίου 

γνώσης και παρέχοντας ένα εργαλείο για τη συγκέντρωση και τη διαχείριση αντίστοιχων διαθέσιµων 

δεδοµένων.  

 Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η εργασία οργανώθηκε σε πέντε βασικά στάδια: 

α. Ορισµός των ερευνητικών ζητηµάτων: 

εξέταση των παλιότερων και σύγχρονων τάσεων της αρχαιολογικής έρευνας αρχαίων 

νεκροταφείων, διαπίστωση προβληµάτων και ελλείψεων των αντίστοιχων υπαρχόντων 

συστηµάτων τεκµηρίωσης, 

β. Μελέτη απαιτήσεων για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος: 

προσδιορισµός στόχων και περιορισµών, εντοπισµός των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριµένου 

πεδίου γνώσης, καθορισµός των προδιαγραφών και της διεπαφής χρήσης µε βάση τους εν δυνάµει 

χρήστες του συστήµατος, καθορισµός των απαιτούµενων µεταδεδοµένων, 

γ. Ανάπτυξη εννοιολογικού µοντέλου: 

επιλογή και κατάλληλη οργάνωση των πληροφοριών που απαιτούνται για την τεκµηρίωση ενός 

αρχαίου νεκροταφείου και που µπορούν να συµβάλλουν στην απάντηση ερωτηµάτων σχετικά µε 

την κοινότητα που το δηµιούργησε, 

δ. Υλοποίηση του µοντέλου σε σχεσιακή βάση δεδοµένων: 

κατασκευή βάσης δεδοµένων για την καταγραφή και την αρχαιολογική µελέτη αρχαίων 

νεκροταφείων - είτε πρόκειται για εξέταση µεµονωµένων περιπτώσεων είτε για 

συνδυαστική/συγκριτική µελέτη οµάδων νεκροταφείων µε κοινά χωρικά, χρονικά και πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά,  
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ε. Εφαρµογή του συστήµατος: 

 µε σκοπό τον έλεγχο της εγκυρότητας και της λειτουργικότητας του µοντέλου και της βάσης 

δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ως µελέτη περίπτωσης το ΠΜΙ νεκροταφείο Γουρνών πεδιάδας. Για 

τη συζήτηση των σχετικών ερευνητικών ζητηµάτων καταχωρήθηκαν στη βάση και 

επεξεργάστηκαν δεδοµένα από το νεκροταφείο των Γουρνών και άλλες επιλεγµένες θέσεις 

νεκροταφείων της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού από την Κρήτη, τις Κυκλάδες και την κεντρική 

και νότια  ηπειρωτική Ελλάδα.  

 

 Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους µε 

βοήθησαν µε κάθε τρόπο στην προσπάθειά µου. Καταρχήν ευχαριστώ τους καθηγητές της επιτροπής 

παρακολούθησης της εργασίας µου κ. Martin Doerr, κ. ∆ηµήτρη Πλεξουσάκη και κ. Ίριδα Τζαχίλη για 

τις ιδιαίτερα χρήσιµες συµβουλές και επισηµάνσεις τους.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κ. Τζαχίλη τόσο 

για την επιστηµονική καθοδήγηση όσο και για την κατανόηση και τη στήριξη σε διάφορες στιγµές. Θα 

ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Κώστα Σµπόνια για τη συµµετοχή του στη επιτροπή και τις 

καίριες  παρατηρήσεις του σε όλες τις φάσεις της εργασίας. Για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και 

την δηµιουργική συνεργασία που είχαµε τα δύο τελευταία χρόνια, ευχαριστώ θερµά την κ. Καλλιόπη 

Γκαλανάκη. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου, την αδελφή µου και ιδιαίτερα τη 

γυναίκα µου και την κόρη µου. Χωρίς την κατανόηση, τη συµπαράσταση και τη βοήθειά τους όλο 

αυτό τον καιρό, αυτή η εργασία δε θα είχε ολοκληρωθεί. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Ιστορική αναδροµή των θεωρητικών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων αρχαίων νεκροταφείων 

 

 Η αρχαιολογία του θανάτου – όπως χαρακτηριστικά ονοµάστηκε από κάποιους ερευνητές η 

µελέτη των καταλοίπων από ταφικά αρχαιολογικά περιβάλλοντα1 – δεν είναι νέο πεδίο έρευνας. Το 

ενδιαφέρον για τις ταφικές πρακτικές αρχαίων πολιτισµών ήταν έντονο σε όλη τη διάρκεια της 

εξέλιξης της αρχαιολογικής επιστήµης. Η ανακάλυψη του τάφου σηµαντικών ιστορικών προσώπων, 

όπως για παράδειγµα ο λεγόµενος “τάφος του Αγαµέµνονα” στις Μυκήνες ή ο “τάφος του Φιλίππου” 

στη Βεργίνα, προκαλούσε πάντα ενθουσιασµό στην επιστηµονική κοινότητα και στο κοινό, ακόµη κι 

αν η πρόοδος της έρευνας οδηγούσε στην αµφισβήτηση ή και στην κατάρριψη του µύθου για την 

ταυτότητα του κατόχου του τάφου. Επιπλέον, η συχνότητα ανεύρεσης και η πληθώρα των ταφικών 

υλικών καταλοίπων, σε συνδυασµό µε την ποικιλία των ταφικών πρακτικών που υιοθετήθηκαν από τις 

αρχαίες κοινωνίες, ανέδειξαν τον ιδιαίτερο ρόλο των δεδοµένων από ταφικά αρχαιολογικά 

περιβάλλοντα στη εξέταση ζητηµάτων χρονολογικής, πολιτισµικής και κοινωνικής φύσης. 

 Ταφικά αρχαιολογικά περιβάλλοντα έγιναν αντικείµενο συστηµατικών ανασκαφών ήδη από το 

τέλος του 18ου αιώνα. Το ενδιαφέρον αρχικά εστιάστηκε στην προσπάθεια αναγνώρισης των 

κατασκευαστών των ανασκαπτόµενων τάφων. Σηµαντικός ήταν ο ρόλος των ταφικών ευρηµάτων στην 

ανάπτυξη µεθόδων τυπολογίας και την καθιέρωση του συστήµατος των τριών εποχών (λίθου, χαλκού 

και σιδήρου) στα επόµενα χρόνια. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τα δεδοµένα από ταφικά 

αρχαιολογικά περιβάλλοντα αποτέλεσαν τον κύριο όγκο των διαθέσιµων αρχαιολογικών δεδοµένων, 

ενώ η ανασκαφή οικισµών - µε κάποιες εξαιρέσεις – δεν προκαλούσε ακόµη έντονο επιστηµονικό 

ενδιαφέρον. Παράλληλα, τα ταφικά ευρήµατα καταλάµβαναν τον κύριο όγκο των συλλογών των 

µουσείων και αρχαιοδιφών της εποχής. Κατά το µεγαλύτερο µέρος του 19ου αιώνα οι µελετητές 

ασχολήθηκαν µε τις ταφικές τελετουργίες για εξέχοντα πρόσωπα της υψηλότερης κοινωνικής τάξης. 

Γενικότερα ζητήµατα κοινωνικής φύσης αναδεικνύονται στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου 

αιώνα.  

 Το πρώτο µισό του 20ου αιώνα το ενδιαφέρον αρχαιολόγων και ανθρωπολόγων µετατοπίστηκε 

από τα άτοµα στους “πολιτισµούς”2 και στη διάχυση των χαρακτηριστικών τους. Ανάµεσα στα 

στοιχεία που εξετάζονται γι’ αυτό το σκοπό είναι και οι ταφικές τελετουργίες που υιοθετούνται από τα 

µέλη επιµέρους κοινωνιών σε επιµέρους χρονολογικές περιόδους. Οι προ-διαδικαστικοί αρχαιολόγοι 
                                                 
1 Chapman, Kinnes & Randborg 1981 και Μελάς 2001, 15. Ο συγκεκριµένος όρος που χρησιµοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια 
θα µπορούσαµε να πούµε πως σχετίζεται περισσότερο µε τη µελέτη των ταφικών πρακτικών που τα υλικά τους κατάλοιπα 
προσφέρονται - όπως πολλοί πιστεύουν - ως σηµαντικοί δείκτες κοινωνικής διαστρωµάτωσης και συναφούς ιδεολογικής 
στρατηγικής. 
2 “πολιτισµός” µε την έννοια ενός σταθερά επαναλαµβανόµενου συνόλου τεχνουργηµάτων όπως ορίστηκε από τον G. Childe. 
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θεώρησαν ότι τα ταφικά έθιµα καθορίζονται από πρότυπα θρησκευτικού χαρακτήρα και εποµένως 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως διαγνωστικά χαρακτηριστικά για τον καθορισµό αρχαιολογικών 

πολιτισµών και την αναζήτηση πολιτισµικών επαφών και επιρροών3.  

 Το 1971, ο θεµελιωτής της διαδικαστικής αρχαιολογίας Lewis Binford, θεωρώντας τα ταφικά 

δεδοµένα ως αντανακλάσεις κοινωνικών προτύπων, πρότεινε τη χρησιµοποίησή τους στην αναζήτηση 

πολιτισµικών διακυµάνσεων στο εσωτερικό των κοινοτήτων. 

 Αυτή η άποψη αποτέλεσε ένα από τους βασικούς θεωρητικούς πυρήνες της Νέας 

Αρχαιολογίας στις δεκαετίες του ’60 και ’70. Σύµφωνα µ’ αυτή, οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι ένα 

σύστηµα από αλληλοσυνδεόµενα υποσυστήµατα, η ύπαρξη και η αλληλεπίδραση των οποίων 

ανακλάται στα κατάλοιπα του υλικού πολιτισµού. Η αξιωµατικά διατυπωµένη αλληλεπίδραση 

ανάµεσα στα κοινωνικά και ιδεολογικά υποσυστήµατα επέτρεψε στους εκπροσώπους της 

∆ιαδικαστικής Αρχαιολογίας να συµπεράνουν ότι η ταφική εθιµοτυπία και πρακτική συνδέεται άµεσα 

µε την κοινωνική διαστρωµάτωση µιας κοινότητας και τον κοινωνικό ρόλο των µελών της. Με άλλα 

λόγια η κοινωνική θέση ανακλάται άµεσα στην ταφική εθιµοτυπία και εποµένως η µελέτη της ταφικής 

εθιµοτυπίας οδηγεί στην εξαγωγή συµπερασµάτων για την κοινωνική θέση των νεκρών4. Με βάση τις 

νέες αυτές προσεγγίσεις, πρακτικές διαχείρισης του νεκρού, ταφική αρχιτεκτονική και συγκεντρώσεις 

τεχνέργων έπαψαν να χρησιµοποιούνται σαν ενδείξεις πολιτισµικής διάχυσης (cultural diffusion)5  ή 

µόδας και εντάχθηκαν στο πλαίσιο των µεταβλητών για τη µελέτη της οργάνωσης των αρχαίων 

κοινωνιών και την αναγνώριση ρόλων µέσα στην κοινωνία (social personae). Συζητήθηκε η σχέση 

ανάµεσα στην ενέργεια που αναλώθηκε για µια ταφή (στον τρόπο µεταχείρισης του σώµατος, στην 

κατασκευή του τάφου, στην ύπαρξη ή όχι τελετουργικής ταφικής συµπεριφοράς καθώς και τον τύπο, 

το µέγεθος και το είδος του σήµατος ενός τάφου) µε την κοινωνική θέση, το επάγγελµα και την 

οικονοµική επιφάνεια, την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και τον τρόπο θανάτου του 

νεκρού.  

 Τις τελευταίες δεκαετίες εντάθηκε ο προβληµατισµός σε σχέση µε τη φύση και το νόηµα των 

ταφικών δεδοµένων.  

 Οι εκπρόσωποι της Μετα-διαδικαστικής Αρχαιολογίας ανέπτυξαν τη δικής τους προσέγγιση 

στην ταφική αρχαιολογία µέσα από την κριτική στις αρχές της ∆ιαδικαστικής Αρχαιολογίας. 

Επεσήµαναν ότι η θεωρία των κοινωνικών ρόλων υποβαθµίζει τα άτοµα αποκλειστικά σε δράστες του 

κοινωνικού σκηνικού αγνοώντας κάθε περιθώριο ατοµικής απόφασης και δράσης. Με τη βοήθεια 

εθνοαρχαιολογικών παρατηρήσεων, κατέληξαν στο συµπέρασµα πως η ταφική εθιµοτυπία είναι στην 

καλύτερη περίπτωση µια έµµεση µόνο αντανάκλαση της κοινωνικής διαστρωµάτωσης. Η ταφική 

εθιµοτυπία δηλαδή, δεν είναι µια απλή-παθητική ανάκλαση της κοινωνικής θέσης των νεκρών αλλά 

περισσότερο µια εικόνα των αξιώσεων που προβάλλουν οι ζωντανοί σχετικά µε τις ιδιότητες και τη 
                                                 
3 Chapman & Randborg, 1981, 2-6, Renfrew & Bahn 2001, 21-37 και  Härke 1997, 20. 
4 Härke 1997, 19-21 και Brown 1995, 3-23. 
5 Για την εφαρµογή της θεωρίας της διάχυσης στην ερµηνεία ταφικών αρχαιολογικών περιβαλλόντων στην Ελλάδα βλ. 
Triantaphyllou 2001, 1-3. 
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θέση τους στην κοινωνία. Απ’ αυτή την άποψη, η ταφική εθιµοτυπία δεν αποτυπώνει πάντα την 

κοινωνική πραγµατικότητα, αλλά συχνά αποσκοπεί στην απόκρυψη ή τη διαστρέβλωσή της. 

Οι εκπρόσωποι της Μετα-διαδικαστικής Αρχαιολογίας τόνισαν το γεγονός ότι σε κάποια 

δεδοµένη στιγµή οι προϊστορικές κοινωνίες δηµιούργησαν χώρους προοριζόµενους αποκλειστικά για 

την ταφή των νεκρών, αποµακρύνοντάς τους έτσι από το οικιστικό περιβάλλον και εντάσσοντάς τους 

σε ένα ορατό, “ταφικό” περιβάλλον. Με αφετηρία αυτή την παρατήρηση επιχείρησαν τη διερεύνηση 

της σχέσης ανάµεσα στον οικισµό και το νεκροταφείο περιγράφοντάς τη µε όρους του αντιθετικού 

ζεύγους “ζωή-θάνατος”6. Έτσι, αµφισβητώντας τον αποκλειστικό ρόλο των ταφικών εθίµων ως 

εκφράσεις οικονοµικού και κοινωνικού χαρακτήρα και θεωρώντας τα ως γενικότερη πολιτισµική 

στάση απέναντι στο θάνατο, συσχετίζουν τα ταφικά έθιµα µε δοξασίες, φιλοσοφικές/εσχατολογικές 

αντιλήψεις, ψυχολογικές παραµέτρους και κίνητρα. Τα ταφικά δεδοµένα αποτελούν τελικά µια 

συµβολική γλώσσα η οποία πρέπει να προσεγγίζεται σαν ένα σύνολο και σε σχέση πάντα µε το 

χρονικό, χωρικό, κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουν. 

 Η συµβολή και των δύο προαναφερθέντων θεωρητικών τάσεων της αρχαιολογικής επιστήµης - 

της ∆ιαδικαστικής και της Μετα-διαδικαστικής - στον τρόπο θεώρησης των ταφικών δεδοµένων 

κρίνεται σηµαντική. Η κριτική που δέχτηκαν σχετίζεται, στην πρώτη περίπτωση µε τη µονοσήµαντη 

θεώρηση ενός σύνθετου φαινοµένου όπως η ταφική εθιµοτυπία, ενώ στη δεύτερη µε την απουσία 

ξεκάθαρης µεθοδολογίας7.   

 Εκτός από τις νέες θεωρητικές αναζητήσεις, τα τελευταία χρόνια εντάθηκε η συνεργασία της 

αρχαιολογίας µε άλλες επιστήµες όπως η γεωγραφία, η εθνογραφία και η φυσική ανθρωπολογία, ενώ 

για την επεξεργασία των ταφικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε µια σειρά από µεθόδους – από τον 

έλεγχο συσχέτισης κτερισµάτων µε παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία του νεκρού ως τη 

εφαρµογή ποσοτικών µεθόδων (όπως cluster analysis) µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.8 

 

                                                 
6 Baxevani 1997, 57-58. Βλ. και Hodder 1990. 
7 Για τη Μετα-διαδικαστική προσέγγιση των ταφικών εθίµων και για την κριτική που δέχτηκαν οι δύο θεωρητικές τάσεις  βλ. 
Härke 1997, 21 και Μελάς 2001. 
8 Renfrew & Bahn 2001, 38-41 και Chapman, Kinnes & Randborg, 1981, 6-10. 
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Σύγχρονες τάσεις στη µελέτη αρχαίων νεκροταφείων 

 

Οι σύγχρονες θεωρητικές αρχαιολογικές προσεγγίσεις ξεκινούν µε την αποδοχή της άποψης 

ότι η µορφή “αντίδρασης” ενός πολιτισµού στο θάνατο δεν είναι τυχαία αλλά συνειδητή, σκόπιµη και 

συνδεδεµένη µε την ανάγκη έκφρασης συγκεκριµένων πολιτισµικών αντιλήψεων9. Έτσι ασχολούνται 

κυρίως µε το πρόβληµα της αναζήτησης των νοηµάτων που εκφράζει αυτή η µορφή “αντίδρασης”, ενώ 

ταυτόχρονα προβληµατίζονται σχετικά µε τους  περιορισµούς στη χρήση και την αξιολόγηση των 

ταφικών δεδοµένων. 

Το νεκροταφείο αντιµετωπίζεται:  

 ως τµήµα του δοµηµένου από µια κοινωνία χώρου,  

 ως πεδίο κοινωνικών δηλώσεων των µελών µιας κοινωνίας, 

 ως ένας από τους κατεξοχήν χώρους έκφρασης του ιδεολογικού και θρησκευτικού 

εποικοδοµήµατος µιας κοινωνίας, 

 ως ο κυριότερος χώρος ανεύρεσης ανθρωπολογικών καταλοίπων. 

Η εξέταση των τεσσάρων παραπάνω όψεων των νεκροταφείων είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη 

κατανόηση των αρχαίων κοινωνιών καθώς µέσα απ’ αυτές µπορούν να µελετηθούν επιµέρους 

φαινόµενα και διαδικασίες (όπως για παράδειγµα το επίπεδο εξειδίκευσης ή η πορεία προς την 

αστικοποίηση) αλλά και γενικότερα ζητήµατα όπως το µέγεθος µιας κοινωνίας, ο βαθµός 

συνθετότητας και η δοµή της, το ιδεολογικό εποικοδόµηµα, η επικοινωνία µε άλλες κοινωνίες.10 

 Ως σηµαντικό τµήµα του δοµηµένου από µια κοινωνία χώρου, του χώρου δηλαδή που µια 

κοινωνία κατέχει και στον οποίο επεµβαίνει µε σκοπό τη διαχείρισή του,  ο χώρος του νεκροταφείου 

εξυπηρετεί την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών, επιλέγεται µε συγκεκριµένα κριτήρια και 

οργανώνεται µε βάση συγκεκριµένους κανόνες11. Ένας τόπος µπορεί να επιλέγεται από την κοινότητα 

για την κατασκευή του νεκροταφείου της είτε ως ο καταλληλότερος γι’ αυτό το σκοπό (π.χ. µια 

ανοιχτή έκταση, µε µικρή κατωφέρεια για την απορροή των υδάτων), είτε ως ο λιγότερο κατάλληλος 

για άλλες, παραγωγικές δραστηριότητες της κοινότητας (π.χ. µια περιοχή ακατάλληλη για 

καλλιέργεια), είτε ως κατάλληλος για επίτευξη άλλων στόχων (όπως για παράδειγµα τη δήλωση της 

παρουσίας µιας κοινότητας, την οριοθέτηση της περιοχής που της ανήκει και την νοµιµοποίηση των 

δικαιωµάτων της σε πηγές πλούτου µέσω της σύνδεσης των ζωντανών µελών της µε τους νεκρούς 

προγόνους)12. Η µορφολογία και η τοπογραφία της περιοχής του νεκροταφείου καθώς και η χωρική 

                                                 
9 Huntington & Metcalf 1979, 1 και Murphy 1998, 27. 
10 Brown 1981, 25-27. Βλ. και Κόνσολα 1984, 52. 
11 Η διαπίστωση κανονικοτήτων στις επιλογές µιας σειράς “συναφών” κοινωνιών ως προς τη χωρική συσχέτιση νεκροταφείου 
και οικισµού, µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να συµβάλλει στον εντοπισµό ή την αναγνώριση του οικισµού που σχετίζεται 
µε ένα συγκεκριµένο νεκροταφείο. Βλ. και Παπαθανασόπουλος 1981, 113.  
12 Για το ρόλο νεκροταφείων ή ταφικών κατασκευών ως νοητά και φυσικά σύνορα του χώρου µιας κοινότητας και ως τρόπου 
νοµιµοποίησης του δικαιώµατός της στην εκµετάλλευση κρίσιµων αλλά περιορισµένων πηγών πλούτου βλ. Chapman, Kinnes 
& Randborg 1981,  16-17 και Murphy 1998, 30-31. 
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σχέση νεκροταφείου και οικισµού, µπορούν να συµβάλουν στην εξέταση της σχέσης µιας κοινωνίας 

µε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον13.  

Ο τρόπος οργάνωσης του νεκροταφείου σε επιµέρους ενότητες14 και ο βαθµός οµοιοµορφίας ή 

διαφοροποίησης των ταφικών εθίµων και πρακτικών, αποτελούν ενδείξεις για το βαθµό και το είδος 

κοινωνικής διαφοροποίησης στο εσωτερικό µιας κοινότητας.15 Η θέση κάθε νεκρού µέσα στο 

νεκροταφείο ή σε επιµέρους ταφικά σύνολα, το είδος και η “αξία” κατασκευών και κτερισµάτων που 

τον συνοδεύουν και το είδος των ταφικών πρακτικών που χρησιµοποιήθηκαν, αποτελούν σε ένα βαθµό 

δηλώσεις16 σχετικές είτε µε την οικονοµική επιφάνεια και την κοινωνική θέση που κατείχε ο νεκρός 

όσο ήταν στη ζωή, είτε µε τη αντίστοιχη θέση που επιθυµούν να διατηρήσουν ή να καταλάβουν οι 

“πενθούντες”.17 Απ’ αυτή την άποψη η ταφική εθιµοτυπία είναι ένας κώδικας µε τα δικά του σύµβολα 

και η κοινωνική δοµή - ως ένα σύνολο παγιωµένων αλλά και συνεχώς αναδιαπραγµατευόµενων ρόλων 

- εκφράζεται σε ένα βαθµό µε τέτοιου είδους σύµβολα.18  

Η άµεση συσχέτισή του µε το θέµα του θανάτου αναδεικνύει το νεκροταφείο ως έναν από τους 

κατεξοχήν χώρους έκφρασης του ιδεολογικού και θρησκευτικού εποικοδοµήµατος µιας κοινωνίας. Η 

ταφική εθιµοτυπία και τελετουργία, όσο µπορούµε να τη διακρίνουµε µέσα από τη θέση δηµιουργίας 

του νεκροταφείου19, την ταφική αρχιτεκτονική20 και τις κάθε είδους πρακτικές διαχείρισης21 και 

κτέρισης των νεκρών22, µας δίνει ενδείξεις για τις µεταφυσικές αντιλήψεις των µελών µιας κοινωνίας 

και τη σχέση των ζωντανών µε τους νεκρούς - γενικά, αλλά και µε συγκεκριµένες “κατηγορίες 

νεκρών” όπως οι νεκροί παλιότερων περιόδων ή εκείνοι που έπεσαν στο πεδίο της µάχης23. Από την 

άλλη µεριά, θρησκεία και κοινωνία φαίνεται πολλές φορές να συνδέονται άµεσα. Η διαχείριση των 

νεκρών µπορεί να αποτελεί τον πυρήνα µιας “πολιτειακής” θρησκείας που συνενώνει µια κατά τα 

άλλα ανοµοιογενή κοινωνία ή ένα ευρύτερο πολιτισµικό σύνολο.24 Μέσα από τη µελέτη της ταφικής 

                                                 
13 Branigan 1998, 14-19. 
14 Ως επιµέρους ενότητες µπορούν να αντιµετωπιστούν τα διακριτά τµήµατα ενός νεκροταφείου το καθένα από τα οποία 
χρησιµοποιείται από ένα τµήµα της κοινότητας µε κοινά χαρακτηριστικά φυλετικής, συγγενικής, επαγγελµατικής, 
κοινωνικής, ηλικιακής ή άλλης φύσης. Αντίστοιχη οµαδοποίηση µπορεί να υπάρχει και µέσα σε µια επιµέρους ενότητα του 
νεκροταφείου, π.χ. ένα ταφικό συγκρότηµα που ενσωµατώνει µια οµάδα τάφων. 
15 Βλ. και παραπάνω, σελ. 2, υποσηµείωση 4. 
16 Οι δηλώσεις αυτές µάλιστα συχνά φτάνουν στα όρια της επίδειξης. Για παράδειγµα, οι περισσότερες ιστορικές αναφορές 
που έχουµε για την ταφική νοµοθεσία της αρχαίας Αθήνα αναφέρονται σε νόµους που στοχεύουν στον περιορισµό πράξεων 
επίδειξης.  Βλ. Boardman & Kurtz 1994, 85.  
17 Triantaphyllou 2001, 1-3.  
18 Morris 1997, 4-10, Murphy 1998, 36-37 και Brown 1981, 29-30. 
19 Για παράδειγµα, η δηµιουργία αρκετών νεκροταφείων από τη Μυκηναϊκή εποχή και εξής στα δυτικά των οικισµών 
σχετίζεται -σύµφωνα µε µια άποψη- µε την πίστη ότι η χώρα των νεκρών βρίσκεται στη δύση. Γενικότερα, η κατασκευή των 
νεκροταφείων έξω από τους οικισµούς, εκτός από προφανείς πρακτικούς λόγους φαίνεται να σχετίζεται µε την αντίληψη περί 
µιάσµατος του νεκρού και των πενθούντων. Βλ. σχετικά Boardman & Kurtz 1994, 40  και 183. 
20 Για παράδειγµα, η ενσωµάτωση ενός παλιότερου τάφου σε ένα µεταγενέστερο ταφικό συγκρότηµα. 
21 Για παράδειγµα, στις περιπτώσεις των τάφων µε πολλές διαδοχικές χρήσεις, ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται τα 
υπολείµµατα µιας παλιότερης ταφής.   
22 Για παράδειγµα η κτέριση ενός νεκρού µε τα εργαλεία της δουλειάς του. 
23 Για παράδειγµα, η δηµιουργία ενός κενοτάφιου στο νεκροταφείο για τους νεκρούς ενός πολέµου, και η ταφή τους στο χώρο 
της µάχης στην οποία έπεσαν.  
24 Morris 1997, 50-60. 
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εθιµοτυπίας εποµένως µπορεί να εξεταστεί και το θέµα των σχέσεων ανάµεσα σε επιµέρους 

κοινότητες - µέλη ενός πολιτισµικού συνόλου25. 

Ως ο κυριότερος χώρος ανεύρεσης ανθρωπολογικών καταλοίπων, τα νεκροταφεία παρέχουν 

σηµαντικές ενδείξεις για τη δηµογραφία των αρχαίων κοινωνιών: το µέγεθος, τη δοµή και τη δυναµική 

πληθυσµών του παρελθόντος. Το πρώτο βήµα είναι η αναγνώριση της ηλικίας και του φύλου των 

σκελετών26, απαραίτητο για περαιτέρω πιο σύνθετες αναλύσεις (µέσος όρος ζωής για κάθε ηλικιακή 

οµάδα, επίπεδα θνησιµότητα κλπ). Επίσης, η παλαιοδηµογραφία και η παλαιοπαθολογία 

χρησιµοποιούν µια σειρά από εξειδικευµένες µεθόδους παρατήρησης και ανάλυσης του σκελετικού 

υλικού (σύνθεση οστών, οδοντικές υποπλασίες και φθορές, σκελετική παθολογία) για την εξέταση του 

αριθµού και της πυκνότητας του πληθυσµού σε µια αρχαία κοινωνία, της διατροφής και των 

ασθενειών, του µέσου όρου ζωής για κάθε ηλικιακή οµάδα, της γενετικής κινητικότητας, της 

προσαρµογής στο περιβάλλον κλπ. 

Η διαχείριση των νεκρών µελετάται από την παλαιοδηµογραφία σε ένα επιπλέον άξονα, τη 

διανοµή των υποοµάδων (φύλου, ηλικίας, επαγγέλµατος κλπ) µέσα στα χωρικά πλαίσια του 

νεκροταφείου αλλά και σε σχέση µε τις απλές και τις πολλαπλές ή διαδοχικές ταφές. Η µελέτη τέτοιων 

διανοµών αποσκοπεί στη διαπίστωση της οµοιόµορφης πρόσβασης όλων των υποοµάδων µιας 

κοινότητας στην ταφική περιοχή ή τον αποκλεισµό µερίδας του πληθυσµού από το συγκεκριµένο χώρο 

ταφής µε βάση το φύλο, την ηλικία ή άλλους παράγοντες.27 

Εκτός από την αναζήτηση τρόπων σύνδεσης των κάθε είδους ταφικών δεδοµένων µε την 

κατανόηση διαφορετικών όψεων των αρχαίων κοινωνιών, οι σύγχρονες επιστηµονικές θεωρήσεις 

προσπάθησαν να προσδιορίσουν και τους περιορισµούς στην αξιοποίηση των δεδοµένων αυτών.  

Τα δεδοµένα που διαθέτουµε για τη µελέτη της ταφικής εθιµοτυπίας αρχαίων κοινωνιών 

προέρχονται από γραπτές πηγές που περιγράφουν και εξηγούν τα ταφικά έθιµα, αναπαραστάσεις των 

τελετουργικών εθίµων στην τέχνη και υλικά κατάλοιπα των ίδιων των τελετουργικών εθίµων. 

 Γραπτές πηγές που περιγράφουν και εξηγούν τα τελετουργικά έθιµα. Είναι η πιο πλούσια σε 

πληροφορίες πηγή αλλά η σπανιότητά της την καθιστά δύσχρηστη ενώ στις προϊστορικές 

κοινωνίες απουσιάζει εντελώς. Επιπλέον, η ανάλυση µιας τέτοιας πηγής είναι η µεµονωµένη 

ανάλυση ενός και µόνο επεισοδίου. Το πρόβληµα είναι πώς επιτυγχάνεται η επαγωγή από ένα 

γεγονός σε ευρύτερα συστήµατα τελετουργικής πράξης. Οι επιτύµβιες επιγραφές παρουσιάζουν 

τις περισσότερες φορές µια εικόνα όχι ρεαλιστική αλλά ιδανική, σύµφωνα µε τα τελετουργικά 

                                                 
25 Το θέµα σχετίζεται περισσότερο µε τις ανταλλαγές πολιτισµικών επιρροών παρά µε απόπειρες ερµηνείας συµπεριφορών. 
Βλ. Voutsaki 1998, 41.  
26 Το φύλο και η ηλικία των νεκρών είναι παράµετροι ιδιαίτερα χρήσιµοι για τη µελέτη µιας σειράς θεµάτων. Η εφαρµογή 
των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν (θέση στο νεκροταφείο, αρχιτεκτονική, κτερίσµατα, ταφικές πρακτικές) σε περιπτώσεις 
παιδικών ταφών µπορεί να συµβάλει στη µελέτη της κληρονοµικότητας στη νοµή της εξουσίας σε µια κοινότητα. Επίσης, η 
εξέταση της ηλικίας και του φύλου των νεκρών κάποιων “σηµαντικών” τάφων µε διαδοχικές χρήσεις µπορεί να συµβάλει στη 
µελέτη του τρόπου οργάνωσης προϊστορικών κοινωνιών (ύπαρξη θρησκευτικής ή πολεµικής ελίτ, σύνδεση της εξουσίας µε 
µία οικογενειακή µονάδα κλπ).  Βλ. σχετικά Maggidis 1998, 91-95 και Maggidis 2000, 190. 
27 Βλ. Buikstra 1981, 123-125, Chapman, Kinnes & Randborg 1981, 19-20 και Triantaphylopoulou 2001, 30-47. Για µια  
υποδειγµατική περίπτωση ενδελεχούς µελέτης οστεολογικού υλικού από νεκροταφείο βλ. Carter 1998 II, 503-537. 
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έθιµα της εποχής. Οι περισσότερες δεν βρίσκονται καν συνδεδεµένες µε την ταφή για την οποία 

κατασκευάστηκαν αλλά αποµακρυσµένες από το αρχικό τους περιβάλλον, συχνά σε δεύτερη 

χρήση ως οικοδοµικό υλικό. Άλλες γραπτές πηγές είναι διαµορφωµένες σε ένα βαθµό από τους 

περιορισµούς του λογοτεχνικού ύφους,28 

 Αναπαραστάσεις των τελετουργικών εθίµων στην τέχνη. Είναι έµµεσες πηγές και θα πρέπει να 

εξετάζονται µε προσοχή και σε συνδυασµό πάντα µε άλλες µαρτυρίες, 

 Υλικά κατάλοιπα των ίδιων των τελετουργικών εθίµων. Μας επιτρέπουν να µεταφράσουµε τη 

µεταβλητότητα των συµβόλων σε συγκεκριµένες πράξεις και να την παρακολουθήσουµε µέσα στο 

χώρο και στο χρόνο - όσο έχει προχωρήσει η αρχαιολογική έρευνα πεδίου. Η αρχαιολογική 

µαρτυρία δεν είναι κατ’ ανάγκη “καλύτερη” από τις γραπτές  ή τις εικονιστικές πηγές. Υπάρχει σε 

µεγάλες ποσότητες αλλά έχει και ένα µειονέκτηµα που πηγάζει από το γεγονός ότι αποτελεί µέρος 

µόνο της ταφικής τελετουργίας και όχι κατ’ ανάγκη το πιο σηµαντικό. Μόνο µερικές πλευρές της 

ταφικής τελετουργίας αφήνουν αναγνωρίσιµα υλικά κατάλοιπα. Ο βαθµός διατήρησης ενός 

ταφικού αρχαιολογικού περιβάλλοντος εξαρτάται από το περιβάλλον και τις συνθήκες 

κατάχωσης, το είδος της ταφικής πρακτικής που υιοθετήθηκε και το υλικό κατασκευής των 

αντικειµένων που χρησιµοποιήθηκαν.29 Ο αριθµός των διαθέσιµων αρχαιολογικών δεδοµένων 

εξαρτάται επίσης από την πρόοδο της έρευνας. Έτσι, ο αριθµός των νεκροταφείων στην περιοχή 

µιας αρχαίας κοινότητας µπορεί να είναι ο πραγµατικός ή απλώς ο γνωστός σε µας µε βάση το ως 

τώρα επίπεδο αρχαιολογικής γνώσης.30 Ταυτόχρονα η αναζήτηση κοινών χαρακτηριστικών και 

κανονικοτήτων είναι µια διαδικασία υποκειµενική αφού οι µελετητές θα πρέπει καταρχήν να 

αποφασίσουν ποια στοιχεία είναι άξια µελέτης.31 

Φαίνεται λοιπόν πως κάθε κατηγορία δεδοµένων χαρακτηρίζεται από τις δικές της αδυναµίες. Για τη 

συµπλήρωση εποµένως των κενών αλλά και για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της κάθε κατηγορίας 

δεδοµένων απαιτείται η συνεκτίµησή της µε τις υπόλοιπες κατηγορίες. 

 Η θεωρητική αποδοχή της ταφικής εθιµοτυπίας ως συµβολική γλώσσα οδηγεί στην απόπειρα 

αποκωδικοποίησής της µε τη βοήθεια των υλικών καταλοίπων. Η αναζήτηση του νοήµατος κάθε 

επιµέρους πράξης µπορεί να παραπλανήσει και να οδηγήσει σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. Εποµένως, 

µέσα στο σύνολο των ανασκαφικών στοιχείων, κάθε κατηγορία δεδοµένων θα πρέπει να µελετάται σε 

συσχετισµό µε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες32. Για παράδειγµα, η κτέριση του νεκρού µπορεί να 

εξεταστεί µόνο κάτω από το φως όλων των άλλων ειδών ταφικής µαρτυρίας, και αυτά πάλι µόνο σε 

σχέση µε τα δεδοµένα κτέρισης του νεκρού. Μια συνήθης υπόθεση είναι ότι η πληθώρα κτερισµάτων 

δείχνει ότι ο νεκρός ήταν κάποιο επιφανές µέλος της κοινωνίας. Συχνά όµως η µεγάλη ποσότητα 
                                                 
28 Morris 1997, 53 και 197. 
29 Βλ. και Γεωργουλάκη 2001, 47.  
30 Για τους περιορισµούς στην αξιοποίηση των υλικών ταφικών καταλοίπων βλ. και Härke 1997, 22-23. 
31 Για παράδειγµα βλ. και Randsborg 1973, 565-570. Ο Randsborg, για τη µελέτη της κοινωνικής διαφοροποίησης σε 
κοινωνίες της εποχής του χαλκού, εφαρµόζει ποσοτικές µεθόδους αναζητώντας κανονικότητες στα εισηγµένα µετάλλινα 
κτερίσµατα τάφων. Για την επιλογή των δεδοµένων που εξετάζει ξεκινά από την παραδοχή πως η αξία τέτοιου είδους 
αντικειµένων, σε πρώιµες κοινωνίες είναι ίση µε το βάρος του µετάλλου.  
32 Härke 1997, 21-22. 
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κτερισµάτων σχετίζεται µε την τάση για επίδειξη ενώ ο περιορισµένος αριθµός τους σχετίζεται µε την 

τάση για λιτότητα και µέτρο. Σύµφωνα µε άλλες απόψεις, όσο µεγαλύτερες πιέσεις δέχεται µια οµάδα, 

τόσο πιο εµφατικά προσδιορίζει συµβολικά τον εαυτό της σε σχέση µε τους γείτονες και τους 

αντιπάλους της. Έτσι, σε µια κοινωνία µε υψηλό επίπεδο σταθερότητας τα κτερίσµατα τείνουν να 

γίνουν πενιχρά µε την πάροδο του χρόνου.33 Ακόµη, η συσσώρευση κτερισµάτων µπορεί να µην 

καθρεπτίζει µια πραγµατική άποψη της κοινωνικής δοµής αλλά αντίθετα, να σχετίζεται µε την 

παραποίησή της.34 Σ’ αυτά τα πλαίσια, οι ταφές ατόµων ανώτερων κοινωνικών τάξεων συχνά 

χαρακτηρίζονται από λιτότητα ενώ οι ταφές ατόµων από µεσαία ή χαµηλότερα στρώµατα συχνά 

χαρακτηρίζονται από µια τάση για επίδειξη.35 Εποµένως τα κτερίσµατα δεν µπορούν να τα θεωρούν 

από µόνα τους δείκτες πλούτου αλλά θα πρέπει και αυτά να µελετώνται στα πλαίσια του συνόλου των 

ενδείξεων. Ένα τέτοιο σύνολο ενδείξεων αναφορικά µε την εξέταση της ενδεχόµενης θέσης ενός 

νεκρού (οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής) θα µπορούσε να αποτελείται από τις παρακάτω 

συνιστώσες36: 

1. ταφική κατασκευή στην οποία έχει τοποθετηθεί ο νεκρός 

 τύπος  
 µέγεθος 
 δοµικά υλικά 
 ποιότητα - επιµέλεια κατασκευής (κανονικότητα σχήµατος, κατεργασία κατασκευαστικών 

στοιχείων), 
 

2. θέση της ταφικής κατασκευής 

 σηµείο του νεκροταφείου στο οποίο βρίσκεται η ταφική κατασκευή (άµεση χωρική σχέση µε 
σηµαντικά κοινόχρηστα σηµεία π.χ. πλακόστρωτα, εξέδρες, βωµοί κλπ) 

 πυκνότητα κατασκευών (πόσο ελεύθερο χώρο έχει γύρω της η ταφική κατασκευή, 
καταπάτησή της ή όχι από µεταγενέστερες κατασκευές, κλπ), 

 

3. κτερίσµατα 

 ποσότητα 
 είδος (αντικείµενα κύρους π.χ. σφραγίδες,  αντικείµενα εξουσίας π.χ. σκήπτρο) 
 αξία (εισαγόµενα αντικείµενα, από πολύτιµα υλικά, έργα τέχνης ή εξειδικευµένης 

τεχνικής),37 
 

4. ταφικές πρακτικές 

 τύπος ταφικής πρακτικής 
 άσκηση τελετουργιών σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
 αριθµός ανθρώπων που συµµετέχουν - χρόνος που διαρκούν οι τελετουργίες, 

 
5. φύλο και ηλικία του νεκρού. 

                                                 
33 Morris 1997, 35-36 και 131-132 
34 Από µια άποψη, στο θάνατο οι άνθρωποι γίνονται ότι δεν υπήρξαν στη ζωή τους. Βλ. σχετικά Τουµούλης 1999, 110-111. Η 
παραποίηση της πραγµατικής εικόνας µιας κοινωνίας µέσα από το νεκροταφείο της δεν σχετίζεται µόνο µε την προσπάθεια 
διατύπωσης κοινωνικών δηλώσεων. Τα νεκροταφεία συχνά δίνουν µια ιδεατή εικόνα των πραγµάτων ή µια άποψη του πώς 
έβλεπαν τα πράγµατα οι χρήστες τους. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια γίνεται κατανοητή η παρουσία ξίφους και λόγχης σε παιδική 
ταφή στο Φουρνί Αρχανών. Βλ. σχετικά Myhly 1992, 171-174. 
35 Voutsaki 1998, 41. 
36 Βλ. σχετικά Maggidis 1998, 90, Soles 1988, 50-51 και Tainter 1978, 105-137. 
37 Εννοείται πως ορισµός της αξίας και του νοήµατος κάθε αντικειµένου δεν είναι αυτονόητος αλλά  εξαρτάται από µια σειρά 
παραγόντων οι οποίοι θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.   
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 Το σύνολο των ανασκαφικών δεδοµένων θα πρέπει µε τη σειρά του να συνεξετάζεται µε 

δεδοµένα από άλλα αρχαιολογικά περιβάλλοντα (οικισµούς, ιερά κλπ). Για παράδειγµα η δραµατική 

µείωση στον αριθµό των κτερισµάτων από τα νεκροταφεία της Κορίνθου γύρω στο 750 π.Χ. δεν 

µπορεί να αξιολογηθεί χωρίς να συνυπολογιστεί η αντίστοιχη αύξηση  των αναθηµάτων στα ιερά της 

ίδια περιόδου. Το πρώτο στοιχείο χωρίς το δεύτερο θα ανακινούσε “εσφαλµένα” ερωτήµατα και θα 

οδηγούσε αντίστοιχα σε “εσφαλµένα” συµπεράσµατα38. 

 Ένα επιπλέον πρόβληµα στη µελέτη της ταφικής εθιµοτυπίας είναι η δυσκολία ερµηνείας των 

διαφοροποιήσεων που παρατηρούνται στις ταφικές πρακτικές.  Συχνά δηλαδή, είναι ιδιαίτερα δύσκολη  

η απόδοση τέτοιων διαφοροποιήσεων σε διαφορές χρονολογικές, θρησκευτικές, διαφορές τοπικών 

εθίµων ή διαφορές στις συνήθειες υποοµάδων που συγκροτούνται στο εσωτερικό µιας κοινωνίας µε 

κριτήρια επαγγελµατικά, φυλετικά ή άλλα. Ένα στοιχείο που επηρεάζει την κατανόηση τέτοιων 

φαινοµένων είναι η γεωγραφική κλίµακα µε βάση την οποία τα µελετάµε. Η συλλογική θεώρηση ενός 

ευρύτερου πολιτισµικού συνόλου - µειώνοντας την αποσπασµατικότητα της έρευνας - µπορεί να 

συµβάλλει στην ουσιαστικότερη κατανόηση των διαφοροποιήσεων και των ιδιαιτεροτήτων κάθε µιας 

από τις περιπτώσεις ενός τέτοιου συνόλου39. Το πρόβληµα βέβαια που ανακύπτει σ’ αυτή την 

περίπτωση είναι ο µεγάλος όγκος των δεδοµένων που θα πρέπει να µελετηθούν. 

 Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα αρχαιολογικά ταφικά δεδοµένα αποτελούν 

την πλειοψηφία των διαθέσιµων δεδοµένων για τη µελέτη της ταφικής εθιµοτυπίας και τη σύνδεσή της 

µε τη γενικότερη µελέτη των αρχαίων κοινωνιών. Οι περιορισµοί στην αξιοποίησή των ταφικών 

αρχαιολογικών δεδοµένων σχετίζονται µε την πληρότητά τους (αναλογία του “τί υπήρχε” σε σχέση µε 

το “τί έχει διατηρηθεί”, “τί έχει αποκαλυφθεί” και “τί έχει µελετηθεί”), την αξιοπιστία τους (επιλογές 

στα ταφικά έθιµα µε σκοπό τη ρεαλιστική ή την εξιδανικευµένη εικόνα της πραγµατικότητας) και τη 

δυνατότητα ή όχι αναγωγής από τη συγκεκριµένη περίπτωση σε ευρύτερα συστήµατα. Οι περιορισµοί 

στην αξιοποίηση των ταφικών δεδοµένων αµβλύνονται µε: 

 τη συνεξέτασή τους µε δεδοµένα από άλλες πηγές (γραπτές πηγές και αναπαραστάσεις της 

τέχνης), 

 τη συνεξέτασή τους µε αρχαιολογικά δεδοµένα από άλλα αρχαιολογικά περιβάλλοντα (οικισµούς, 

ιερά κλπ), 

 τη συνεξέταση όλων των ειδών των ταφικών υλικών καταλοίπων, 

 το συνδυασµό της έρευνας µέσα στα πλαίσια ενός νεκροταφείου µε την έρευνα στα πλαίσια 

ευρύτερων πολιτισµικών συνόλων.  

Σε κάθε περίπτωση, η προσεκτική και συστηµατική µελέτη του ταφικού αρχαιολογικού περιβάλλοντος 

µπορεί να µην αποτελεί πάντα εγγύηση για τη λύση ορισµένων προβληµάτων, αλλά τουλάχιστον µας 

                                                 
38 Morris 1997, 32-33. 
39 Morris 1997, 33. 
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επιτρέπει να διατυπώσουµε ενδιαφέροντα ερωτήµατα που διαφορετικά µπορεί να διέφευγαν της 

προσοχής µας. 

 
 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
 
 Τα υπάρχοντα συστήµατα που ασχολούνται µε την τεκµηρίωση νεκροταφείων µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: 
 

α) Συστήµατα καταγραφής ανασκαφικών δεδοµένων από αρχαία νεκροταφεία 

Για την διαχείριση ανασκαφικών δεδοµένων έχουν δηµιουργηθεί διάφορες βάσεις δεδοµένων40. 

Είναι σχεδιασµένες για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες περιγραφής ενός συγκεκριµένου 

νεκροταφείου. Έτσι δε µπορούν να έχουν καθολική εφαρµογή και η χρήση τους περιορίζεται στη 

συγκεκριµένη περίπτωση για την οποία δηµιουργήθηκαν. Επιπλέον εστιάζοντας στα ανασκαφικά 

δεδοµένα µιας συγκεκριµένης θέσης, δεν ασχολούνται επαρκώς µε τις χωρικές σχέσεις ανάµεσα σε 

διαφορετικές θέσεις (νεκροταφεία - οικισµούς). 

 

β) Συστήµατα παρουσίασης - προβολής αρχαιοτήτων41 

Απευθύνονται στο ευρύ κοινό και δεν προχωρούν στην ανάλυση σε βάθος όλων των παραµέτρων 

που απαιτούνται για τη µελέτη επιστηµονικών αρχαιολογικών ζητηµάτων. 

 

γ) Συστήµατα τεκµηρίωσης σύγχρονων νεκροταφείων 

Ασχολούνται µε συγκεκριµένες κατηγορίες νεκροταφείων, όπως για παράδειγµα νεκροταφεία 

εθνικών οµάδων ή νεκροταφεία που δηµιουργήθηκαν για τα θύµατα κάποιου πολέµου. Εστιάζουν 

σε διαφορετικά ζητήµατα όπως η αναζήτηση γενεαλογιών των νεκρών µέσα από αρχειακές πηγές 

και επιτύµβιες επιγραφές. 

 
 
 
Ελλείψεις - προβλήµατα των υπαρχόντων συστηµάτων  
 
 Οι “οµάδες” µελέτης αρχαίων νεκροταφείων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις εφορείες 

αρχαιοτήτων, τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, άλλους ερευνητικούς οργανισµούς (π.χ. ξένες 

αρχαιολογικές σχολές) και σε ανεξάρτητους/ιδιώτες ερευνητές. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

                                                 
40 Βλ. για παράδειγµα τις βάσεις δεδοµένων που δηµιουργήθηκαν για την διαχείριση των ανασκαφικών δεδοµένων από τη 
νεκρόπολη του αρχαίου Μεταπόντιου στην Κάτω Ιταλία, Carter 1998 I, 455-475. 
41 Παράδειγµα τέτοιου συστήµατος αποτελεί η βάση δεδοµένων που δηµιουργήθηκε από την International Catacomb Society. 
http://www.catacombsociety.org/archive.html  
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σταδιακή αποδοχή της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καταγραφή των δεδοµένων από όλες 

τις παραπάνω οµάδες για προφανείς λόγους (δυνατότητα αποθήκευσης και εύκολης αναζήτησης 

µεγάλου όγκου δεδοµένων, δυνατότητα γρήγορης ανάλυσης των υπαρχόντων δεδοµένων κλπ).  

 Σ’ αυτά τα πλαίσια, κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιµη η ύπαρξη σταθερών και κοινά αποδεκτών 

σχηµάτων οργάνωσης των δεδοµένων µε σκοπό τη “συµβατότητα” των διαφορετικών οµάδων 

συλλογής δεδοµένων και την κατάργηση της αναγκαστικής ταύτισης της οµάδας καταγραφής µε την 

οµάδα ανάλυσης των δεδοµένων. Έτσι δεν θα απαιτείται η σχεδίαση ενός νέου συστήµατος για κάθε 

περίπτωση µελέτης ενώ τα δεδοµένα από ένα νεκροταφείο ή µια οµάδα νεκροταφείων θα µπορούν να 

αναλύονται από διαφορετικές ερευνητικές οµάδες και µε διαφορετικές µεθόδους χωρίς να απαιτείται  

κάθε φορά η εκ νέου συγκέντρωση και καταχώρισή τους.42 Γίνεται λοιπόν φανερή η ανάγκη για τη 

σχεδίαση καταρχήν ενός εννοιολογικού µοντέλου ανεξάρτητου από τις συγκεκριµένες εφαρµογές 

υλοποίησης, σύµφωνου µε τα αποδεκτά πρότυπα (standards) τεκµηρίωσης και κατάλληλου για την 

τεκµηρίωση - κατά το δυνατόν - του συνόλου των περιπτώσεων αρχαίων νεκροταφείων. 

 Από τα παραπάνω διαφαίνεται η έλλειψη ενός συστήµατος τεκµηρίωσης αρχαίων 

νεκροταφείων το οποίο: 

α) θα είναι σχεδιασµένο για την τεκµηρίωση όλων των αρχαίων νεκροταφείων και όχι µιας 

συγκεκριµένης µορφής, µιας συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου ή µιας συγκεκριµένης ανασκαφής,  

β) θα προορίζεται για την εξυπηρέτηση αναγκών της αρχαιολογικής έρευνας και όχι για την 

παρουσίαση αρχαιοτήτων στο κοινό και εποµένως θα είναι σχεδιασµένο έτσι που  

• να λαµβάνει υπόψη τις αποδεκτές µεθοδολογικές προσεγγίσεις της σύγχρονης έρευνας  

• και να προχωράει σε ικανοποιητικό επίπεδο ανάλυσης του θέµατος.  

                                                 
42 Κάλλας 2000, 67-74, 55-107 και 152-153. 



Σύστηµα Τεκµηρίωσης Αρχαίων Νεκροταφείων 

 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 Το σύστηµα στοχεύει στο να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη και ευκολότερη 

αρχαιολογική µελέτη του πεδίου γνώσης των αρχαίων νεκροταφείων προτείνοντας ένα ενιαίο τρόπο 

εννοιολογικής σχεδίασης των αρχαιολογικών πληροφοριών που απαιτούνται για την επιστηµονική 

περιγραφή του συγκεκριµένου πεδίου γνώσης - ανεξάρτητο κατά το δυνατόν από τις ιδιαιτερότητες 

κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης ή µεθοδολογικής προσέγγισης - και ένα εργαλείο για τη συγκέντρωση 

και τη διαχείριση αντίστοιχων διαθέσιµων δεδοµένων. Η δηµιουργία ενός ενιαίου εννοιολογικού 

µοντέλου τεκµηρίωσης ταφικών δεδοµένων δεν αποσκοπεί τόσο στη δυνατότητα καταγραφής πλήθους 

στοιχείων αλλά - κυρίως - στη δυνατότητα διερεύνησης διαφορετικών ερωτηµάτων ανάλογα µε τις 

ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε αρχαιολογικής µελέτης στην οποία θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα. 

 Το σύστηµα δεν αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωµένων και οριστικών λύσεων των 

ερευνητικών προβληµάτων. Η µελέτη της ταφικής εθιµοτυπίας και τελετουργίας δεν είναι δυνατόν να 

στηριχθεί αποκλειστικά στην επεξεργασία αρχαιολογικών δεδοµένων από ταφικά περιβάλλοντα. 

Απαιτείται επιπλέον η συνεξέταση αντίστοιχων δεδοµένων από άλλα αρχαιολογικά περιβάλλοντα 

καθώς και η µελέτη δεδοµένων από άλλες διαθέσιµες πηγές.43 Ο στόχος του συστήµατος σχετίζεται 

περισσότερο µε τη συστηµατοποίηση της µελέτης η οποία θα οδηγήσει στη διατύπωση ερωτηµάτων 

που διαφορετικά µπορεί να διέφευγαν της προσοχής µας, καθώς και τη συµβολή στην προσπάθεια 

απάντησης των ερωτηµάτων αυτών µε τη χρήση των ταφικών αρχαιολογικών δεδοµένων. Σ’ αυτά τα 

πλαίσια, το προτεινόµενο εννοιολογικό µοντέλο, µε το µεγάλο βαθµό ανάλυσης-αποδόµησης των 

στοιχείων που απαρτίζουν ένα ταφικό περιβάλλον, στοχεύει στον εντοπισµό και την µελέτη 

αρχαιολογικών συµφραζοµένων που σχετίζονται µε δράσεις και συµπεριφορές ατόµων ή οµάδων. 

 Τέλος, το σύστηµα εστιάζει στην ίδια την τεκµηρίωση των αρχαιολογικών δεδοµένων και 

λιγότερο - κατά το δυνατόν - στην ερµηνεία τους. Η ερµηνεία των διαθέσιµων δεδοµένων προκύπτει 

στη συνέχεια από τη µελέτη τους µε βάση τη θεωρητική προσέγγιση που επιλέγεται κάθε φορά και η 

οποία µε τη σειρά της µπορεί σε ένα βαθµό να ελεγχθεί µε την εφαρµογή της στο ίδιο σύνολο 

δεδοµένων44.  

 Βέβαια η ερµηνεία υπεισέρχεται αναγκαστικά σε ένα βαθµό στο σύστηµα. Καταρχήν, η ίδια η 

επιλογή των δεδοµένων προς τεκµηρίωση συνιστά σε ένα βαθµό ερµηνεία. Το θέµα αυτό 

αντιµετωπίστηκε στην παρούσα φάση µε την αναλυτική εξέταση όλων των σύγχρονων επιστηµονικών 

θεωρητικών προσεγγίσεων των  αρχαίων νεκροταφείων. Το θέµα επίσης της πιθανής ανάγκης για 
                                                 
43 Βλ. παραπάνω, σελ. 6-10. 
44 Για παράδειγµα, η δήλωση της ύπαρξης λιθόστρωτης εξέδρας πάνω από κυκλαδικούς τάφους της πρώιµης εποχής του 
χαλκού, και η λεπτοµερής περιγραφής της εµπίπτει περισσότερο στους στόχους του συστήµατος. Η ερµηνεία της ως σήµα 
του τάφου  (Doumas 1973, 560, ο.π. 1994, 118 και Mylonas 1959, 91, 95, 104) έπεται και εξαρτάται από τη µεθοδολογική 
προσέγγιση του µελετητή των δεδοµένων. Αντίστοιχα και η ερµηνεία της συσσώρευσης λίθων µέσα σε κυκλαδικούς τάφους 
ως προσπάθεια “πίεσης των µελών του νεκρού” (Τσούντας 1898, 147-8. Βλ. και Ντούµας 1990, 93 σχετικά µε το “φόβο του 
νεκρού” και Μελάς 2001, 21). 



Σύστηµα Τεκµηρίωσης Αρχαίων Νεκροταφείων 

 13

µελλοντική συµπλήρωση του συστήµατος µε δεδοµένα που θα προκύψουν από νέες, διαφορετικές 

ερευνητικές προσεγγίσεις µπορεί να αντιµετωπιστεί ικανοποιητικά καθώς, λόγω του επιπέδου 

αφαίρεσης του εννοιολογικού µοντέλου στο οποίο βασίστηκε το σύστηµα, δεν υπάρχει ανάγκη 

συµπλήρωσής του µε νέα οντότητες ή συσχετίσεις ενώ η συµπλήρωση των υπαρχόντων οντοτήτων µε 

επιπλέον γνωρίσµατα (πεδία της τελικής βάσης δεδοµένων) µπορεί να γίνει εύκολα χωρίς να 

επηρεάσει το συνολικό µοντέλο. 

Επιπλέον, το σύστηµα δεν χειρίζεται κυρίως πρωτογενή ανασκαφικά δεδοµένα αλλά 

προϋποθέτει µια αρχική επεξεργασία τους. Ο ορισµός αρχαιολογικού context εύρεσης ενός 

αντικειµένου αντιστοιχεί ουσιαστικά στην κάθετη και οριζόντια υποδιαίρεση του χώρου κατά τη 

διάρκεια της ανασκαφής µε σκοπό την εξακρίβωση αφενός της χρονικής διαδοχής στο χώρο και 

αφετέρου του ιδιαίτερου ρόλου του κάθε αντικειµένου µέσα στο περιβάλλον εύρεσή του. Η 

υποδιαίρεση του χώρου γίνεται µε: 

α) ορισµό ενοτήτων µε βάση στοιχεία που είναι αντικειµενικά αλλά που δεν είναι κατ’ ανάγκη 

πραγµατικά (π.χ. διαχωρισµός ανασκαφικών στρωµάτων ανάλογα µε τη σύσταση του χώµατος ή µε 

την περιεκτικότητα σε όστρακα), 

β) ορισµό ενοτήτων µε βάση στοιχεία αντικειµενικά και πραγµατικά (αρχιτεκτονική κατασκευή που 

έχει κτιστεί πάνω από άλλη - κατά τεκµήριο “αρχαιότερη” -, ενότητα αντικειµένων από το εσωτερικό 

ενός τάφου, υποενότητα αντικειµένων που βρίσκονται εντός ενός διακριτού αρχαίου ταφικού 

στρώµατος στο εσωτερικό του τάφου). 

Ο πρώτος διαχωρισµός ανασκαφικών ενοτήτων - σύγχρονος και εποµένως υποθετικός - δεν 

συµπεριλαµβάνεται στο σύστηµα καθώς αυτό α) θα περιόριζε τις περιπτώσεις των νεκροταφείων προς 

τεκµηρίωση σ’ αυτές για τις οποίες είναι διαθέσιµα τα ανασκαφικά ηµερολόγια και µάλιστα εκείνα για 

τα οποία έχουν ακολουθηθεί οι αποδεκτές ανασκαφικές µέθοδοι, β) θα έκανε πιο σύνθετο το 

εννοιολογικό µοντέλο και εποµένως την καταχώρηση δεδοµένων και γ) η καταχώρηση τέτοιων 

διαχωρισµών θα απαιτούσε έτσι και αλλιώς την αξιολόγηση τόσο των ανασκαφικών µεθόδων που 

ακολουθήθηκαν όσο και των συµπερασµάτων στα οποία οδήγησαν. 

Ο δεύτερος διαχωρισµός - αντικειµενικού και πραγµατικού context - περιλαµβάνεται στο 

σύστηµα. ∆ηλώνεται δηλαδή  ο χωρικός συσχετισµός µεταξύ κατασκευών (γειτνίαση, επικάλυψη), ο 

χώρος εύρεσης των αντικειµένων (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ> ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ > ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) καθώς και  η ένταξη αντικειµένων εντός διακριτών αρχαίων ταφικών στρωµάτων.  

Η έλλειψη πρωτογενών ανασκαφικών δεδοµένων στο σύστηµα αντισταθµίζεται µε την ύπαρξη 

πεδίων αξιολόγησης των πληροφοριών που καταχωρούνται και που εµπεριέχουν κάποιο είδος 

ερµηνείας. Έτσι η χρονολόγηση αντικειµένων, ο συσχετισµός κτερισµάτων µε νεκρούς κλπ 

συνοδεύονται από πεδίο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ µε τιµές “βέβαιη”, “πιθανή” ή 

“ενδεχόµενη”. Επιπλέον, όπου απαιτείται (π.χ. χρονολόγηση κατασκευών ή αντικειµένων), 
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διευκρινίζεται ο τρόπος απόδοσης ενός γνωρίσµατος45. Επίσης, για κάθε εγγραφή νεκροταφείου 

καταχωρείται µια σειρά δεδοµένων µε ρόλο µεταδεδοµένων τα οποία πληροφορούν το χρήστη για την 

πληρότητα και την αξιοπιστία των καταχωρηµένων στοιχείων: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ του 

νεκροταφείου, ΣΩΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ, 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Τέλος, κάθε εγγραφή 

νεκροταφείου συνοδεύεται από τη βιβλιογραφία στην οποία βασίστηκε η καταχώρηση και οπτικό 

υλικό στο οποίο ο χρήστης µπορεί να ανατρέξει κατά τη διάρκεια της καταχώρηση ή της ανάκλησης 

πληροφορίας. 

 

 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΓΝΩΣΗΣ 
 

 Οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου πεδίου γνώσης σχετίζονται µε το είδος της 

αρχαιολογικής µελέτης στην οποία θα αξιοποιηθεί το σύστηµα, µε τον όγκο και το είδος των 

δεδοµένων καθώς και µε την ποικιλία των περιπτώσεων που το σύστηµα θα κληθεί να χειριστεί.  

 Αντικείµενο µιας αρχαιολογικής µελέτης µπορεί να είναι ένα συγκεκριµένο νεκροταφείο 

(intra-site) ή και ένα σύνολο νεκροταφείων που συνδέονται µε κάποιο τρόπο (inter-site), για 

παράδειγµα τα νεκροταφεία ενός οικισµού, µιας γεωγραφικής ή πολιτισµικής ενότητας, µιας 

χρονολογικής περιόδου. Τα δεδοµένα εποµένως που θα καταχωρούνται στο σύστηµα µπορεί να 

προέρχονται από µια ή περισσότερες, δηµοσιευµένες ή όχι αρχαιολογικές θέσεις. 

 Ο προσανατολισµός της αρχαιολογικής έρευνας ως τώρα, όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο 

κεφάλαιο, οδήγησε σε “παραγωγή” ιδιαίτερα µεγάλου όγκου ανασκαφικών δεδοµένων από ταφικά 

περιβάλλοντα. Από την άλλη µεριά, η µελέτη κοινωνικών φαινοµένων αλλά και ιδεολογικών-

θρησκευτικών συστηµάτων όπως αυτά αποτυπώνονται σε ταφικές πρακτικές, απαιτεί συχνά την 

διεύρυνση του γεωγραφικού πεδίου µελέτης, πράγµα που αυξάνει ακόµη περισσότερο τον όγκο των 

δεδοµένων προς επεξεργασία.  

 Εκτός από τα δεδοµένα σε µορφή κειµένου ή αριθµών, απαραίτητη είναι η εποπτεία εικόνας. 

Χάρτες, τοπογραφικά και άλλα σχέδια είναι απαραίτητα για την κατανόηση των χωρικών σχέσεων των 

αντικειµένων µέσα στο περιβάλλον εύρεσής τους: χωρική κατανοµή των κτερισµάτων σε µια ταφή, 

των ταφών σε ένα τάφο, των τάφων µέσα σε ένα νεκροταφείο, των νεκροταφείων ενός οικισµού. 

Ταυτόχρονα, η εποπτεία των αντικειµένων αυτών µε τη χρήση οπτικού υλικού - φωτογραφιών και 

σχεδίων - απαιτείται και για τις διαδικασίες συστηµατικής ταξινόµησης και δηµιουργίας αναλυτικών 

τυπολογιών τεχνουργηµάτων και αρχιτεκτονικών κατασκευών.   

                                                 
45 Για παράδειγµα, χρονολόγηση ενός αντικειµένου µε τη χρήση κάποιας συγκεκριµένης χηµικής ανάλυσης ή µε την 
αντιπαραβολή µε ήδη χρονολογηµένα ακριβή παράλληλα ευρήµατα Βλ. και Cidoc 2003, 8 (E13 Attribute Assignment). 
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 Εκτός από τον όγκο και το είδος των δεδοµένων, σηµαντικό είναι το θέµα της ποικιλίας των 

περιπτώσεων που το σύστηµα θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκµηριώσει. Παράγοντες 

διαφοροποίησης των περιπτώσεων αυτών είναι:  

• ο βαθµός διατήρησης µιας θέσης. Εκτός από τους συνηθισµένους παράγοντες φθοράς 

αρχαιολογικών θέσεων, τα ταφικά αρχαιολογικά περιβάλλοντα, λόγω του συχνά πολύτιµου 

περιεχοµένου τους, βρέθηκαν στο στόχαστρο τυµβωρύχων ήδη από τα αρχαία χρόνια µε αποτέλεσµα 

την ιδιαίτερα συχνή σύληση, αναµόχλευση ή και καταστροφή τους. Επιπλέον, το ίδιο το είδος των 

τάφων και των ταφικών πρακτικών επηρεάζει την εικόνα την οποία αντιµετωπίζει ο αρχαιολόγος 

κατά την αποκάλυψη του ταφικού περιβάλλοντος. Έτσι σε ένα τάφο που χρησιµοποιείται για 

διαδοχικές ταφές, κάθε νέα ταφή επηρεάζει τις παλιότερες.46 Σαν αποτέλεσµα, κατηγορίες 

δεδοµένων που σε µια περίπτωση νεκροταφείου µπορεί να σώζονται σε πληθώρα, σε άλλες 

περιπτώσεις απουσιάζουν εντελώς, 

• οι οικονοµικές, κοινωνικές και ιδεολογικές/θρησκευτικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις κοινωνίες 

που κατασκεύασαν τα νεκροταφεία ή στις πληθυσµιακές οµάδες που χρησιµοποιούν ένα 

νεκροταφείο. Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις οδηγούν αντίστοιχα στην ύπαρξη µεγάλης 

µορφολογικής διαφοροποίησης κατασκευών, τεχνουργηµάτων και ταφικών εθίµων [πιν.1β]. Ακόµη 

και µέσα στο ίδιο νεκροταφείο συχνά χρησιµοποιείται ταυτόχρονα ο ενταφιασµός και η καύση, 

συνυπάρχουν ανοιχτές ταφές (ταφές δηλαδή που δεν στεγάζονται σε κάποιο οικοδόµηµα) µε 

σύνθετα ταφικά κτίσµατα µεγάλων διαστάσεων, ενώ κοντά σε πλούσια κτερισµένες ταφές 

συναντώνται άλλες, ουσιαστικά ακτέριστες47, 

• η χρονολογική/πολιτισµική φάση στην οποία εντάσσεται ένα νεκροταφείο και η οποία καθορίζει σε 

ένα βαθµό το είδος των διαθέσιµων δεδοµένων. Η µελέτη για παράδειγµα του νεκροταφείου µιας 

προϊστορικής κοινωνίας βασίζεται αποκλειστικά στην εξέταση των υλικών καταλοίπων του, ενώ 

αντίθετα, σε µεταγενέστερα νεκροταφεία µπορεί να συναντώνται σε αφθονία προϊόντα πνευµατικής 

παραγωγής (όπως επιγραφές ή και παραστάσεις µε αφηγηµατικό ή συµβολικό περιεχόµενο). 

Αντίστοιχη είναι και η παρουσία ή απουσία αντικειµένων που επιτρέπουν απόλυτη χρονολόγηση 

(νοµίσµατα όπως ο λεγόµενος χαρώντιος οβολός κ.α.), 

• το είδος των επιστηµονικών µεθόδων έρευνας που χρησιµοποιούνται σε κάθε περίπτωση. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, µια σειρά από επιστηµονικές µεθόδους µπορούν να εφαρµοστούν για τη 

µελέτη του οστεολογικού υλικού και των τεχνέργων που προέρχονται από ένα νεκροταφείο. Τις 

περισσότερες φορές πάντως, τέτοιες µελέτες είτε απουσιάζουν είτε εφαρµόζονται ενδεικτικά σε ένα 

µικρότερο ή µεγαλύτερο ποσοστό του διαθέσιµου υλικού. Ο πολύ µικρός αριθµός νεκροταφείων µε 

ολοκληρωµένες και δηµοσιευµένες µελέτες ανθρωπολογικού υλικού, σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις τέτοιων µελετών στο είδος και στην οργάνωση των δεδοµένων, οδήγησε στην απόφαση 

ενσωµάτωσης στο σύστηµα µόνο των βασικών κατηγοριών πληροφοριών που σχετίζονται µε τη 

                                                 
46 Βλ. για παράδειγµα, την περίπτωση των θολωτών τάφων της Μεσσαράς (Branigan 1993, 81). 
47 Σταµπολίδης 1999, 142 και ο.π. 2001, 187-188. 
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µελέτη ανθρωπολογικού υλικού. Έτσι, χωρίς να αγνοείται η πληροφορία ανθρωπολογικής φύσης, 

αποφεύγεται η συσσώρευση πεδίων που τις περισσότερες φορές θα παραµένουν κενά προκαλώντας 

παράλληλα σπατάλη πόρων του συστήµατος. 

 Παρ’ όλες τις διαφορές που εντοπίζονται ανάµεσα σε νεκροταφεία διαφορετικών χρονικών, 

τοπικών ή πολιτισµικών ενοτήτων, τα νεκροταφεία δηµιουργούνται πάντα για να καλύψουν όµοιες ή 

παρεµφερείς ανάγκες που σχετίζονται µε τη διαχείριση του νεκρού σώµατος µε τη χρήση λιγότερο ή 

περισσότερο αυστηρά καθιερωµένων πρακτικών. Απ’ αυτή την άποψη έχουν πάντα κοινά ή 

παρεµφερή χαρακτηριστικά στα οποία θα πρέπει να εστιάζει ένα σύστηµα τεκµηρίωσης. 

 Ανεξάρτητα από το είδος της αρχαιολογικής µελέτης και τις διαφορές των διαθέσιµων 

δεδοµένων ανά περίπτωση, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ανάγκη στατιστικής επεξεργασίας των 

δεδοµένων για τον έλεγχο υποθέσεων, τον εντοπισµό κανονικοτήτων, τον προσδιορισµό µέσων 

όρων και τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των αποκλίσεων.  

 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εν δυνάµει χρήστες του συστήµατος είναι αρχαιολόγοι  -

µελετητές αρχαίων νεκροταφείων, που δρουν συνήθως στα πλαίσια ενός ερευνητικού οργανισµού 

(πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, εφορείες αρχαιοτήτων, ξένες αρχαιολογικές σχολές κλπ).  

 Το σύστηµα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και από ερευνητές άλλων επιστηµονικών 

ειδικοτήτων (π.χ. φυσικούς ανθρωπολόγους) οι οποίοι ασχολούνται µε την ανάλυση ευρηµάτων από 

ένα ή περισσότερα νεκροταφεία. Απαραίτητες πληροφορίες σε τέτοιες αναλύσεις είναι η προέλευση 

των ευρηµάτων, η περιγραφή των αρχαιολογικών συµφραζοµένων (context), λεπτοµέρειες για το 

περιβάλλον και τις συνθήκες διατήρησης των ευρηµάτων ως τη στιγµή ανεύρεσής τους. 

Οι χρήστες του συστήµατος εποµένως χαρακτηρίζονται από: 

 ιδιαίτερες απαιτήσεις σε επίπεδο πληροφοριών που το σύστηµα θα πρέπει να ενσωµατώνει και να 

διαχειρίζεται, 

 εξοικείωση µε τα σχετικά ερευνητικά ερωτήµατα, 

 εξοικείωση µε τους αντίστοιχους, καθιερωµένους στην επιστηµονική κοινότητα όρους, 

 εξοικείωση µε παραδοσιακές, καθιερωµένες µεθόδους και πρακτικές συγκέντρωσης, καταγραφής 

και διαχείρισης των δεδοµένων (σύνταξη καταλόγων ανασκαφικών ευρηµάτων ταξινοµηµένων 

ανά υλικό κατασκευής και ανά χώρο εύρεσης, χρήση καρτελών καταγραφής για κάθε αντικείµενο, 

συχνή χρήση φωτογραφιών και κυρίως σχεδίων των αντικειµένων, κατασκευών και χώρων), 

 έλλειψη ιδιαίτερης εξοικείωσης µε τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι γνώσεις 

τους συνήθως περιορίζονται στη βασική χρήση των πλέον καθιερωµένων εφαρµογών 

πληροφορικής. 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Κατηγορίες δεδοµένων - εννοιολογική σχεδίαση  
 
 Με βάση τα προηγούµενα, µπορούµε να πούµε ότι ένα σύστηµα τεκµηρίωσης αρχαίων 

νεκροταφείων θα πρέπει: 

 να επιτρέπει το χειρισµό µεγάλου όγκου δεδοµένων, 

 να επιτρέπει τη σύνδεση της περιγραφής αντικειµένων µε την απεικόνισή τους, 

 να είναι σχεδιασµένο εννοιολογικά έτσι ώστε χωρίς να υστερεί σε βάθος ανάλυσης του πεδίου 

γνώσης, να µπορεί να χειριστεί - µε κατά το δυνατόν µικρή σπατάλη πόρων - περιπτώσεις 

νεκροταφείων διαφορετικές είτε µορφολογικά είτε σε σχέση µε το είδος και τον όγκο των 

διαθέσιµων δεδοµένων. Ωστόσο είναι απαραίτητο να επιτρέπεται η µελλοντική συµπλήρωση του 

συστήµατος µε νέα πεδία – γνωρίσµατα των οντοτήτων – εφόσον δηµιουργηθούν τέτοιες ανάγκες 

από την πρόοδο της αρχαιολογικής έρευνας. 

 

Λειτουργίες του συστήµατος 
 

 Οι λειτουργίες που θα πρέπει να υποστηρίζει το σύστηµα είναι:  
 
 εισαγωγή, ενηµέρωση και διαγραφή δεδοµένων, 

 διαχείριση των δεδοµένων - ανάκληση πληροφορίας, 

 µεταφορά των δεδοµένων σε διαφορετικό λογισµικό περιβάλλον για τη στατιστική επεξεργασία 

τους. 

 

Ανάκληση πληροφορίας 
 

Τα είδη των δεδοµένων, η εννοιολογική σχεδίαση του συστήµατος και ο τρόπος υλοποίησης 

του θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπουν επερωτήσεις ποιοτικές και ποσοτικές, 

µονοκριτηριακές και πολυκριτηριακές, παραµετροποιηµένες και µη. Οι χρήστες θα πρέπει να µπορούν 

να εκτελούν προσχεδιασµένες επερωτήσεις καθώς και να σχεδιάζουν νέες. 

Οι επερωτήσεις που καλείται να απαντά το σύστηµα µπορούν γενικά να ταξινοµηθούν γενικά 

στις απλές/διαχειριστικές, εκείνες δηλαδή που αποσκοπούν στην απλή ενηµέρωση ενός χρήστη 

ανάλογα µε το θέµα µε το οποίο ασχολείται, και στις επερωτήσεις που τίθενται στην απόπειρα 

διερεύνησης κάποιου επιστηµονικού προβλήµατος (απάντηση σε ένα επιστηµονικό ερώτηµα, έλεγχος 

µιας υπόθεσης, εντοπισµός κανονικοτήτων, ταξινόµηση και δηµιουργία τυπολογιών κλπ).  

Ακολουθεί ένας κατάλογος ενδεικτικών ερωτήσεων που το σύστηµα θα πρέπει να είναι σε 

θέση να απαντά: 
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Α) Απλές/διαχειριστικές επερωτήσεις: 

1. Εµφάνιση καταλόγου των νεκροταφείων µιας χρονικής ή χωρικής ενότητας (σε συνδυασµό 

µε άλλες παραµέτρους, π.χ. κατάστασης διατήρησης, ύπαρξη δηµοσιεύσεων κλπ), 

2. Αναζήτηση βιβλιογραφίας για ένα θέµα π.χ. για ένα συγκεκριµένο νεκροταφείο, για τα 

νεκροταφεία µιας χρονικής περιόδου, για τα νεκροταφεία µιας χρονικής περιόδου σε µια 

συγκεκριµένη περιοχή, 

3. Επισκόπηση οπτικού υλικού για ένα θέµα (π.χ. ένα συγκεκριµένο νεκροταφείο, µια ταφική 

πρακτική κλπ). 

 
 

Β) Επερωτήσεις διερεύνησης επιστηµονικών προβληµάτων: 

 

Β1. Εµφάνιση επιµέρους ή συγκεντρωτικών στοιχείων για ένα στενότερο ή ευρύτερο σύνολο 

αρχαιολογικών συµφραζοµένων - context - δηλαδή για µία ταφή, ένα τάφο, µια οµάδα τάφων, ένα 

νεκροταφείο, ένα σύνολο νεκροταφείων: 

1. Ποιά αντικείµενα ή οµάδες αντικειµένων συνοδεύουν ένα νεκρό (ταξινοµηµένα ανά είδος, 

υλικό κλπ) 

2. Ποιός είναι ο αριθµός των νεκρών ενός τάφου, µιας οµάδας τάφων κλπ. 

 

Β2. Μελέτη της αρχιτεκτονικής/δηµιουργία αρχιτεκτονικών τυπολογιών: 

1. Ταξινόµηση ταφικών κατασκευών ανά θέση ως προς το έδαφος, ανά τεχνική κατασκευής, 

ανά υλικά κατασκευής, ανά σχήµα κάτοψης κλπ. 
 

Β3. Θέµατα χωρικών σχέσεων ανάµεσα σε αρχαιολογικές θέσεις: 

1. Σε ένα δεδοµένο γεωγραφικό και χρονολογικό σύνολο νεκροταφείων, ποιός είναι ο µέσος 

όρος απόστασης του νεκροταφείου από τον  αντίστοιχο οικισµό, 

2. Σε ένα δεδοµένο γεωγραφικό και χρονολογικό σύνολο νεκροταφείων, πόσα νεκροταφεία 

βρίσκονται σε θέση ορατή από τον αντίστοιχο οικισµό, 

3. Σε ένα αντίστοιχο σύνολο νεκροταφείων, πόσες και ποιές διαφορετικές κατευθύνσεις ως 

προς τα σηµεία του ορίζοντα παρατηρούνται ανάµεσα στη θέση των νεκροταφείων και 

στη θέση των αντίστοιχων οικισµών, 

4. Σε ένα αντίστοιχο σύνολο νεκροταφείων, πόσα βρίσκονται σε ένα δεδοµένο “είδος” τόπου 

(π.χ. σπήλαιο) ή βρίσκονται σε θέση µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (π.χ. υψόµετρο, 

απόσταση ως 100 µ. από τη θάλασσα κλπ), 

5. Συσχέτιση των αποτελεσµάτων των προηγούµενων ερωτήσεων. 
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Β4. Θέµατα χωρικής οργάνωσης ενός νεκροταφείου: 

1. Πως οριοθετείται ένα νεκροταφείο,  

2. Σε πόσα τµήµατα διαιρείται ένα νεκροταφείο και πώς οριοθετείται το καθένα, 

3. Τι είδους κατασκευές και ταφικές πρακτικές (π.χ. ενταφιασµοί – καύσεις) συναντώνται σε 

κάθε τµήµα ενός νεκροταφείου, 

4. Πόσοι και ποιοί προσανατολισµοί ως προς τα σηµεία του ορίζοντα παρατηρούνται στις 

ταφικές κατασκευές ενός νεκροταφείου. 
 

Β5. Οικονοµική/κοινωνική διαφοροποίηση µιας κοινωνίας, κοινωνικοί ρόλοι: 

1. Πόσοι αρχιτεκτονικοί τύποι τάφων χρησιµοποιήθηκαν σε ένα νεκροταφείο (βλ. ερώτηση 

Β2.1), 

2. Ποιός είναι ο µέσος όρος του αριθµού κτερισµάτων ανά τάφο ή ανά τύπο τάφου· ποιοι 

τάφοι αποκλίνουν “κατά πολύ” από το µέσο όρο, 

3. Ποιοί τάφοι περιέχουν κτερίσµατα συγκεκριµένης “κατηγορίας”: διακοσµηµένα ή 

φτιαγµένα από συγκεκριµένα υλικά (π.χ. χαλκός) ή εισηγµένα κλπ, 

4. Ποιοί τάφοι έχουν άµεση χωρική συσχέτιση µε κοινόχρηστες κατασκευές του 

νεκροταφείου,  

5. Συνδυασµός των αποτελεσµάτων των ερωτήσεων Β5.2, Β5.3 και Β5.4, 

6. Ποιός είναι ο µέσος όρος του αριθµού των κτερισµάτων ανά φύλο και ηλικία σε ένα 

νεκροταφείο. 
 

Β6. Αναζήτηση σχέσεων ανάµεσα σε κοινότητες - αναζήτηση διαφοροποιήσεων ανάµεσα σε 

κοινότητες µιας πολιτισµικής ενότητας: 

1. Σε ποιά νεκροταφεία συναντάται ένας τύπος τάφου, 

2. Σε ποιά νεκροταφεία συναντάται µια συγκεκριµένη ταφική πρακτική (π.χ. τοποθέτηση του 

νεκρού σε ορισµένη στάση, προς ορισµένη κατεύθυνση), 

3.  Σε ποιά νεκροταφεία µιας περιοχής υπάρχουν κτερίσµατα εισηγµένα από µια άλλη 

περιοχή (π.χ. κυκλαδικά ειδώλια σε νεκροταφεία της Κρήτης), 
 

Β7. Θέµατα παλαιοδηµογραφίας: 

1. Συνολικοί αριθµοί των νεκρών στα νεκροταφεία ενός οικισµού, ταξινοµηµένοι ανά 

χρονολογική περίοδο, 

2. Αριθµός νεκρών στα νεκροταφεία ενός οικισµού, σε µια συγκεκριµένη χρονολογική 

περίοδο, ταξινοµηµένοι ανά φύλο και ηλικία, 

3. Ύπαρξη ή όχι µαζικών ταφών στα νεκροταφεία µιας περιοχής σε συγκεκριµένη 

χρονολογική περίοδο. 

4. Συνολικοί αριθµοί των νεκρών ενός νεκροταφείου ταξινοµηµένοι ανά φύλο και ηλικία. 
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∆ιεπιφάνεια χρήσης - µεταδεδοµένα 

 Όπως φαίνεται από την περιγραφή των χρηστών, η διεπιφάνεια χρήσης του συστήµατος θα 

πρέπει να είναι εύχρηστη και σχεδιασµένη έτσι που να επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη εξοικείωση 

µε τις λειτουργίες του. 

 Η λειτουργίες εισαγωγής και ενηµέρωσης των δεδοµένων θα πρέπει να γίνονται µε τρόπο που 

να προσοµοιώνει τις αντίστοιχες παραδοσιακές, καθιερωµένες διαδικασίες. Κατά την καταχώρηση, 

την ανάκληση των πληροφοριών και την επισκόπηση του οπτικού υλικού θα πρέπει να παρέχεται 

στους χρήστες η δυνατότητα εκτέλεσης εντολών µε το πάτηµα πλήκτρων. Ιδιαίτερα στο θέµα της 

ανάκλησης πληροφοριών, το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης έτοιµων 

προσχεδιασµένων επερωτήσεων, τουλάχιστον επερωτήσεων διαχειριστικού χαρακτήρα (βλ. παραπάνω 

κατηγορία ενδεικτικών επερωτήσεων Α). 

 Τέλος χρήσιµη θα ήταν η δυνατότητα παροχής στους χρήστες βοηθητικών πληροφοριών 

σχετικά µε την εννοιολογική σχεδίαση και τις δυνατότητες και τους τρόπους λειτουργίας του 

συστήµατος. Η σχεδίαση τέτοιων βοηθητικών µενού µε πολυµεσικό τρόπο θα διευκόλυνε την 

πρόσβαση των χρηστών στις βοηθητικές πληροφορίες σε όποια φάση λειτουργίας του συστήµατος 

βρίσκονται.   

 Τα µεταδεδοµένα που απαιτούνται για τη χρήση και την αξιολόγηση των καταχωρηµένων 

δεδοµένων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: 

α) δεδοµένα µε ρόλο µεταδεδοµένων 

• χρόνος συλλογής των δεδοµένων (χρόνος  πραγµατοποίησης της ανασκαφής, της επιφανειακής 

έρευνας κλπ), 

• τρόπος συλλογής των δεδοµένων (απλή αναφορά,  επιφανειακή έρευνα, ανασκαφή, κλπ), 

• χρόνος καταγραφής των δεδοµένων στο σύστηµα, 

• προέλευση των δεδοµένων (παραποµπή σε δηµοσίευση, ανασκαφικό ηµερολόγιο κλπ), 

• πνευµατικά δικαιώµατα στα δεδοµένα, 

• πληρότητα καταχωρηµένων δεδοµένων (κατάσταση διατήρησης του νεκροταφείου, βαθµός 

ολοκλήρωσης της έρευνας κλπ), 

β) κατεξοχήν µεταδεδοµένα 

• εννοιολογικό σχήµα 

• πεδία τιµών  

• συνοπτική περιγραφή της δοµής και των λειτουργιών του συστήµατος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται µια περιγραφή του πεδίου γνώσης “αρχαία νεκροταφεία”. Στη 

συνέχεια, µε βάση αυτή την περιγραφή, σηµειώνονται οι οντότητες, τα γνωρίσµατά τους και οι 

συσχετίσεις τους καθώς και οι συνάφειες µε τις αντίστοιχες οντότητες και τα γνωρίσµατα του 

Εννοιολογικού Προτύπου Αναφοράς CIDOC (CIDOC Conceptual Reference Model)48. Με βάση τα 

προηγούµενα σχεδιάζεται το εννοιολογικό µοντέλο του συστήµατος [Πιν.2].  Τέλος για τη δηµιουργία 

της σχεσιακής βάσης δεδοµένων, σχεδιάζεται το µοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων/ER Model [Πίν.3]. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ∆ΙΟΥ ΓΝΩΣΗΣ 

 
Κεντρικό αντικείµενο τεκµηρίωσης του συστήµατος είναι τα νεκροταφεία. Ως 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ νοείται ένας οργανωµένος χώρος µε αποκλειστικά ταφική χρήση, ένας χώρος 

δηλαδή ο οποίος έχει διαµορφωθεί κατάλληλα από µια κοινότητα και χρησιµοποιείται αποκλειστικά 

για την διαχείριση των νεκρών της σύµφωνα µε λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά καθιερωµένες 

πρακτικές49. Ο χώρος του νεκροταφείου µπορεί να είναι οριοθετηµένος50 ή όχι. Ο  αριθµός των 

κατασκευών που περιλαµβάνει δεν είναι καθορισµένος, πράγµα που σηµαίνει πως µπορούν να  

τεκµηριωθούν στο σύστηµα ακόµη και µεµονωµένες κατασκευές - όπως στην περίπτωση των 

µεµονωµένων θολωτών τάφων της Μεσαράς51 ή των µακεδονικών τάφων52 - αν αυτές 

χρησιµοποιούνται από µια κοινότητα αποκλειστικά για τη διαχείριση των νεκρών της. Αντίθετα δεν 

συµπεριλαµβάνονται στο σύστηµα περιπτώσεις µεµονωµένων ταφών σε µη ταφικό περιβάλλον - όπως 

για παράδειγµα οι περιπτώσεις ταφής βρεφών µέσα σε οικισµό, κάτω από τα θεµέλια των οικιών53. 

Στις περιπτώσεις πάντως ύπαρξης παράλληλα µε το οργανωµένο νεκροταφείο και µεµονωµένων 

ταφών εντός του αντίστοιχου οικισµού, το γεγονός δηλώνεται στο σύστηµα και συνοδεύεται από 

βιβλιογραφική παραποµπή προκειµένου να µπορεί να συνεξεταστεί από τους µελετητές του 

νεκροταφείου.  

Τα δεδοµένα που σχετίζονται µε ένα νεκροταφείο αξιολογούνται ανάλογα µε το είδος της 

επιστηµονικής έρευνας που έχει εφαρµοστεί (συστηµατική ή σωστική ανασκαφή, επιφανειακή έρευνα 

κλπ) και το βαθµό ολοκλήρωσης της έρευνας και της µελέτης (πλήρης ανασκαφή ή πραγµατοποίηση 

δοκιµαστικών τοµών, προκαταρκτική ανασκαφική έκθεση ή τελική δηµοσίευση κλπ). Επίσης, για την 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των δεδοµένων ενός νεκροταφείου πρέπει να 

                                                 
48 Cidoc 2003. 
49 Βλ. και Morris 1997, 28-29, Μελάς 2001, 24 και Baxevani 1997, 57-58. 
50 Για Παράδειγµα, η διαµόρφωση οριοθέτησης του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών µε χαµηλό διπλό τοίχο και είσοδο  
όταν ο χώρος ενσωµατώθηκε στην ακρόπολη. Βλ. Βασιλικού 1995, 24-28 και Κορρές 1980-1, 219. 
51 Μαντζουράνη  2002, 99. 
52 Ανδρόνικος 1984, 25. 
53 Boardman & Kurtz 1994, 45, Κορρές 1980-1, 173 και Μελάς 2001, 24. 
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λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση διατήρησής του η οποία εξαρτάται τόσο από φυσικούς παράγοντες 

(π.χ. τη σύσταση του εδάφους) όσο και από ανθρώπινες επιλογές (το είδος ταφικών πρακτικών και 

υλικών που χρησιµοποιήθηκαν54 και οι κάθε είδους µεταγενέστερες επεµβάσεις).  

 Ένα νεκροταφείο χρησιµοποιείται για µια χρονική διάρκεια από τους κατοίκους ενός 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ. Περιπτώσεις νεκροταφείων που χρησιµοποιούνται από περισσότερους του ενός 

οικισµού, αν και σπάνιες, είναι πάντως καταγεγραµµένες55. Αντίθετα, πολύ συχνά ένας οικισµός 

χρησιµοποιεί περισσότερα του ενός νεκροταφεία56. Ο οικισµός που χρησιµοποιούσε το νεκροταφείο 

µπορεί σήµερα να µη σώζεται ή να µην έχει εντοπιστεί από την αρχαιολογική έρευνα. Ακόµη και στην 

αντίθετη περίπτωση, µπορεί να µην µας είναι γνωστή η συσχέτισή του µε το συγκεκριµένο 

νεκροταφείο. Οι δύο θέσεις (νεκροταφείο και οικισµός) συχνά συνδέονται µε κατασκευές που 

διευκόλυναν την επικοινωνία ανάµεσά τους57. 

 Η θέση ενός νεκροταφείου, σε κατοικηµένη ή όχι περιοχή σήµερα, αναγνωρίζεται από τις 

συντεταγµένες της και το όνοµά της (τη διεύθυνση - αν πρόκειται για κατοικηµένη περιοχή - ή το 

τοπωνύµιο). Η ιεραρχική ταξινόµηση του συγκεκριµένου σηµείου κατασκευής του νεκροταφείου σε 

ευρύτερες χωρικές ενότητες µε κριτήρια κυρίως γεωγραφικά και όχι τόσο σύγχρονα διοικητικά (π.χ. 

Βαλκάνια > Αιγαίο > Νότιο Αιγαίο > Κρήτη > νότια-κεντρική Κρήτη > πεδιάδα Μεσαράς) επιτρέπει 

ένα είδος κατηγοριοποίησης των νεκροταφείων ανά γεωγραφικές περιοχές. Τέτοιες κατηγοριοποιήσεις 

κρίνονται χρήσιµες καθώς συχνά οι γεωγραφικές ενότητες αντιστοιχούν σε ένα βαθµό µε πολιτισµικές 

ενότητες. 

 Η θέση στην οποία κατασκευάζεται ένα νεκροταφείο επιλέγεται συνειδητά µε βάση κάποια 

από τα χαρακτηριστικά της. Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί να σχετίζονται α) µε τους τρόπους 

διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, τον έλεγχο της γης και την εκµετάλλευση των φυσικών 

πόρων ή β) µε το θρησκευτικό, ιδεολογικό και εθιµοτυπικό υπόβαθρο στις “σχέσεις” των ζωντανών µε 

τους νεκρούς όπως αυτές αντανακλώνται στη σχέση του οικισµού µε το νεκροταφείο58. 

Χαρακτηριστικά εποµένως τα οποία εν δυνάµει συνυπολογίστηκαν στην επιλογή µιας θέσης για την 

κατασκευή ενός νεκροταφείου είναι: το είδος της θέσης (π.χ. πλαγιά λόφου, σπήλαιο, βραχοσκεπή 

κλπ), το υψόµετρο, η απόσταση από τη θάλασσα, η σύσταση του εδάφους, οι γεωλογικοί σχηµατισµοί 

που ενδεχοµένως υπάρχουν, η υδρολογία, και η χωρική συσχέτιση της θέσης του νεκροταφείου  µε τη 

θέση του οικισµού (η ορατότητα ή όχι από τον οικισµό, η κατεύθυνση σε σχέση µε τον οικισµό, η 

απόσταση από τον οικισµό59). Γενικότερα χαρακτηριστικά της θέσης όπως η καταλληλότητα του 

                                                 
54 Για το βαθµό και τον τρόπο διατήρησης του σκελετικού υλικού στις περιπτώσεις ενταφιασµού ή καύσεις του νεκρού βλ. 
Γεωργουλάκη 2001, 47. 
55 Chapman, Kinnes & Randborg 1981, 15-17.   
56 Boardman & Kurtz 1994, 40-41 και 65-66. 
57 Boardman & Kurtz 1994, 40, 66 και Ευσταθίου 2001, 305. 
58 Branigan 1998, 13-19, Murphy 1998, 27-31 και Ντούµας 2000, 20. Βλ. και παραπάνω, σελ. 4-5. 
59 Η απόσταση ανάµεσα στο νεκροταφείο και σε άλλα σηµεία του χώρου µπορεί να περιγραφεί ως χρόνος που απαιτείται για 
να διανυθεί αυτή η απόσταση. Όµως αυτό δεν είναι πάντα εφικτό ή δόκιµο για διάφορους λόγους, ουσιαστικούς και 
πρακτικούς. Καταρχήν, η ανυπαρξία τέτοιου είδους µετρήσεων σηµαίνει πως η µελέτη µιας σειράς νεκροταφείων (όπως στην 
παρούσα εργασία τα κυκλαδικά νεκροταφεία) θα απαιτούσε δραστηριότητες που στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να γίνουν 
(εντοπισµό και επίσκεψη στις αρχαιολογικές θέσεις, διάνυση αποστάσεων µεταξύ αρχαιολογικής θέσης και άλλων χωρικών 
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εδάφους για καλλιέργεια ή η διαθεσιµότητα οικοδοµικού υλικού µπορούν να περιγραφούν και να 

αξιολογηθούν.  

 Το ίδιο το νεκροταφείο δεν έχει επίσηµη ονοµασία κατά την περίοδο χρήσης του. Ακόµη και 

αν υπήρχε τέτοια ονοµασία, ο εντοπισµός της είναι εξαιρετικά δύσκολος (ή και αδύνατος στις 

περιπτώσεις κοινωνιών χωρίς γραφή). Σε µερικές περιπτώσεις ο µελετητής ενός αρχαίου νεκροταφείου 

καθιερώνει για πρακτικούς λόγους µια σύγχρονη ονοµασία, π.χ. Νότιο Νεκροταφείο Κεραµικού. Σε 

πολύ λίγες όµως, και πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις, τέτοιες ονοµασίες χρησιµοποιούνται 

ακριβώς ως έχουν για κάθε αναφορά που γίνεται στο συγκεκριµένο νεκροταφείο. Εποµένως πολύ λίγες 

έχουν αντικειµενική αξία ως αναγνωριστικά (identifiers) ενώ κάποιες απ’ αυτές θα µπορούσαν ίσως να 

χαρακτηριστούν “λανθασµένες”60. 

   

 Η ταυτότητα του κάθε νεκροταφείου στο σύστηµα σηµαίνεται από ένα συνδυασµό στοιχείων: 

α) τη χρονολογική περίοδο στην οποία το νεκροταφείο ήταν σε χρήση, β) το αρχαίο όνοµα του 

οικισµού61 ο οποίος το χρησιµοποιεί, αν αυτό είναι γνωστό και γ) τη σύγχρονη ονοµασία της θέσης 

στην οποίο βρίσκεται το νεκροταφείο. Για παράδειγµα: “Γεωµετρικό-Αρχαϊκό Νεκροταφείο της 

Ελεύθερνας στην Ορθή Πέτρα Ελεύθερνας Μυλοποτάµου”, “Πρωτοελλαδικό Νεκροταφείο στον Άγιο 

Κοσµά Αττικής”, “Πρωτοκυκλαδικό Νεκροταφείο στους Αγίους Αναργύρους Νάξου”62.  

 Ως αρχαίο µνηµείο, το νεκροταφείο προστατεύεται από κάποιο δηµόσιο φορέα - συνήθως την 

τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων - η οποία είναι αρµόδια και για την διαχείρισή του: την διενέργεια 

ανασκαφής, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την ανάδειξή του.  

 Ένα νεκροταφείο µπορεί να αποτελείται από επιµέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, ανεξάρτητα µεταξύ 

τους, όπως για παράδειγµα τα νεκροταφεία των Κυκλάδων της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού I τα 

οποία αποτελούνται από διακριτές συστάδες τάφων63. Το κάθε τµήµα του νεκροταφείου διαχωρίζεται 

από τα υπόλοιπα µε κάποιου είδους οριοθέτηση, δηλαδή µε φυσικούς σχηµατισµούς (π.χ. βραχώδη 

εξάρµατα)64, µε κατασκευές δηµιουργηµένες γι’ αυτό το λόγο ή απλώς µε τον κενό χώρο που 

µεσολαβεί ανάµεσα σ’ αυτό και στα υπόλοιπα τµήµατα του νεκροταφείου.  

Ένα τµήµα νεκροταφείου αποτελείται από ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ (π.χ. ισοπεδώσεις του εδάφους και διαµορφώσεις ανδήρων).  
                                                                                                                                                          
σηµείων). Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις αρχαίων κοινωνιών, δεν γνωρίζουµε τις ακριβείς διαδροµές που ακολουθούσαν 
οι άνθρωποι, και τον τρόπο διάνυσης µιας απόστασης (µε πεζοπορία ή µε τροχήλατα µέσα). Τέλος δεν γνωρίζουµε αν είχαν 
κατασκευαστεί µονοπάτια ή πλακόστρωτοι δρόµοι που θα έκαναν ευκολότερη τη διάνυση µιας απόστασης και εποµένως θα 
µείωναν τον απαιτούµενο χρόνο.  
60 Boardman & Kurtz 1994, 88: καθιερωµένη σύγχρονη ονοµασία “Νεκροταφείο του Ηριδανού” για Κλασικό Νεκροταφείο 
της Αθήνας στην περιοχή νότια της Ιεράς Οδού (ενώ ο Ηριδανός ποταµός βρισκόταν από την άλλη µεριά της Ιεράς Οδού). 
Καθιερωµένη σύγχρονη ονοµασία «νεκροταφείο του ∆ιπύλου» για Γεωµετρικό Νεκροταφείο της Αθήνας στην οδό Πειραιώς, 
γύρω από την πλατεία Ελευθερίας - ενώ η πιο πρώιµη γνωστή χρήση του τοπωνυµίου ∆ίπυλον συναντάται εκατοντάδες 
χρόνια αργότερα, σε µια επιγραφή του 3ου αιώνα π.Χ. 
61 ∆ηλαδή το όνοµα που έφερε ο οικισµός κατά την χρονική περίοδο χρήσης του αντίστοιχου Νεκροταφείου, µεταγραµµένο 
στη νέα ελληνική. 
62 Κατά την υλοποίηση του συστήµατος σε βάση δεδοµένων, για πρακτικούς λόγους, σε κάθε µονάδα τεκµηρίωσης θα δίνεται 
ένας µοναδικός κωδικός αριθµός. 
63 Ντούµας 1994, 119.  
64 Ντούµας 1990, 93 και Barber 1994, 78. 
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 Οι κατασκευές έχουν συνολικές διαστάσεις65 και συγκεκριµένο σχήµα κάτοψης. Ο βαθµός 

οργάνωσης του νεκροταφείου µπορεί να επιβάλει µε µικρότερη ή µεγαλύτερη αυστηρότητα µια 

συγκεκριµένη διάταξη και προσανατολισµό των κατασκευών για πρακτικούς ή άλλους λόγους66. Για 

τη δηµιουργία τους χρησιµοποιούνται υλικά και τεχνικές κατασκευής (λάξευση, οικοδόµηση, 

ανόρυξη)67. Μια σειρά από τεχνικές λεπτοµέρειες (κανονικότητα σχηµάτων, βαθµός κατεργασίας 

υλικών, λείανση επιφανειών κλπ)68 συµβάλουν στην “ποιοτική αποτίµηση” µιας κατασκευής.  Κάθε 

κατασκευή µπορεί να έχει άµεση χωρική συσχέτιση µε άλλες (γειτνίαση, σύνδεση ή επικάλυψη). Ο 

ελεύθερος χώρος γύρω από τις ταφικές κατασκευές ποικίλει και µπορεί να σχετίζεται µε παράγοντες 

όπως η ταυτότητα και η “θέση” του νεκρού, το µέγεθος του συνολικού διαθέσιµου χώρου κλπ. Επίσης, 

διαφορετικές κατασκευές µπορεί να οµαδοποιούνται αποτελώντας έτσι ένα ταφικό συγκρότηµα. Η 

οµαδοποίηση των κατασκευών γίνεται µε την ύπαρξη κάποιου στοιχείου (π.χ. ενός περιβόλου, ενός 

τύµβου κλπ). 

 Οι κατασκευές που συναντώνται σε ένα νεκροταφείο µπορεί να  εξυπηρετούν ταφική ή κάποια 

άλλη χρήση (π.χ. τελετουργική, οριοθέτηση νεκροταφείου κλπ) και να είναι δηµόσιου ή ιδιωτικού 

χαρακτήρα. Η ταξινόµηση των ταφικών κατασκευών ως προς τη χρήση και το χαρακτήρα τους 

(ιδιωτικός ή δηµόσιος) δεν είναι πάντα ασφαλής αλλά αξιολογείται ως βέβαιη ή πιθανή ανάλογα µε τις 

σχετικές ανασκαφικές µαρτυρίες.  

 Οι κατασκευές αποτελούνται από ένα ή περισσότερα τµήµατα/χώρους (π.χ. προθάλαµος, 

κυρίως θάλαµος κλπ). Το καθένα απ’ αυτά αποτελείται από αρχιτεκτονικά µέρη (π.χ. οροφή, δάπεδο, 

είσοδο κλπ). Κάθε αρχιτεκτονικό µέρος µπορεί να περιγραφεί ως προς τη µορφή του (π.χ. µια οροφή 

µπορεί να είναι επικλινής, επίπεδη, θολωτή κλπ) και την κατασκευή του (π.χ. µια οροφή µπορεί να 

είναι κτιστή κατά το εκφορικό σύστηµα). 

 Οι ταφικές κατασκευές συνοδεύονται συχνά από ΣΗΜΑΤΑ. Ως σήµατα ορίζονται εδώ 

αντικείµενα διάφορων ειδών (αργοί ή κατεργασµένοι λίθοι, αγγεία, αγάλµατα, τύµβοι κλπ), υλικών και 

διαστάσεων, τα οποία χρησιµοποιούνται για να δηλώνουν την ύπαρξη ενός χώρου ταφής. Έτσι ο 

χώρος αυτός απολαµβάνει τον απαιτούµενο σεβασµό ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η διατήρηση των 

                                                 
65 Για κάθε σχήµα απαιτούνται µετρήσεις διαφορετικών διαστάσεων (π.χ. µήκος-πλάτος-ύψος για µια κατασκευή µε 
ορθογώνιο ΣΧΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ, ακτίνα-ύψος για µια κατασκευή µε κυκλικό ΣΧΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ). Έτσι, προκειµένου να 
αποφευχθεί η ύπαρξη πεδίων στο σύστηµα που θα παραµένουν κενά, σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται µέτρηση 
διαστάσεων χρησιµοποιούνται τα πεδία ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ και ΤΙΜΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ. 
66 Λόγοι επιλογής ενός προσανατολισµού κατά την κατασκευή ενός τάφου µπορεί για παράδειγµα να είναι η κατωφέρεια του 
εδάφους, η ύπαρξη κεντρικού δρόµου που διασχίζει το νεκροταφείο και λειτουργεί ως άξονας οργάνωσής του, ζητήµατα 
εθιµοτυπίας ή τελετουργικού. Βλ. Boardman & Kurtz 1994, 40, Ντούµας 1994, 118, Branigan 1998, 19 και Ευσταθίου 2001, 
305. Στο σύστηµα, η µέτρηση του προσανατολισµού των ταφικών κατασκευών και ταφικών συγκροτηµάτων εννοείται ως 
εξής: ο προσανατολισµός της κεντρικής εισόδου από το εσωτερικό προς το εξωτερικό (βλ. Hoskins & Allan 1995, 38). Για το 
πεδίο τιµών βλ. [Πιν. 1β]. Πιο λεπτοµερείς τιµές, για τη µέτρηση των οποίων απαιτούνται ειδικά τοπογραφικά όργανα (βλ. 
Hoskins & Allan ο.π.), µπορεί να είναι χρήσιµες σε κάποιες περιπτώσεις. Η ύπαρξη όµως τέτοιου είδους µετρήσεων είναι 
εξαιρετικά σπάνια. 
67 Οι επιλογές ως προς αυτούς τους παράγοντες (παράγοντες συνήθως αλληλένδετοι) µπορεί να οφείλονται σε διαφορετικούς 
λόγους (θρησκευτικούς/ιδεολογικούς, εθιµοτυπικούς κλπ). Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να γίνονται και αναγκαστικά (βλ. 
Doumas 1973, 561 όπου διατυπώνεται η άποψη ότι η υιοθέτηση του λαξευτού τύπου τάφου στο νεκροταφείο της 
Χαλανδριανή Σύρου οφείλεται στην απουσία οικοδοµικού υλικού/πλακοειδείς λίθοι). 
68 Σάµψων 1985, 203-206. 
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νεκρών στη µνήµη των ζωντανών.69 Ο αριθµός και το είδος των σηµάτων που αντιστοιχούν σε µια 

κατασκευή δεν είναι σταθερός ενώ το ακριβές σηµείο τοποθέτησής τους υπαγορεύεται συνήθως από 

κάποιους εθιµοτυπικούς κανόνες. Σε πολλές περιπτώσεις, σε κάθε νεκρό αντιστοιχεί ένα σήµα. Όµως ο 

συσχετισµός σήµατος - συγκεκριµένου νεκρού πολύ συχνά δεν είναι εφικτός. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα ταφικών συγκροτηµάτων στα οποία τα σήµατα τοποθετούνται σε σειρά στον περιµετρικό 

εξωτερικό περίβολο, µακριά από τους τάφους.70 

 Η κύρια και βεβαιωµένη από τα ευρήµατα δραστηριότητα που επιτελείται σε ένα νεκροταφείο 

είναι η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ (µε τον όρο διαχείριση επιχειρείται η απόδοση του αγγλικού 

όρου disposal) που µπορεί να γίνεται σε δύο στάδια, δηλαδή α) η ταφή των νεκρών και β) η ανακοµιδή 

των υπολειµµάτων τους και η τέλεση άλλων πρακτικών µετά την ταφή71. Με τον όρο ταφή εννοείται 

στο σύστηµα η βασική (και αρχική) πράξη διαχείρισης των νεκρών. Κατηγοριοποιείται σε δύο είδη, 

τον ενταφιασµό και την καύση. Με τον όρο ανακοµιδή εννοείται στο σύστηµα η πράξη διαχείρισης 

των υπολειµµάτων της ταφής72 - σκελετικό υλικό αν πρόκειται για  ενταφιασµό ή και τέφρα αν 

πρόκειται για καύση. Η ανακοµιδή των υπολειµµάτων ενός νεκρού γίνεται όχι µόνο για εθιµοτυπικούς-

τελετουργικούς αλλά ακόµη και για πρακτικούς λόγους, δηλαδή για τη δηµιουργία ελεύθερου χώρου 

σε ένα τάφο ο οποίος θα µπορεί έτσι να χρησιµοποιηθεί για νέες ταφές.  

 Οι πράξεις διαχείρισης των νεκρών γίνονται είτε µέσα σε ταφικές κατασκευές είτε εκτός 

σταθερής κατασκευής.73 Άλλες πρακτικές που ανήκουν στο δεύτερο στάδιο διαχείρισης του νεκρού 

(µετά δηλαδή την ταφή) µπορεί να γίνονται και σε µη ταφικές κατασκευές (π.χ. µια τελετουργία σε ένα 

ανοιχτό πλακόστρωτο χώρο)74. 

Μια ταφή (ή µια ανακοµιδή) µπορεί να γίνεται για τη διαχείριση ενός ή περισσότερων 

ΝΕΚΡΩΝ. Οι οµαδικές ταφές (ενταφιασµοί και καύσεις) δεν είναι ένα σπάνιο φαινόµενο σε πολλές 

διαφορετικές περιόδους, ακόµη και εκτός των περιπτώσεων ταφής θυµάτων πολέµου ή επιδηµιών75. 

Μεγάλη ποικιλία παρατηρείται στο ακριβές σηµείο τοποθέτησης του νεκρού, τη στάση και την 

κατεύθυνση µε οποία τοποθετείται. Στα σωζόµενα σκελετικά κατάλοιπα συχνά διατηρούνται ίχνη από 

επιµέρους επεµβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το νεκρό σώµα. Μια σειρά από µεθόδους µελέτης του 

οστεολογικού υλικού, µε µικρότερη ή µεγαλύτερη ακρίβεια αποτελεσµάτων, εφαρµόζονται τα 

τελευταία χρόνια για την άντληση πληροφοριών σχετικά µε το νεκρό - φύλο, ηλικία, διατροφή, 

παθολογία κλπ. Καθώς τέτοιες εξειδικευµένες µέθοδοι δεν εφαρµόζονται συχνά, τα συµπεράσµατα για 

                                                 
69 Για τα σήµατα, τα είδη και το ρόλο τους, καθώς και για κριτική στην ορολογία που συνήθως χρησιµοποιείται, βλ. 
Ανδρόνικος 1961, 153-205. 
70 Boardman & Kurtz 1994, 103. 
71 Για παράδειγµα καύσεις σε µινωικούς θολωτούς τάφους οι οποίες ερµηνεύονται ποικιλοτρόπως - απόπειρες κατευνασµού 
των νεκρών, καθαρτήριες τελετουργίες κλπ. Βλ. Γεωργουλάκη 2001, 49-54. 
72 Ανακοµιδή µπορεί να γίνεται και για µέρος µόνο των υπολειµµάτων µιας ταφής. Για παράδειγµα, σε Πρωτοκυκλαδικούς 
τάφους µε διαδοχική χρήση, για κάθε νέα ταφή µετακινούνται τα οστά του νεκρού της προηγούµενης ταφής εκτός από το 
κρανίο που παραµένει στη θέση του. Η ιδιαίτερη µεταχείριση του κρανίου ενδεχοµένως να ξεκινά από την αντίληψη του 
κεφαλιού ως πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Βλ. Barber 1994, 78-79. 
73 Βλ. Ζώης 1998Γ, 55-72: ταφές σε χάσµατα βράχων από τα Μάλια της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού. 
74 Barber 1994, 78. 
75 Boardman & Kurtz 1994, 179, 183, 203,   Σταµπολίδης 1999, 143-144, Hoffecker 1996, 40 και Kaner 1996, 54-55.  
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το φύλο και την ηλικία των νεκρών στηρίζονται συνήθως στην απλή παρατήρηση του οστεολογικού 

υλικού και των αντικειµένων που συνοδεύουν τους νεκρούς. 

Σε µια πράξη διαχείρισης νεκρών µπορούν να χρησιµοποιηθούν µια σειρά από 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - κατασκευασµένα από διάφορα υλικά. Η αρχαιολογική έρευνα έχει ασχοληθεί 

ιδιαίτερα µε τη χρονολόγηση και την δηµιουργία τυπολογιών τέτοιων αντικειµένων. Ανάλογα µε την 

ταφική εθιµοτυπία, τα αντικείµενα που συνοδεύουν το νεκρό τοποθετούνται συνήθως σε συγκεκριµένο 

σηµείο και µε συγκεκριµένο τρόπο. Μέσα από την αναγνώριση των διαφορετικών διακριτών συνόλων 

αντικειµένων (οµάδων αντικειµένων) που χρησιµοποιήθηκαν για την διαχείριση ενός νεκρού, 

µπορούµε να επιχειρήσουµε το διαχωρισµό των συγκεκριµένων ταφικών πρακτικών που 

ακολουθήθηκαν.  

Τα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται στη διαχείριση των νεκρών µπορούν να ταξινοµηθούν 

σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε τη χρήση τους στην ταφική τελετουργία (σκεύη απόθεσης του 

νεκρού, κτερίσµατα, προσφορές, υπολείµµατα άλλων πράξεων - π.χ. τελετουργικών νεκρόδειπνων 

κλπ). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αντικείµενα που χρησιµοποιούνται για την απόθεση του νεκρού 

ή των υπολειµµάτων του, π.χ. λάρνακες, σαρκοφάγοι, φορεία, κρεβάτια, αγγεία κ.α.76 Τα σκεύη αυτά 

χρησιµοποιούνται είτε η διαχείριση των νεκρών γίνεται εντός µιας ταφικής κατασκευής, είτε όχι77. Στη 

κατηγορία των κτερισµάτων και των προσφορών ανήκουν αντικείµενα τα οποία για διάφορους λόγους 

και σε διάφορες χρονικές στιγµές δίνονται στο νεκρό από τους πενθούντες. Ο ακριβής ρόλος των 

αντικειµένων αυτών στην ταφική εθιµοτυπία (π.χ. κτέρισµα,  προσφορά ή υπόλειµµα άλλης τελετής) 

δεν είναι πάντα εµφανής ενώ συχνά δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί78 [για την αντιµετώπιση του 

ζητήµατος αυτού στην εννοιολογική σχεδίαση του συστήµατος              βλ. Πιν. 6].  

Σε διάφορα σηµεία ενός νεκροταφείου (κατασκευές, αντικείµενα διαχείρισης νεκρού και 

σήµατα) µπορεί να εντοπιστούν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, παραστάσεις και 

επιγραφές. Παραστάσεις και επιγραφές απουσιάζουν από νεκροταφεία πολλών χρονολογικών 

περιόδων και πολιτισµικών οµάδων. Όταν όµως υπάρχουν, παρέχουν άµεσες ή έµµεσες πληροφορίες 

για διάφορα θέµατα όπως την περιγραφή ταφικής πρακτικής, τη χρονολόγηση, τη φυλετική ταυτότητα, 

την ηλικία, το φύλο και το όνοµα νεκρού, τα ονόµατα των πενθούντων, το “ρόλο” που συµβολικά 

αποδίδεται στο νεκρό (π.χ. νεαρός έφιππος πολεµιστής, αθλητής κλπ). Πάντως η ταύτιση σηµαίνοντος 

και σηµαινόµενου σε κάθε παράσταση δεν είναι πάντα εφικτή [για την αντιµετώπιση του ζητήµατος 

αυτού στην εννοιολογική σχεδίαση του συστήµατος βλ. Πιν. 7]. 

Νεκροταφεία, επιµέρους κατασκευές και κάθε είδους υπολείµµατα πράξεων διαχείρισης 

νεκρών εικονίζονται σε ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (φωτογραφίες, σχέδια και χάρτες). Το οπτικό υλικό 

                                                 
76 Για εκτενή αναφορά σε τέτοια σκεύη βλ. Muhly 1992. 
77 Η επιλεκτική χρήση σκευών απόθεσης για ορισµένους από τους νεκρούς που έχουν τοποθετηθεί σε ένα τάφο µπορεί να 
αποτελεί µια ένδειξη για την υψηλή τους θέση στην κοινωνική ιεραρχία. Αντίθετα, η έλλειψη σταθερής ταφικής κατασκευής 
για την τοποθέτηση ενός νεκρού και  η αντικατάστασή της µε ένα σκεύος απόθεσης (π.χ. σαρκοφάγο) µπορεί να σηµαίνει 
αποµόνωση και χαµηλή οικονοµική και κοινωνική θέση. (Maggidis 1998, 90). 
78 Γεωργουλάκη 2001, 48. 
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δηµιουργήθηκε µια δεδοµένη χρονική στιγµή και προστατεύεται από κάποιο φορέα ή ιδιώτη ο οποίος 

είναι κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων. 

Οι πληροφορίες (είτε σε µορφή κειµένου, είτε σε µορφή οπτικού υλικού) για ένα ή 

περισσότερα νεκροταφεία, µπορεί να είναι δηµοσιευµένες σε ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ. Εννοείται πως όποια 

πληροφορία δεν είναι δηµοσιευµένη, προέρχεται από το ηµερολόγιο ανασκαφής του νεκροταφείου στο 

οποίο αναφέρεται. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ - ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ CIDOC [Πίν.2] 
 
 
 
 Στους παρακάτω πίνακες ακολουθείται η σειρά: οντότητα> γνωρίσµατα οντότητας> σχέσεις 

στις οποίες συµµετέχει η οντότητα> γνωρίσµατα σχέσεων> ασθενείς οντότητες> γνωρίσµατα ασθενών 

οντοτήτων.  

 Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του πίνακα κάθε σχέση αναγράφεται δύο φορές, µία για 

την κάθε οντότητα η οποία συµµετέχει στη σχέση. Για παράδειγµα:  

• Σχέση α:         ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ               <απεικονίζεται σε>     ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   

• Σχέση β:         ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                  <απεικονίζει>          ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  

 Στο πεδίο ιδιότητες αναφέρονται οι πληθυκότητες των γνωρισµάτων και των σχέσεων. Ο 

χαρακτηρισµός ενός γνωρίσµατος ως προαιρετικού αποδίδεται στην περίπτωση των γνωρισµάτων που 

µπορεί να µην έχουν πάντα τιµές αλλά και στην περίπτωση εκείνων που δεν γνωρίζουµε πάντα τις 

τιµές τους. Για παράδειγµα, κάθε νεκροταφείο καταλαµβάνει µια συγκεκριµένη ΕΚΤΑΣΗ η οποία 

όµως µπορεί να µην µας είναι γνωστή αν δεν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή ή η δηµοσίευση του 

νεκροταφείου. Αντίστοιχα, κάθε νεκροταφείο χρησιµοποιείται από τουλάχιστον ένα οικισµό. 

Υπάρχουν όµως πολλές περιπτώσεις νεκροταφείων που δεν γνωρίζουµε τον οικισµό που το 

χρησιµοποιούσε. 
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (CRM ENTITY: E27 Site)  
    ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

1. 
2. 
3. 

Ε42 Object Identifier 

Αθήνα, Οδός 
Σταδίου-

Πανεπιστηµίου. 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

Αλφαριθµητικό. 
∆ιεύθυνση (αν η 
θέση βρίσκεται σε 
κατοικηµένη 

σήµερα περιοχή). 
Τοπωνύµιο (αν η 
θέση βρίσκεται σε 

ύπαιθρο) 

Ακρωτήριο Άγιος 
Κοσµάς Αττικής 

Ε44 Place Appellation  
(E45Address,  

E48 Place Name) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 6o5’29’’N   

45 o12’13’’W E47 Spatial Coordinates 

Π
ΡΟ

Σ∆
ΙΟ
ΡΙ
ΣΜ

Ο
Σ 
Θ
ΕΣ

Η
Σ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ  
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται 
ιεραρχική 

περιγραφή της 
γεωγραφικής θέσης 
του νεκροταφείου 

(βλ. σελ. 18 και 22) 

Βαλκάνια>  
Αιγαίο> 

 Νότιο Αιγαίο>  
Κρήτη> 

Νότια-κεντρική 
Κρήτη>  

Περιοχή Μεσαράς 

E53 Place  

 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

 
Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται η 
χρονολογική 

περίοδος κατά την 
οποία το 

νεκροταφείο ήταν 
σε χρήση. 

 

 
Πρώιµη Εποχή 

Χαλκού 
 

 
Ε4 Period 

 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

Αλφαριθµητικό. 
(αντίστοιχα µε το 
προηγούµενο πεδίο 
- χρονολόγηση µε 
τοπικούς όρους) 

Πρωτοµινωική Ι 
Πρωτοελλαδική Ι 
Πρωτοκυκλαδική Ι 

Ε4 Period 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό 

3200/3000 
- 2800/2700 π.Χ. 

 
Ε49 Time Appellation 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρούνται τα 
στοιχεία τα οποία 
οδήγησαν στη 

χρονολόγηση του 
νεκροταφείου 

 

Ακριβή κεραµικά 
παράλληλα E13 Attribute Assignment 

Χ
ΡΟ

Ν
Ο
Λ
Ο
ΓΗ

ΣΗ
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Βέβαιη, Πιθανή, 
Ενδεχόµενη 

Βέβαιη 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ 

 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 

Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Άριστη, Καλή, 
Μέτρια, Κακή, Ίχνη 

  

Καλή Ε3 Condition State 
(has type: E55 Type) 
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ΣΩΖΟΜΕΝΟ 
ΜΕΡΟΣ 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Σύνολο, Τµήµα, 
Ίχνη, Άγνωστο 

 

Ίχνη Ε3 Condition State 
(has type: E55 Type) 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται το 
είδος της έρευνας 
που έχει γίνει στο 
νεκροταφείο. 

 

Επιφανειακή 
έρευνα. 

Συστηµατική 
ανασκαφή 

E55 Type 

Προκαταρκτική 
ανασκαφική 
έκθεση ΠΗΓΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Υποχρεωτικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό. 

Τελική 
δηµοσίευση 

E55 Type 

ΕΡΕΥΝΗΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Το µέρος 
νεκροταφείου το 

οποίο έχει 
ερευνηθεί 

συστηµατικά και τα 
δεδοµένα είναι 
διαθέσιµα για 
καταχώρηση. 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο:   

Σύνολο, Τµήµα, 
∆είγµα, Άγνωστο 

  

Σύνολο  

∆Ι
ΕΡ

ΕΥ
Ν
Η
ΣΗ

 - 
Μ
ΕΛ

ΕΤ
Η

 - 
ΤΕ

Κ
Μ
Η
ΡΙ
Ω
ΣΗ

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

(ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Σύνολο, Τµήµα, 
∆είγµα, Γενικά 

στοιχεία 
 

∆είγµα  

ΕΙ∆ΟΣ ΘΕΣΗΣ 
  

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

  

Αλφαριθµητικό Σπήλαιο E55 Type 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΘΕΣΗΣ 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο Text 

 

Πλαγιά χαµηλού 
λόφου µε οµαλή 
κλίση από Β-Ν. 
Μικρός χείµαρρος 

σε µικρή 
απόσταση στα 

δυτικά 
  

E62 String 

  

Ασβεστολιθικά  
πετρώµατα.  

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΕΩΛΟΓΊΑΣ 

ΘΕΣΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό   

Ψαµµιτικά 
κροκαλοπαγή 
πετρώµατα. 

 

E18 Physical Stuff 
(E55 Type) 

Π
ΕΡ

ΙΓ
ΡΑ

Φ
Η

  Χ
Ω
ΡΟ

Υ
 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΘΕΣΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Πεδινή, Ηµιορεινή, 
Ορεινή 

 

Πεδινή E55 Type 
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ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ  
ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Καταχωρείται η 
απόσταση σε 

µέτρα79 
 

1000 Ε54 Dimension 

ΕΙ∆ΟΣ   
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται το 
είδος φυσικής ή 

τεχνητής 
οριοθέτησης του 
νεκροταφείου 

 

Λιθόκτιστος 
περίβολος 

E22 Man-made Object 
(E55 Type) 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ 

ΤΑΦΩΝ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Number 36 E60 Number 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
ΤΑΦΩΝ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό Θαλαµοειδής, 
κιβωτιόσχηµος E55 Type 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΟΡΟΙ ΤΥΠΩΝ  
ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρούνται 
άλλοι όροι που 

έχουν 
χρησιµοποιηθεί για 
τον ίδιο τύπο τάφου 

 
Θαλαµοειδής, 
Φρεατοειδής, 

Υπόγειο τεχνητό 
σπήλαιο 

 

E55 Type 

Μεµονωµένη 

ΧΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

 
Αλφαριθµητικό. 
∆ηλώνεται αν οι 

τάφοι του 
νεκροταφείου 

χρησιµοποιήθηκαν 
άπαξ ή διαδοχικά 
για περισσότερους 
από ένα νεκρούς 

(και πόσους)   
 

∆ιαδοχική (1-3) 

E55 Type 

ΕΙ∆ΟΣ  
ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 
Προαιρετικό 
Πλειότιµο 

 

 
Αλφαριθµητικό. Το 
είδος και το υλικό 
των κτερισµάτων 

 

Πήλινο αγγείο, 
χάλκινο ξίφος E55 Type 

ΓΕ
Ν
ΙΚ
Α

 Χ
Α
ΡΑ

Κ
ΤΗ

ΡΙ
ΣΤ

ΙΚ
Α

 Ν
ΕΚ

ΡΟ
ΤΑ

Φ
ΕΙ
Ο
Υ

 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό. Αβαθή λακκοειδή 
λαξεύµατα  

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 
Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό ΚΓ’ ΕΠΚΑ Ε39 Actor 

 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 2004 

 
(Attribute Assignment has time-

span: Time-Span) 
Ε50 Date 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Text.  Σηµειώνονται 
της πληροφορίες 
που κρίνονται 
σηµαντικές 

 

 Ε62 String 

 

                                                 
79 Για τους λόγους επιλογής αυτού του είδους τιµών για το συγκεκριµένο πεδίο βλ. σελ. 23, υποσηµείωση 59. 
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ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  
<Χρησιµοποιείται από Κατοίκους> 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
  

(0-Ν) (P75) Right on Site  (ιδιοκτησία-χρήση) 
is possessed  by Actor 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ <Απεικονίζεται σε>  
ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

  

(0-Ν) ( P70) CRM Entity is documented in Document  
 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  
<Αποτελείται από>  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
 

 (θεωρούµε πως κάθε νεκροταφείο 
αποτελείται τουλάχιστον από 1 τµήµα) 

  

(1-Ν) (P46) Physical stuff is composed of: Physical Stuff 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  
<∆ηµοσιεύεται σε>  
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

  

(0-Ν) (P70) CRM Entity is documented in Document 

 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΣΧΕΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

(Νεκροταφείου - 
οικισµού) 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

  

Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται το είδος της 
κατασκευής (αν υπάρχει) η 
οποία συνέδεε τον οικισµό µε 

το νεκροταφείο 
διευκολύνοντας την 

επικοινωνία των δύο θέσεων  
  

Λιθόστρωτος 
δρόµος 

(Man-made Object has) 
E55 Type 

ΕΙ∆ΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

  

Ελεγχόµενο λεξιλόγιο: 
Γειτνίαση, Επικάλυψη,  

Σε απόσταση 
  

Γειτνίαση E55 Type 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ  
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

  

Number80 
Καταχωρείται η απόσταση (σε 

µέτρα) ανάµεσα της θέσεις 
νεκροταφείου και οικισµού81 

  

100 Ε54 Dimension 

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ  ΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο λεξιλόγιο: 

Ναι, Όχι. 
∆ηλώνεται η ύπαρξη ή όχι 
ορατότητας ανάµεσα της 
θέσεις νεκροταφείου και 

οικισµού 
 

Ναι (CRM Entity has note) 
Ε62 String 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο λεξιλόγιο: 

(Βλ. Πίν. 1α) 
Καταχωρείται η κατεύθυνση 

της θέσης στην οποία 
βρίσκεται ένα νεκροταφείο σε 
σχέση µε τη θέση στην οποία 
βρίσκεται ο αντίστοιχος 

οικισµός 
 

Ν∆ (CRM Entity has note) 
Ε62 String 

                                                 
80 Οι τιµές των πεδίων που σχετίζονται µε µέτρηση διαστάσεων (E54 Dimension) καταχωρούνται µε µορφή αριθµού που 
αντιστοιχεί στην αντίστοιχη διάσταση. Χρησιµοποιούνται πάντα τρία δεκαδικά ψηφία και όσα ακέραια ψηφία απαιτούνται 
κάθε φορά. Η µονάδα µέτρησης που χρησιµοποιείται παντού στο σύστηµα είναι το µέτρο (και το τετραγωνικό µέτρο για 
µέτρηση επιφανειών και το κυβικό µέτρο για µέτρηση όγκου). Επειδή αυτή η µονάδα µέτρησης είναι η συντριπτικά αποδεκτή 
στις αρχαιολογικές ανακοινώσεις, η δήλωσή της παραλείπεται προκειµένου να εξασφαλιστεί οικονοµία πόρων του 
συστήµατος και να διευκολύνεται η εξαγωγή των αριθµητικών δεδοµένων σε άλλες εφαρµογές για στατιστική ανάλυση.   
81 Για τους λόγους επιλογής αυτού του είδους τιµών για το συγκεκριµένο πεδίο βλ. σελ. 23, υποσηµείωση 59. 
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 ΟΙΚΙΣΜΟΣ (CRM ENTITY: E27 Site) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

 
1. 
2. 
3. 
 

Ε42 Object Identifier 

 
ΑΡΧΑΙΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 

Απολλωνία 
(βλ. αµέσως 

επόµενο πεδίο) 
Ε41 Appellation 

 
ΑΛΛΕΣ 
ΑΡΧΑΙΕΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 
 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 

Καταχωρούνται της 
ονοµασίες οι οποίες 
προτείνονται για τον 

οικισµό που 
χρησιµοποιούσε το 

νεκροταφείο 
 

Κύταιον 
(βλ. αµέσως 
προηγούµενο 

πεδίο) 

Ε41 Appellation 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προαιρετικό 
Μονότιµο 

Text. Καταχωρείται 
µια σύντοµη 
περιγραφή του 
οικισµού µε τα 

βασικά 
χαρακτηριστικά του. 

 
Περιτειχισµένος, 
παράλιος οικισµός, 
αποτελούµενος 
από 40 οικίες. 
Οδικό σύστηµα, 
και µια κατασκευή 
πιθανόν δηµόσιου 

χαρακτήρα. 
 

Ε62 String 

 
ΥΠΑΡΞΗ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 
ΤΑΦΩΝ 

(στον οικισµό) 
 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 
Ναι, Όχι 

Ναι Ε62 String 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 

ΤΑΦΩΝ 
(στον οικισµό) 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Text. Καταχωρείται 
ο αριθµός των ταφών 

και σύντοµη 
περιγραφή της 
σχετικής ταφικής 
πρακτικής που 

χρησιµοποιήθηκε 
εντός του οικισµού. 

 

Μία, ακτέριστη 
ταφή βρέφους σε 

έντονα 
συνεσταλµένη 
στάση κάτω από 
τα θεµέλια οικίας. 

Ε62 String 

 
 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
 

κάτοικοι ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
<Χρησιµοποιούν> ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 

 

(1-Ν) (P75) Actor has right (ιδιοκτησίας-χρήσης) on Site 

 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ <∆ηµοσιεύεται σε> 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

(Ο-Ν) CRM Entity is documented in Document 
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ΤΜΗΜΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (CRM ENTITY: E18 Physical Stuff) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

 
1. 
2. 
3. 
 

Ε42 Object Identifier 

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό. Τοµέας 1 Ε42 Object Identifier 

ΕΙ∆ΟΣ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό. Συστάδα τάφων E55 Type 

 
Κτιστός περίβολος 

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται το 
είδος φυσικής ή 

τεχνητής 
οριοθέτησης του 
τµήµατος του 
νεκροταφείου 

 

Φυσικά βραχώδη 
εξάρµατα 

E55 Type 

 
Άτακτη διασπορά 

 ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΤΑΦΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται ο 

τρόπος διάταξης των 
ταφικών κατασκευών 

 

Παράλληλες 
σειρές 

E55 Type 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΑΦΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Text. 

Περιγράφεται ο 
τρόπος χωροθέτησης 

των ταφικών 
κατασκευών  

 

∆ιάταξη των 
τάφων σε δύο 

παράλληλες σειρές 
εκατέρωθεν 
δρόµου.   

E62 String 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Text.  Σηµειώνονται 
άλλες πληροφορίες 
που κρίνονται 
σηµαντικές 

 

 E62 String 

 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
 

ΤΜΗΜΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  
<Ανήκει σε> ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

 

(1-1) (P46) Physical Stuff forms part of Site 

 
ΤΜΗΜΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ <Περιέχει> 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

(1-Ν) (P46) Physical Stuff is composed of: Man-made Object 

 
ΤΜΗΜΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ <Περιέχει> 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 
 

(0-Ν) (P46) Physical Stuff is composed of:  
Man-made feature 

 
ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

<Γίνεται> 
 ΠΡΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ 

 

(0-Ν) (P7) Place witness: Activity 
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∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ (CRM ENTITY: E25 Man-Made Feature) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
Κλειδί  Number 

 
1. 
2. 
3. 
 

Ε42 Object Identifier 

ΕΙ∆ΟΣ  Υποχρεωτικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 

 
Ισοπέδωση κλίσης 

εδάφους 
 

E55 Type 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 

Text 

∆ηµιουργία δύο 
ανδήρων µε 

εκσκαφή, επίχωση 
και οικοδόµηση 
αναληµµατικού 

τοίχος 
 

E62 String 

 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
<Βρίσκεται σε> 

ΤΜΗΜΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
 

(1-1) 
(P46) Man-made Feature forms part of:  

Physical Stuff 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (CRM ENTITY: E22 Man-made Object) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

 
1. 
2. 
3. 
 

Ε42 Object Identifier 

 
ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό Τάφος 1 Ε42 Object Identifier 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

(κατά την 
ανεύρεση) 

 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Άριστη, Καλή, 
Μέτρια, Κακή, Ίχνη 

Κακή Ε3 Condition State 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

(κατά την 
ανεύρεση)  

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο Text 

 
Ελλιπής κατά τον 
προθάλαµο και την 
οροφή του θαλάµου. 
Έντονη διατάραξη 
στην περιοχή της 

εισόδου. 
Συληµένος.  

 

Ε62 String 

 
ΘΕΣΗ ΩΣ ΤΟ 
Ε∆ΑΦΟΣ 

 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Υπέργεια, Υπόγεια, 
Υπέργεια κατά το 
ανώτερο τµήµα 

 

Υπέργεια E62 String 

ΕΙ∆ΟΣ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό Τάφος E55 Type 

 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό Θαλαµοειδής E55 Type 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΟΡΟΙ ΤΥΠΩΝ  
ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρούνται 

άλλοι όροι που έχουν 
χρησιµοποιηθεί για 
τον ίδιο τύπο τάφου 

 
Θαλαµοειδής, 
Φρεατοειδής, 

Υπόγειο τεχνητό 
σπήλαιο 

 

E55 Type 

 
ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 
Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό Λάξευση 
(Modification Event used 

general technique) 
E55 Type 

ΣΧΗΜΑ 
ΚΑΤΟΨΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται το 
σχήµα κάτοψης της 

κατασκευή  
 

Ορθογώνιο  E55 Type 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΟΨΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Κανονικό, Σχετικά 
ακανόνιστο, 
Ακανόνιστο 

  

Κανονικό Ε62 String 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ-
ΛΙΣΜΟΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Β, Β/ΒΑ, ΒΑ, Α/ΒΑ, 
Α, Α/ΝΑ, ΝΑ, 

Ν/ΝΑ, Ν, Ν/Ν∆, Ν∆, 
∆/Ν∆, ∆, ∆/Β∆, Β∆, 

Β/Β∆  
(Βλ. Πίν. 1α) 
Καταχωρείται ο 

προσανατολισµός της 
κεντρικής εισόδου 

από το εσωτερικό της 
κατασκευής προς το 

εξωτερικό. 
Στην περίπτωση 
κατασκευών χωρίς 
είσοδο (π.χ. ένα απλό 

όρυγµα) 
καταχωρείται ο 
προσανατολισµός 
του µακρύτερου 

άξονα, 
π.χ. Ν-Β, ΝΑ-ΒΑ. 

 

ΝA  

ΧΡΗΣΗ Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό Ταφική (Man-made Object has as 

general use:) E55 Type 

Χ
ΡΗ

ΣΗ
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Βέβαιη, Πιθανή, 
Ενδεχόµενη 

 

Βέβαιη  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 
Ιδιωτικός, 
∆ηµόσιος. 

 

∆ηµόσιος (Right held by:) 
E39 Actor 

Χ
Α
ΡΑ

Κ
ΤΗ

ΡΑ
Σ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Βέβαιη, Πιθανή, 
Ενδεχόµενη 

 

Πιθανή  

 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό Πρώιµη Εποχή 

Χαλκού Ε4 Period 

 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό Πρωτοµινωική Ι Ε4 Period 

 
ΑΠΟΛΥΤΗ  

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 3200/3000 

- 2800/2700 π.Χ. Ε49 Time Appellation Χ
ΡΟ

Ν
Ο
Λ
Ο
ΓΗ

ΣΗ
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Βέβαιη, Πιθανή, 
Ενδεχόµενη 

 

Πιθανή  
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ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ <Βρίσκεται σε> 
ΤΜΗΜΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

 

(1-1) (P46) Man-made object  
forms part of Physical Stuff 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ <Has> ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(ασθενής οντότητα) 
 

(1-Ν) (P43) Man-made Object has Dimension 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ <Εικονίζεται σε> 

ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

(0-Ν) ( P70) CRM Entity is documented in Document 

 
ΤΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

<Αποτελείται από>  
ΤΜΗΜΑ ΤΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
(Θεωρούµε ότι κάθε κατασκευή 
αποτελείται από τουλάχιστον ένα 

τµήµα) 
 

(1-Ν) 
(P59) Man-made Object has section: Place 

(P46) Man-made Object  
is composed of Physical Stuff 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

<Σηµαίνεται από>  
ΣΗΜΑ 

 

(0-Ν) 

 (P16) Type Assignment used object:  
Physical Object 

(το Σήµα χρησιµοποιήθηκε για να δηλωθεί ο 
ταφικός χαρακτήρας µιας κατασκευής) 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

<Έχει άµεση χωρική συσχέτιση µε> 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

(0-Ν) (P121) Place overlaps with place  
(P122) Place borders with Place 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ <Αποτελείται από> 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

(Ν-Ν) (P46) Man-made Object is composed of Physical 
Stuff 

 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΣΧΕΣΗΣ     ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ <Έχει άµεση χωρική συσχέτιση µε> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 
Γειτνίαση,  
Σύνδεση 
Επικάλυψη 

 

Γειτνίαση E55 Type 

  
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΣΧΕΣΗΣ     ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ <Αποτελείται από> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται το 
στοιχείο που 

οµαδοποιεί µια σειρά 
ταφικών κατασκευών 
δηµιουργώντας έτσι 

ένα ταφικό 
συγκρότηµα 

 

Περίβολος E55 Type 
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Ασθενής οντότητα ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ82 (CRM ENTITY: E54 Dimension)  
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 
 

Μήκος  
 

Πλάτος ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Πρωτεύον 
κλειδί  

(µαζί µε το 
κλειδί της 
αντίστοιχης 
οντότητας 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 
 

Αλφαριθµητικό 

Ύψος 

E55 Type 

ΤΙΜΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Number. 

Καταχωρείται η τιµή 
της διάστασης πάντα 

σε µέτρα. 
Χρησιµοποιούνται 
τρία δεκαδικά ψηφία 
και όσα ακέραια 
ψηφία απαιτείται 

κάθε φορά. 
 

12,000 
0,980 

E60 Number 
 
 
 
 

(E58 Measurement Unit) 

   
 
  ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ <Αντιστοιχεί σε> 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

 

(1-1) (P43) Dimension is dimension of Man-made Object 

                                                 
82 Βλ. παραπάνω, υποσηµείωση 80. 
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ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  (CRM ENTITY: E22 Man-made Object) 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
Κλειδί  Number. 

1. 
2. 
3. 

Ε42 Object Identifier 

ΕΙ∆ΟΣ Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό. Ταφικός θάλαµος. E55 Type 

ΣΧΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό. Ορθογώνιο E62 String 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Οικοδόµηση, 
Λάξευση, Ανόρυξη. 

 

Οικοδόµηση 
(Modification used general 

technique:)  
E55 Type 

ΧΡΗΣΗ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

  

Αλφαριθµητικό. Απόθεση νεκρού (Man-made Object has as general 
use:) E55 Type 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό. Βέβαιη  

 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 

 

 
Ο κατά µήκος 
άξονας του 

θαλάµου (Α-∆) 
είναι κάθετος στον 

άξονα 
προσανατολισµού 
του τάφου (Β). 

 

E55 Type 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

  
Text.  Σηµειώνονται 
άλλες πληροφορίες 
που κρίνονται 
σηµαντικές 

  

 Ε62 String 

ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 

 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

<Ανήκει σε> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
 

(1-1) (P46) Physical Stuff forms part of Man-made Object 
(P59) Place is located on or within Man-made Object 

 
σε ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ <Γίνεται>  

ΠΡΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΚΡΩΝ 
 

(0-Ν) (P7) Place (Section Definition) witness Activity  

 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  <Έχει> 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

(1-Ν) (P46) Man-made Object is composed of Physical Stuff 

 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ <Has>  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ασθενής οντότητα) 

 

(1-Ν) (P43) Man-made Object has dimension: Dimension 

ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΣΧΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ <Ανήκει σε> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

 
ΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό Βόρειο άκρο E53 Place 
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 Ασθενής οντότητα ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ83 (CRM ENTITY: E54 Dimension) 
    
 ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

Μήκος 

Πλάτος ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Πρωτεύον κλειδί  
(µαζί µε το κλειδί 
της αντίστοιχης 
οντότητας 
ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 
 

Αλφαριθµητικό 

Ύψος 

E55 Type 

ΤΙΜΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Number. 

Καταχωρείται η 
τιµή της διάστασης 
πάντα σε µέτρα. 
Χρησιµοποιούνται 
τρία δεκαδικά 
ψηφία και όσα 
ακέραια ψηφία 
απαιτείται κάθε 

φορά.  
 

12,000 
0,980 

E60 Number 
 
 
 
 

(E58 Measurement Unit) 

   
 ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ  
<Αντιστοιχεί σε>  

ΤΜΗΜΑ ΤΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
  

(1-1) (P43) Dimension is dimension of Man-made Object 

 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Βλ. υποσηµείωση 80. 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (CRM ENTITY: E22 Man-made Object) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

 
1. 
2. 
3. 
 

Ε42 Object Identifier 

ΕΙ∆ΟΣ 

 
Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό Οροφή E55 Type 

ΥΛΙΚΟ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό Ασβεστόλιθος E57 Material 

ΜΟΡΦΗ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό Λαξευτή θολωτή E55 Type 

Μ
Ο
ΡΦ

Η
 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 

 
Κλίση από την 
πλευρά της 

εισόδου προς το 
πίσω µέρος του 
θαλάµου όπου 
φτάνει ως το 
δάπεδο. 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό Γραπτή  

∆Ι
Α
Κ
Ο
ΣΜ

Η
ΣΗ

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Text  Ε62 String 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Text 

 
Καταχωρούνται 

άλλες πληροφορίες 
που κρίνονται 
σηµαντικές 

  

Ε62 String 

 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
<Ανήκει σε>  

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

(1-1) (P46) Physical Stuff forms part of Man-made Object 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

<Φέρει>  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ 

 

(0-Ν) (P128)  Physical Man-made Stuff carries Information 
Object  

 
ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΣΧΕΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ <Ανήκει σε>  ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 
 

ΘΕΣΗ   
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 

Άνω και στην 
οριζόντια πλευρά 
απέναντι από την 

είσοδο  

E53 Place 
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ΣΗΜΑ (CRM ENTITY: E84 Information Carrier) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

 
1. 
2. 
3. 
 

Ε42 Object Identifier 

ΕΙ∆ΟΣ  

 
Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό Στήλη E55 Type 

ΥΛΙΚΟ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό Ασβεστόλιθος E57 Material 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Υποχρεωτικό 
Μονότιµο Text 

 
Αδρά 

κατεργασµένος 
ορθογώνιος λίθος, 
τοποθετηµένος 

κάθετα, πάνω στο 
χώµα 

 

Ε62 String 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Text 

 
Πάνω από το 
σηµείο του 
κεντρικού 

θαλάµου όπου 
βρίσκεται το 

τεφροδόχο αγγείο. 
 

E53 place 

 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 

ΣΗΜΑ <Σηµαίνει> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (0-Ν) 

 
 (P16) Physical Object was used for: Type Assignment 

(ο ταφικός χαρακτήρας µιας κατασκευής δηλώνεται µε τη 
χρήση ενός Σήµατος) 

 
 

ΣΗΜΑ <Φέρει>  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ 

 

(0-N) 
 

(P128)  Information Carrier carries: Information Object 
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ΠΡΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ (CRM ENTITY: E11 Modification) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

 
1. 
2. 
3. 
 

CRM Entity is identified by:  
Ε42 Object Identifier 

 
ΣΤΑ∆ΙΟ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΝΕΚΡΟΥ  

 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

Αλφαριθµητικό 
Ταφή, Ανακοµιδή. Ταφή Modification has type:  

E55 Type 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΝΕΚΡΟΥ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Ενταφιασµός, 
Καύση. 

 

Ενταφιασµός  
Modification used general 

technique:  
E55 Type 

 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό Ταρίχευση 

 
Modification used general 

technique:  
E55 Type 

 
 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
 

ΠΡΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ 
<Γίνεται σε>  

ΤΜΗΜΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
 

(0-1) (P7) Modification took place at: Place 

 
ΠΡΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ  

<Γίνεται σε >  
ΤΜΗΜΑ ΤΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

(0-1) (P7) Modification took place at: Place 
(Section Definition) 

ΠΡΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ 
<Γίνεται για>  
ΝΕΚΡΟ  

(0-Ν)84 

 
(P8) Activity took place on or within Physical Object 

(Biological Object) 
 

 
στην ΠΡΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ 

<Χρησιµοποιείται>  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

(0-Ν) (P16) Modification used specific object: Physical Object 

 
στην ΠΡΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ 

<Χρησιµοποιείται>  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

(0-N) (P125) Activity used object of type: Type 

 
υπολείµµατα ΠΡΑΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΝΕΚΡΟΥ 
<Εικονίζονται σε>  
ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

(0-Ν) ( P70) CRM Entity is documented in: Document 

  
 

                                                 
84 Το 0 αντιστοιχεί στην περίπτωση ενός κενοτάφιου καθώς και στην περίπτωση ενός χώρου στον οποίο που γνωρίζουµε ότι 
έχει γίνει µια ταφή αλλά δεν σώζεται σκελετικό υλικό. Το Ν αντιστοιχεί στην περίπτωση των οµαδικών ταφών. 
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ΝΕΚΡΟΣ (CRM ENTITY: E21 Person) 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

 
Πρωτεύον 
κλειδί  

  

Number 1. 
2. Ε42 Object Identifier 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Άριστη, Καλή, 
Μέτρια, Κακή, Ίχνη 

  

Κακή Ε3 Condition State 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται 

(περιγράφεται) το 
ακριβές σηµείο του 
χώρου στο οποίο 
βρίσκεται ο νεκρός 

  

∆άπεδο, κοντά 
στην είσοδο 

Ε53 Place 
 

ΤΑΦΙΚΟ  
ΣΤΡΩΜΑ85 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται ο 
ανασκαφικός 

κωδικός του ταφικού 
στρώµατος στο οποίο 

βρίσκονται τα 
υπολείµµατα του 

νεκρού 
  

Α΄ Ε53 Place 

ΘΕΣΗ  
ΚΕΦΑΛΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο λεξιλόγιο: 

Β, Β-ΒΑ, ΒΑ, Α-ΒΑ, Α, Α-ΝΑ, Ν-
ΝΑ, Ν, Ν-Ν∆, Ν∆, ∆-Β∆, Β∆, Β-Β∆ 

(Βλ. Πίν. 1α). 
Καταχωρείται το σηµείο του τάφου 
στο οποίο βρίσκεται το κρανίο του 

νεκρού. 
  

∆  
 

Θ
ΕΣ

Η
 Ν
ΕΚ

ΡΟ
Υ

 

ΠΡΟΣΑΝΑ- 
ΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο λεξιλόγιο: 

Β, Β-ΒΑ, ΒΑ, Α-ΒΑ, Α, Α-ΝΑ, Ν-
ΝΑ, Ν, Ν-Ν∆, Ν∆, ∆-Β∆, Β∆, Β-Β∆ 

(Βλ. Πίν. 1α) 
Καταχωρείται το σηµείο του ορίζοντα 
προς το οποίο είναι προσανατολισµένο 

το πρόσωπο του νεκρού 
  

Ν  

ΣΤΑΣΗ Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό Ύπτια.  

Συνεσταλµένη.  

ΣΤ
Α
ΣΗ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΣΤΑΣΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

Text. 
Αναλυτική 

περιγραφή της 
στάσης του νεκρού. 

 
Έντονα 

συνεσταλµένη 
στάση µε την 

αριστερή πλευρά 
του σώµατος στο 
έδαφος. Τα χέρια 
στο στήθος και τα 
γόνατα κοντά στο 

πηγούνι. 
  

Ε62 String 

                                                 
85 Σε τάφους που χρησιµοποιούνται για διαδοχικές ταφές, κάθε ταφή τοποθετείται δίπλα ή πάνω στην προηγούµενη, ή στη 
θέση της προηγούµενης αφού εκείνη µετακινηθεί σε κάποιο άλλο σηµείο. Κατά διαστήµατα ο τάφος καθαρίζεται για τη 
συνέχιση της χρήσης του. Η διαδοχική χρήση του τάφου και οι από καιρό σε καιρό καθαρισµοί του, συχνά δηµιουργούν 
διακριτά στρώµατα επιχώσεων και ευρηµάτων. Τα στρώµατα αυτά προσδιορίζονται κατά την ανασκαφή για τον καθορισµό 
της χρονικής διαδοχής των ευρηµάτων και εποµένως και των αντίστοιχων πράξεων. 
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ΗΛΙΚΙΑ Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Βρέφος, Παιδί, 
Έφηβος, Ενήλικας 

 

Ενήλικας E55 Type 

ΦΥΛΟ Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Άνδρας, Γυναίκα 
 

Άνδρας E55 Type 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΦΥΛΟΥ - ΗΛΙΚΙΑΣ 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Βέβαιη, Πιθανή, 
Ενδεχόµενη 

 

Βέβαιη  

 
ΙΧΝΗ  

ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Text 

Εγχαράξεις µε 
αιχµηρό 

αντικείµενο στις 
αρθρώσεις των 

άκρων. 

E25 Man-made feature 
(Ε62 String) 

 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 
 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 

Ανάλυση 
ισοτόπων 
κολλαγόνου 

(Design of procedure has type)  
E55 Type 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Text. 

Καταχωρούνται 
όποιες επιπλέον 

πληροφορίες έχουν 
προκύψει από 

ενδεχόµενη µελέτη 
του οστεολογικού 

υλικού 
 

 Ε62 String 

 
 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
 

ΝΕΚΡΟΣ  
<∆ιαχειρίζεται µε> 

ΠΡΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ 
 

(1-N) 
(P8) Biological Object witnessed: Activity 

 (P124) Persistent Item (Biological Object) was 
transformed by: Transformation 

 
ΝΕΚΡΟΣ  <Φέρει> 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΝΕΚΡΟΥ 

 

(0-Ν) (P51) Person is former or current owner of:  
Man-made Object 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ (CRM ENTITY: E22 Man-made Object) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

 
1. 
2. 
3. 
 

Ε42 Object Identifier 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Άριστη, Καλή, 
Μέτρια, Κακή, 
Θραύσµατα 

 

Κακή Ε3 Condition State 

ΥΛΙΚΟ 

 
Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό Μάρµαρο E57 Material 

ΕΙ∆ΟΣ 

 
Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό Αγγείο E55 Type 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό Κύπελλο E55 Type 

ΕΙ
∆Ο

Σ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό Αµφικωνικό 

µόνωτο E55 Type 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό Μικρογραφικό E55 Type 

 
ΥΠΑΡΞΗ 

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: Ναι, Όχι Ναι  

ΤΕΧΝΙΚΗ  

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό Γραπτή 
(Modification used general 

technique:)  
E55 Type 

ΡΥΘΜΟΣ 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό Κουµάσας E55 Type 

∆Ι
Α
Κ
Ο
ΣΜ

Η
ΣΗ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Προαιρετικό 
Μονότιµο Τext 

 
Πεδίο λεπτών, 
παράλληλων 
γραµµών 
καστανού 
χρώµατος 

 

Ε62 String 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 

 
Κρήτη>  

Νότια/κεντρική 
Κρήτη> 

Περιοχή Μεσαράς> 
Φαιστός 

 

(Period took place at:)  
E 53 Place 

Π
ΡΟ

ΕΛ
ΕΥ

ΣΗ
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Βέβαιη, Πιθανή, 
Ενδεχόµενη 

 

Πιθανή  
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  

 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό Πετρογραφική 

ανάλυση Ε13 Attribute assignment 

 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΤΥΠΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό Κυκλάδες (Period took place at) 

E 53 Place 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ 
ΕΥΡΕΣΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

 
Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται 

(περιγράφεται) το 
σηµείο του χώρου 

στο οποίο βρέθηκε το 
κτέρισµα 

  

Περιφέρεια 
ταφικού θαλάµου, 
νότιο τµήµα, δίπλα 

στην είσοδο 

E53 Place 

Στήθος / πάνω 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟ ΝΕΚΡΟ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό 
Καταχωρείται το 
σηµείο σε σχέση µε 
το νεκρό στο οποίο 
είχε τοποθετηθεί το 

κτέρισµα (το 
πλησιέστερο σηµείο 
του σώµατος και η 

θέση του 
αντικειµένου σε 
σχέση µ’ αυτό) 

  

Κεφαλή / αριστερά 

E53 Place 

 

ΤΑΦΙΚΟ 
ΣΤΡΩΜΑ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται ο 
ανασκαφικός 

κωδικός του ταφικού 
στρώµατος στο οποίο 

βρίσκονται τα 
αντικείµενα και το 

σύνολο των 
στρωµάτων 

  

1/2  Ε53 Place 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΥΡΕΣΗΣ 

 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 

 
Θρυµµατισµένο, 
τοποθετηµένο 
ανάστροφα 

 

E3 Condition State 

 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

 
Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 

 
Αλφαριθµητικό 

 

 
Πρώιµη Εποχή 

Χαλκού 
 

 
Ε4 Period 

 

 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό Πρωτοµινωική Ι Ε4 Period 

 
ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 3200/3000 

- 2800/2700 π.Χ. Ε49 Time Appellation 

Χ
ΡΟ

Ν
Ο
Λ
Ο
ΓΗ

ΣΗ
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Βέβαιη, Πιθανή, 
Ενδεχόµενη 

  

Πιθανή  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Text. Καταχωρούνται 

άλλες επιπλέον 
πληροφορίες που 

κρίνονται σηµαντικές 
 

 Ε62 String 
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ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ <Χρησιµοποιείται σε> 

ΠΡΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ 
  

(0-Ν) (P16) Man-made Object was used for: Modification 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ <Σχετίζεται µε> 

ΝΕΚΡΟ 
  

(0-Ν) (P51) Man-made Object has former or current owner: 
Actor 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ <Ανήκει σε>  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

(0-1) (P2) CRM Entity has type: Type 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ <Φέρει> 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ 
 

(0-N) (P128)  Man-made Object carries: Information Object  

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

<Περιλαµβάνεται σε> 
ΟΜΑ∆Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

(0-1) (P46) Physical Object is composed of: Physical Object 

 
 
 
 
 
 
∆ΙΑΚΡΙΤΗ ΟΜΑ∆Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ  
(CRM ENTITY: Ε19 Physical Object) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον κλειδί  Number 

 
1. 
2. 
3. 
 

Ε42 Object Identifier 

 
Πήλινη πυξίδα που 

περιέχει στο 
εσωτερικό της δύο 
λεπίδες οψιανού 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Υποχρεωτικό 
Μονότιµο Text  

Χάλκινο εγχειρίδιο 
και λίθινη 

ακονόπετρα σε 
ελάχιστη απόσταση 

 

E62 String 

 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
 

ΟΜΑ∆Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
<περιλαµβάνει> 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

(Ν-N) (P46) Physical Object is composed of: Physical Object 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ  
(CRM ENTITY: E55 Type) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον κλειδί  Number 

 
1. 
2. 
3. 
 

Ε42 Object Identifier 

 
Κτέρισµα 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Υποχρεωτικό 

Μονότιµο Αλφαριθµητικό  
Σκεύος απόθεσης 

νεκρού 
 

E55 Type 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Text. 

Καταχωρούνται 
όποιες επιπλέον 
πληροφορίες 

κρίνονται σηµαντικές 
 

 Ε62 String 

 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
<περιλαµβάνει> 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

(0-N) (P2) Type is type of: CRM Entity 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

<Χρησιµοποιείται σε >  
ΠΡΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ 

 

(0-N) (P125) Type was type of object used in Activity 
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ (CRM ENTITY: Conceptual Object) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον κλειδί  Number 

 
1. 
2. 
3. 
 

Ε42 Object Identifier 

Γραπτή 
Ανάγλυφη ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Υποχρεωτικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 

Εγχάρακτη 
E55 Type 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται το 
ακριβές σηµείο του 
αντικειµένου (της 
κατασκευής, του 
κτερίσµατος, του 
αντικειµένου 

διαχείρισης νεκρού) 
στο οποίο βρίσκεται 

το πνευµατικό 
δηµιούργηµα 

 

Λαιµός-Χείλος 
 

(στην περίπτωση 
διακόσµηση ενός 
κτερίσµατος – 

αγγείου) 

(Visual Item is shown by Physical 
Man-made Stuff) 

 
E46 Section Definition 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Προαιρετικό 
Μονότιµο 

 
Text. 

Καταχωρούνται 
όποιες επιπλέον 
πληροφορίες 

κρίνονται σηµαντικές 
 

 Ε62 String 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

Άριστη, Καλή, 
Μέτρια, Κακή, Ίχνη 

 

Άριστη E3 Condition State 

 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ 
<βρίσκεται σε> 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΝΕΚΡΟΥ 

 

(0-1) (P128)  Information Object is carried by:  
Man-made Object 

 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ 

<βρίσκεται σε> 
ΣΗΜΑ 

 

(0-1) (P128)  Information Object is carried by:  
Information Carrier 

 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ 

<βρίσκεται σε> 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

 

(0-1) (P128)  Information Object is carried by:  
Physical Man-made Stuff 

 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ 

<IsA> 
ή ΑΠΛΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

ή ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ή ΕΠΙΓΡΑΦΗ 

 

(1-1) (P2) Conceptual Object has type: Type 
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ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (CRM ENTITY: E36 Visual Item) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

1. 
2. 
3. 

Ε42 Object Identifier 

 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  <είναι>  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ 
 

(ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
<IsA> 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ) 
 

(1-1) (P2) Type is type of Conceptual Object 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
<αναπαριστά> 

ΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΟΣ 
(0-1)  

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
<αναπαριστά> 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

(0-1) (P138) Information Object represents CRM Entity 

 
 
 
18. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (CRM ENTITY: E1 CRM Entity) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

1. 
2. 
3. 

Ε42 Object Identifier 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

Text. 
Καταχωρείται 
περιγραφή της 
συγκεκριµένης 
παράστασης. 

Στο κέντρο της 
παράστασης 

εικονίζεται άνδρας 
πάνω σε ψηλή 
κλίνη. ∆εξιά και 

αριστερά 13 όρθιες 
µορφές χωρίς 

υποδήλωση φύλου, 
µε τα χέρια στην 
κεφαλή. Τέσσερις 
ακόµη µορφές µε 
παρόµοια στάση 
µπροστά από την 
κλίνη. Πεδίο µε 
δικτυωτό µοτίβο 
πάνω από την 

κλίνη. 

E62 String 

 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
<παριστάνεται σε> 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

(1-1) (P138) CRM Entity has representation Visual Item 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  

<περιλαµβάνεται σε> 
ΤΥΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

(0-Ν) (P2) CRM Entity has type: Type 
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19. ΤΥΠΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (CRM ENTITY: E55 Type) 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

1. 
2. 
3. 

Ε42 Object Identifier 

ΤΥΠΟΣ Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό “Πρόθεση” νεκρού E55 Type 

ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 

ΤΥΠΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
<παριστάνεται σε> 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

(1-Ν)  

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
<περιλαµβάνει> 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

(0-Ν) (P2) Type is type of CRM Entity 

 
 
20. ΕΠΙΓΡΑΦΗ (CRM ENTITY: E34 Inscriptions) 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

1. 
2. 
3. 

Ε42 Object Identifier 

ΕΙ∆ΟΣ Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό Επίγραµµα E55 Type 

ΓΡ
Α
Μ
Μ
Α
ΤΟ

Λ
Ο
ΓΙ
Κ
Α

 
Χ
Α
ΡΑ

Κ
ΤΗ

ΡΙ
ΣΤ

ΙΚ
Α

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-
ΣΤΙΚΑ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρούνται άλλα 
χαρακτηριστικά του 
κειµένου όπως  
µέτρο, αριθµός 
στίχων κλπ 

Ιαµβικό εξάµετρο, 
4 στίχοι  

ΑΛΦΑΒΗΤΟ Προαιρετικό 
Μονότιµο 

Αλφαριθµητικό.  
Καταχωρείται το 

είδος του αλφάβητου 
που χρησιµοποιείται 

στο κείµενο  

Ελληνικό Ε55 Type 
Ε56 Language 

∆ΙΑΛΕΚΤΟΣ Προαιρετικό 
Μονότιµο 

Αλφαριθµητικό.  
Καταχωρείται το 

είδος της διαλέκτου 
που χρησιµοποιείται 

στο κείµενο 

Ιωνική  

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

Αλφαριθµητικό. 
Καταχωρείται το 

είδος των 
πληροφοριών που 
παίρνουµε από την 

επιγραφή 

Χρονολόγηση 
επιγραφής, 

όνοµα νεκρού, 
όνοµα αναθέτη, 
αιτία θανάτου. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 

Προαιρετικό 
Μονότιµο 

Text 
Καταχωρείται 

µεταγραµµένο το 
κείµενο της 
επιγραφής 

 Ε62 String 

ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 

ΕΠΙΓΡΑΦΗ <είναι> 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ 

 
(ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ IsA 

ΕΠΙΓΡΑΦΗ) 

(1-1) (P2) Type is type of Conceptual Object 
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21. ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CRM ENTITY: E31 Document) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

1. 
2. 
3. 

Ε42 Object Identifier 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 

χάρτης, φωτογραφία, 
σχέδιο 

 

Φωτογραφία Ε55 Type 

ΘΕΜΑ 

 
Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 

Αλφαριθµητικό ΠΜΙ Νεκροταφείο 
Γουρνών Visual Item has title: Title 

 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό Ανασκαφή Ε55 Type 

 
ΚΛΙΜΑΚΑ 

 

Προαιρετικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 1:50  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 

Τext  E62 String 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ Προαιρετικό 
Μονότιµο Date 1999 

 
(Beginning of Existence has time-

span: Time-Span) 
 

E49 time Appellation 
 

ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό ΚΓ’ ΕΠΚΑ E39 Actor 

ΕΙΚΟΝΑ Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 
Bitmap. 

Καταχωρείται η 
ψηφιοποιηµένη 

εικόνα 
 

 Ε62 String 

 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 
 

ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ <Απεικονίζει> 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

 

(0-Ν) (P70) Document documents CRM Entity 

 
ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ <Απεικονίζει> 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

(0-Ν) (P70) Document documents CRM Entity 

 
ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ <Απεικονίζει> 

υπολείµµατα ΠΡΑΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΝΕΚΡΩΝ  

 

(0-Ν) (P70) Document documents CRM Entity 
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25. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (CRM ENTITY: E31 Document) 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CIDOC CRM 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Πρωτεύον 
κλειδί  Number 

 
1. 
2. 
3. 
 

Ε42 Object Identifier 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

 
Υποχρεωτικό 
Μονότιµο 

 

Date 1959 E49 time Appellation 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υποχρεωτικό 
Μονότιµο Text 

 
Αρχαιολογική 

µελέτη του 
νεκροταφείου και 
του οικισµού 

 

Ε62 String 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Υποχρεωτικό 
Μονότιµο Αλφαριθµητικό 

 
MYLONAS G., 

Agios Kosmas. An 
Early Bronze Age 

Settlement and 
Cemetery in 

Attica, Princeton 
1959 

 

E75 Conceptual Object Appellation 

ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ CIDOC CRM 

 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

<αναφέρεται σε> ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
 

(0-Ν) (P70) Document documents CRM Entity 

 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 <αναφέρεται σε>  
ΟΙΚΙΣΜΟ 

 

(0-Ν) (P70) Document documents CRM Entity 
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 
 
 Για την υλοποίηση του συστήµατος σε σχεσιακή βάση δεδοµένων σχεδιάστηκε το µοντέλο 

Οντοτήτων - συσχετίσεων  [Πίν. 3]. 

 Στο σχεδιάγραµµα παριστάνονται οι οντότητες, οι συσχετίσεις τους και οι αντίστοιχες 

πληθυκότητες. Για πρακτικούς λόγους δεν παριστάνονται στο σχεδιάγραµµα τα γνωρίσµατα των 

οντοτήτων, τα οποία όµως αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα οντοτήτων 

συσχετίσεων που παρατίθεται παραπάνω. 

 Οι συσχετίσεις αναπαριστάνονται µε ρηµατικές φράσεις γραµµένες µέσα σε πεδία σχήµατος 

ρόµβου. Η ανάγνωση των ρηµατικών φράσεων γίνεται από πάνω προς τα κάτω αν οι αντίστοιχες 

οντότητες είναι σχεδιασµένες στον ίδιο κατακόρυφο άξονα, και στην αντίθετη περίπτωση από τα 

αριστερά προς τα δεξιά. Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του µοντέλου απεικονίζονται και 

ξεχωριστά τέσσερα υπο-µοντέλα: Νεκροταφείο/Οικισµός [Πίν. 4], Κατασκευή [Πίν. 5], Πράξη 

διαχείρισης νεκρού [Πίν. 6] και Πνευµατικό ∆ηµιούργηµα [Πίν. 7]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

Με σκοπό την αξιολόγηση του συστήµατος κατά την εφαρµογή του στη συγκεκριµένη µελέτη 

περίπτωσης, σχεδιάστηκε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων η οποία υλοποιήθηκε σε λογισµικό Microsoft 

Access86.  

Οι λόγοι επιλογής του συγκεκριµένου λογισµικού είναι: 

α) η συµβατότητα µε τη γλώσσα SQL (κατασκευή και σύνδεση πινάκων, ορισµός πεδίων τιµών και 

κανόνων ακεραιότητας, δηµιουργία επερωτήσεων κλπ),  

β) το φιλικό προς το χρήστη παραθυρικό περιβάλλον κατασκευής και χρήσης της βάσης, 

γ) η δυνατότητα επιπλέον παραµετροποίησης της εφαρµογής µε χρήση της γλώσσας Visual Basic 

(εκτέλεση διαδικασιών, δηµιουργία βοηθητικών µηνυµάτων προς το χρήστη, καταχώρηση και 

απεικόνιση οπτικού υλικού µε τρόπο που δεν επηρεάζει τον όγκο του αρχείου της βάσης κλπ),  

δ) η δυνατότητα επίτευξης επιµέρους στόχων σύµφωνα µε τη µελέτη απαιτήσεων (π.χ. εξαγωγή των 

δεδοµένων σε αρχεία άλλης µορφής), 

ε) η ευρύτατη αποδοχή του από χρήστες µη εξειδικευµένων εφαρµογών.  

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Ο χρήστης της εφαρµογής έχει τη δυνατότητα να εισάγει νέα δεδοµένα, να ενηµερώσει ή 

διαγράψει τα ήδη καταχωρηµένα, καθώς και να αναζητήσει πληροφορίες χρησιµοποιώντας 

προσχεδιασµένα ερωτήµατα ή σχεδιάζοντας νέα. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των 

αποτελεσµάτων µιας αναζήτησης καθώς και εξαγωγή των αντίστοιχων δεδοµένων σε αρχεία 

διαφορετικής µορφής (text, Html, αρχείο κειµένου Microsoft Word και αρχείο λογιστικού φύλλου 

Microsoft Excel). 

 

                                                 
86 Για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το αρχείο βοήθειας της Access και το εγχειρίδιο χρήσης της 
Microsoft Access (Viescas 2001). 
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Η πρόσβασης στις λειτουργίες της εφαρµογής γίνεται αρχικά από την κεντρική – εισαγωγική 

οθόνη της εφαρµογής µε την ενεργοποίηση των αντίστοιχων πλήκτρων ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΒΟΗΘΕΙΑ [Εικ. 1]. Οι επιµέρους οθόνες είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους µε τρόπο 

κατά το δυνατόν πολυµεσικό µε σκοπό την εύκολη πλοήγηση του χρήστη στο σύστηµα.    

 

 
 Εικόνα 1. Εισαγωγική οθόνη της εφαρµογής 

 
 

 

 

Καταχώρηση - ενηµέρωση δεδοµένων 

 

 Η διαδικασία της καταχώρησης της καταχώρησης και ενηµέρωσης  δεδοµένων  σχεδιάστηκε 

µε τη λογική της πορείας από τις γενικότερες και συχνότερα διαθέσιµες, προς τις ειδικότερες και πιο 

σπάνια διαθέσιµες πληροφορίες. Η βασική οθόνη καταχώρησης είναι οργανωµένη µε βάση τη µονάδα 

τεκµηρίωσης του συστήµατος, δηλαδή το ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ, και είναι χωρισµένη σε τέσσερις 

καρτέλες-ενότητες πληροφοριών α) ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ, β) ΟΙΚΙΣΜΟΙ, γ) ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ και δ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΚΡΟΥ-

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Κάθε µία απ’ αυτές περιέχει πλήκτρα µε τα οποία ο χρήστης µπορεί να µεταβεί σε 

δευτερεύουσες οθόνες µε επιµέρους υποενότητες πληροφοριών (π.χ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ κλπ). 

Πλήκτρα µετάβασης στις οθόνες 
λειτουργιών της εφαρµογής 
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 Έτσι, κατά τη καταχώρηση µιας νέας εγγραφής νεκροταφείου, αν είναι διαθέσιµα µόνο τα 

γενικά στοιχεία του νεκροταφείου, ο χρήστης αφού συµπληρώσει τα πεδία της πρώτης καρτέλας 

µπορεί να προχωρήσει κατευθείαν στην επόµενη εγγραφή νεκροταφείου. Αν αντίθετα διαθέτει 

επιπλέον πληροφορίες για επιµέρους κατασκευές του νεκροταφείου, τότε µπορεί να προχωρήσει στην 

καρτέλα ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΚΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ και να καταχωρήσει τα δεδοµένα 

που είναι διαθέσιµα για κάθε κατασκευή. Αν επιπλέον διαθέτει πληροφορίες για κάθε επιµέρους χώρο 

µιας κατασκευής, µπορεί να µεταβεί στην υπο-οθόνη ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

- πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο - και να καταχωρήσει τα διαθέσιµα δεδοµένα. Με τον ίδιο τρόπο 

µπορεί να προχωρήσει στην επόµενη εγγραφή ή στην καταχώρηση δεδοµένων για τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

που βρέθηκαν εντός της κατασκευής, το ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ κλπ.  

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

Εικόνα 2. Η βασική οθόνη καταχώρησης, καρτέλα ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

 

  

Πλήκτρο µετάβασης στην οθόνη 
βοηθητικών πληροφοριών και 
µεταδεδοµένων 

Πλήκτρο αναζήτησης εγγραφής  
από των κατάλογο των 
καταχωρηµένων νεκροταφείων 

Πλήκτρα µετάβασης σε υπο-οθόνες 
καταχώρησης ή προβολής  επιµέρους 
πληροφοριών για το Νεκροταφείο 

Οργάνωση της βασικής οθόνης 
καταχώρησης σε µορφή 5 καρτελών 
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 Εικόνα 3. Βασική οθόνη καταχώρησης,  
                 καρτέλα ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΚΡΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
 
 
 
 
 

 
        Εικόνα 4. Υπο-οθόνη ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ87.  

                                                 
87 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται µεγάλο όγκο δεδοµένων, ανάµεσα στα 
οποία και δεδοµένα σε µορφή οπτικού υλικού. Προκειµένου να µην αυξάνεται υπερβολικά ο όγκος του αρχείου της βάσης 
δεδοµένων, δεν καταχωρούνται στη βάση οι ίδιες οι εικόνες αλλά µόνο η διεύθυνση αποθήκευσης τους (path,    π.χ.  
C:\DB\006.jpeg). Στις αντίστοιχες οθόνες της εφαρµογής έχουν δηµιουργηθεί πλαίσια προεπισκόπησης εικόνας. Τα πλαίσια, 
µε τη χρήση της γλώσσας Visual Basic, απεικονίζουν µια προεπισκόπηση του αρχείου αναγνωρίζοντας το αντίστοιχο path.  

Πλήκτρο µετάβασης 
στην υπο-οθόνη 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Πλήκτρο µετάβασης 
στην υπο-οθόνη 
ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
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           Εικόνα 4. Υπο-οθόνη ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 
             Εικόνα 5. Υπο-οθόνη ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  

 

πλήκτρο µετάβασης 
στην υπο-οθόνη 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

πεδίο µε 
ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 
επιλογή από 
τη λίστα 
τιµών 

Πεδία χωρίς 
ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο: 
επιλογή από τη 
λίστα τιµών µε 
δυνατότητα 
συµπλήρωσης 
της λίστας µε 
νέες τιµές 
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 Στα πεδία που δέχονται τιµές από ελεγχόµενο λεξιλόγιο ο χρήστης αντί να καταχωρεί, µπορεί 

να επιλέγει την κατάλληλη τιµή από έτοιµη λίστα. Έτοιµες λίστες τιµών παρέχονται και σε άλλα πεδία 

στα οποία καταχωρούνται σύντοµες και συχνά επαναλαµβανόµενες τιµές. Στην περίπτωση αυτή ο 

χρήστης µπορεί είτε να επιλέξει ανάµεσα στις ήδη καταχωρηµένες τιµές οι οποίες περιλαµβάνονται 

στη λίστα, είτε να καταχωρήσει µια νέα τιµή η οποία αυτόµατα προστίθεται στη λίστα. Στη δεύτερη 

περίπτωση, καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί την κατάλληλη τιµή, το πεδίο συµπληρώνεται αυτόµατα 

µε την τιµή από τη λίστα η οποία αντιστοιχεί στους καταχωρούµενους χαρακτήρες. Έτσι γίνεται 

ευκολότερη και γρηγορότερη η καταχώρηση δεδοµένων ενώ παράλληλα αποφεύγεται η πιθανότητα 

καταχώρησης της ίδιας τιµής µε διαφορετικά εκφρασµένο τρόπο (π.χ. στον ενικό και πληθυντικό 

αριθµό), πράγµα που θα δυσχέραινε την ανάκληση της πληροφορίας.  

 Επίσης, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ενηµέρωσης των δεδοµένων ο χρήστης µπορεί να 

αναζητήσει την εγγραφή νεκροταφείου που επιθυµεί να ενηµερώσει, και να την αποµονώσει από τις 

υπόλοιπες υπάρχουσες όσο καταχωρεί δεδοµένα σ’ αυτή [Εικ. 6. Βλ. και παραπάνω Εικ. 2]. Για τον 

ίδιο λόγο, κατά τη διάρκεια της καταχώρησης δεδοµένων, µπορεί να εµφανίσει καταλόγους 

βιβλιογραφίας και οπτικού υλικού που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη εγγραφή [Εικ. 7].  

 

 

 

 
            Εικόνα 6. Υπο-οθόνη καταλόγου καταχωρηµένων νεκροταφείων  

Πλήκτρα 
µετάβασης και 
αποµόνωσης 
της κάθε 
υπάρχουσας 
εγγραφής 
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              Εικόνα 7. Υπο-οθόνη ∆ιαθέσιµη Βιβλιογραφία Νεκροταφείου  

 (εµφανίζονται οι υπάρχουσες δηµοσιεύσεις για την κάθε εγγραφή νεκροταφείου, 

 ταξινοµηµένες χρονολογικά) 

 

 

Ανάκληση πληροφορίας 

 

 Ο χρήστης της εφαρµογής µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε έτοιµα προσχεδιασµένα ερωτήµατα 

ή να σχεδιάσει νέα. Στην παρούσα φάση υλοποιήθηκε µόνο µια σειρά από ενδεικτικά ερωτήµατα, µε 

γνώµονα τη συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης [Πιν. 9-14].  

 Τα  προσχεδιασµένα ερωτήµατα που υλοποιήθηκαν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις 

οµάδες: 

α) Ερωτήµατα µε απλό/διαχειριστικό χαρακτήρα: 

• Εµφάνιση αλφαβητικού καταλόγου των καταχωρηµένων νεκροταφείων [Εικ. 7], 

• Αναζήτηση νεκροταφείου µε το όνοµα της θέσης (π.χ. Γούρνες Πεδιάδος), 

• Ενηµέρωση σχετικά µε την πληρότητα και την αξιοπιστία των καταχωρηµένων δεδοµένων 

ενός νεκροταφείου. Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα καταχωρηµένα νεκροταφεία και εµφανίζει 

τα δεδοµένα των πεδίων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΩΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ, ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ. Στη συνέχεια, µε 

πάτηµα πλήκτρων µπορεί να εµφανίσει τη βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκε η 

καταχώρηση του συγκεκριµένου νεκροταφείου [Πίν. 9α]. 
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β) Ερωτήµατα αναζήτησης γενικών στοιχείων νεκροταφείων: 

• Αναζήτηση νεκροταφείων µε συνδυασµό κριτηρίων: ΠΕΡΙΟΧΗ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ, 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΑΦΩΝ, µεµονωµένη, διαδοχική ή πολλαπλή ΧΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ, ΑΛΛΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ [Πίν. 9β], 

• Εµφάνιση βιβλιογραφίας για ένα συγκεκριµένο νεκροταφείο ή για µια οµάδα νεκροταφείων 

προσδιορισµένη µε κριτήρια χωρικά ή/και χρονικά (π.χ. εµφάνιση βιβλιογραφίας για τα 

καταχωρηµένα νεκροταφεία της Π.Ε.Χ. Ι από την Κρήτη, 

• Εµφάνιση οπτικού υλικού (αντίστοιχα µε το προηγούµενο), 

• Υπολογισµός γενικών πληθυσµιακών στοιχείων ενός συγκεκριµένου νεκροταφείου καθώς και 

των νεκροταφείων µιας χωρικής ή/και χρονικής ενότητας. Ο χρήστης εµφανίζει το σύνολο των 

τάφων και το είδος της χρήσης τους (µεµονωµένη, διαδοχική ή πολλαπλή) ή αναζητά 

νεκροταφεία επιλέγοντας πληθυσµιακά κριτήρια [Πιν. 10α], 

 

γ) Ερωτήµατα αναζήτησης νεκροταφείων µε λεπτοµερή τεκµηρίωση στο σύστηµα: 

• Αναζήτηση των οικισµών που συνδέονται µε καταχωρηµένα νεκροταφεία. Ο χρήστης επιλέγει 

ένα συγκεκριµένο νεκροταφείο ή µια οµάδα νεκροταφείων και εµφανίζει δεδοµένα για το 

σχετιζόµενο οικισµό καθώς και για τη χωρική συσχέτιση των δύο θέσεων (νεκροταφείου και 

αντίστοιχου οικισµού), 

• Αναζήτηση νεκροταφείων µε συνδυασµό κριτηρίων που αφορούν τη θέση εντοπισµού τους 

(είδος τόπου, υψόµετρο, απόσταση από τη θάλασσα) [βλ. παρακάτω σελ. 67, Εικ. 9],  

• Εµφάνιση βασικών δηµογραφικών στοιχείων ενός νεκροταφείου. Ο χρήστης επιλέγει ένα 

νεκροταφείο και εµφανίζει πληροφορίες για το οστεολογικό υλικό που έχει βρεθεί. Για κάθε 

τµήµα νεκροταφείου εµφανίζεται ο αριθµός των νεκρών – γενικό σύνολο καθώς και αριθµός 

νεκρών ανά φύλο και ηλικία. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης εµφανίζονται παράλληλα και 

σε µορφή διαγραµµάτων [Πίν. 10β], 

• Εµφάνιση στοιχείων οργάνωσης νεκροταφείου. Ο χρήστης επιλέγει νεκροταφείο και εµφανίζει 

τα γενικά στοιχεία για το κάθε τµήµα του νεκροταφείου (είδος, οριοθέτηση, σύνολο τάφων, 

τύπο τάφων, µέσο όρο εµβαδού τάφων, µέσο όρο κτερισµάτων ανά τάφο [Πίν. 11α]. Στη 

συνέχεια µπορεί να µεταβεί στην υπο-οθόνη αναλυτικού καταλόγου των ταφικών κατασκευών 

κάθε τµήµατος (ανασκαφικός αριθµός κάθε ταφικής κατασκευής, είδος κατασκευής, τύπος, 

σχήµα, προσανατολισµός) [Πίν. 11β]. Από εκεί µπορεί επιπλέον να µεταβεί σε υπο-οθόνη 

αναλυτικής περιγραφής της κάθε κατασκευής χωριστά, 

• Αναζήτηση γενικού τύπου τάφου. Εµφάνιση καταλόγου νεκροταφείων στα οποία συναντάται 

ένας συγκεκριµένος αρχιτεκτονικός τύπος τάφου (π.χ. θαλαµοειδής, κιβωτιόσχηµος κλπ) 
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• Αναζήτηση κατασκευής µε συνδυασµό κριτηρίων: είδος κατασκευής, γενικό τύπος, τεχνική, 

σχήµα κάτοψης, χρονολόγηση. Από τα αποτελέσµατα ο χρήστης µπορεί στη συνέχεια να 

εµφανίσει την αναλυτική περιγραφή και το διαθέσιµο οπτικό υλικό για την κάθε κατασκευή ή 

το σύνολο των διαθέσιµων στοιχείων για το νεκροταφείο στο οποίο βρίσκεται η επιλεγµένη 

κατασκευή [Πίν. 12α] 

• Κατηγοριοποιήσεις - τυπολογίες τάφων. Ο χρήστης επιλέγει ένα νεκροταφείο ή µια οµάδα 

νεκροταφείων και εµφανίζει για κάθε αντίστοιχο τάφο τα δεδοµένα τα οποία συµβάλουν στην 

κατάταξή του σε τύπους, υποκατηγορίες ή παραλλαγές τύπων (θέση ως προς την επιφάνεια 

του εδάφους, τεχνική κατασκευής, σχήµα κάτοψης, αριθµό χώρων κλπ) [Πιν. 12β], 

• Αναζήτηση αρχιτεκτονικού στοιχείου κατασκευής. Ο χρήστης εισάγει το είδος χώρου της 

ταφικής κατασκευής (π.χ. ταφικός θάλαµος) και το αρχιτεκτονικό στοιχείο (π.χ. λαξευµένη 

κοιλότητα) και εµφανίζει τα νεκροταφεία στα οποία εντοπίζεται το στοιχείο αυτό και τις 

διαφορετικές µορφές µε τις οποίες συναντάται,  

• Εµφάνιση καταλόγου κτερισµάτων µιας ταφικής κατασκευής [Πίν. 13α], 

• Αναζήτηση κτερισµατικής πρακτικής. Ο χρήστης επιλέγει είδος, κατηγορία, υποκατηγορία 

ενός κτερίσµατος, το χώρο και την κατάσταση εύρεσής του, και εµφανίζει τα νεκροταφεία και 

τις συγκεκριµένες ταφικές κατασκευές στις οποίες αυτό συναντάται [Πίν. 13β], 

• Συσχετισµός αρχιτεκτονικής - κτέρισης - οστεολογικού υλικού. Ο χρήστης επιλέγει ένα 

νεκροταφείο ή µια οµάδα νεκροταφείων και εµφανίζει για κάθε ένα από αυτά τη χρονολόγηση, 

την ακριβή θέση του, το µέσο όρο των διαστάσεων των τάφων και του αριθµού κτερισµάτων 

ανά τάφο. Επιπλέον, σε αντιπαραβολή µε τους παραπάνω µέσους όρους, εµφανίζει ένα 

κατάλογο των τάφων του νεκροταφείου µε τα γενικά χαρακτηριστικά του καθενός, το πλήθος, 

το υλικό και την προέλευση των κτερισµάτων του καθώς και το φύλο και τον αριθµό των 

νεκρών που έχουν ταφεί σ’ αυτόν [Πίν. 14α], 

• Εµφάνιση συγκεντρώσεων κτερισµάτων ανά υλικό. Ο χρήστης επιλέγει ένα συγκεκριµένο ή 

µια οµάδα νεκροταφείων και εµφανίζει συγκεντρωτικό κατάλογο των τάφων µε τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους (ανασκαφικό αριθµό, σχήµα, εµβαδόν και κατάσταση εύρεσης) καθώς 

και αριθµό των κτερισµάτων του κάθε τάφου κατηγοριοποιηµένο ανά υλικό κατασκευής [Πίν. 

14β], 

• Εµφάνιση συγκεντρώσεων κτερισµάτων ανά είδος (ανάλογα µε το παραπάνω). 

  

Η διαδικασία της ανάκλησης πληροφορίας γίνεται αντίστοιχα µε τη διαδικασία καταχώρησης. 

Από την γενική οθόνη ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, µε πάτηµα πλήκτρου, γίνεται  η µετάβαση στο 

επιθυµητό ερώτηµα το οποίο περιέχει µία ή περισσότερες παραµέτρους αναζήτησης. Στο πεδίο της 

κάθε παραµέτρου, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα στις τιµές που έχουν καταχωρηθεί ως τη 

δεδοµένη στιγµή στη βάση, ή και να καταχωρήσει ένα τµήµα από µια τιµή. Για παράδειγµα, στο πεδίο 
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Γεωγραφικός Προσδιορισµός Θέσης Νεκροταφείου, µπορεί να επιλέξει την καταχωρηµένη τιµή ως έχει 

“Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος” για να εµφανίσει τα διαθέσιµα δεδοµένα από τη Νάξο ή να 

επιλέξει “Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες*” για να εµφανίσει τα δεδοµένα από όλα τα νησιά των Κυκλάδων 

ή “Νησιά Αιγαίου*” για τα δεδοµένα από όλα τα νησιά του Αιγαίου κλπ. Με τον τρόπο αυτό, ο 

χρήστης µπορεί να περιορίσει ή να διευρύνει τα κριτήρια αναζήτησης. Μετά την εµφάνιση των 

αποτελεσµάτων, ο χρήστης µπορεί - µε την ενεργοποίηση πλήκτρων - να µεταβεί σε άλλες οθόνες που 

σχετίζονται µε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης (εµφάνιση σχετικού οπτικού υλικού ή βιβλιογραφίας, 

µετάβαση στη φόρµα ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ στην οποία έχουν αποµονωθεί όλα τα δεδοµένα της 

συγκεκριµένης εγγραφής που περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα της αναζήτησης,). 

 

 
 Εικόνα 8. Βασική οθόνη ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Πλήκτρα µετάβασης 
στα προσχεδιασµένα 
ερωτήµατα 
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 Εικόνα 9. Παράδειγµα προσχεδιασµένου ερωτήµατος 

 

 

 Μετά την εµφάνιση των αποτελεσµάτων της αναζήτησης, ο χρήστης µπορεί επίσης να 

εκτυπώσει τα αντίστοιχα δεδοµένα [Εικ. 10] ή να τα εξάγει σε αρχεία διαφορετικής µορφής (text, html, 

αρχείο κειµένου Microsoft Word και αρχείο λογιστικού φύλλου Microsoft Excel) [Εικ. 11-12]. 

 

 
   Εικόνα 10. Οθόνη προεπισκόπησης εκτύπωσης των αποτελεσµάτων του ερωτήµατος 

 

Πλήκτρα 
εξαγωγής και  
εκτύπωσης 
δεδοµένων 

Πεδία 
παραµέτρων 
του 
ερωτήµατος 

Πλήκτρα 
εµφάνισης 
επιµέρους 
σχετικών 
 υπο-οθονών

Αποτελέσµατα 
της 
αναζήτησης 
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Εικόνα 11. Μενού επιλογής της µορφής αρχείου κατή την εξαγωγή των δεδοµένων  

 

 

 

 
Εικόνα 12. Αποτελέσµατα αναζήτησης που έχουν εξαχθεί σε αρχείο html  
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Βοηθητικές πληροφορίες – µεταδεδοµένα του συστήµατος 

 Ο χρήστης µπορεί να εµφανίσει τις βοηθητικές πληροφορίες για τη λειτουργία της εφαρµογής 

από όλες τις υπόλοιπες οθόνες. Στις πληροφορίες αυτές περιλαµβάνονται σύντοµη περιγραφή των 

υποστηριζόµενων λειτουργιών, κατάλογο των οµάδων πληροφοριών που καταχωρούνται στη βάση - 

µε οδηγίες και παραδείγµατα για τη συµπλήρωσή των αντίστοιχων πεδίων  - καθώς και πίνακες µε την 

εννοιολογική σχεδίαση του συστήµατος. Η αντίστοιχη οθόνη µε τις βοηθητικές πληροφορίες και τα 

µεταδεδοµένα του συστήµατος σχεδιάστηκε σε µορφή σελίδας html ώστε να είναι δυνατή η εύκολη 

περιήγηση στις πληροφορίες χωρίς παράλληλα να αυξάνεται ο όγκος του αρχείου της βάσης. 

 

∆ιεπαφή χρήσης 

 Σηµαντικό κρίθηκε το θέµα της διεπαφής χρήσης λόγω του πλήθους των διαφορετικών 

πληροφοριών που µπορούν να καταχωρηθούν στο σύστηµα, του πολύπλευρου συσχετισµού τους 

καθώς και της ιδιαιτερότητας του πεδίου γνώσης που αναφέρθηκε παραπάνω88 και που σχετίζεται µε 

τη διαφορά των διαθέσιµων πληροφοριών ανά περίπτωση. Για τη διαµόρφωση της διεπαφής χρήσης 

επιλέχθηκαν: 

• σύνδεση των οθονών µε τρόπο κατά το δυνατόν πολυµεσικό ώστε να γίνεται εύκολα η 

πλοήγηση του χρήστη στην εφαρµογή [ Πιν. 8], 

• επιµερισµός των οθονών όπου παρουσιάζεται συγκέντρωση πληροφορίας σε επιµέρους 

υποενότητες οι οποίες έχουν τη µορφή καρτελών89, 

• εκτέλεση διαδικασιών (όπως µετάβαση από µια ενότητα πληροφοριών σε άλλη, ενεργοποίηση 

της αναζήτησης δεδοµένων, απαλοιφή των κριτηρίων αναζήτησης κλπ) µε απλή ενεργοποίηση 

πλήκτρων,  

• συµπλήρωση πεδίων µε επιλογή από λίστα τιµών - όπου ήταν δυνατόν - για να γίνεται 

γρηγορότερη η καταχώρηση και να αποφεύγεται η καταχώρηση της ίδιας τιµής µε 

διαφορετικούς τρόπους, 

• τέλος,  για τη καλύτερη διαµόρφωση της διεπαφής χρήσης, χρησιµοποιήθηκε σε βασικό 

επίπεδο η γλώσσα προγραµµατισµού Visual Basic (δηµιουργία πλήκτρων για την εκτέλεση 

ενεργειών, δηµιουργία βοηθητικών µηνυµάτων προς το χρήστη, εµφάνιση του καταχωρηµένου 

οπτικού υλικού).  

                                                 
88 (ανάλογα µε το είδος έρευνας, την ολοκλήρωση ή όχι των ερευνητικών εργασιών και την ύπαρξη ή όχι τελικής 
δηµοσίευσης), βλ. παραπάνω, σελ 14-16. 
89 βλ. και παραπάνω, σελ. 58-60. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΤΟ ΠΜΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ “ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ” ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 
ΧΑΛΚΟΥ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

  
 Το Πρωτοµινωικό Ι νεκροταφείο Γουρνών Πεδιάδος αποκαλύφθηκε το 1999 στο οικόπεδο των 

νέων εγκαταστάσεων του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ., στην παραλία της πρώην Αµερικάνικης Βάσης, και αποτέλεσε 

αντικείµενο σωστικής ανασκαφής της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων υπό 

την εποπτεία της αρχαιολόγου Καλλιόπης Γκαλανάκη. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής και την 

προκαταρκτική εξέταση των ανασκαφικών δεδοµένων90, ξεκίνησε η συστηµατική µελέτη για τη 

δηµοσίευση του χώρου και των ευρηµάτων. Πρόκειται για το δεύτερο νεκροταφείο αυτής της µορφής 

που έχει εντοπιστεί στην Κρήτη. Αποτελείται από 29 θαλαµοειδείς τάφους οργανωµένους σε δύο 

ενότητες και ένα µεµονωµένο τάφο σε µικρή απόσταση από τους υπόλοιπους. Εκτός από τους τάφους 

το νεκροταφείο περιλαµβάνει µια σειρά από µικρές λακκοειδείς κατασκευές άγνωστης χρήσης. Εντός 

των ταφικών κατασκευών και γύρω απ’ αυτές εντοπίστηκαν  - εκτός από τις οµάδες κεραµικής - πάνω 

από 200 κινητά ευρήµατα από διάφορα υλικά (πηλό, λίθο, άργυρο, χαλκό, όστρεο). Αντίθετα, από το 

οστεολογικό υλικό δε διατηρήθηκε παρά µόνο ένα µικρό θραύσµα στο εσωτερικό ενός από τους 

τάφους. Ως τώρα δεν έχει εντοπιστεί ο σχετιζόµενος µε το νεκροταφείο οικισµός. 

 Η χρονολογική περίοδος στην οποία εντάσσεται το νεκροταφείο των Γουρνών, το είδος και η 

µορφή των αρχιτεκτονηµάτων καθώς και τα κτερίσµατα που περιλαµβάνει οδηγούν στο συσχετισµό 

του µε τα χρονολογικά αντίστοιχα κυκλαδικά νεκροταφεία ανακινώντας έτσι το ζήτηµα της 

πολιτισµικής ενότητας στο Αιγαίο της Π.Ε.Χ.  

Η συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

1) επιτρέπει τον έλεγχο του συστήµατος στην περίπτωση έρευνας inter-cemetery και intra-cemetery, 

2) επιτρέπει τον έλεγχο του συστήµατος στη διαχείριση δεδοµένων από διάφορες βαθµίδες 

αρχαιολογικής έρευνας (πλήρως δηµοσιευµένο αρχαιολογικό υλικό, δηµοσίευση µόνο γενικών 

στοιχείων σε µορφή προκαταρκτικής ανασκαφικής έκθεσης ή επιµέρους άρθρων, αδηµοσίευτο 

υλικό), 

3) επιτρέπει τη διερεύνηση του τρόπου συµπεριφοράς του συστήµατος σε περιπτώσεις που δεν είναι 

διαθέσιµες όλες οι κατηγορίες πληροφοριών που προβλέπονται από την εννοιολογική σχεδίαση 

του συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, λόγω της παλαιότητας του νεκροταφείου, δεν είναι 

διαθέσιµες γραπτές πηγές και παραστάσεις ταφικών πρακτικών (βλ. οντότητα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ> ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ). Επίσης, λόγω των κακών συνθηκών 

διατήρησης δε σώζονται παρά ελάχιστα ίχνη οστεολογικού υλικού, 

                                                 
90 Γκαλανάκη 2005. 
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4) λόγω του σχετικά περιορισµένου όγκου των διαθέσιµων δεδοµένων από το συγκεκριµένο 

νεκροταφείο είναι εφικτή η πλήρης καταγραφή και ανάλυσή τους στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας. Έτσι γίνεται δυνατή η ουσιαστική εφαρµογή του συστήµατος σε “πραγµατικές 

συνθήκες” αρχαιολογικής µελέτης και εποµένως η ουσιαστική αξιολόγησή του. 

 

 

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΤΩΡΑ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

Η επιστηµονική έρευνα των κυκλαδικών νεκροταφείων άρχισε σχετικά αργά όταν ο Χρ. 

Τσούντας µε τις έρευνες του στο τέλος του 19ου αιώνα91 στην Πάρο, Αντίπαρο, ∆εσποτικό, Σίφνο, 

Αµοργό και Σύρο καθόρισε τα χαρακτηριστικά του ΠΚ πολιτισµού92. Πολλές από τις πρώιµες 

ερευνητικές εργασίες θα µπορούσαν, µε σηµερινά κριτήρια, να χαρακτηριστούν ελλιπείς. Ο 

ανθρωπολόγος Κλ. Στέφανος, για παράδειγµα, στο διάστηµα 1903 – 1910, ανάσκαψε 400 περίπου 

τάφους σε 18 νεκροταφεία χωρίς επιπλέον να δηµοσιεύσει αναλυτική παρουσίαση συµπερασµάτων 

ενώ οι προκαταρκτικές ανασκαφικές εκθέσεις είναι ιδιαίτερα σύντοµες και χωρίς σχεδιαστική ή 

φωτογραφική τεκµηρίωση93.  

Μεταπολεµικά εντάθηκε το ενδιαφέρον για την ανασκαφή κυκλαδικών νεκροταφείων και 

οικισµών94 καθώς και για τη µελέτη υλικού από παλαιότερες ανασκαφές95. Την ίδια περίοδο ξεκινά και 

το ενδιαφέρον µουσείων και ιδιωτικών συλλογών για κυκλαδικά τέχνεργα, πράγµα που προκάλεσε την 

έξαρση των λαθρανασκαφών κυκλαδικών νεκροταφείων. Η προσπάθεια της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας να διασώσει τα κυκλαδικά νεκροταφεία από την καταστροφή οδήγησε στην ανασκαφή 

αρκετών θέσεων.  

Από τη δεκαετία του ’70 ξεκινά η δηµοσίευση συγκεντρωτικών µελετών για τον κυκλαδικό 

πολιτισµό και ιδιαίτερα για τα κυκλαδικά νεκροταφεία96. Ωστόσο, πολλές από τις ανασκαφές αυτής 

της περιόδου παραµένουν ακόµη ουσιαστικά αδηµοσίευτες97.  

Παράλληλα µε την πρόοδο της έρευνας των κυκλαδικών νεκροταφείων, µια σειρά από 

νεκροταφεία της ίδιας περιόδου µε κοινά χαρακτηριστικά αποκαλύφθηκαν σε διάφορες θέσεις γύρω 

από το Αιγαίο (Εύβοια, Βοιωτία, Αττική, Πελοπόννησος, Μικρά Ασία). Στην Κρήτη, το πρώτο 

νεκροταφείο µε κυκλαδικά χαρακτηριστικά  αποκαλύφθηκε το 1970 στην Αγία Φωτιά Σητείας και 

µέχρι πρόσφατα αποτελούσε τη µόνη γνωστή περίπτωση τέτοιου νεκροταφείου. 

                                                 
91 Για τις ανασκαφές ΠΚ νεκροταφείων πριν τον Τσούντα βλ. Bend 1884, Duemmler 1986, 15-46, Pollac 1986, και Τσούντας 
1988, 139. 
92 Τσούντας 1898 και ο.π. 1899. 
93 Στέφανος 1903, ο.π.1904 , ο.π. 1906, ο.π. 1906, ο.π. 1909, και ο.π. 1910.  
94 Βλ. για παράδειγµα Ζαφειρόπουλος 1965, Παπαδόπουλος 1965, Ζαφειροπούλου 1970, ο.π. 1970Α, ο.π. 1971, ο.π. 1971Α. 
κ.α. 
95 Παπαθανασόπουλος 1961-2, 104-151. 
96 Doumas 1977, Ντούµας 1990. 
97 Για παράδειγµα η περίπτωση των τριών ΠΚ νεκροταφείων από το Άνω Κουφονήσι στις θέσεις Αγριλιά, Αλωνήστρια 
Χουζούρι και Παριανός Κάβος. 
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Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για την Π.Ε.Χ. στο Αιγαίο επανήλθε στο προσκήνιο υπό 

το πρίσµα  κυρίως της διερεύνησης των σχέσεων ανάµεσα στις κατά τόπους πολιτισµικές οµάδες.98  

Από τα προηγούµενα προκύπτει πως τα ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτης περίπτωσης 

σχετίζονται τόσο µε το ίδιο το νεκροταφείο Γουρνών όσο και µε το συσχετισµό του µε τα αντίστοιχα 

νεκροταφεία άλλων περιοχών του Αιγαίου. Ως προς το ίδιο το νεκροταφείο το ενδιαφέρον εστιάζεται 

στην έλλειψη εντοπισµού του αντίστοιχου οικισµού, στη διερεύνηση του µεγέθους και της οργάνωσης 

της σχετιζόµενης κοινότητας, στην περιγραφή των ταφικών εθίµων και στην εξέταση του συσχετισµού 

των εθίµων αυτών µε κοινωνικούς/οικονοµικούς, φυλετικούς ή άλλους παράγοντες. Ως προς το 

συσχετισµό του νεκροταφείου µε τον ευρύτερο Αιγιακό χώρο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εντοπισµός 

των παραµέτρων που θα µπορούσαν να περιγράψουν το είδος και το βαθµό της πολιτισµικής ενότητας 

στο Αιγαίο της Π.Ε.Χ. και τις διαφοροποιήσεις που θα µπορούσαν να οριοθετήσουν επιµέρους 

υποοµάδες µέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτισµικής ενότητας. Τα παραπάνω ερευνητικά ζητήµατα δε 

θα ήταν βέβαια δυνατόν να βρουν πλήρη και οριστική απάντηση στα πλαίσια αυτής της εργασίας. 

Στόχος της ένταξης της συγκεκριµένης µελέτης περίπτωσης στην παρούσα εργασία είναι η αξιολόγηση 

του συστήµατος τεκµηρίωσης αρχαίων νεκροταφείων και υπό αυτό το πρίσµα αντιµετωπίζονται τα 

προαναφερθέντα ερωτήµατα. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Για την µελέτη της συγκεκριµένης περίπτωσης καταχωρήθηκαν στη βάση δεδοµένων στοιχεία 

από 58 νεκροταφεία της Π.Ε.Χ. Ι και ΙΙ από τις Κυκλάδες, την Εύβοια, την κεντρική και νότια 

ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη [Κατάλογος 1]. Ο περιορισµός των νεκροταφείων που 

τεκµηριώθηκαν σ’ αυτά της περιόδου Π.Ε.Χ. Ι και ΙΙ έγινε αφενός επειδή αυτός είναι ο ευρύτερος 

χρονικός ορίζοντας µέσα στον οποίο τοποθετείται το νεκροταφείο των Γουρνών και αφετέρου λόγω 

των σηµαντικών διαφορών αυτής της χρονικής περιόδου µε την επόµενη (Π.Ε.Χ. ΙΙΙ) οι οποίες 

οδηγούν στον ορισµό διαφορετικών ερευνητικών ζητηµάτων απ’ αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η 

επιλογή των συγκεκριµένων 58 θέσεων ανάµεσα στο σύνολο των γνωστών σχετίζεται επίσης µε τις 

πληροφορίες που ήταν διαθέσιµες στη βιβλιογραφία για την κάθε θέση. Για παράδειγµα, δεν 

καταχωρήθηκαν θέσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν χωρικά ή για τις οποίες 

υπήρχαν µόνο πολύ ασαφείς αναφορές99. Ο αριθµός των καταχωρηµένων θέσεων σχετίζεται βέβαια 

και µε το διαθέσιµο χρόνο στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας.  

 

 
                                                 
98 Για διάφορες απόψεις που υποστηρίχθηκαν κατά καιρούς σχετικά, βλ. Καράτζαλη 1991, ο.π. 1996, Brooodbank 1989, 327-
329, ο.π. 1993, ο.π. 2000, Cultraro 2003, Renfrew 1964, 107-119, Ντούµας 1976, 74, Ντούµας 1979 και ο.π. 1986, 27. 
99 Βλ. π.χ. Renfrew 1972, 518: Νάξος - θέση 12 “θέση µε πρώιµους Κυκλαδικούς τάφους”. Για καταλόγους ΠΚ θέσεων βλ. 
Cherry 1982, 291-309, Renfrew 1972, 508-538, Karantzali 1996, 19-43, Fotou 1983, 20-46, Συριόπουλος 1994. 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Χωρικά δεδοµένα. Χωρική σχέση νεκροταφείου - οικισµού 

 

 Εντοπίστηκαν και καταχωρήθηκαν 12 γνωστές περιπτώσεις οικισµών που ενδέχεται να 

σχετίζονται µε  “κυκλαδικού τύπου” νεκροταφεία της ΠΕΧΙ και ΙΙ. Απ’ αυτές οι 10 βρίσκονται στις 

Κυκλάδες (7 στη Νάξο, 2 στη Μήλο και 1 στη Σίφνο), 1 στην Αττική και 1 στην Εύβοια 

[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2]. Είναι βέβαια προφανές ότι στην περίπτωση αυτή η πληρότητα και η αξιοπιστία 

των διαθέσιµων δεδοµένων εξαρτάται άµεσα από την πρόοδο της έρευνας και το βαθµό στον οποίο 

έχει εξεταστεί διεξοδικά η κάθε περιοχή100.  

 Από τα διαθέσιµα δεδοµένα παρατηρούµε πάντα την ύπαρξη οργανωµένων νεκροταφείων 

εκτός του οικισµού ενώ δεν υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις ταφών µέσα στα όρια των οικισµών101. Το 

νεκροταφείο βρίσκεται πάντα σε µικρή απόσταση από τον οικισµό102 (265-510 µ. - µέσος όρος 370 µ.). 

Η κατεύθυνσή του σε σχέση µε τον οικισµό δεν είναι πάντα η ίδια. Πάντως από τις 11 γνωστές 

περιπτώσεις νεκροταφείων που βρίσκονται σε µικρή απόσταση από τη θάλασσα (εκτός δηλαδή από το 

νεκροταφείο στον Πηλό Μήλου), στις 8 περιπτώσεις ο οικισµός βρίσκεται προς την κατεύθυνση της 

θάλασσας και το νεκροταφείο προς την κατεύθυνση της ενδοχώρας. Στις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις 

δεν παρατηρείται η ίδια κανονικότητα χωρίς όµως να συµβαίνει και το ακριβώς αντίθετο. Φαίνεται 

λοιπόν ότι η επιλογή του χώρου κατασκευής των νεκροταφείων εξαρτάται από πρακτικές και όχι 

ιδεολογικές/θρησκευτικές παραµέτρους και σχετίζεται άµεσα µε την εκµετάλλευση του χώρου που 

διαθέτει κάθε κοινότητα.    

 Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του οικισµού που συνδέεται µε το νεκροταφείο των Γουρνών δεν 

έχουν εντοπιστεί ως τώρα. Λείψανα τοίχων που βρίσκονται σήµερα κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας103 σε απόσταση περίπου 350-400 µ. από το νεκροταφείο, εντοπίστηκαν πρόσφατα και δεν 

έχουν ερευνηθεί ως τώρα. Παρόλο που δε διαθέτουµε περισσότερα στοιχεία γι’ αυτές τις κατασκευές, 

τα χωρικά δεδοµένα ανταποκρίνονται στην κανονικότητα που παρατηρείται από τα στοιχεία που 

αναφέρονται παραπάνω και εποµένως θα µπορούσε να διατυπωθεί η υπόθεση για το συσχετισµό τους 

µε το νεκροταφείο των Γουρνών. Περαιτέρω υποθαλάσσια έρευνα της περιοχής απαιτείται για τον 

έλεγχο της υπόθεσης.  

 Λόγω της σπανιότητας εντοπισµένων οικισµών στο Αιγαίο της ΠΕΧ Ι και ΙΙ, η τεκµηρίωση 

των χωρικών πληροφοριών για τη θέση των νεκροταφείων συµβάλλει στη µελέτη του τρόπου επιλογής 

                                                 
100 Η απουσία εντοπισµένων οικισµών στις Κυκλάδες των πρωϊµότερων φάσεων της Π.Ε.Χ. είχε ερµηνευθεί αρχικά ως 
αποτέλεσµα νοµαδικού τρόπου ζωής µε απουσία σταθερών οικιστικών κατασκευών ή αποτέλεσµα της κατασκευής των 
οικιών από φθαρτά υλικά που δεν αφήνουν κατάλοιπα. Βλ. Doumas 1972, 227-8, ο.π. 1972A, 151-153 και Broodbank 2000, 
151.  
101 Ταφές εντός του οικισµού στις Κυκλάδες της ΠΕΧ συναντώνται για πρώτη φορά στην ΠΚΙΙΙ (Φυλακωπή Μήλου). Βλ. και 
Barber 1994, 44-75. 
102 Για τη µορφή και τη θέση οικισµών των αρχών της Π.Ε.Χ. από τις Κυκλάδες βλ. Ντούµας 1972, 228. 
103 Σύµφωνα µε τον Bintliff η άνοδος της θαλάσσιας στάθµης στην περιοχή του Αιγαίου µπορεί να υπολογιστεί σε 5-6 µ. ανά 
χιλιετία (Bintliff 1977, 13-26). 
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χώρου εγκατάστασης, αν βέβαια θεωρήσουµε δεδοµένη τη χωρική συσχέτιση νεκροταφείων - 

οικισµών που αναφέρθηκε παραπάνω.  

 Τα περισσότερα νεκροταφεία βρίσκονται σε πλαγιά λόφου, κοντά σε πηγή νερού104, ενώ στη 

µεγάλη πλειοψηφία των θέσεων που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, προτιµώνται περιοχές κοντά σε 

µικρούς κλειστούς όρµους και ακρωτήρια [ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 3].  

 Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τέλος της Π.Ε.Χ. Ι παρατηρείται µια µεγαλύτερη 

πυκνότητα θέσεων σε παράκτιες, πεδινές περιοχές [ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4α, β, γ, δ]. Επιλογές σε τέτοιο 

επίπεδο σχετίζονται συνήθως µε την ύπαρξη ή όχι επιτακτικής ανάγκης για προστασία της κοινότητας 

και µε το είδος των οικονοµικών πόρων που εκµεταλλεύεται η κοινότητα. Σε ένα νησιωτικό σύστηµα 

όπως η περιοχή του Αιγαίου, τέτοιες επιλογές συσχετίζονται επίσης µε την τάση για επικοινωνία 

ανάµεσα σε επιµέρους γεωγραφικές υποενότητες. 

 

Μέγεθος - οργάνωση του νεκροταφείου 

 

 Το νεκροταφείο των Γουρνών αποτελείται από 29 θαλαµοειδείς τάφους µε βόρειους 

προσανατολισµούς οργανωµένους σε τρία διακριτά τµήµατα:  

Α) συστάδα 10 οκτώσχηµων και αµφιτραπεζιόσχηµων θαλαµοειδών τάφων και 6 λακκοειδών 

λαξευµάτων αβέβαιης χρήσης που περιέχουν κτερίσµατα. Ο µέσος όρος εµβαδού των τάφων είναι 1,6 

τ.µ. και ο µέσος όρος κτερισµάτων ανά τάφο είναι 4,6. Όλοι οι τάφοι έχουν βόρειους 

προσανατολισµούς. 

Β) συστάδα 19 οκτώσχηµων και ελλειψοειδών θαλαµοειδών τάφων µε µέσο όρο εµβαδού 0,9 τ.µ. και 

µέσο όρο κτερισµάτων 2,16. Όλοι οι τάφοι έχουν βόρειους προσανατολισµούς. 

Γ) µεµονωµένος οκτώσχηµος θαλαµοειδής τάφος µε εµβαδόν 2,7 µ., 10 κτερίσµατα και βόρειο 

προσανατολισµό. 

 Εποµένως το πρώτο σε σύγκριση µε το δεύτερο τµήµα, εκτός από την παρουσία των 

λακκοειδών λαξευµάτων, επιπλέον αποτελείται από λιγότερους τάφους, µεγαλύτερων διαστάσεων και 

µε µεγαλύτερο αριθµό κτερισµάτων. Επιπλέον τα τρία τµήµατα του νεκροταφείου δεν περιέχουν 

τάφους των ίδιων σχηµάτων κάτοψης - οι αµφιτραπεζιόσχηµοι συναντώνται µόνο στο Τµήµα 1, ενώ οι 

ελλειψοειδείς µόνο στο Τµήµα 2 [βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 5α, β,γ].  Τέλος, µία ακόµη 

ιδιαιτερότητα του Τµήµατος 1 είναι η παρουσία µικρών, αβαθών κοιλοτήτων στο εσωτερικό τριών 

τάφων στις οποίες είχαν τοποθετηθεί κτερίσµατα [βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 11]. Οι 

διαφορές αυτές δε φαίνεται να οφείλονται σε οικονοµικούς όρους. Όπως φαίνεται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

5 και οι δύο συστάδες περιλαµβάνουν “πλούσια κτερισµένους” τάφους, ενώ η δεύτερη συστάδα 

περιλαµβάνει το µεγαλύτερο και τον πιο “πλούσιο” τάφο (εµβαδόν 3,1 τ.µ., 4 µετάλλινα κτερίσµατα, 

                                                 
104 Στην περίπτωση της Νάξου όπου ήταν διαθέσιµα και καταχωρήθηκαν τα σχετικά δεδοµένα, οι 18 από τις 21 θέσεις 
βρίσκονται κοντά σε σύγχρονο ρέµα. Η ύπαρξη ρέµατος σε µικρή απόσταση από το νεκροταφείο µπορεί επιπλέον να 
σχετίζεται και µε την οριοθέτησή του. 
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ανάµεσα στο οποίο το µοναδικό αργυρό). Ο µεµονωµένος τάφος του Τµήµατος 3 επίσης, είναι ο 

δεύτερος κατά σειρά µεγέθους του νεκροταφείου και περιέχει συνολικά 10 κτερίσµατα. 

 Η οργάνωση των κυκλαδικών νεκροταφείων σε συστάδες τάφων που περιέχουν ένα νεκρό, 

κυρίως κατά την ΠΚΙ, έχει ερµηνευθεί ως ανάκλαση της οργάνωσης των αντίστοιχων κοινοτήτων σε 

ευρύτερες οικογένειες, κάθε µια από τις οποίες χρησιµοποιεί το δικό της τµήµα του νεκροταφείου. Με 

το τέλος της ΠΚΙ, η οργάνωση των νεκροταφείων σε συστάδες τείνει να εγκαταλειφθεί. Οι τάφοι - 

πιθανόν ξανά οικογενειακοί - είναι συνήθως συγκεντρωµένοι σε µία ενότητα και περιέχουν 

περισσότερους από ένα νεκρούς.  

Στην περίπτωση των Γουρνών η απλή ή διαδοχική χρήση των τάφων όπως και η ακριβής 

χρήση των λακκοειδών λαξευµάτων παραµένει αβέβαιη λόγω της απουσίας του οστεολογικού υλικού 

από το σύνολο σχεδόν των ταφικών κατασκευών.  

Μικρά λακκοειδή λαξεύµατα ανάµεσα σε τάφους έχουν εντοπιστεί και σε άλλα νεκροταφεία 

της Π.Ε.Χ. Στο νεκροταφείο της Μάνικας Χαλκίδας, ανάµεσα στους τάφους έχουν εντοπιστεί µικρά, 

αβαθή λαξεύµατα ακανόνιστου κυκλικού, ωοειδούς και ελλειψοειδούς σχήµατος τα οποία 

ερµηνεύονται από τον ανασκαφέα ως οστεοφυλάκια.105 Και σ’ αυτά, εκτός από τα διάσπαρτα οστά, 

εντοπίστηκαν κτερίσµατα. Τα “οστεοφυλάκια” αυτά πάντως χρησιµοποιήθηκαν ελάχιστα αφού, λόγω 

και του µεγάλου µεγέθους των τάφων, ελάχιστες ταφές έχουν µετακινηθεί από την αρχική τους θέση. 

Στο νεκροταφείο στη θέση Παριανός Κάβος Άνω Κουφονησίου έχουν εντοπιστεί επίσης λακκοειδείς 

κατασκευές πολύ µικρού µεγέθους. Η ανασκαφέας υποθέτει ότι δεν πρόκειται για παιδικούς τάφους 

λόγω της παρουσίας χάλκινου ξίφους σε µια απ’ αυτές.106 Στο νεκροταφείο των Γουρνών, τα 

υπάρχοντα δεδοµένα δε συνηγορούν προς την χρήση των λακκοειδών λαξευµάτων για παιδικές ή 

βρεφικές ταφές. Ο µικρός αριθµός τους δε συµβαδίζει µε την µάλλον υψηλή παιδική θνησιµότητα που 

πιθανόν θα χαρακτήριζε µια τόσο πρώιµη εποχή. Εξάλλου τα λαξεύµατα αυτά εντοπίζονται µόνο στο 

ένα τµήµα του νεκροταφείου. Τέλος δεν παρατηρείται καµιά διαφοροποίηση ως προς τα κτερίσµατα 

των λαξευµάτων σε σχέση µε αυτά των τάφων η οποία να οδηγεί στην υπόθεση χρήσης των 

λαξευµάτων από διαφορετική πληθυσµιακή οµάδα (ηλικιακή ή άλλη).107 Μια υπόθεση που θα 

µπορούσε να διατυπωθεί είναι πως η παρουσία των λακκοειδών λαξευµάτων µόνο στο Τµήµα 1 και 

των κοιλοτήτων στο εσωτερικό κάποιων από τους τάφους του ίδιου τµήµατος σχετίζεται µε την 

άσκηση διαφορετικών ταφικών πρακτικών στα δύο τµήµατα του νεκροταφείου. Στην περίπτωση αυτή 

οι τάφοι του Τµήµατος 1 ενδεχοµένως χρησιµοποιήθηκαν διαδοχικά για περισσότερες από µία ταφές 

και τα µικρά λακκοειδή λαξεύµατα χρησίµευσαν στην τοποθέτηση υπολειµµάτων από παλαιότερες 

ταφές. 

Ο διαχωρισµός εποµένως του νεκροταφείου των Γουρνών σε τµήµατα και οι διαφορές 

ανάµεσα σ’ αυτά - αριθµός τάφων, σχήµα κάτοψης και άλλες αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες τάφων, 

                                                 
105 Σάµψων 1885, 208-10 
106 Ζαφειροπούλου 1971, 214. 
107 Ο Ντούµας παρατηρεί ότι οι παιδικές ταφές είναι συνήθως ακτέριστες στα ΠΚ νεκροταφεία (Ντούµας 2000, 20). 
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πλήθος κτερισµάτων ανά τάφο, επιµέρους κτερισµατικές πρακτικές - [βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4, 5α-β, 6] ενδεχοµένως οφείλεται περισσότερο στον τρόπο οργάνωσης της 

κοινότητας και στις ταφικές πρακτικές που χρησιµοποιήθηκαν, παρά σε οικονοµικές διαφοροποιήσεις 

ανάµεσα σε οµάδες της κοινότητας αυτής. Η αναλυτική µελέτη και η ακριβής χρονολόγηση του 

συνόλου των κινητών ευρηµάτων από τα τρία διακριτά τµήµατα του νεκροταφείου µπορεί να οδηγήσει 

σε ασφαλή συµπεράσµατα για το χρονολογικό συσχετισµό των τµηµάτων αυτών, δηλαδή την 

ταυτόχρονη ή όχι χρήση τους. Μ’ αυτό τον τρόπο µπορεί να διασαφηνιστεί αν οι διαφορές που 

παρατηρούνται στην οργάνωση των τµηµάτων του νεκροταφείου αντιστοιχούν σε σύγχρονα, 

διαφορετικά οργανωµένα τµήµατα µιας κοινότητας ή σε εξέλιξη του τρόπου οργάνωσης µιας ενιαίας 

κοινότητας.  

 Σύµφωνα µε τον Bintliff, 20 περίπου νεκροί αντιστοιχούν σε µια “πυρηνική” οικογένεια για 

χρονικό διάστηµα ενός αιώνα. Αν δεχτούµε αυτή την άποψη, τα κυκλαδικά νεκροταφεία της ΠΚΙ 

αντιστοιχούν σε µικρές κοινότητες µιας ή δύο οικογενειών για χρονικό διάστηµα µερικών γενιών. 108 

Σ’ αυτά τα δηµογραφικά πλαίσια θα πρέπει να εντάσσεται και η κοινότητα που σχετίζεται µε το 

νεκροταφείο των Γουρνών. Πιο συγκεκριµένα συµπεράσµατα δεν µπορούν προς το παρόν να 

διατυπωθούν καθώς, λόγω της απουσίας οστεολογικού υλικού, δε γνωρίζουµε αν οι τάφοι των 

Γουρνών είχαν χρησιµοποιηθεί άπαξ ή διαδοχικά για την ταφή δηλαδή ενός ή περισσότερων νεκρών. 

Πάντως, από τα τέσσερα νεκροταφεία µε θαλαµοειδείς τάφους τα οποία ήταν σε χρήση κατά τη 

µεταβατική περίοδο Π.Ε.Χ. Ι/ΙΙ109 [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 9], τα τρία δε χωρίζονται σε 

συστάδες, ενώ στα δύο (για τα οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία) συνυπάρχουν τάφοι µε απλή και 

µε διαδοχική χρήση110.   

 

 

Πρακτικές κτέρισης [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 5 και 6] 

 

Τα περισσότερα κτερίσµατα του νεκροταφείου είναι πήλινα αγγεία και ακολουθούν οι λεπίδες 

οψιανού. Τα αγγεία είναι κυρίως πυξίδες (αγγεία τοποθέτησης µικροαντικειµένων και υγρών ή 

στερεών υλικών) και ανοιχτά αγγεία πόσης. Εκτός απ’ αυτά, βρέθηκαν ελάχιστα κοσµήµατα -

µετάλλινα και λίθινα - λεπίδες οψιανού και αρκετά όστρεα.. Στο νεκροταφείο δε βρέθηκαν ειδώλια 

ούτε άλλα αντικείµενα µε απεικονίσεις ή παραστάσεις. Αντίθετα µε το νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς, 

όπου η µεγάλη πλειοψηφία των κτερισµάτων είναι κυκλαδικής προέλευσης, στην περίπτωση των 

Γουρνών ελάχιστα κτερίσµατα είναι κυκλαδικής προέλευσης ή έµπνευσης. Στην πλειοψηφία της η 

                                                 
108 Bintliff 1977 και Broodbank 2000, 151-3. 
109 Σχετικά µε τις χρονολογικές υποδιαιρέσεις που προτείνονται για την Π.Ε.Χ. και σχετικά µε τη φάση Κάµπου στη Νάξο και 
στο Άνω Κουφονήσι βλ. Ντούµας 1986, 21-23. 
110 Για δηµογραφικά στοιχεία κυκλαδικών νεκροταφείων της Π.Ε.Χ. βλ. Broodbank 1989, 323-325. 
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κεραµεική των Γουρνών ανήκει στους γνωστούς κρητικούς τύπους της εποχής (κυρίως του γειτονικού 

Πύργου111 αλλά και Αγίου Νικολάου και Αγίου Ονουφρίου112) [Πίν. 23].  

 Οι κτερισµατικές πρακτικές εποµένως κατά κανόνα περιελάµβαναν ως επί το πλείστον 

αντικείµενα όχι κάποιας ιδιαίτερης αξίας. Εξαιρέσεις αποτελούν τα χάλκινα κτερίσµατα, το αργυρό 

περιδέραιο και οι αργυρές ψήφοι, καθώς και τα εισηγµένα από τις Κυκλάδες αντικείµενα - λεπίδες 

οψιανού113 και πιθανόν µικρός αριθµός αγγείων. Κάποια από τα κτερίσµατα ήταν πιθανότατα 

προσωπικά αντικείµενα του νεκρού ενώ κάποια άλλα (όπως τα πύραυνα - σκεύη για κάψιµο 

αρωµατικών ή άλλων παρεµφερών υλικών) πιθανόν να είχαν αποκλειστικά ταφική χρήση. ∆εν 

υπάρχουν αντικείµενα κοινής χρήσης από την οικογένεια ή την κοινότητα, όπως εργαλεία µεγάλου 

µεγέθους ή αποθηκευτικά αγγεία. ∆εν υπάρχουν επίσης συγκεντρώσεις χαρακτηριστικών 

“αντικειµένων κύρους” ή σύµβολων εξουσίας.  

Λίθινα περιδέραια και λίθινες ψήφοι απαντώνται συχνά σε τάφους της Π.Ε.Χ. στην περιοχή 

του Αιγαίου, τόσο στην Κρήτη114 όσο και στις Κυκλάδες. Εκτός από τις Γούρνες και την Αγία Φωτιά, 

έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον σε 16 από τα 49 κυκλαδικά νεκροταφεία που τεκµηριώθηκαν στο 

σύστηµα [βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 8]. Αντίθετα, τα µετάλλινα - και πιο συγκεκριµένα τα 

αργυρά - περιδέραια115 συναντώνται σε λίγες περιπτώσεις νεκροταφείων της Π.Ε.Χ. Το περιδέραιο 

των Γουρνών αποτελείται από 458 αργυρές ψήφους (455 κυλινδρικές, συµπαγείς116 και τρεις 

σφαιρικές, µεγαλύτερου µεγέθους στο κέντρο).  Στην Κρήτη αργυρές, συµπαγείς κυλινδρικές ψήφοι 

έχουν εντοπιστεί στο ταφικό Σπήλαιο Αµνισού117, στον τάφο ΧΧ του Μόχλου και στο ταφικό σπήλαιο 

Παλαικάστρου.118 Στις Κυκλάδες το µοναδικό αντίστοιχο εύρηµα είναι ένα σύνολο διακοσίων 

αργυρών ψήφων (αδηµοσίευτο) από το Νεκροταφείο στο Λούρο Αθαλάσσου της Νάξου. Το 

κοντινότερο παράλληλο πάντως του περιδεραίου των Γουρνών έχει εντοπιστεί στο σπήλαιο 

Αλεπότρυπα ∆ιρού. Το περιδέραιο αυτό, µέρος ενός ευρύτερου συνόλου µετάλλινων τεχνέργων, 

αποτελείται από 168 δισκοειδείς χάνδρες, µια µικρή κρικοειδή και µία µεγαλύτερη αµυγδαλόσχηµη. 

Χρονολογείται στην ΤΝ αλλά δεν µπορεί µε βεβαιότητα να συσχετιστεί µε τις ταφές που βρέθηκαν 

στο εσωτερικό του σπηλαίου.119 Το σπήλαιο Αλεπότρυπα χρησιµοποιήθηκε ως χώρος κατοίκησης, µε 

βεβαιωµένη επίσης ταφική, αποθηκευτική και εργαστηριακή χρήση στη Νεότερη και Τελική 
                                                 
111 Βλ. Ξανθουδίδης 1918. 
112 Βλ. Betancourt 1985, 62-65. 
113 Οι λεπίδες οψιανού θα µπορούσαν γενικά να θεωρηθούν χαµηλής αξίας για τις Κυκλάδες, λόγω της τοπικής προέλευσης. 
Αντίθετα για την Κρήτη, η αξία και ο ακριβής ρόλος τους στην ταφική εθιµοτυπία δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε 
βεβαιότητα. Στην περίπτωση των κυκλικών τάφων της Μεσαράς ο Carter θεωρεί τις λεπίδες σε ταφική χρήση σπάνιες, ειδικά 
κατασκευασµένες για την ταφή και µε συµβολική σηµασία (Carter  1998, 59-77). 
114 Βασιλάκης 1996, 183-4 και 224. 
115 Για τυπολογία των αργυρών και χρυσών περιδεραίων και ψήφων της Π.Ε.Χ. βλ. Βασιλάκης ο.π., 184-5. 
116 Σύµφωνα µε τον Ξανθουδίδη, οι συµπαγείς ψήφοι κατασκευάζονταν µε χύτευση και είχαν πραγµατική χρήση ως 
κοσµήµατα ενώ οι αντίστοιχες ψήφοι από σφυρηλατηµένο έλασµα – πιθανόν µε πυρήνα από φθαρτό υλικό – είχαν 
αποκλειστικά ταφική χρήση. Xanthοudides 1924, 110 και 124.  
117 Μαρινάτος 1930, 88. 
118 Βλ. και Βασιλάκης 1996, 191-2 . 
119 Το περιδέραιο, µαζί µε άλλα αργυρά κοσµήµατα, εντοπίστηκε από σπηλαιολόγους κατά τη διάρκεια εργασιών, πριν από 
την έναρξη της ανασκαφής στο εσωτερικό του σπηλαίου. Βλ. Πετροχείλου 1967, 26. Για το περιδέραιο από την Αλεπότρυπα 
βλ. Παπαθανασόπουλος 1996 Κατάλογος, 227. Για τα ανασκαφικά ταφικά δεδοµένα του σπηλαίου (ενταφιασµοί, ανακοµιδές 
αλλά και καύσεις) βλ. Παπαθανασόπουλος 1971 και Γαλλής 1996, 173. 
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Νεολιθική - σύµφωνα µε τον ανασκαφέα120 - από µια οµάδα ναυτικών και εµπόρων που κατείχαν 

αντικείµενα από οψιανό, πυριτόλιθο, άργυρο κλπ. Το ίδιο το αργυρό περιδέραιο της Αλεπότρυπας 

θεωρείται κυκλαδικής προέλευσης.121 Με αφορµή κυρίως τα χάλκινα και αργυρά κτερίσµατα από το 

νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς, πρόσφατα ανακινήθηκε ξανά η συζήτηση σχετικά µε τις απαρχές της 

µεταλλουργίας στην Κρήτη. Ο Muhly θεωρεί πιθανότερη την κατασκευή των χάλκινων τεχνέργων της 

Αγίας Φωτιάς στην Κρήτη παρά την εισαγωγή τους από τις Κυκλάδες.122 Η χηµική ανάλυση της 

σύστασης των περιδεραίων από τις Γούρνες, το Λούρο Αθαλάσσου και την Αλεπότρυπα ∆ιρού θα 

δώσει πιο συγκεκριµένες απαντήσεις σχετικά µε την προέλευσή τους και την εν γένει “κυκλοφορία” 

υλικών, τεχνικών και τεχνέργων στο νότιο Αιγαίο της ΤΝ και Π.Ε.Χ. 

 Από τα προηγούµενα φαίνεται πως η κτέριση νεκρών µε περιδέραια από διάφορες ύλες 

αποτελεί ταφικό έθιµο στην περιοχή του νότιου Αιγαίου τουλάχιστον από το τέλος της νεολιθικής 

περιόδου και παγιωµένο πια στην Π.Ε.Χ  ∆εν µπορούµε βέβαια να γνωρίζουµε τον ακριβή ρόλο των 

µετάλλινων περιδεραίων σε εποχές τόσο πρώιµες. Πάντως, έρευνες σε πρώιµα κέντρα ανάπτυξης της 

µεταλλουργίας έδειξαν ότι κατά τα πρώτα στάδια εκµετάλλευσης του µετάλλου, τα µικροτεχνήµατα 

καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο ποσοστό µετάλλινων αντικειµένων. Τέτοια αντικείµενα, όπως φαίνεται 

και από εθνογραφικές έρευνες, δεν είναι απλά αντικείµενα καλλωπισµού αλλά και σύµβολα 

φετιχισµού και κοινωνικού γοήτρου. Απ’ αυτή την άποψη οι απαρχές της µεταλλουργίας οφείλονται 

σε ένα βαθµό σε κοινωνικές παραµέτρους αφού η ίδια η αναζήτηση ασυνήθιστων, “εξωτικών” υλικών 

συνέβαλε στην ανακάλυψη και εξέλιξη της µεταλλουργικής τεχνολογίας.123 

 Ως προς τον χώρο απόθεσης των κτερισµάτων, παρατηρείται πως τα περισσότερα είχαν 

τοποθετηθεί στο εσωτερικό του ταφικού θαλάµου. Τα µικροαντικείµενα και οι πυξίδες κατά κανόνα 

βρίσκονται στον ταφικό θάλαµο ενώ αντίθετα τα αγγεία πόσης και σερβιρίσµατος (κύπελλα, σκύφοι, 

δίωτα κλειστά αγγεία, προχοΐδια) συναντώνται εξίσου και στους δύο χώρους των τάφων [βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 2α, β, γ].  Το γεγονός αυτό πιθανόν σχετίζεται µε κάποιο έθιµο 

κατανάλωσης υγρών στους προθαλάµους των τάφων. 

 Γενικά φαίνεται να υπάρχει κάποια αντιστοιχία ανάµεσα στο µέγεθος των τάφων και το 

πλήθος του περιεχοµένου τους σε κτερίσµατα, αν συνυπολογιστεί βέβαια η κατάσταση διατήρησης 

των τάφων [βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 3α, β].  

 Η απουσία συγκεντρώσεων χαρακτηριστικών σύµβολων εξουσίας, σε συνδυασµό µε το βαθµό 

διαφοροποίησης της ταφικής αρχιτεκτονικής και τις διασπορές των κτερισµάτων - κεραµεική, οψιανοί, 

µετάλλινα κοσµήµατα κλπ124 - συνηγορεί στη διατύπωση της υπόθεσης για µια κοινότητα που παρά τις 

όποιες διαφοροποιήσεις σε οικονοµικό ή κοινωνικό επίπεδο, δε φαίνεται να διέθετε µια σαφώς 

διαµορφωµένη και οριοθετηµένη ελίτ. Ιδιαίτερες περιπτώσεις πάντως φαίνεται να αποτελούν ο Τάφος 

                                                 
120 Παπαθανασόπουλος 1996, 80-84. 
121 ∆ηµακοπούλου 1996, 197-7. 
122 Muhly 2004. 
123 Ζάχος 1996, 166-7. 
124 Βλ. παραπάνω, σελ. 74-75. 
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1 στο Β∆ τµήµα του νεκροταφείου (δεύτερος κατά σειρά µεγέθους, µε αρκετά µεγάλο αριθµό 

κτερισµάτων και κατασκευασµένος σε απόσταση από τους υπόλοιπους) καθώς και ο Τάφος 2 στο 

βόρειο τµήµα του νεκροταφείου (ο µεγαλύτερος σε µέγεθος, µε τρία µετάλλινα κτερίσµατα - ανάµεσα 

στο οποίο και το αργυρό περιδέραιο).  

 

 

 

Ζητήµατα κατηγοριοποίησης τάφων - αρχιτεκτονικών τυπολογιών  

 Παρουσιάζεται παρακάτω η ιεραρχία των όρων που χρησιµοποιείται aπό το Art and 

Architecture Thesaurus για ταξινόµηση και κατηγοριοποίηση τάφων. Παρατηρείται αφενός η χρήση 

µόνο  περιορισµένων και  πολύ γενικών όρων που συναντώνται στη βιβλιογραφία (π.χ. tholos tomb) 

και αφετέρου η χρήση όρων που προϋποθέτουν ερµηνεία (royal tomb) και εποµένως σε πολλές 

περιπτώσεις δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

 

Art & Architecture Thesaurus125 
 
Object Facet 
…Built Environment 
……Single Built Works 
………<single built works> 
…………<single built works by specific type> 
……………<single built works by function> 
……………….<ceremonial structures> 
………………….<funerary structures> 
……………………tombs 
………………………<tombs by form> 
………………………….chamber tombs 
………………………….cist graves 
………………………….rock cut tombs 
………………………….tholos tombs 
………………………<tombs by function> 
……………………….....royal tombs 
……………………….....confessions 

                                                 
125 http://www.getty.edu/vow/AATServlet?find=tomb&english=N&logic=AND&page=1&note= 
 



Σύστηµα Τεκµηρίωσης Αρχαίων Νεκροταφείων 

 80

 Σύµφωνα µε το εννοιολογικό µοντέλο του συστήµατος, για την τεκµηρίωση των κατασκευών 

που συναντώνται σε αρχαία νεκροταφεία χρησιµοποιούνται οι οντότητες:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ > ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ > ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. Τα γνωρίσµατα των παραπάνω οντοτήτων που 

σχετίζονται µε κατηγοριοποιήσεις των κατασκευών σε τύπους, υποδιαιρέσεις τύπων, παραλλαγές126 

είναι: 

 
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
     Χρήση, Είδος, Θέση Ως Προς Το Έδαφος, Τεχνική Κατασκευής, Σχήµα Κάτοψης127,  
 
• ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
      Είδος, Τεχνική Κατασκευής, Σχήµα Κάτοψης, Μορφολογικές Λεπτοµέρειες, Θέση   
     Στην Κατασκευή, ∆ιαστάσεις (Τµήµατος Σε Σχέση Με Το Σύνολο Της Κατασκευής), 
 
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
     Είδος, Υλικό, Μορφή, θέση στο τµήµα κατασκευής. 
 

 
Εικόνα 12. Οθόνη προσχεδιασµένου ερωτήµατος «Κατηγοριοποιήσεις - τυπολογίες τάφων»  
 

                                                 
126 Για προτεινόµενες τυπολογίες τάφων της Π.Ε.Χ. βλ. Doumas 1977, 44-50 και ο.π. 1973, 556-563 (τυπολογία 
κιβωτιόσχηµων τάφων από κυκλαδικά νεκροταφεία), Cultraro 2000 (τυπολογία θαλαµοειδών τάφων της Π.Ε.Χ.), Renfrew 
1972, 111 (τυπολογία θαλαµοειδών τάφων της Π.Ε.Χ.), Barber 1994, 77 και Παπαθανασόπουλος 1981, 113-115 (τυπολογία 
τάφων από κυκλαδικά ή σχετιζόµενα µε τις Κυκλάδες νεκροταφεία της Π.Ε.Χ.), Τσούντας 1989, 79 (τυπολογίες θαλαµοειδών 
τάφων από κυκλαδικά νεκροταφεία). 
127 καθώς και το γνώρισµα Γενικός Τύπος Κατασκευής (όπου καταχωρείται ο καθιερωµένος στην αρχαιολογική βιβλιογραφία 
γενικός όρος, π.χ. κιβωτιόσχηµος, θαλαµοειδής, λακκοειδής κλπ). 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι κατασκευές του νεκροταφείου των Γουρνών µπορούν να περιγραφούν 
ως εξής: 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
<Χρήση> --- ταφική 
  <Είδος κατασκευής> ---- τάφος 
    <Θέση ως προς έδαφος> --- υπόγειος 
       <Τεχνική κατασκευής> --- λαξευτός 
           <Σχήµα κάτοψης> --- α) αµφιτραπεζιόσχηµος, β) οκτώσχηµος, γ) ελλειψοειδής 
             <Αριθµός χώρων> --- δίχωρος 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΘΑΛΑΜΟΣ, ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ): 
<Είδος> --- α) ταφικός θάλαµος, β) προθάλαµος 
  <Τεχνική κατασκευής > --- λαξευτός 
    <Σχήµα κάτοψης> --- α) τραπεζιόσχηµο στους αµφιτραπεζιόσχηµους τάφους,    
                β) ελλειψοειδές/κυκλικό στους οκτώσχηµους τάφους,    
                γ) ηµιελλειψοειδές στους ελλειψοειδείς τάφους 
         <Μορφολογικές λεπτοµέρειες> ---α) κατά µήκος άξονας θαλάµου και προθαλάµου   
                                             κάθετος στον άξονα προσανατολισµού του τάφου,  
                β) βάθος θαλάµου µεγαλύτερο από βάθος προθαλάµου 
               <∆ιαστάσεις τµήµατος (σε σχέση µε σύνολο κατασκευής)> --- ισοµεγέθεις χώροι  
              (καταλαµβάνουν ο καθένας το ήµισυ της κατασκευής) 
 
 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: 
<Είδος> --- α) δάπεδο, β) οροφή, γ) πλευρικά τοιχώµατα, δ) είσοδος, ε) φράγµα εισόδου  θαλάµου, 
       στ) στήριγµα φράγµατος εισόδου του προθαλάµου 
   <Υλικό - µορφή> -- α) δάπεδο, οροφή, πλευρικά τοιχώµατα: λαξευµένο φυσικό έδαφος 
        -- β) φράγµα εισόδου θαλάµου: λαξευτός πλακοειδής λίθος 
        -- γ) στήριγµα φράγµατος εισόδου: λιθοδοµή από αργούς λίθους. 
       <θέση στο τµήµα κατασκευής> --- α) είσοδος προθαλάµου: άνω 
          --- β) είσοδος θαλάµου: στην πλατιά - κοινή πλευρά   
           θαλάµου/προθαλάµου 
 
 
 
Επιπλέον διαφοροποιήσεις αρχιτεκτονικών στοιχείων των προθαλάµων ανάλογα µε το σχήµα κάτοψης 
των τάφων παρατηρούνται ως εξής:  
 
δάπεδο προθαλάµου: επίπεδο στους αµφιτραπεζιόσχηµους και οκτώσχηµους τάφους, 
          επικλινές στους ελλειψοειδείς τάφους·  
πλευρικά τοιχώµατα: κατακόρυφα αµφιτραπεζιόσχηµους και οκτώσχηµους τάφους, 
          επικλινή στους ελλειψοειδείς τάφους· 
λιθοδοµή στήριξης φράγµατος: µπροστά από το φράγµα και σε σειρές στους    
                     αµφιτραπεζιόσχηµους και οκτώσχηµους τάφους, 
              σε όλη την έκταση του προθαλάµου και ακανόνιστα   
         τοποθετηµένη στους ελλειψοειδείς τάφους 
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 Στους Πίνακες 16 ως 19 απεικονίζονται περιπτώσεις λαξευτών θαλαµοειδών τάφων µε 

προθάλαµο από την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου της Π.Ε.Χ. Ι και ΙΙ. Όλοι - µε εξαίρεση τον τάφο 

από το Εµποριό Χίου - ανήκουν σε ένα γενικότερο τύπο, µια υποκατηγορία του οποίου αποτελούν οι 

περιπτώσεις των Γουρνών, της Αγίας Φωτιάς Σητείας και της Αγριλιάς Άνω Κουφονησίου (τα 

χαρακτηριστικά της αναφέρθηκαν αµέσως παραπάνω128). Ο τάφος από το Εµποριό Χίου [Πιν. 18γ] θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα µεταβατικό στάδιο εξέλιξης του γενικότερου τύπου προς το 

µεταγενέστερο θαλαµοειδή µε οριζόντιο προθάλαµο (“δρόµο”) ο οποίος χρησιµοποιήθηκε αργότερα 

και στις Κυκλάδες [Πίν. 19β] .129  

 Φαίνεται λοιπόν ότι ο γενικότερος τύπος του υπόγειου λαξευτού θαλαµοειδούς τάφου µε 

κατακόρυφο προθάλαµο εµφανίστηκε στην περιοχή του Αιγαίου (και στην ευρύτερη περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου) στο τέλος της νεολιθικής περιόδου και, µετά το πέρασµα της Π.Ε.Χ. Ι, 

διαδόθηκε ευρύτερα κατά την Π.Ε.Χ.ΙΙ130. Μια υποκατηγορία του τύπου υιοθετήθηκε στις Κυκλάδες 

κατά την µεταβατική περίοδο ΠΚΙ/ΙΙ - περίοδο κατά την οποία στα υπόλοιπα νεκροταφεία των 

Κυκλάδων εξακολουθεί να χρησιµοποιείται ο τύπος του κιβωτιόσχηµου τάφου.   

Ο ίδιος τύπος του θαλαµοειδούς τάφου µε κατακόρυφο προθάλαµο συναντάται στα δύο 

νεκροταφεία της βόρειας Κρήτης - Αγίας Φωτιάς Σητείας και Γουρνών. Οι διαφορές του τύπου που 

χρησιµοποιείται στα δύο αυτά νεκροταφεία είναι εµφανείς σε όλα τα επίπεδα σε σύγκριση µε τους 

συνήθεις αρχιτεκτονικούς τύπους που συνηθίζονται στην Κρήτη της Π.Ε.Χ. Εκτός από τα ταφικά 

σπήλαια, δύο είναι οι βασικοί τύποι τάφων που χρησιµοποιούνται στην Κρήτη της Π.Ε.Χ: οι 

ορθογώνιοι κτιστοί ή ταφικά περιφράγµατα και οι “θολωτοί” ή κυκλικής κάτοψης. Οι πρώτοι 

χρησιµοποιούνται κυρίως στην κεντρική και ανατολική Κρήτη ενώ οι δεύτεροι συναντώνται κυρίως 

στην περιοχή της Μεσαράς και των Αστερουσίων (µε εξαίρεση αυτούς στις Αρχάνες, στο Κράσι και 

τη Μυρσίνη). Και οι δύο παραπάνω τύποι είναι κτιστοί, υπέργειοι τουλάχιστον κατά το µεγαλύτερο 

µέρος τους, χαρακτηρίζονται από το µεγάλο µέγεθός τους, αποτελούνται από επιµέρους χώρους, ενώ 

συχνά συνοδεύονται από µικρότερα προσκτίσµατα [Πίν. 20 και 21]. Σηµαντικές διαφορές 

παρατηρούνται και στις αντίστοιχες ταφικές πρακτικές καθώς -ιδιαίτερα οι κυκλικοί τάφοι- 

χρησιµοποιούνται από ευρύτερες πληθυσµιακές οµάδες για µακρό χρονικό διάστηµα131.  

                                                 
128 Βλ. παραπάνω, σελ. 81. 
129 Photou 1983, 56. 
130 Τάφοι του ίδιου τύπου έχουν εντοπιστεί και εκτός του ευρύτερου αιγιακού χώρου, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας 
και στην Ιεριχώ (Πίν19α, βλ. Gimbutas 1970, 188, εικ. 25). Οι τάφοι αυτοί προτάθηκε ότι συνδέονται µε ινδοευρωπαϊκούς 
πληθυσµούς του πολιτισµού Kurgan οι οποίοι από την περιοχή των Βαλκανίων µετακινήθηκαν προς τα νότια φτάνοντας στη 
δυτική Ελλάδα µέσω της Αλβανίας και στην ανατολική-κεντρική Ελλάδα µέσω της Μακεδονίας (Holmberg 1978). 
Παρουσιάζουν πράγµατι έντονες οµοιότητες µε τους τάφους της Μάνικας όπως παρατηρεί και ο Σάµψων (Σάµψων 1983, 71). 
Πάντως η απόδοση των αρχιτεκτονικών οµοιοτήτων σε µετανάστευση συγκεκριµένων πληθυσµών και εγκατάστασή τους 
στον Ελλαδικό χώρο  είναι ένα µόνο είδος ερµηνείας που επιπλέον θα πρέπει να ελέγχεται πολύ προσεκτικά. Εξάλλου η 
ύπαρξη του γενικότερου τύπου τάφου στο Αιγαίο σε πρωιµότερη χρονολογική βαθµίδα από τη Μάνικα, και µάλιστα σε 
νησιωτικά περιβάλλοντα όπως αυτά των Κουφονησίων και της Κρήτης δηµιουργεί σκέψεις για  την ακρίβεια της παραπάνω 
άποψης καθώς τέτοια περιβάλλοντα δε συµβαδίζουν µε άλλα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισµού Kurgan  (τη νοµαδική 
ζωή, τη χρήση του αλόγου και της βοϊδάµαξας καθώς και το είδος της εν γένει οικονοµικής οργάνωσης που αυτά 
συνεπάγονται).   
131 Ματζουράνη 2003, 98-103 και Αλεξίου 1964, 20-21. Για σχετική συζήτηση βλ. και Ζώης 1998Ε, 103-4. Σύµφωνα µε το 
Ζώη οι κυκλικοί τάφοι της Μεσαράς ανήκαν στην κοινότητα (ο όρος µε την έννοια των κατοίκων ενός χωριού). 



Σύστηµα Τεκµηρίωσης Αρχαίων Νεκροταφείων 

 83

Η χρήση του συγκεκριµένου αρχιτεκτονικού τύπου θαλαµοειδούς τάφου στις δύο 

προαναφερθείσες περιπτώσεις δε µπορεί παρά να υποδηλώνει κάποιου είδους συσχετισµό µε τις 

αντίστοιχες κυκλαδικές. Πάντως, η υιοθέτησή του στην Κρήτη της ύστερης ΠΜΙ διευκολύνθηκε 

ενδεχοµένως από τις οµοιότητές του µε τα ταφικά σπήλαια και βραχοσκεπές132 που συναντώνται εκεί 

ήδη από τη Νεολιθική εποχή και τα οποία συνέχισαν να χρησιµοποιούνται και στην Π.Ε.Χ.133 Η χρήση 

ταφικών σπηλαίων και βραχοσκεπών κατά την Π.Ε.Χ. ήταν διαδεδοµένη τόσο στην περιοχή της 

βόρειας/κεντρικής Κρήτης (ακόµη και σε θέσεις κοντά στο νεκροταφείο των Γουρνών, όπως το 

σπήλαιο Ειλειθυίας και το µικρό σπήλαιο Ειλειθυίας Αµνισού, το ταφικό σπήλαιο Πύργου Ανώπολης, 

η ταφική βραχοσκεπή Κυπαρισσίου) όσο και στην ανατολική Κρήτη (όπως το σπήλαιο Μαρωνιάς 

Σητείας)134.  Ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί στο Γάζι Μαλεβυζίου (θέση Μαυράκη Μετόχι) ένας 

τάφος κάτω από προπέτασµα βράχων, στον οποίο βρέθηκε ΠΜ κεραµεική καθώς και τµήµα 

“κυκλαδικού” ειδωλίου.135 Άλλωστε, και στην περίπτωση του νεκροταφείου της Αγίας Φωτιάς, εκτός 

από τους θαλαµοειδείς τάφους µε κατακόρυφο προθάλαµο και τους απλούς λακκοειδείς τάφους, 

υπάρχει και ένας “σπηλαιώδης” τάφος, τάφος δηλαδή λαξευµένος στο βράχο σαν αβαθής σπηλιά. Οι 

ακριβείς διαστάσεις του και η χρονολόγησή του είναι άγνωστα λόγω της κακής κατάστασης 

διατήρησης.136 Ενδεικτικό πάντως είναι το γεγονός της πιθανής συνύπαρξης  των τριών ταφικών τύπων 

στο ίδιο νεκροταφείο.  

Ταφική χρήση σπηλαίων έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές στις οποίες κατά την Π.Ε.Χ. 

χρησιµοποιείται ο υπόγειος θαλαµοειδής µε κατακόρυφο προθάλαµο (όπως στην περίπτωση του 

σπηλαίου Σκοτεινής Θαρουνίων στην Εύβοια µε τις νεολιθικές ταφικές αποθέσεις) .137 

 
 

                                                 
132 Ο τύπος του λαξευτού θαλαµοειδούς µε προθάλαµο περιγράφεται µάλιστα από κάποιους µελετητές ως “τεχνητά 
λαξευµένα σπήλαια”, Βλ. Ντούµας 1976, 77. Βλ. σχετικά και Cultraro 2000, εικ. 2 (“grotticella artificialle”). 
133 Ματζουράνη 2003, 96. 
134 Ζώης 1998∆, 9-11, 74-80 και 125-33, Αλεξίου 1964, 14 και 20.  
135 Ζώης 1998Γ, 133. 
136 Davaras 7 Betancourt 2004, 234. 
137 Σάµψων 1981, 92-95 και ο.π., 1993, 266. 
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Πολιτισµική ενότητα στο Αιγαίο της Π.Ε.Χ.  
 

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε πως το νεκροταφείο των Γουρνών συγκεντρώνει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά που συναντώνται σε κυκλαδικά νεκροταφεία της Π.Ε.Χ.: 

• πρόκειται για οργανωµένο χώρο ταφής, πιθανόν σε µικρή απόσταση από τον σχετιζόµενο οικισµό 

και προς την κατεύθυνση της ενδοχώρας σε σχέση µ’ αυτόν, 

• αποτελείται από αρκετούς τάφους µικρού µεγέθους, ο καθένας από τους οποίους χρησιµοποιήθηκε 

για την ταφή ενός νεκρού ή µικρού αριθµού νεκρών,  

• είναι οργανωµένο σε συστάδες τάφων, ενώ περιέχει επίσης ένα µεµονωµένο τάφο, 

• οι τάφοι ανήκουν στον αρχιτεκτονικό τύπο του υπόγειου λαξευτού θαλαµοειδούς τάφου µε 

κατακόρυφο προθάλαµο. Εκτός από τους θαλαµοειδείς τάφους περιείχε λίγες µικρές αβαθείς 

κοιλότητες αβέβαιης χρήσης που πάντως περιείχαν κτερίσµατα, 

• οι τάφοι περιέχουν µικρό αριθµό κτερισµάτων, τα περισσότερα πήλινα, λίγα χάλκινα, αργυρά και 

λίθινα,  

• στα κτερίσµατα δεν περιλαµβάνονται σκεύη κοινής χρήσης (εργαλεία ή αποθηκευτικά σκεύη) ούτε 

χαρακτηριστικά αντικείµενα υποδήλωσης εξουσίας. Τα περισσότερα κτερίσµατα φαίνεται να είναι 

είτε προσωπικά αντικείµενα του νεκρού είτε µικρού και µεσαίου µεγέθους σκεύη που 

χρησιµοποιήθηκαν στην ταφική τελετουργία (π.χ. αγγεία πόσης). 

Αντίθετα µε τα κυκλαδικά νεκροταφεία, όπως και µε το νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς, στο 

νεκροταφείο των Γουρνών 

• δεν εντοπίζονται κάποιες χαρακτηριστικές κατηγορίες κτερισµάτων  που συνήθως απαντώνται σε 

κυκλαδικά νεκροταφεία (τηγανόσχηµα σκεύη, µαρµάρινα ειδώλια των γνωστών “κυκλαδικών” 

τύπων, χάλκινα όπλα), 

• τα περισσότερα αγγεία που χρησιµοποιήθηκαν ως κτερίσµατα ανήκουν στους γνωστούς κρητικούς 

τύπους. Εξαίρεση αποτελεί µικρός αριθµός αντικειµένων κυκλαδικής προέλευσης ή έµπνευσης. 

Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η χρήση του συγκεκριµένου τύπου θαλαµοειδούς τάφου δεν 

αποτελεί γενικευµένο φαινόµενο στις Κυκλάδες της Π.Ε.Χ. Ι και ΙΙ. Αντίθετα, στη συντριπτική 

πλειοψηφία των κυκλαδικών νεκροταφείων αυτής της εποχής χρησιµοποιείται ο τύπος του 

κιβωτιόσχηµου τάφου. Αλλά και η προηγούµενη ταφική αρχιτεκτονική παράδοση στα νησιά του 

νότιου Αιγαίου παραπέµπει περισσότερο στους κιβωτιόσχηµους τάφους των Κυκλάδων. Στο νεολιθικό 

νεκροταφείο της Κεφάλας στην Κέα [Πίν. 22] οι τάφοι που χρησιµοποιήθηκαν είναι υπόγειοι λάκκοι 

επενδεδυµένοι εσωτερικά µε τοίχους ή όρθιες πλάκες που συγκλίνουν προς το κέντρο.138 Η εµφάνιση 

                                                 
138 Coleman 1977, εικ. 150. 
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του θαλαµοειδούς τάφου στις Κυκλάδες συµβαίνει κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου ΠΚΙ/ΙΙ 

ενώ έως και το τέλος της επόµενης περιόδου ΠΚΙΙ περιορίζεται στο εσωτερικό ενός νησιού (Άνω 

Κουφονήσι: θέσεις Αγριλιά και Αλωνήστρα Χουζούρι). Την ίδια περίοδο (κατά την οποία φαίνεται 

επιπλέον να υπάρχει µια προτίµηση σε παράκτιους χώρους εγκατάστασης, βλ. παραπάνω, σελ. 74) ο 

ίδιος τύπος εµφανίζεται σε τρεις θέσεις εκτός Κυκλάδων: σε δύο θέσεις της βόρειας Κρήτης (θέσεις 

Αγία Φωτιά Σητείας και Γούρνες Πεδιάδος) και σε διαφορετική παραλλαγή στη θέση Μάνικα της 

Εύβοιας. Και στις πέντε αυτές θέσεις συναντώνται χάλκινα τέχνεργα αυτής της περιόδου. Από τις τρεις 

θέσεις εκτός Κυκλάδων, οι δύο χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό τάφων (Αγία Φωτιά 

περισσότεροι από 252 και Μάνικα περίπου 4000) και χαρακτηριστικά Κυκλαδικά τέχνεργα 

(µαρµάρινα ειδώλια, τηγανόσχηµα σκεύη). Τέτοιου είδους τέχνεργα απουσιάζουν από το νεκροταφείο 

των Γουρνών που επιπλέον είναι και κατά πολύ µικρότερο ως προς τον αριθµό των τάφων. 

Εποµένως, µέσα στη ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, όπου από το τέλος της Π.Ε.Χ. εντείνονται οι 

επικοινωνίες, ανταλλαγές και επαφές ανάµεσα σε πληθυσµούς ή ακόµη και οι µετακινήσεις 

πληθυσµών, τα ταφικά δεδοµένα της µεταβατικής περιόδου Π.Ε.Χ. Ι/ΙΙ φαίνεται να περιγράφουν µια 

επιµέρους υποενότητα στο εσωτερικό των Κυκλαδικών νησιών, ακµάζουσα (αν κρίνουµε από την 

κατοχή και χρήση χαλκού) και άµεσα σχετιζόµενη µε µια σειρά θέσεων εκτός Κυκλάδων. Το είδος των 

σχέσεων ανάµεσα σ’ αυτές τις κυκλαδικές θέσεις και στις αντίστοιχες θέσεις εκτός Κυκλάδων δεν 

µπορεί να οριστεί ακριβώς, ο βαθµός συσχετισµού πάντως ποικίλει ανά περίπτωση. Σ’ αυτά τα 

πλαίσια, στο νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς χρησιµοποιήθηκε παρόµοια ταφική αρχιτεκτονική µε 

εκείνη του νεκροταφείου Αγριλιάς Άνω Κουφονησίου, όµοια στη µεγάλη πλειοψηφία τους κτερίσµατα 

καθώς και κάποια κοινά ταφικά έθιµα (κάψιµο οργανικών υλικών σε αγγεία µε οπές, κατανάλωση 

υγρών πριν από το σφράγισµα του τάφου).139 Στο νεκροταφείο των Γουρνών χρησιµοποιήθηκε 

παρόµοια ταφική αρχιτεκτονική, µε διαφορές στο µέγεθος των τάφων και σε κάποια αρχιτεκτονικά 

στοιχεία (π.χ. απουσία του πλακόστρωτου δαπέδου του προθαλάµου) ενώ εµφανίζονται και εδώ τα 

προαναφερθέντα κοινά ταφικά έθιµα.140 Αντίθετα, σε επίπεδο κτερισµάτων, στο νεκροταφείο των 

Γουρνών τα “κυκλαδικά” κτερίσµατα καταλαµβάνουν µικρό ποσοστό του συνόλου. Κυκλαδικά 

αντικείµενα (κεραµεική “οµάδας Κάµπου”) χρησιµοποιήθηκαν την ίδια περίοδο ως κτερίσµατα και σε 

θέσεις της Κρήτης µε διαφορετική ταφική αρχιτεκτονική και διαφορετικές ταφικές πρακτικές· όπως 

στο  ταφικό Σπήλαιο Πύργου Ανώπολης141 που βρίσκεται σε πολύ µικρή απόσταση από το 

νεκροταφείο Γουρνών και στο ταφικό σπήλαιο Κυπαρισσίου142. Αντίστοιχη κεραµεική έχει εντοπιστεί 

και σε µη ταφική θέση της Κρήτης, στον Πόρο Ηρακλείου.143 Αλλά και στις Κυκλάδες, στο 

νεκροταφείο της Αγριλιάς χρησιµοποιήθηκε ως κτέρισµα ένα εισηγµένο από την Κρήτη πτηνόµορφο 

                                                 
139 Broodbank 2000, 301-3, Davaras & Betancourt 2004, 223 και ∆αβάρας 1971Α. 
140 Βλ. παραπάνω, σελ. 78. 
141 Ξανθουδίδης 1918, εικ. 7-9. 
142 Day Wilson, Κυριαζή & Joyner 1996, 343. 
143 ο.π. 343-344 και Davaras & Betancourt 2004, 231-2. 
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σκεύος.144 Κάποιοι ερευνητές τονίζουν το µεγάλο αριθµό κυκλαδικών εξαγωγών αυτής της περιόδου 

σε σχέση µε τον πολύ µικρότερο αντίστοιχα αριθµό εισαγωγών στις Κυκλάδες.145 Αντίθετα άλλοι 

µιλούν για τακτικότατη επικοινωνία Κρήτης - Κυκλάδων και θεωρούν πως η Κρήτη συµµετέχει 

ενεργά στον κύκλο του “κρητοκυκλαδικού πολιτισµού” της ΠΜΙ-ΙΙα / ΠΚΙ-ΙΙ και αποτελεί ένα από τα 

κέντρα του το ίδιο σηµαντικό όπως η Νάξος, η Πάρος, η Μήλος κ.λπ.146 

Στα πλαίσια µελλοντικής εργασίας, η αναλυτική συνεξέταση - παράλληλα µε την αρχιτεκτονική - 

και των κινητών ευρηµάτων από τα δύο κρητικά νεκροταφεία, των Γουρνών και της Αγίας Φωτιάς, σε 

σύγκριση µε αντίστοιχες χρονολογικά περιπτώσεις της Κρήτης (κυρίως από τον Πύργο Ανώπολης και 

το Κυπαρίσσι) και της ηπειρωτικής Ελλάδας (Μάνικα, Τσέπι Μαραθώνα, Άγιος Κοσµάς κλπ) θα 

αποσαφηνίσει περισσότερο τη σηµασία της υιοθέτησης ή όχι ενός κυκλαδικού αρχιτεκτονικού τύπου 

ταφικής κατασκευής και της επιλογής ντόπιων ή εισηγµένων/κυκλαδικών στοιχείων υλικού 

πολιτισµού ως ταφικά αντικείµενα. Η έκταση και η σηµασία τέτοιων επιλογών θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε πιο συγκεκριµένα συµπεράσµατα σχετικά µε το βαθµό και το χαρακτήρα της πολιτισµικής 

ενότητας147 ανάµεσα σε διαφορετικές περιοχές του Αιγαίου στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού. 

                                                 
144 Zapheiropoulou 1983, 86 και εικ. 16. 
145 Broodbank 2000, 276-7. 
146 Ζώης 1998ΣΤ, 36 
147 Ως τώρα, αρκετοί όροι χρησιµοποιήθηκαν σχετικά · για παράδειγµα “marinetime ideology” και “international spirit” 
(Broodbank 2000, 247 και 276), “κρητοκυκλαδικός πολιτισµός” (Ζώης 1998ΣΤ, 36). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 Από την συνοπτική εξέταση της µελέτης περίπτωσης που προηγήθηκε και την αντιµετώπιση 

των συγκεκριµένων ερευνητικών ερωτηµάτων που σχετίζονται µ’ αυτή, καταδεικνύεται ότι το 

σύστηµα τεκµηρίωσης αρχαίων νεκροταφείων χαρακτηρίζεται από πλούσιο και παράλληλα ευέλικτο 

µοντέλο πληροφοριών, δυνατότητα πολύπλευρης διαχείρισης των κάθε είδους καταχωρηµένων 

δεδοµένων καθώς και δυνατότητα αντιµετώπισης διαφορετικών περιπτώσεων µελέτης. 

Το σύστηµα διαθέτει πλούσιο µοντέλο πληροφοριών για την περιγραφή του πεδίου γνώσης 

αρχαία νεκροταφεία [βλ. π.χ. Πιν. 12β. Πρβλ. πιν. 24]. Ο πολύπλευρος συσχετισµός των πληροφοριών 

κάνει δυνατή τη συγκριτική εξέταση διαφορετικών παραµέτρων για τον εντοπισµό κανονικοτήτων  και 

αποκλίσεων στα αρχαιολογικά δεδοµένα [Πίν. 14α]. Παράλληλα, η ενσωµάτωση χαρακτηρισµών 

αναφορικά µε την πληρότητα και την αξιοπιστία των καταχωρηµένων δεδοµένων [Πίν. 9α] καθώς και 

η απεικόνιση των αποτελεσµάτων της διαδικασίας ανάκλησης πληροφορίας µε διαφορετικούς τρόπους 

(πίνακες και διαγράµµατα) [Πίν. 10β και 11β] βοηθούν στη διαπίστωση των ελλείψεων στα διαθέσιµα 

δεδοµένα οι οποίες θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε παρερµηνείες. Τέλος, η συγκεντρωτική παράθεση 

των γενικών χαρακτηριστικών στοιχείων των νεκροταφείων βοηθά στην εύκολη αναζήτηση 

“παραλλήλων περιπτώσεων”, διαδικασία ιδιαίτερα συχνή στην αρχαιολογική έρευνα [Πίν. 9β].  

 Η αναλυτική εξέταση των σύγχρονων µεθοδολογικών προσεγγίσεων των αρχαίων 

νεκροταφείων οδηγεί στην ικανοποίηση των σύγχρονων αρχαιολογικών ερευνητικών αναγκών ενώ το 

επίπεδο αφαίρεσης του εννοιολογικού µοντέλου κάνει δυνατή τη µελλοντική συµπλήρωσή του µε 

κατηγορίες δεδοµένων που ενδεχοµένως θα προκύψουν από νέες µεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

Η διεπαφή χρήσης της εφαρµογής (βλ. παραπάνω, σελ. 58-62) σε συνδυασµό µε την παροχή 

επαρκών βοηθητικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια όλων των λειτουργιών του συστήµατος [Πίν. 15] 

κάνει σε µεγάλο βαθµό δυνατή την αξιοποίησή του από τους εν δυνάµει χρήστες (αρχαιολόγους και 

άλλους ερευνητές) χωρίς να απαιτούνται  εξειδικευµένες γνώσεις χρήσης Η/Υ. Ειδικότερα, όσο αφορά 

στη διαδικασία της ανάκλησης πληροφοριών, στην παρούσα εργασία υλοποιήθηκε ένας περιορισµένος 

αριθµός προσχεδιασµένων ερωτηµάτων µε γνώµονα κυρίως την εφαρµογή του συστήµατος στη 

συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης προκειµένου να είναι δυνατή η αξιολόγησή του. Οι δυνατότητες του 

συστήµατος δεν περιορίζονται φυσικά σ’ αυτά τα προσχεδιασµένα ερωτήµατα. Στα πλαίσια 

µελλοντικής εργασίας εποµένως θα ήταν σκόπιµη η επέκταση της διεπαφής χρήσης µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα εύκολου σχεδιασµού και διαµόρφωσης του εκάστοτε 

επιθυµητού ερωτήµατος χωρίς να απαιτείται η γνώση σύνθετων λειτουργιών της Microsoft Office ή 

της γλώσσας SQL.  

 Στα πλαίσια µελλοντικής εργασίας επίσης θα ήταν χρήσιµη η σύνδεση του συστήµατος µε 

σύστηµα GIS για την ακριβέστερη καταχώρηση των χωρικών δεδοµένων (χωρικών συσχετίσεων 

ανάµεσα σε θέσεις, χωρική ένταξη αντικειµένων σε κατασκευές και κατασκευών σε θέσεις) και την 
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καλύτερη απεικόνιση χωρικών διασπορών αρχαιολογικών θέσεων, αρχιτεκτονικών τύπων, ειδών 

κτερισµάτων, επιµέρους ταφικών εθίµων κλπ). 

Αναδείχθηκε τέλος στα πλαίσια της παρούσας εργασίας το ζήτηµα των απαιτήσεων ενός 

συστήµατος τεκµηρίωσης σε χρόνο καταχώρησης των διαθέσιµων δεδοµένων. ∆ιαπιστώθηκαν 

πράγµατι κατά τη χρήση του συστήµατος τεκµηρίωσης αρχαίων νεκροταφείων οι αυξηµένες 

απαιτήσεις του σε αυτό τον τοµέα εξαιτίας του ιδιαίτερα πλούσιου µοντέλου πληροφοριών και του 

µεγάλου βαθµού ανάλυσης/αποδόµησης των στοιχείων που απαρτίζουν ένα ταφικό περιβάλλον. Το 

πρόβληµα αυτό αντιµετωπίστηκε εν µέρει στο παρόν σύστηµα µε την ύπαρξη πεδίων καταχώρησης 

των γενικών στοιχείων κάθε νεκροταφείου: ταυτότητα του νεκροταφείου, κατάσταση διατήρησης, 

χρονολόγηση, χωρικός προσδιορισµός, περιγραφή της θέσης του, πηγές πληροφοριών, είδος των 

διαθέσιµων από την ως τώρα έρευνα δεδοµένων και είδος των καταχωρηµένων στο σύστηµα 

δεδοµένων, γενική περιγραφή της οργάνωσης του νεκροταφείου, του αριθµού των τάφων και των 

νεκρών, της ταφικής πρακτικής και των κατηγοριών κτερισµάτων, χρόνος καταχώρησης των 

δεδοµένων στο σύστηµα και τέλος ο φορέας που είναι υπεύθυνος για το νεκροταφείο. Σε κάθε νέα 

καταχώρηση νεκροταφείου, τα παραπάνω πεδία είναι τα πρώτα που συναντά ο χρήστης. Μετά τη 

συµπλήρωσή τους, ο χρήστης - ανάλογα µε τις ανάγκες της ερευνητικής εργασίας του - µπορεί να 

περιοριστεί σ’ αυτά ή να προχωρήσει στην αναλυτικότερη και εποµένως περισσότερο χρονοβόρα 

τεκµηρίωση του νεκροταφείου (αναλυτική τεκµηρίωση κατασκευών, κινητών ευρηµάτων, σκελετικού 

υλικού κλπ).148 Μ’ αυτό τον τρόπο, οι ανάγκες της εκάστοτε ερευνητικής εργασίας  καθορίζουν το 

επίπεδο ανάλυσης και το πλήθος των δεδοµένων που καταχωρούνται στο σύστηµα - εποµένως και τον 

απαιτούµενο για την καταχώρηση χρόνο.  

Πολλές από τις σύγχρονες αρχαιολογικές ερευνητικές εργασίες και κυρίως εκείνες που 

σχετίζονται µε τη δηµοσίευση µεγάλων αρχαιολογικών θέσεων ή µε την εξέταση φαινοµένων που 

εξελίσσονται σε ευρύτερα χρονικά ή χωρικά πλαίσια, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα µεγάλες 

απαιτήσεις ως προς τον όγκο των δεδοµένων που θα πρέπει να συλλεχθούν, να καταγραφούν και να 

επεξεργαστούν. Στην πλειοψηφία τέτοιων περιπτώσεων το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε τη 

συγκρότηση στενότερων ή ευρύτερων ερευνητικών οµάδων και τον επιµερισµό του αντικειµένου 

µελέτης στα µέλη των οµάδων αυτών (π.χ. επιµέρους µελέτη της αρχιτεκτονικής, της κεραµικής κλπ). 

Εννοείται πως η χρήση (συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων) ενός 

ψηφιακού συστήµατος τεκµηρίωσης αρχαιολογικού υλικού όπως το παρόν, εντάσσεται µέσα σε τέτοια 

πλαίσια. Η χρήση του παρόντος συστήµατος, όχι µόνο δε δυσχεραίνει τη διαδικασία της καταχώρησης 

των δεδοµένων αλλά, µε κατάλληλα διαµορφωµένη διεπαφή χρήσης,149 µπορεί να τη διευκολύνει ή και 

να την επισπεύσει. Κυρίως όµως, η διαδικασία στην οποία ένα ψηφιακό σύστηµα τεκµηρίωσης 

                                                 
148 Η επιλογή ως προς το βαθµό ανάλυσης των καταχωρηµένων δεδοµένων  για κάθε νεκροταφείο δηλώνεται στο σύστηµα 
(στο πεδίο “Καταχωρηµένο Ποσοστό ∆εδοµένων” µε πιθανές τιµές: Γενικά Στοιχεία, ∆είγµα, Τµήµα, Σύνολο) έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η σωστή αξιολόγησή τους.  
149 Βλ. παραπάνω, σελ. 58-61 και 69 (κατάλληλη οργάνωση των πληροφοριών, εκτέλεση διαδικασιών µε απλή ενεργοποίηση 
πλήκτρων, επιλογή τιµών από έτοιµες λίστες κλπ.) 
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υπερτερεί σαφώς έναντι των αντίστοιχων παραδοσιακών µεθόδων είναι η διαδικασία της ανάκλησης 

πληροφορίας και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδοµένων παρέχοντας στο χρήστη τη δυνατότητα 

εύκολης, γρήγορης και πολύπλευρα παραµετροποιηµένης αναζήτησης πληροφορίας, δηµιουργίας 

καταλόγων αντικειµένων, στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων, ελέγχου συσχετισµού παραµέτρων κλπ. 

Τέτοιες διαδικασίες είναι ιδιαίτερα δύσκολες ή και πρακτικά αδύνατες χωρίς τη χρήση ψηφιακών 

µέσων σε περιπτώσεις µελέτης που απαιτούν διαχείριση πολύ µεγάλου όγκου δεδοµένων. Το γεγονός 

αυτό µάλιστα είναι µία από τις αιτίες που συχνά αποτρέπουν από τη µελέτη φαινοµένων σε ευρεία 

χρονολογική ή γεωγραφική κλίµακα. 

Σ’ ένα επόµενο στάδιο, κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιµη η ύπαρξη σταθερών και κοινώς αποδεκτών 

σχηµάτων οργάνωσης των δεδοµένων µε σκοπό τη “συµβατότητα” των διαφορετικών οµάδων 

συλλογής δεδοµένων και την κατάργηση της αναγκαστικής ταύτισης της οµάδας καταγραφής µε την 

οµάδα ανάλυσης των δεδοµένων. Έτσι δεν θα απαιτείται η σχεδίαση ενός νέου συστήµατος για κάθε 

περίπτωση µελέτης ενώ τα δεδοµένα από µια περίπτωση µελέτης θα µπορούν να αναλύονται από 

διαφορετικές ερευνητικές οµάδες και µε διαφορετικές επιστηµονικές µεθόδους χωρίς να απαιτείται 

κάθε φορά η εκ νέου συγκέντρωση και καταχώρισή τους.150 Η δηµιουργία ενός τέτοιου εννοιολογικού 

µοντέλου (α) ανεξάρτητου από τις όποιες συγκεκριµένες εφαρµογές υλοποίησης, (β) σύµφωνου µε τα 

αποδεκτά standards τεκµηρίωσης, (γ) κατάλληλου για την τεκµηρίωση - κατά το δυνατόν - του 

συνόλου των περιπτώσεων αρχαίων νεκροταφείων και ταυτόχρονα ικανού να χειρίζεται τα 

διαφορετικά κάθε φορά ερευνητικά ερωτήµατα, αποτέλεσε και τον κυριότερο στόχο της παρούσας 

εργασίας.  

                                                 
150 Κάλλας 2000, 67-74, 55-107 και 152-153. 
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Μουτσούνα Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Μνηµούρια Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Λούρος Αθαλάσσου Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ (ύστερη), ΠΚΙ/ΙΙ γενικά στοιχεία 
Άγιοι Ανάργυροι Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ/ΙΙ γενικά στοιχεία 
Ακρωτήρι Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ, ΠΚΙΙ Γενικά στοιχεία 
Πάνορµος Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Γενικά στοιχεία 
Φυρρόγες Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Γενικά στοιχεία 
Σπεδός Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Γενικά στοιχεία 
Λάκκουδες Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ Γενικά στοιχεία 
Ροόν Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Αφεντικά Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Ροδινάδες Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Μέλανες Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ γενικά στοιχεία 
Απλώµατα Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Φερεντάκη Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ, ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Λυγαρίδια-Στενό Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος Άγνωστο γενικά στοιχεία 
Λάκκουδες Α Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Πηλός Μήλου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Μήλος ΠΚΙ γενικά στοιχεία 
Καλογριές Μήλου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Μήλος ΠΚΙ γενικά στοιχεία 
Άγιος Παντελεήµων Μήλου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Μήλος ΠΚΙ γενικά στοιχεία 
Λειβάδι ∆εσποτικού Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, ∆εσποτικό ΠΚΙ, ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Ζουµπάρια ∆εσποτικού Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, ∆εσποτικό ΠΚΙ γενικά στοιχεία 
Αγριλιά Άνω Κουφονησίου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνω Κουφονήσι ΠΚΙ/ΙΙ γενικά στοιχεία 
Παριανός Κάβος Άνω 
Κουφονησίου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνω Κουφονήσι ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 

Αλωνήστρια Χουζούρι Άνω 
Κουφονησίου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνω Κουφονήσι ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
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ΣΥΓΧΡ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ  
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
Απάντηµα Αντίπαρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Αντίπαρος ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Κρασσάδες Αντίπαρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Αντίπαρος ΠΚΙ (Ύστερη) γενικά στοιχεία 
Κάτω Ακρωτήρι Αµοργού Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Αµοργός ΠΚΙ, ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Κάπρος Αµοργού Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Αµοργός ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Σταυρός Αµοργού Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Αµοργός ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
∆ωκαθίσµατα Αµοργού Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Αµοργός ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Καψάλα Αµοργού Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Αµοργός ΠΚΙΙ γενικά στοιχεία 
Μάνικα Χαλκίδας Νησιά Αιγαίου, Εύβοια, κεντρική/δυτική 

Εύβοια 
ΠΕΙ (Ύστερη), ΠΕΙΙ δείγµα 

Γούρνες Πεδιάδος Κρήτη, βόρεια Κρήτη/κεντρική Κρήτη, 
παραλιακή ζώνη ανάµεσα στους κόλπους 
Ηρακλείου και Μαλίων 

ΠΜΙ (Ύστερη ) σύνολο 

Πάτηµα Αγίας Φωτιάς Σητείας Κρήτη, βόρεια Κρήτη/ανατολική Κρήτη, 
κόλπος Σητείας 

ΠΜΙ (Ύστερη ) δείγµα 

Κόρινθος Ηπειρωτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, 
βόρεια/δυτική Πελοπόννησος, Κόρινθος 

ΠΕΙΙ γενικά στοιχεία 

Αγορά Αθήνας Ηπειρωτική Ελλάδα, δυτική/κεντρική 
ηπειρωτική Ελλάδα, Αττική, Αθήνα 

Άγνωστο γενικά στοιχεία 

Καντήλι Παραλίµνης Βοιωτίας Ηπειρωτική Ελλάδα, Βοιωτία ΠΕΙΙ γενικά στοιχεία 
Μποτσίκουλας Παραλίµνης 
Βοιωτίας 

Ηπειρωτική Ελλάδα, Βοιωτία ΠΕΙΙ γενικά στοιχεία 

Τσέπι Μαραθώνα Ηπειρωτική Ελλάδα, Αττική ΠΕΙ (Τέλος), ΠΕΙΙ 
(Αρχές) 

γενικά στοιχεία 

Άγιος Κοσµάς Αττικής Ηπειρωτική Ελλάδα, Αττική ΠΕΙΙ γενικά στοιχεία 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2. Περιπτώσεις νεκροταφείων µε γνωστό σχετιζόµενο οικισµό 
 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗ  
ΧΡΟΝ. 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΥΠΑΡΞΗ  
ΤΑΦΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΝΕΚΡΟΤ. 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

 

ΚΑΤΕΥ-
ΘΥΝΣΗ 
ΝΕΚΡΟΤ. 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΟΥ 

Μάνικα Χαλκίδας ΠΕΙ 
(Ύστερη), 
ΠΕΙΙ 

Όχι Σε απόσταση  Α όχι Επίπεδη ανοιχτή έκταση µε 
µικρή κατωφέρεια προς τα 
δυτικά, όπου βρίσκεται 
µικρός αβαθής όρµος και 
στενό επίµηκες ακρωτήριο. 
Στα βόρεια µικρό ρέµα και 
ανατολικά χαµηλοί λόφοι που 
χωρίζουν την πεδινή 
παραθαλάσσια ζώνη από την 
ενδοχώρα. 

Άγιος Κοσµάς  
Αττικής 

ΠΕΙΙ Όχι Σε απόσταση  Α όχι Παράκτια έκταση µπροστά 
από στενό ακρωτήριο. Στα 
δυτικά βρίσκεται η θάλασσα, 
και στα ανατολικά επίπεδη 
ανοικτή έκταση 

Πηλός Μήλου ΠΚΙ Όχι Σε απόσταση 400 ΝΑ όχι Πλαγιά χαµηλού λόφου στο 
άκρο µικρής πεδιάδας. Στα 
ανατολικά περιοχή µε 
χαµηλούς και ψηλότερους 
λόφους. Ρέµα σε πολύ µικρή 
απόσταση προς τα βόρεια 

Καλογριές Μήλου ΠΚΙ Όχι Σε απόσταση 510 ΒΑ όχι Πλαγιά χαµηλού λόφου µε 
κλίση προς τα ΒΑ. Νότια και 
Ανατολικά χαµηλοί λόφοι, 
βορειοδυτικά, σε απόσταση, 
µικρός κλειστός όρµος 

Ακρωτηράκι 
Σίφνου 

ΠΚΙ, ΠΚΙΙ Όχι Σε απόσταση  B όχι Πλαγιά µε κλίση προς τα 
νότια σε µικρή κοιλάδα η 
οποία καταλήγει στο 
νοτιότερο άκρο της  σε µικρό, 
στενό και βαθύ όρµο. 

Μουτσούνα Νάξου ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Όχι Σε απόσταση 316 ∆ όχι Πλαγιά χαµηλού λόφου µε 
κλίση προς τα νοτιοδυτικά 
όπου υπάρχει µικρός, αβαθής 
και στενός όρµος και 
επίµηκες ακρωτήριο. Στα 
βόρεια και ανατολικά περιοχή 
µε χαµηλούς λόφους. 
Ανάµεσα σε δύο ρέµατα (σε 
απόσταση περίπου 500 µ. 
προς βόρεια και νότια 
αντίστοιχα). 

Μνηµούρια Νάξου ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Όχι Σε απόσταση 414 Α όχι Επίπεδη έκταση  µε µικρή, 
οµαλή κλίση προς τα δυτικά 
όπου υπάρχει πλατύς,
αβαθής όρµος. 

Πάνορµος Νάξου ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Όχι Σε απόσταση 300 ∆ όχι Πλαγιά χαµηλού λόφου µε 
κατωφέρεια προς τα νότια. Σε 
σχετικά κοντινή απόσταση 
προς τα νότια και 
νοτιοανατολικά µικροί όρµοι. 
Ανατολικά και βόρεια περιοχή 
µε ψηλότερους λόφους. Ρέµα 
σε  απόσταση περίπου 1000 
µ.  προς τα δυτικά. 

Φυρρόγες Νάξου ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Όχι Σε απόσταση 265 ∆ όχι Στο ανατολικό άκρο µικρής 
επίπεδης ανοιχτής έκτασης 
µε ελαφρά, οµαλή κλίση 
προς νότια όπου υπάρχει 
αβαθής όρµος. Στα ανατολικά 
περιοχή µε λόφους. Ρέµα σε 
πολύ µικρή απόσταση προς 
τα δυτικά-νότια 
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗ  
ΧΡΟΝ. 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΥΠΑΡΞΗ  
ΤΑΦΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΝΕΚΡΟΤ. 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

 

ΚΑΤΕΥ-
ΘΥΝΣΗ 
ΝΕΚΡΟΤ. 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΟΥ 

Σπεδός Νάξου ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Όχι Σε απόσταση 288 ∆ όχι Πλαγιά χαµηλού λόφου  µε 
µικρή κατωφέρεια προς τα 
Ανατολικά.  Στα βόρεια και 
δυτικά χαµηλοί λόφοι. Στα 
ανατολικά χαµηλός λόφους 
σχηµατίζεται πάνω σε µικρό 
ακρωτήριο εκατέρωθεν του 
οποίου υπάρχουν δύο µικροί 
όρµοι. Ρέµα σε µικρή 
απόσταση προς ΒΑ. 

Απλώµατα Νάξου ΠΚΙΙ Όχι Σε απόσταση 500 ΒΑ όχι Πλαγιά  λόφου µε µικρή κλίση 
σε χαµηλή ρεµατιά. Στα 
ανατολικά η θάλασσα σε 
µικρή απόσταση. 

Αβδελί Νάξου ΠΚΙΙ Όχι Σε απόσταση 345 ∆ όχι Πλαγιά λόφου στη µια 
πλευρά µικρής κοιλάδας που 
καταλήγει σε µικρό στενό 
όρµο (στα ανατολικά της 
θέσης). Ρέµα σε µικρή 
απόσταση προς τα νότια. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 3. Περιοχές εγκατάστασης  στο Αιγαίο της Π.Ε.Χ. Ι και ΙΙ 
 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝ. 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΟΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΟΥ 

Βαθύ Σίφνου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Σίφνος 

ΠΚΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά σε µικρή κοιλάδα η οποία καταλήγει στα νότια σε 
µικρό, στενό και βαθύ όρµο. 

Ακρωτηράκι 
Σίφνου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Σίφνος 

ΠΚΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά µε κλίση προς τα νότια σε µικρή κοιλάδα η οποία 
καταλήγει στο νοτιότερο άκρο της  σε µικρό, στενό και 
βαθύ όρµο. 

Πύργος Πάρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Πάρος 

ΠΚΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά λόφου µε κλίση προς τα ανατολικά όπου υπάρχει 
αβαθής όρµος που στο ένα του άκρο κλείνει µε επίµηκες 
στενό ακρωτήριο. Ρέµα σε µικρή απόσταση προς τα 
βορειοανατολικά. 

∆ρυός Πάρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Πάρος 

ΠΚΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου µε µικρή κατωφέρεια προς τα 
νοτιοανατολικά. Στα δυτικά χαµηλοί λόφοι, στα ανατολικά 
- νοτιοανατολικά αβαθύς όρµος 

Παναγιά Πάρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Πάρος 

ΠΚΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά λόφου µε κλίση προς τα νοτιοανατολικά. Βόρεια, 
βορειοανατολικά και δυτικά περιοχή µε λόφους. 
Νοτιοανατολικά, ως τη θάλασσα, περιοχή µε χαµηλούς 
λόφους µε µικρή κλίση. 

Λεύκες Πάρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Πάρος 

ΠΚΙ Πλαγιά 
λόφου 

Περιοχή µε χαµηλούς και ψηλότερους λόφους. 

Γλυφά Πάρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Πάρος 

ΠΚΙ (Ύστερη) Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά λόφου µε κλίση προς τα ανατολικά. Στα δυτικά 
λόφοι, στα ανατολικά µικρός κλειστός όρµος 

Πλαστηράς Πάρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Πάρος 

ΠΚΙ (Ύστερη) Επίπεδη 
έκταση 

Επίπεδη παράκτια έκταση µε µικρή κλίση προς τα 
ανατολικά όπου  καταλήγει σε µεγάλο κλειστό όρµο. 
Μικρή νησίδα κοντά στην ακτή. Ο όρµος περιβάλλεται 
από λόφους. Στα νότια πεδινή καλλιεργήσιµη έκταση. 

Άγιος Νικόλαος 
Κάµπου Πάρου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Πάρος 

ΠΚΙ/ΙΙ Επίπεδη 
έκταση 

Επίπεδη έκταση σε µικρό ακρωτήριο που βρίσκεται 
ανάµεσα σε δύο µικρούς, αβαθείς όρµους 

Άβυσσος Πάρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Πάρος 

ΠΚΙ/ΙΙ Επίπεδη 
έκταση 

Παράκτια, επίπεδη έκταση µε µικρή κατωφέρεια προ 
νότια όπου υπάρχει µικρό, στενό, επίµηκες ακρωτήριο 
ανάµεσα σε δύο µικρούς όρµους 

Γαλανά Κρηµνά 
Πάρου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Πάρος 

ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά µε κλίση προς τα δυτικά όπου σε µικρή απόσταση 
υπάρχει µικρός όρµος. Βόρεια και νότια λόφοι, και 
ανατολικά σχετικά επίπεδη έκταση. 

Λυγαρίδια-Στενό 
Νάξου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

Άγνωστο Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου µε µικρή, οµαλή κλίση προς τα 
ανατολικά όπου σε µικρή απόσταση υπάρχει µικρός 
στενός όρµος. Ανάµεσα σε δύο ρέµατα (σε απόσταση 
περίπου 600 µ. προς βόρεια και νότια αντίστοιχα). 

Λάκκουδες Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ Πλαγιά 
λόφου 

Περιοχή µε χαµηλούς λόφους. Στενή λωρίδα βραχώδους 
πλαγιάς µε κλίση Β-Ν. 

Κάµπος Μάκρης 
Νάξου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου µε µικρή, οµαλή κλίση προς τα 
δυτικά. Στα δυτικά/νοτιοδυτικά επίπεδη έκταση και σε 
µικρή απόσταση η ακτογραµµή. Στα 
ανατολικά/βορειοανατολικά περιοχή µε χαµηλούς λόφους. 
Ανάµεσα σε δύο ρέµατα (βόρεια και νότια αντίστοιχα). 

Κέλη Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά  λόφου µε κατωφέρεια προς τα νοτιοανατολικά. 
Ρέµα σε µικρή απόσταση προς τα ανατολικά 

Μέλανες Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά σε περιοχή µε χαµηλούς και ψηλότερους λόφους. 
∆υτικά της λοφώδους περιοχής υπάρχει επίπεδη έκταση 
που φτάνει ως τη θάλασσα στο δυτικότερο άκρο της. 
Ρέµα σε µικρή απόσταση προς τα νότια. 

Λούρος 
Αθαλάσσου Νάξου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ (ύστερη), 
ΠΚΙ/ΙΙ 

Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου στο βόρειο άκρο µικρής επίπεδης 
έκτασης η οποία καταλήγει στα νότια σε αβαθή όρµο. 
Ρέµα σε µικρή απόσταση προς τα ανατολικά 

Καρβουνόλακκοι 
Νάξου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ, ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου µε κλίση προς τα νοτιοανατολικά 
όπου σχηµατίζεται µικρός κλειστός όρµος. Ο όρµος 
κλείνει στα ανατολικά από λοφώδες ακρωτήριο. Ρέµα σε 
µικρή απόσταση προς τα ανατολικά. 

Ακρωτήρι Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου ανάµεσα σε λαγκάδα και µικρή 
πεδιάδα. Κλίση εδάφους από Β∆-ΝΑ. Στα βορειοδυτικά 
µικρός στενός όρµος σε µικρή απόσταση. Ανάµεσα σε 
µικρά ρέµατα (ανατολικά και δυτικά). 

Φερεντάκη Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά σε περιοχή µε ψηλούς λόφους. 

Άγιοι Ανάργυροι 
Νάξου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ/ΙΙ Επίπεδη 
έκταση 

Επίπεδη έκταση ανάµεσα σε βραχώδεις προεξοχές και 
βαθιά λαγκάδα. Βόρεια και νότια, σε απόσταση, χαµηλοί 
λόφοι. ∆ύο µικρά ρέµατα, βόρεια (το κοντινότερο) και 
νότια. 
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝ. 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΟΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΟΥ 

Μουτσούνα Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου µε κλίση προς τα νοτιοδυτικά 
όπου υπάρχει µικρός, αβαθής και στενός όρµος και 
επίµηκες ακρωτήριο. Στα βόρεια και ανατολικά περιοχή µε 
χαµηλούς λόφους. Ανάµεσα σε δύο ρέµατα (σε απόσταση 
περίπου 500 µ. προς βόρεια και νότια αντίστοιχα). 

Σπεδός Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου  µε  µικρή κατωφέρεια προς τα 
Ανατολικά.  Στα βόρεια και δυτικά χαµηλοί λόφοι. Στα 
ανατολικά χαµηλός λόφους σχηµατίζεται πάνω σε µικρό 
ακρωτήριο εκατέρωθεν του οποίου υπάρχουν δύο µικροί 
όρµοι. Ρέµα σε µικρή απόσταση προς ΒΑ. 

Φυρρόγες Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Επίπεδη 
έκταση 

Στο ανατολικό άκρο µικρής επίπεδης ανοιχτής έκτασης µε 
ελαφρά, οµαλή κλίση  προς νότια όπου υπάρχει αβαθής 
όρµος. Στα ανατολικά περιοχή µε λόφους. Ρέµα σε πολύ 
µικρή απόσταση προς τα δυτικά-νότια 

Πάνορµος Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου µε κατωφέρεια προς τα νότια. Σε 
σχετικά κοντινή απόσταση  προς τα νότια και 
νοτιοανατολικά µικροί όρµοι. Ανατολικά και βόρεια 
περιοχή µε ψηλότερους λόφους. Ρέµα σε  απόσταση 
περίπου 1000 µ.  προς τα δυτικά. 

Μνηµούρια Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Επίπεδη 
έκταση 

Επίπεδη έκταση  µε µικρή, οµαλή κλίση προς τα δυτικά 
όπου υπάρχει πλατύς, αβαθής όρµος. 

Κλειδός Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Επίπεδη 
έκταση 

Επίπεδη έκταση µε µικρή, οµαλή κλίση προς τα 
ανατολικά. Νοτιοδυτικά περιοχή µε χαµηλούς λόφους, 
νοτιοανατολικά - σε απόσταση - µικρός όρµος. Ρέµα σε 
απόσταση 500 µ. προς τα βόρεια. 

Αφεντικά Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙΙ Πρόποδες 
λόφου 

Περιοχή µε χαµηλούς λόφους. Στα δυτικά επίπεδη 
περιοχή που καταλήγει στη θάλασσα στο δυτικότερο άκρο 
της. Ρέµα σε απόσταση περίπου 1000 µ. προς τα Β∆. 

Λάκκουδες Α 
Νάξου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙΙ Πρόποδες 
λόφου 

Στους νότιους πρόποδες  λόφου. Ρέµα σε µικρή 
απόσταση προς τα ΝΑ 

Αβδελί Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά λόφου στη µια πλευρά µικρής κοιλάδας που 
καταλήγει σε µικρό στενό όρµο (στα ανατολικά της 
θέσης). Ρέµα σε µικρή απόσταση προς τα νότια. 

Ροόν Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου µε κλίση προς τα νοτιοανατολικά. 
Στα ανατολικά µικρή κοιλάδα που καταλήγει σε αβαθύ 
όρµο (νοτιοανατολικά της θέσης). Στα βορειοδυτικά ψηλός 
λόφος. Ρέµα σε µικρή απόσταση προς τα ανατολικά 

Ροδινάδες Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά λαγκάδας µε µικρή κλίση του εδάφους προς τα 
δυτικά, σε περιοχή µε χαµηλούς λόφους. Ρέµα σε µικρή 
απόσταση προς τα βόρεια. 

Απλώµατα Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά  λόφου µε µικρή κλίση σε χαµηλή ρεµατιά. Στα 
ανατολικά η θάλασσα σε µικρή απόσταση. 

Απόλλωνας Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Νάξος 

ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά λόφου µε κλίση προς τα νοτιοδυτικά. Στα νότια 
µικρή κοιλάδα που καταλήγει σε µικρό, κλειστό όρµο (στα 
νοτιοδυτικά). Στα βόρεια και ανατολικά λοφώδης περιοχή. 
Ρέµα σε απόσταση περίπου 800 µέτρων προς τα Ν∆. 

Καλογριές Μήλου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Μήλος 

ΠΚΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου µε κλίση προς τα ΒΑ. Νότια και 
Ανατολικά χαµηλοί λόφοι, βορειοδυτικά, σε απόσταση, 
µικρός κλειστός όρµος 

Πηλός Μήλου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Μήλος 

ΠΚΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου στο άκρο µικρής πεδιάδας. Στα 
ανατολικά περιοχή µε χαµηλούς και ψηλότερους λόφους. 
Ρέµα σε πολύ µικρή απόσταση προς τα βόρεια 

Άγιος 
Παντελεήµων 
Μήλου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Μήλος 

ΠΚΙ Πλαγιά 
λόφου 

Περιοχή µε χαµηλούς και ψηλότερους λόφους. Στα 
δυτικά, σε απόσταση, µικρή πεδιάδα 

Ζουµπάρια 
∆εσποτικού 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
∆εσποτικό 

ΠΚΙ Κορυφή 
λόφου 

Κορυφή λόφου. Σε µικρή απόσταση προς τα βορειοδυτικά 
βρίσκεται η ακτογραµµή στην οποία σχηµατίζονται µικροί 
όρµοι 

Λειβάδι 
∆εσποτικού 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
∆εσποτικό 

ΠΚΙ, ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου σε µικρή κοιλάδα που καταλήγει 
σε στενό, κλειστό όρµο. 

Αγριλιά Άνω 
Κουφονησίου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Άνω Κουφονήσι 

ΠΚΙ/ΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου µε ελαφρά κατωφέρεια προς τα 
νότια όπου υπάρχει µικρός, αβαθής όρµος 

Αλωνήστρια 
Χουζούρι Άνω 
Κουφονησίου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Άνω Κουφονήσι 

ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου µε µικρή κατωφέρεια προς τα 
νότια, όπου υπάρχει µικρός βαθύς όρµος 

Παριανός Κάβος 
Άνω Κουφονησίου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Άνω Κουφονήσι 

ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου µε κλίση προς τα Ν∆. Στα Ν∆ 
µικρός, κλειστός όρµος. 

Κρασσάδες 
Αντίπαρου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Αντίπαρος 

ΠΚΙ (Ύστερη) Πρόποδες 
λόφου 

Πρόποδες ψηλού λόφου. Κλίση εδάφους προς τα δυτικά 
όπου, σε απόσταση, υπάρχει µικρός όρµος 
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝ. 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΟΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΟΥ 

Απάντηµα 
Αντίπαρου 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Αντίπαρος 

ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά χαµηλού λόφου µε κλίση προς τα ανατολικά όπου 
υπάρχει µικρό ακρωτήριο ανάµεσα σε δύο µικρούς, 
αβαθείς όρµους. 

Κάτω Ακρωτήρι 
Αµοργού 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Αµοργός 

ΠΚΙ, ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά λόφου σε επίµηκες ακρωτήριο που βρίσκεται 
ανάµεσα σε όρµο και βαθύ κόλπο. 

Κάπρος Αµοργού Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Αµοργός 

ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά λόφου µε κατωφέρεια προς τα νοτιοδυτικά, όπου 
σε απόσταση βρίσκεται βαθύς όρµος. 

Καψάλα Αµοργού Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Αµοργός 

ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά λόφου µε κλίση προς τα νοτιοδυτικά όπου 
υπάρχει µικρός αβαθής όρµος 

∆ωκαθίσµατα 
Αµοργού 

Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Αµοργός 

ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά λόφου µε κλίση προς τα βόρεια όπου υπάρχει 
βαθύς όρµος 

Σταυρός Αµοργού Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, 
Αµοργός 

ΠΚΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

Πλαγιά λόφου µε κλίση προς τα δυτικά. Όρµος σε 
απόσταση προς τα δυτικά 

Μάνικα Χαλκίδας Νησιά Αιγαίου, Εύβοια, 
κεντρική/δυτική Εύβοια 

ΠΕΙ (Ύστερη), 
ΠΕΙΙ 

Επίπεδη 
ανοιχτή 
έκταση 

Επίπεδη ανοιχτή έκταση µε  µικρή κατωφέρεια προς τα 
δυτικά, όπου βρίσκεται µικρός αβαθής όρµος και στενό 
επίµηκες ακρωτήριο. Στα βόρεια µικρό ρέµα και ανατολικά 
χαµηλοί λόφοι που χωρίζουν την πεδινή παραθαλάσσια 
ζώνη από την ενδοχώρα. 

Γούρνες Πεδιάδος Κρήτη, βόρεια 
Κρήτη/κεντρική Κρήτη, 
παραλιακή ζώνη ανάµεσα 
στους κόλπους Ηρακλείου 
και Μαλίων 

ΠΜΙ (Ύστερη ) Επίπεδη 
ανοιχτή 
έκταση 

Επίπεδη ανοιχτή έκταση µε πολύ µικρή κατωφέρεια προς 
βορά. Στα βόρεια µικρός, αβαθής όρµος µε αµµώδη 
παραλία. Στα νότια επίπεδη καλλιεργήσιµη έκταση 

Πάτηµα Αγίας 
Φωτιάς Σητείας 

Κρήτη, βόρεια 
Κρήτη/ανατολική Κρήτη, 
κόλπος Σητείας 

ΠΜΙ (Ύστερη ) Επίπεδη 
ανοιχτή 
έκταση 

Επίπεδη ανοιχτή έκταση µε πολύ µικρή κατωφέρεια προς 
βορρά όπου βρίσκεται αβαθής όρµος (η θέση βρίσκεται 
στο κέντρο περίπου του όρµου, ανάµεσα σε δύο πολύ 
µικρά ακρωτήρια). Στα νότια  χαµηλοί λόφοι που 
χωρίζουν την παραθαλάσσια ζώνη από την ενδοχώρα. 

Κόρινθος Ηπειρωτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, 
βόρεια/δυτική 
Πελοπόννησος, Κόρινθος 

ΠΕΙΙ Πλαγιά 
λόφου 

 

Αγορά Αθήνας Ηπειρωτική Ελλάδα, 
δυτική/κεντρική ηπειρωτική 
Ελλάδα, Αττική, Αθήνα 

Άγνωστο   

Μποτσίκουλας 
Παραλίµνης 
Βοιωτίας 

Ηπειρωτική Ελλάδα, 
Βοιωτία, Παραλίµνη 

ΠΕΙΙ Πρόποδες 
λόφου 

Πρόποδες λόφου (Μποτσίκουλα) στο µυχό λίµνης 

Καντήλι 
Παραλίµνης 
Βοιωτίας 

Ηπειρωτική Ελλάδα, 
Βοιωτία, Παραλίµνη 

ΠΕΙΙ Πρόποδες 
λόφου 

Πρόποδες λόφου (Καντήλι) στο µυχό λίµνης 

Τσέπι Μαραθώνα Ηπειρωτική Ελλάδα, Αττική ΠΕΙ (Τέλος), 
ΠΕΙΙ (Αρχές) 

Πρόποδες 
λόφου 

Πρόποδες χαµηλού λόφου µπροστά από εκτεταµένη 
πεδινή έκταση. 

Άγιος Κοσµάς 
Αττικής 

Ηπειρωτική Ελλάδα, Αττική ΠΕΙΙ Επίπεδη 
ανοικτή 
έκταση 

Παράκτια έκταση µπροστά από στενό ακρωτήριο. Στα 
δυτικά βρίσκεται η θάλασσα, και στα ανατολικά επίπεδη 
ανοικτή έκταση 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4. Περιοχές εγκατάστασης  στο Αιγαίο της Π.Ε.Χ. Ι και ΙΙ 
 
 
α. Νεκροταφεία της ΠΚΙ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΟΠΟΥ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

Κάµπος Μάκρης Νάξου ΠΚΙ Πλαγιά λόφου 138 Πεδινή 
Πύργος Πάρου ΠΚΙ Πλαγιά λόφου 200 Πεδινή 
Ζουµπάρια ∆εσποτικού ΠΚΙ Κορυφή λόφου 290 Ηµιορεινή 
∆ρυός Πάρου ΠΚΙ Πλαγιά λόφου 330 Πεδινή 
Καλογριές Μήλου ΠΚΙ Πλαγιά λόφου 572 Πεδινή 
Βαθύ Σίφνου ΠΚΙ Πλαγιά λόφου 1050 Πεδινή 
Κέλη Νάξου ΠΚΙ Πλαγιά λόφου 1129 Ηµιορεινή 
Παναγιά Πάρου ΠΚΙ Πλαγιά λόφου 1200 Πεδινή 
Άγιος Παντελεήµων Μήλου ΠΚΙ Πλαγιά λόφου 2017 Ηµιορεινή 
Πηλός Μήλου ΠΚΙ Πλαγιά λόφου 2340 Πεδινή 
Λάκκουδες Νάξου ΠΚΙ Πλαγιά λόφου 2500 Πεδινή 
Λεύκες Πάρου ΠΚΙ Πλαγιά λόφου 2900 Ηµιορεινή 
Μέλανες Νάξου ΠΚΙ Πλαγιά λόφου 3215 Ηµιορεινή 
 
 
 
β. Νεκροταφεία της ύστερης ΠΚΙ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ 

ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

Πλαστηράς Πάρου ΠΚΙ (Ύστερη) Επίπεδη έκταση 50 Πεδινή 
Γλυφά Πάρου ΠΚΙ (Ύστερη) Πλαγιά λόφου 280 Πεδινή 
Κρασσάδες Αντίπαρου ΠΚΙ (Ύστερη) Πρόποδες λόφου 400 Πεδινή 
 
 
 
γ. Νεκροταφεία (θέσεις) της ΠΚΙ που συνεχίζουν να είναι σε χρήση και στις επόµενες περιόδους 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ 

ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

Καρβουνόλακκοι Νάξου ΠΚΙ, ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά λόφου 230 Πεδινή 
Κάτω Ακρωτήρι Αµοργού ΠΚΙ, ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά λόφου 240 Πεδινή 
Λειβάδι ∆εσποτικού ΠΚΙ, ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά λόφου 450 Πεδινή 
Ακρωτηράκι Σίφνου ΠΚΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά λόφου 450 Πεδινή 
Ακρωτήρι Νάξου ΠΚΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά λόφου 500 Πεδινή 
Φερεντάκη Νάξου ΠΚΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά λόφου 3227 Ηµιορεινή 
 



Σύστηµα Τεκµηρίωσης Αρχαίων Νεκροταφείων 

 111

δ. Νεκροταφεία που δηµιουργούνται από τη µεταβατική περίοδο ΠΚΙ/ΙΙ και εξής 
 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ 

ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

Άγιος Νικόλαος Κάµπου 
Πάρου 

ΠΚΙ/ΙΙ Επίπεδη έκταση 0 Πεδινή 

Άγιοι Ανάργυροι Νάξου ΠΚΙ/ΙΙ Επίπεδη έκταση 3250 Ηµιορεινή 
Άβυσσος Πάρου ΠΚΙ/ΙΙ Επίπεδη έκταση 200 Πεδινή 
Αγριλιά Άνω Κουφονησίου ΠΚΙ/ΙΙ Πλαγιά λόφου 680 Πεδινή 
Απάντηµα Αντίπαρου ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά λόφου 310 Πεδινή 
Κλειδός Νάξου ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Επίπεδη έκταση 230 Πεδινή 
Μουτσούνα Νάξου ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά λόφου 357 Πεδινή 
Μνηµούρια Νάξου ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Επίπεδη έκταση 460 Πεδινή 
Αλωνήστρια Χουζούρι Άνω 
Κουφονησίου 

ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά λόφου 50 Πεδινή 

Πάνορµος Νάξου ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά λόφου 864 Ηµιορεινή 
Φυρρόγες Νάξου ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Επίπεδη έκταση 460 Πεδινή 
Σπεδός Νάξου ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Πλαγιά λόφου 346 Πεδινή 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5α. Συγκεντρώσεις κτερισµάτων ανά υλικό στους τάφους του νεκροταφείου 
Γουρνών (τµήµα 1) 
 
ΤΑΦΟΣ ΣΧΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΕΜΒΑ∆ΟΝ άργυρος, 

λίθος 
λίθος οψιανός πηλός στεατίτης χαλκός

τάφος 20 αµφιτραπεζιόσχηµο 1,400 1 
τάφος 8 αµφιτραπεζιόσχηµο 2,260 1 2 
τάφος 10 οκτώσχηµο 1,380 2 1
τάφος 6 οκτώσχηµο 1,260 4 
τάφος 9 οκτώσχηµο 2,300 4 1
τάφος 7 οκτώσχηµο 1,900 2 9 
τάφος 1Α οκτώσχηµο 1,620 3 
τάφος 12 οκτώσχηµο 1,460 1 2 
τάφος 14 οκτώσχηµο 1,600 1 4 
λάξευµα 1β οκτώσχηµο 0,860 4 4 

 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5β. Συγκεντρώσεις κτερισµάτων ανά υλικό στους τάφους του νεκροταφείου 
Γουρνών (τµήµα 2) 
 
ΤΑΦΟΣ ΣΧΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΕΜΒΑ∆ΟΝ άργυρος, 

λίθος 
λίθος οψιανός πηλός στεατίτης χαλκός

τάφος 21 ελλειψοειδές 0,670 3  1
τάφος 34 ελλειψοειδές 0,670 2  
τάφος 33 ελλειψοειδές 0,910 1 2  
τάφος 29 ελλειψοειδές 0,720 1  
τάφος 22 ελλειψοειδές 0,380 1  
τάφος 27 ελλειψοειδές 0,560 1 2 2 1 
τάφος 35 ελλειψοειδές 0,360   
τάφος 28 ελλειψοειδές 0,470 1   
τάφος 31 ελλειψοειδές 0,720 1  
τάφος 24 ελλειψοειδές 0,510 1  
τάφος 3 οκτώσχηµο 2,160 1  
τάφος 2 οκτώσχηµο 3,100 1 3  2
τάφος 32 οκτώσχηµο 0,700 1  
τάφος 30 οκτώσχηµο 0,820 2 1 
τάφος 16 οκτώσχηµο 1,140 4  
τάφος 17 οκτώσχηµο 1,100 2 3 1 
τάφος 19 οκτώσχηµο 0,900 2  
τάφος 26 οκτώσχηµο 0,980   

 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 5γ. Συγκεντρώσεις κτερισµάτων ανά υλικό στους τάφους του νεκροταφείου 
Γουρνών (τµήµα 3) 
 
ΤΑΦΟΣ ΣΧΗΜΑ 

ΚΑΤΟΨΗΣ 
ΕΜΒΑ∆ΟΝ άργυρος, 

λίθος 
λίθος οψιανός πηλός στεατίτης χαλκός

τάφος 1 οκτώσχηµο 2,730 4 6 
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 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 6. Συγκεντρώσεις κτερισµάτων (ανά κατηγορία) στους τάφους του 
νεκροταφείου Γουρνών 
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τάφος 20 αµφιτραπεζιόσχηµο 1,400 θάλαµος    1 
τάφος 20 αµφιτραπεζιόσχηµο 1,400 προθάλαµος     
τάφος 10 οκτώσχηµο 1,380 θάλαµος 1    1 1
τάφος 10 οκτώσχηµο 1,380 προθάλαµος     
τάφος 6 οκτώσχηµο 1,260 θάλαµος 1    1 2
τάφος 6 οκτώσχηµο 1,260 προθάλαµος     
τάφος 9 οκτώσχηµο 2,300 θάλαµος    4 1
τάφος 9 οκτώσχηµο 2,300 προθάλαµος     
τάφος 7 οκτώσχηµο 1,900 θάλαµος 1 2 2    3 2 1
τάφος 7 οκτώσχηµο 1,900 προθάλαµος     
τάφος 1Α οκτώσχηµο 1,620 θάλαµος     
τάφος 1Α οκτώσχηµο 1,620 προθάλαµος 1 2     
τάφος 12 οκτώσχηµο 1,460 θάλαµος     
τάφος 12 οκτώσχηµο 1,460 προθάλαµος 1     1 1
τάφος 8 αµφιτραπεζιόσχηµο 2,260 θάλαµος     
τάφος 8 αµφιτραπεζιόσχηµο 2,260 προθάλαµος 1 1 1     
τάφος 3 οκτώσχηµο 2,160 θάλαµος    1 
τάφος 3 οκτώσχηµο 2,160 προθάλαµος     
τάφος 2 οκτώσχηµο 3,100 θάλαµος 1 1 2  2 
τάφος 2 οκτώσχηµο 3,100 προθάλαµος     
τάφος 21 ελλειψοειδές 0,670 θάλαµος  1  2 
τάφος 21 ελλειψοειδές 0,670 προθάλαµος 1     
τάφος 32 οκτώσχηµο 0,700 θάλαµος     
τάφος 32 οκτώσχηµο 0,700 προθάλαµος   1  
τάφος 1 οκτώσχηµο 2,730 θάλαµος 1 4    5 
τάφος 1 οκτώσχηµο 2,730 προθάλαµος     
τάφος 14 οκτώσχηµο 1,600 θάλαµος     
τάφος 14 οκτώσχηµο 1,600 προθάλαµος 1 1    3 
λάξευµα 1β οκτώσχηµο 0,860 θάλαµος 1    2 
λάξευµα 1β οκτώσχηµο 0,860 προθάλαµος 3    2 
τάφος 34 ελλειψοειδές 0,670 θάλαµος    1 
τάφος 34 ελλειψοειδές 0,670 προθάλαµος    1 
τάφος 33 ελλειψοειδές 0,910 θάλαµος    2 1
τάφος 33 ελλειψοειδές 0,910 προθάλαµος     
τάφος 30 οκτώσχηµο 0,820 θάλαµος    1 1
τάφος 30 οκτώσχηµο 0,820 προθάλαµος    1 
τάφος 29 ελλειψοειδές 0,720 θάλαµος    1 
τάφος 29 ελλειψοειδές 0,720 προθάλαµος     
τάφος 22 ελλειψοειδές 0,380 θάλαµος    1 
τάφος 22 ελλειψοειδές 0,380 προθάλαµος     
τάφος 16 οκτώσχηµο 1,140 θάλαµος 1    1 
τάφος 16 οκτώσχηµο 1,140 προθάλαµος 1 1     
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τάφος 17 οκτώσχηµο 1,100 θάλαµος 1 2    1 1
τάφος 17 οκτώσχηµο 1,100 προθάλαµος 1     
τάφος 27 ελλειψοειδές 0,560 θάλαµος 1 1    1 2
τάφος 27 ελλειψοειδές 0,560 προθάλαµος     
τάφος 35 ελλειψοειδές 0,360 θάλαµος     
τάφος 35 ελλειψοειδές 0,360 προθάλαµος     
τάφος 28 ελλειψοειδές 0,470 θάλαµος     
τάφος 28 ελλειψοειδές 0,470 προθάλαµος     
τάφος 19 οκτώσχηµο 0,900 θάλαµος 1    1 
τάφος 19 οκτώσχηµο 0,900 προθάλαµος     
τάφος 31 ελλειψοειδές 0,720 θάλαµος     
τάφος 31 ελλειψοειδές 0,720 προθάλαµος     1
τάφος 24 ελλειψοειδές 0,510 θάλαµος     
τάφος 24 ελλειψοειδές 0,510 προθάλαµος 1     
τάφος 26 οκτώσχηµο 0,980 θάλαµος     
τάφος 26 οκτώσχηµο 0,980 προθάλαµος     
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 7. Νεκροταφεία µε χάλκινα τέχνεργα  (Π.Ε.Χ.Ι και Π.Ε.Χ.Ι/ΙΙ) 
 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝ. 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΑΦΩΝ 

Μάνικα Χαλκίδας 
 

ΠΕΙ (Ύστερη), ΠΕΙΙ χάλκινο εγχειρίδιο Υπόγειος λαξευτός θαλαµοειδής 4000

Μάνικα Χαλκίδας 
 

ΠΕΙ (Ύστερη), ΠΕΙΙ χάλκινη περόνη Υπόγειος λαξευτός θαλαµοειδής 4000

Αγριλιά Άνω Κουφονησίου 
 

ΠΚΙ/ΙΙ χάλκινο εγχειρίδιο Υπόγειος λαξευτός θαλαµοειδής 92

Αγριλιά Άνω Κουφονησίου 
 

ΠΚΙ/ΙΙ χάλκινη βελόνα Υπόγειος λαξευτός θαλαµοειδής 92

Πάτηµα Αγίας Φωτιάς Σητείας 
 
 

ΠΜΙ (Ύστερη ) χάλκινο ξίφος Υπόγειος λαξευτός θαλαµοειδής, 
απλός λακκοειδής 

252

Πάτηµα Αγίας Φωτιάς Σητείας 
 
 

ΠΜΙ (Ύστερη ) χάλκινο εγχειρίδιο Υπόγειος λαξευτός θαλαµοειδής, 
απλός λακκοειδής 

252

Γούρνες Πεδιάδος 
 

ΠΜΙ (Ύστερη ) χάλκινη περόνη Υπόγειος λαξευτός θαλαµοειδής 30

Γούρνες Πεδιάδος 
 

ΠΜΙ (Ύστερη ) χάλκινη ψήφος Υπόγειος λαξευτός θαλαµοειδής 30

 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 8. Νεκροταφεία Π.Ε.Χ. Ι και ΙΙ στα οποία έχουν εντοπιστεί ακέραια 
περιδέραια ή ψήφοι περιδεραίων 
 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 
Λούρος Αθαλάσσου Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ (ύστερη), ΠΚΙ/ΙΙ αργυρό περιδέραιο 

Γούρνες Πεδιάδος Κρήτη, βόρεια Κρήτη/κεντρική Κρήτη, 
παραλιακή ζώνη ανάµεσα στους 
κόλπους Ηρακλείου και Μαλίων 

ΠΜΙ (Ύστερη ) αργυρό περιδέραιο, 
χάλκινη ψήφος, λίθινη 
ψήφος, αργυρή ψήφος 

Κέλη Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ λίθινη ψήφος 

Αγριλιά Άνω Κουφονησίου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνω 
Κουφονήσι 

ΠΚΙ/ΙΙ λίθινη ψήφος 

Άγιος Κοσµάς Αττικής Ηπειρωτική Ελλάδα, Αττική ΠΕΙΙ λίθινη ψήφος 

Λάκκουδες Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ λίθινη ψήφος 

Καλογριές Μήλου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Μήλος ΠΚΙ λίθινη ψήφος 

Αφεντικά Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙΙ λίθινο περιδέραιο 

Γαλανά Κρηµνά Πάρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Πάρος ΠΚΙΙ λίθινο περιδέραιο 

Βαθύ Σίφνου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Σίφνος ΠΚΙ λίθινο περιδέραιο 

Παναγιά Πάρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Πάρος ΠΚΙ λίθινο περιδέραιο 

Κρασσάδες Αντίπαρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Αντίπαρος ΠΚΙ (Ύστερη) λίθινο περιδέραιο 

Φυρρόγες Νάξου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ λίθινο περιδέραιο 

Άβυσσος Πάρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Πάρος ΠΚΙ/ΙΙ λίθινο περιδέραιο 

Γλυφά Πάρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Πάρος ΠΚΙ (Ύστερη) λίθινο περιδέραιο 

Ζουµπάρια ∆εσποτικού Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, ∆εσποτικό ΠΚΙ λίθινο περιδέραιο 

Κάπρος Αµοργού Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Αµοργός ΠΚΙΙ λίθινο περιδέραιο 

Πύργος Πάρου Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Πάρος ΠΚΙ λίθινο περιδέραιο 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 9. Νεκροταφεία θαλαµοειδών τάφων σύγχρονα µε το νεκροταφείο Γουρνών  
 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝ. 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ ΤΑΦΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΑΦΩΝ 

ΧΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ 

Μάνικα Χαλκίδας ΠΕΙ (Ύστερη), ΠΕΙΙ Υπόγειος 
λαξευτός 
θαλαµοειδής 

Τάφοι χωρίς κανονικότητα 
διάταξης και προσανατολισµού. Η 
πυκνότητα των τάφων ποικίλει ανά 
συστάδα. (Έκταση νεκροταφείου: 
5-6 εκτάρια) 

4000 απλή και διαδοχική  
(1-6 νεκροί) 

Αγριλιά Άνω 
Κουφονησίου 

ΠΚΙ/ΙΙ Υπόγειος 
λαξευτός 
θαλαµοειδής 

Συγκέντρωση τάφων σε µεγάλη 
πυκνότητα (µεγαλύτερη στο 
κέντρο) χωρίς κανονικότητα 
διάταξης και προσανατολισµού 

92 Άγνωστο 

Αλωνήστρια Χουζούρι 
Άνω Κουφονησίου 

ΠΚΙ/ΙΙ, ΠΚΙΙ Υπόγειος 
λαξευτός 
θαλαµοειδής,  
απλός 
λακκοειδής 

Συστάδες τάφων 9 Άγνωστο 

Γούρνες Πεδιάδος ΠΜΙ (Ύστερη ) Υπόγειος 
λαξευτός 
θαλαµοειδής 

∆ύο συστάδες και ένας 
µεµονωµένος τάφος. Αµελής 
διάταξη σε σειρές µε βόρειους 
προσανατολισµούς. 

30 Άγνωστο 

Πάτηµα Αγίας Φωτιάς 
Σητείας 

ΠΜΙ (Ύστερη ) Υπόγειος 
λαξευτός 
θαλαµοειδής,  
απλός 
λακκοειδής 

Συγκέντρωση τάφων σε σχετικά 
πυκνή διάταξη χωρίς κανονικότητα 
διάταξης και προσανατολισµού. 

252 απλή και διαδοχική  
(1-3 οι περισσότεροι,  

ένας: 11) 

 
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 10. Συχνότητα εµφάνισης τύπων τάφων σε κυκλαδικά νεκροταφεία  
(σύνολο καταχωρηµένων κυκλαδικών νεκροταφείων: 49) 
 

ΤΥΠΟΙ ΤΑΦΩΝ Αµοργός Αντίπαρος Άνω 
Κουφονήσι 

∆εσποτικό Μήλος Νάξος Πάρος Σίφνος 

Κιβωτιόσχηµος 4 2  2 3 21 9 2 

Κιβωτιόσχηµος, απλός λακκοειδής 1        

Κιβωτιόσχηµος, υπόγειος λαξευτός 
θαλαµοειδής χωρίς προθάλαµο 

     1   

Κτιστός λακκοειδής      1   

Υπόγειος λαξευτός θαλαµοειδής   1      

Υπόγειος λαξευτός θαλαµοειδής, 
απλός λακκοειδής 

  2      

 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 11. Νεκροταφείο Γουρνών Πεδιάδος. Συγκριτικά στοιχεία αρχιτεκτονικής στα 
τρία τµήµατα του νεκροταφείου 
 

ΤΜΗΜΑ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΤΑΦΩΝ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
ΤΑΦΩΝ (Μ.Ο.) 

ΠΛΗΘΟΣ ΛΑΚΚΟΕΙ∆ΩΝ 
ΛΑΞΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ 

ΣΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 
ΠΛΗΘΟΣ ΛΑΞΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ 

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 1 10 1,6 τ.µ 6 3 
ΤΜΗΜΑ 2 19 0,9 τ.µ 0 0 
ΤΜΗΜΑ 3 1 2, 7 τ.µ 0 0 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΤΑΦΩΝ

88%

2%

2%

2%

2%

4%
Κιβωτιόσχηµοι

Κιβωτιόσχηµοι, απλοί λακκοειδείς

Κιβωτιόσχηµοι, υπόγειοι λαξευτοί
θαλαµοειδείς χωρίς προθάλαµο

Κτιστοί λακκοειδείς

Υπόγειοι λαξευτοί
θαλαµοειδείς µε κατάκόρυφο
προθάλαµο
Υπόγειοι λαξευτοί
θαλαµοειδείς µε κατάκόρυφο
προθάλαµο, απλοί λακκοειδείς

 
 
∆ιάγραµµα 1. Συχνότητα εµφάνισης τύπων τάφων σε κυκλαδικά νεκροταφεία Π.Ε.Χ. Ι και ΙΙ 
(σύνολο καταχωρηµένων κυκλαδικών νεκροταφείων: 49). 
 
Παρατηρήσεις: Το 88% των καταχωρηµένων νεκροταφείων αποτελούνται µόνο από κιβωτιόσχηµους 
τάφους, ενώ το 4% περιέχουν επίσης κιβωτιόσχηµους (µαζί µε απλούς λακκοειδείς και υπόγειους 
λαξευτούς θαλαµοειδείς χωρίς προθάλαµο). Υπόγειοι λαξευτοί θαλαµοειδείς µε κατακόρυφο 
προθάλαµο εµφανίζονται µόλις στο 6% των περιπτώσεων. 
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ 1.
∆ιασπορά ειδών κτερισµάτων στους χώρους των τάφων 
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 ∆ιάγραµµα 2α: Νεκροταφείο Γουρνών Πεδιάδος, Τµήµα 1.  
                         ∆ιασπορά κτερισµάτων στους χώρους των τάφων 
 
 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ 2. 
∆ιασπορά ειδών κτερισµάτων στους χώρους των τάφων
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ΣΥΝΟΛΟ 

 
 ∆ιάγραµµα 2β: Νεκροταφείο Γουρνών Πεδιάδος, Τµήµα 2.  
                         ∆ιασπορά κτερισµάτων στους χώρους των τάφων 
 
 
 
 
∆εν συµπεριλαµβάνονται οι τάφοι των οποίων και οι δύο χώροι - θάλαµος και προθάλαµος - δε 
σώζονται στην ίδια κατάσταση διατήρησης (πεδίο της Βάσης ∆εδοµένων µε το οποίο έγινε η επιλογή: 
Περιγραφή Κατάστασης Εύρεσης). 
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ 3.  
∆ιασπορά ειδών κτερισµάτων στους χώρους των τάφων
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 ∆ιάγραµµα 2γ: Νεκροταφείο Γουρνών Πεδιάδος, Τµήµα 3.  
                         ∆ιασπορά κτερισµάτων στους χώρους των τάφων 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 2α, β, γ:              
     
Οι πυξίδες αποτελούν την πλειοψηφία των κτερισµάτων. Τα περισσότερα κτερίσµατα (αγγεία, οψιανοί 
και κοσµήµατα) βρίσκονται στον ταφικό θάλαµο. Εξαίρεση αποτελούν κάποια αγγεία πόσης και 
σερβιρίσµατος (κύπελλα, "οπωροδόχες", ανοιχτά αγγεία, προχοΐδια)  που βρίσκονται στον προθάλαµο. 
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΧΗΜΑ ΤΑΦΩΝ
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∆ιάγραµµα 3α 
 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ
∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΝΩΝ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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ΠλήθοςΚτερισµάτων Πλήθος Μετάλλινων Κτερισµάτων

 
∆ιάγραµµα 3β 
 
∆εν συµπεριλαµβάνονται οι τάφοι που δεν σώζουν και τους δύο χώρους τους  - θάλαµος και 
προθάλαµος - καθώς και οι τάφοι που έχουν υποστεί σηµαντική καταστροφή από την κατασκευή 
µεταγενέστερων κτιρίων (πεδίο της Βάσης ∆εδοµένων µε το οποίο έγινε η επιλογή: Περιγραφή 
Κατάστασης Εύρεσης). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 3α, β:   
Γενικά φαίνεται να υπάρχει κάποια αντιστοιχία του τύπου των τάφων µε το πλήθος κτερισµάτων. 
Ωστόσο, δε φαίνεται να επιλέγεται ένας από τους τύπους για τις “πλούσιες ταφές” καθώς α) ο πιο 
“πλούσια κτερισµένος” είναι και ο πιο κοινός τύπος (οκτώσχηµος) και β) και στους δύο τύπους 
υπάρχουν έντονες αυξοµειώσεις ως προς το πλήθος των κτερισµάτων. 
Μετάλλινα κτερίσµατα χρησιµοποιούνται και στους δύο τύπους (ελλειψοειδείς και οκτώσχηµους) και 
µάλιστα στους “πλουσιότερους” τάφους του κάθε τύπου. 
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ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΦΩΝ ΓΟΥΡΝΩΝ (ΑΝΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ)
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∆ιάγραµµα 4: Νεκροταφείο Γουρνών. Ταξινόνηση των τάφων ανά µέγεθος και σχήµα 
κάτοψης. ∆ιασπορά των τάφων στα τµήµατα του νεκροταφείου. 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
α) ο πιο συνηθισµένος είναι ο τύπος του οκτώσχηµου τάφου (συνολικά 17 τάφοι)  ο οποίος συναντάται 
και στα τρία τµήµατα του νεκροταφείου, 
β) οι µικρότεροι τάφοι είναι οι ελλειψοειδείς οι οποίοι συναντώνται µόνο στο δεύτερο τµήµα, 
γ) και οι τρεις τύποι έχουν διακυµάνσεις ως προς το µέγεθος των τάφων, 
δ) στο Τµήµα 2 υπάρχουν οι περισσότεροι τάφοι όπως και οι µεγαλύτερες αυξοµειώσεις ως προς το 
µέγεθος των τάφων. Στο Τµήµα 2 είναι συγκεντρωµένοι οι µικρότεροι τάφοι αλλά και δύο από τους 
µεγαλύτερους τάφους. Το Τµήµα 1 περιλαµβάνει λιγότερους τάφους οι οποίοι είναι µεσαίου και 
µεγάλου µεγέθους. Το Τµήµα 3 αποτελείται µόνο από ένα τάφο µεγάλου µεγέθους (το δεύτερο κατά 
σειρά µεγέθους). 
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    ∆ιάγραµµα 5α 
 

   

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ
∆ιασπορά τύπων πυξίδων στα τµήµατα του νεκροταφείου
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    ∆ιάγραµµα 5β 
Στα διαγράµµατα 5 α και β συµπεριλαµβάνονται όλες οι ταφικές κατασκευές του νεκροταφείου (τάφοι 
και λακκοειδή λαξευµατα) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 5α, β:   
α) έχουν χρησιµοποιηθεί αρκετοί διαφορετικοί τύποι και των δύο αγγείων στο νεκροταφείο, 
β) στο Τµήµα 2 έχουν χρησιµοποιηθεί λιγότερα κύπελλα από ότι στα άλλα Τµήµατα (αναλογικά µε 
τον αριθµό των ταφικών κατασκευών), 
γ) σε κάθε τµήµα συναντώνται διαφορετικοί τύποι κυπέλλων, 
δ) διαφοροποίηση υπάρχει (αν και όχι το ίδιο έντονη) και στους τύπους των πυξίδων. Κυλινδρικές 
πυξίδες εντοπίστηκαν µόνο στα Τµήµατα 2 και 3, ενώ δίδυµες, ανεστραµµένες κωνικές δίδυµες και 
πηνιόσχηµες εντοπίστηκαν µόνο στο Τµήµα 1. 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ
∆ιασπορά τύπων κυπέλλων στα τµήµατα του νεκροταφείου
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ.
∆ιασπορά κτερισµάτων στους τύπους τάφων 
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προχοΐδια

δίωτο κλειστό αγγείο

πυξίδες

πύραυνο

οψιανοί

περόνη

περιδέραια

ψήφοι περιδεραίων

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΦΩΝ

∆ιάγραµµα 6 
 
 

ΣΧΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ κύ
πε
λλ
α 

"σ
αλ
τσ
ιέ
ρε
ς"

 

σκ
ύφ

ος
 

"ο
πω

ρο
δό
χε
ς"

 

αν
οι
χτ
ό 
αγ
γε
ίο

 

πρ
οχ
οΐ
δι
α 

δί
ω
το

 κ
λε
ισ
τό

 α
γγ
εί
ο 

πυ
ξί
δε
ς 

πύ
ρα
υν
ο 

οψ
ια
νο
ί 

πε
ρό
νη

 

πε
ρι
δέ
ρα
ια

 

ψ
ήφ

οι
 π
ερ
ιδ
ερ
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ω
ν 

ΣΥ
Ν
Ο
Λ
Ο

 Τ
Α
Φ
Ω
Ν

 

αµφιτραπεζιόσχηµοι       1 1     1   1       2 
οκτώσχηµοι 9 3 1 5 1 1 3 29 2 13 2 1 5 18 
ελλειψοειδείς 2 1   1       9   3 1   3 10 

 
Στο διάγραµµα περιλαµβάνονται όλοι οι τάφοι ανεξάρτητα από την κατάσταση διατήρησής τους. 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
α) γενικά οι οκτώσχηµοι τάφοι φαίνεται να είναι οι πιο “πλούσια κτερισµένοι”, 
β) περιέχουν επίσης περισσότερα αγγεία πόσης (αναλογικά µε τον αριθµό τους) όπως και την 
πλειοψηφία των κοσµηµάτων (περόνες, περιδέραια και ψήφους) 
γ) τέλος, µόνο στους οκτώσχηµους συναντιώνται κάποιες κατηγορίες αγγείων (σκύφοι, προχοίδια και 
δίωτα κλειστά αγγεία). 
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ΧΑΡΤΕΣ 
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Χάρτης 1 
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Χάρτης 2 
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Χάρτης 3 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 
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Πίνακας 1 
 
 

 
        
                 Πίνακας 1α. Σχεδιαστική απεικόνιση  των τιµών  που σχετίζονται 
                        µε τον προσανατολισµό κατασκευών 
 
 
 
 

                        
Γεωµετρικοί Τάφοι µε καύσεις από την Αθήνα                     Ταφικός περίβολος του 4ου αιώνα π.Χ. µε                 
                                                                                                 ενταφιασµούς σε σαρκοφάγους 
 

 
Ταφικός τύµβος Κλασικής περιόδου από την Αθήνα 
 
Πίνακας 1β. Ενδεικτικές περιπτώσεις διαφορετικών κατασκευών που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν από το 
σύστηµα 
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Πίνακας 2 
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Πίνακας 3 
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Πίνακας 4 
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Πίνακας 5 
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Πίνακας 6 
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Πίνακας 7 
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Πίνακας 8 
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Πίνακας 9 
 

 
            Πίνακας 9α  
 
 
 
 
 
 

 
           Πίνακας 9β  
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Πίνακας 10 

 

 
           Πίνακας 10α 
 
 
 
 
 

 
          Πίνακας 10β 
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Πίνακας 11 
 

 
 Πίνακας 11α 
 
 
 
 

 

 
 Πίνακας 11β 
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Πίνακας 12 
 

 
 Πίνακας 12α  
 
 
 
 

 

 
 Πίνακας 12β 
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Πίνακας 13 
 

 
 Πίνακας 13α 
 
 
 
 
 

 

 
 Πίνακας 13β 
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Πίνακας 14 
 

 
 Πίνακας 14α 
 
 
 
 

 
 Πίνακας 14β 
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Πίνακας 15 
 

 
          Πίνακας 15α. Βοηθητικές πληροφορίες για τους χρήστες της εφαρµογής σε µορφή  
          αρχείου html (ο κατάλογος των περιεχοµένων) 
 
 

 
         Πίνακας 15α. Βοηθητικές πληροφορίες για τους χρήστες της εφαρµογής σε µορφή αρχείου  
         html (διευκρινίσεις και παραδείγµατα για τη συµπλήρωση της βάσης δεδοµένων) 
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Πίνακας 16 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Τάφοι θαλαµοειδούς τύπου µε κατακόρυφο προθάλαµο από τα νεκροταφεία της Αγριλιάς 
Άνω Κουφονησίου, της Αγίας Φωτιάς Σητείας και Γουρνών πεδιάδος  
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Πίνακας 17 
 
 
 

 

 
 

Θαλαµοειδείς τάφοι µε κατακόρυφο προθάλαµο της ΤΝ και Π.Ε.Χ. από την Αθήνα, την 
Κύπρο και την Κόρινθο 
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Πίνακας 18 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Θαλαµοειδείς τάφοι µε κατακόρυφο προθάλαµο της ΤΝ και Π.Ε.Χ. από την Αθήνα, την 
Κύπρο και την Κόρινθο 
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Πίνακας 19 
 
 
 

 
Πιν. 19α. Θαλαµοειδείς τάφοι µε κατακόρυφο προθάλαµο από την περιοχή της Μαύρης θάλασσας και 
από την Ιεριχώ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πιν. 19β. Υστερότεροι τύποι θαλαµοειδών τάφων από τις Κυκλάδες 
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Πίνακας 20 
 

 
 
       Ταφικά περιφράγµατα της Π.Ε.Χ. από τις Αρχάνες και το Ρουσσόλακκο  
 
 
 
 
 

 
 

       Τάφοι-οικίες της Π.Ε.Χ. από το Μόχλο και το Παλαίκαστρο 
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Πίνακας 21 
 

 
 
    
 
 

 

 
 
 
 
Συγκριτική σχεδιαστική απεικόνιση κατόψεων κυκλικού τάφου στο Γερόκαµπο (Λέντα) και 
θαλαµοειδούς τάφου µε κατακόρυφο προθάλαµο από τις Γούρνες Πεδιάδος 
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Πίνακας 22 
 
 
 
 

 
 
 

          Νεκροταφείο Κεφάλας στην Κέα  
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Πίνακας 23 
 
 

   
   

   
   

  
   

  
   

  
 

   Κατηγορίες κτερισµάτων από το νεκροταφείο Γουρνών Πεδιάδος: κεραµική, λεπίδες οψιανού,   
   όστρεα (Γκαλανάκη 2005) 
 


