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                                                   ΠΡΟΛΟΓΟΣ     
 
Η µελέτη αυτή οφείλεται στην επί τέσσερα σχεδόν χρόνια εργασία µου στην 
Ανασκαφή Ακρωτηρίου Θήρας, στις διανοίξεις νέων φρεάτων πεσσών- από τον 
∆εκέµβριο του 1999 έως τον Ιούνιο του 2001- και στη διαλογή της κεραµικής, που 
προέκυψε από την ανασκαφή των φρεάτων, από τον Ιούνιο του 2001 έως τον 
∆εκέµβριο του 2004. Αφόρµηση για την ενασχόλησή µου µε τους εγχυτρισµούς 
αποτέλεσε η προσωπική µου συµµετοχή στην αποκάλυψη τέτοιων ταφών. 
Οπωσδήποτε για πολλούς ανθρώπους η ανασκαφή τάφων φαντάζει ανατριχιαστική, 
ενώ για τους περισσότερους αρχαιολόγους είναι σίγουρα γοητευτική. Η χαρά της 
ανακάλυψης και η συγκίνηση που προκαλεί η «συνάντηση» µε το παρελθόν και 
ιδιαίτερα µε τους ανθρώπους του, απαλείφουν από την ταφή τον χαρακτηρισµό του 
απλού ευρήµατος και προσδίδουν στην έρευνα µια έντονα ανθρώπινη διάσταση. Η 
επιλογή ενός αγγείου για τον ενταφιασµό ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών, µου κίνησε 
το ενδιαφέρον για την ανίχνευση τυχόν σηµασιολογικών προεκτάσεων πέραν της 
λειτουργικής σκοπιµότητας της πρακτικής αυτής. 
Για την άδεια µελέτης του υλικού από το Ακρωτήρι Θήρας, ευχαριστώ θερµά τον 
διευθυντή της ανασκαφής και καθηγητή µου στα πανεπιστηµιακά χρόνια, Χρίστο 
Ντούµα. Τις θερµές µου ευχαριστίες οφείλω και στις καθηγήτριες µου στο 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Κατερίνα Κόπακα και Ίρις Τζαχίλη, για την καθοδήγησή τους 
κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, όσο και για την απλόχερη φιλία τους  
στα χρόνια αυτά των µεταπτυχιακών µου σπουδών. Επίσης ευχαριστώ θερµά την 
αρχαιολόγο-ανθρωπολόγο, επιβλέπουσα στην παρούσα εργασία και µελετήτρια του 
ανθρωπολογικού υλικού από το Ακρωτήρι, Tina McGeorge. Ιδιαίτερα ευχαριστώ 
τους συναδέλφους ανασκαφείς Νατάσα Ακριβάκη, Φραγκούλα Γεώρµα, Στέφανο 
Καριώτη και Βενέδικτο Λανάρα για τις γόνιµες συζητήσεις που κάναµε σχετικά µε 
τις περιπτώσεις εγχυτρισµών που ανέσκαψαν. Τα ανασκαφικά στοιχεία που 
παρατίθενται για τα φρέατα 58 Α και 68, 18, 6, 63 Α προέρχονται από τις αντίστοιχες 
ανασκαφικές εκθέσεις των συναδέλφων µου αυτών. Ευχαριστίες  οφείλω και στην 
οµάδα αρχαιολόγων που ασχολήθηκαν µε τη διαλογή κεραµικής, στην οποία 
συµµετείχαν- στα σχεδόν τέσσερα χρόνια που διήρκεσε η διαλογή- πέρα από τους 
συναδέλφους που αναφέρθηκαν ήδη και τη γράφουσα, οι συνάδελφοι: Παναγιώτης 
∆ρίβας, Μιµίκα Κρίγκα, Βασιλική Μηλιδάκη, Αγγελική Μόσχου, Ειρήνη 
Νικολακοπούλου, Φωτεινή Σοφιανού, Μαίρη Τσουλάκου και Αλέξανδρος Ξάνθος. 
Χάρη στη συλλογική εργασία κατέστη εφικτή η διεξαγωγή κάποιων, πρώτων έστω, 
συµπερασµάτων. 
Οι περιγραφές των ταφικών αγγείων βασίστηκαν, ως έναν βαθµό, στις καταγραφές 
που είχαν πραγµατοποιηθεί από τον Παναγιώτη ∆ρίβα, τη Μιµίκα Κρίγκα και τη 
Φωτεινή Σοφιανού. Η συντήρηση των αγγείων έγινε από τους Λούκα Αλεφραγκή, 
Παναγιώτη Βλάχο και Έφη Γκιούλµπα, τους οποίους και ευχαριστώ. Επίσης, 
ευχαριστώ τους φωτογράφους Χρόνη Παπανικολόπουλο και ∆ηµήτρη Σακατζή, όπως 
και τον Στέφανο Καριώτη, που φωτογράφησε ψηφιακά κάποια από τα υπό µελέτη 
αγγεία. 
Για την πολύτιµη βοήθειά τους, ευχαριστώ τους τεχνίτες και τους εργάτες όλων των 
συνεργείων που συµµετείχαν στην ανασκαφή των εγχυτρισµών. 
Για τις παραποµπές της στη βιβλιογραφία της Ανατολίας, ευχαριστώ την αρχαιολόγο 
Ουρανία Κουκά. Για την εκτενή βιβλιογραφία σχετικά µε τους θαλαµοειδείς τάφους, 
ευχαριστώ τη συνάδελφο και φίλη Νότα Σαραντοπούλου. 
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Τέλος, για τη µετάφραση άρθρου από τα ιταλικά ευχαριστώ τη Φραγκούλα Γεώρµα 
και για τις µεταφράσεις των άρθρων από τα γαλλικά τη συνάδελφο και φίλη Ειρήνη 
Σβανά. 
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                                              ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. Εγχυτρισµοί στην προϊστορία του Αιγαίου 
 
Στην προσπάθειά µας να κατανοήσουµε το παρελθόν, στην επιστήµη της 
Αρχαιολογίας είµαστε αναγκασµένοι να αρκούµαστε στα όποια άφθαρτα κατάλοιπα 
έχουν αποµείνει από αυτό. Κυρίως στις ταφές, όσο και να φαντάζει τολµηρό, 
προσπαθούµε να αναζητούµε µέσα από τα υλικά κατάλοιπα ό,τι τις συνόδευε και τις 
υπαγόρευε, πέρα από την ύλη, τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις δοξασίες των  
νεκρών ανθρώπων1. Αφού, πέρα από κάθε, αναγκαία, τυπολογία, ουσιαστικό 
αντικείµενο της Αρχαιολογίας  δεν είναι άλλο από τον ίδιο τον άνθρωπο. 
Κατά την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού  στο Αιγαίο οι άνθρωποι κατά κανόνα θάβουν 
τους νεκρούς τους. Οι πιο διαδεδοµένοι χώροι ενταφιασµού είναι οι κτιστές 
κατασκευές (κιβωτιόσχηµοι, κυψελοειδείς ή θολωτοί τάφοι, ταφικά περιφράγµατα). 
Λιγότερο διαδεδοµένη είναι η ταφή σε υπόγειους λαξευτούς θαλαµοειδείς τάφους. 
Επίσης απαντούν ενταφιασµοί σε απλούς λάκκους και σε βραχοσκεπές ή σπήλαια. 
Ένας ιδιαίτερος τρόπος ενταφιασµού είναι η ταφή σε αγγείο, συνηθέστερα σε πίθο, 
γνωστή και ως εγχυτρισµός. Πρόκειται για µία ταφική πρακτική ιδιαίτερα 
λειτουργική, καθώς τα αγγεία δεν έλειπαν ποτέ από έναν οικισµό. Κυρίως 
χρησιµοποιούνταν αποθηκευτικά αγγεία και χύτρες (από όπου και ο όρος 
εγχυτρισµός) λόγω του µεγέθους τους και του σχήµατός τους. Το σώµα του νεκρού 
τοποθετούνταν µέσα στο αγγείο και καλυπτόταν µε χώµα. Συνήθως, τα αγγεία  µε την 
ταφή τοποθετούνταν σε λάκκους ή κοιλότητες κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.  
Εγχυτρισµούς συναντάµε στον αιγαιακό χώρο ήδη στην Αρχαιότερη Νεολιθική, µε 
την εµφάνιση δηλαδή κιόλας της κεραµικής.  
Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται την ταφική πρακτική του εγχυτρισµού στο Αιγαίο 
στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού. Αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος 
παρουσιάζονται οι αρχαιολογικές µαρτυρίες. Η παρουσίαση των γνωστών και 
δηµοσιευµένων περιπτώσεων γίνεται µε βάση τη διάσπορά τους στον χρόνο και τον 
χώρο. Η εξέταση των εγχυτρισµών ξεκινά από το Ακρωτήρι Θήρας. Πρόκειται για  
ταφές που ήρθαν πρόσφατα στο φως και είναι αδηµοσίευτες. Λόγω της δυνατότητας  
άµεσης πρόσβασης στο υλικό της ανασκαφής, παρατίθενται πολλές πληροφορίες, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στην ανασκαφική συνάφεια των ταφών. Ακολουθούν οι 
εγχυτρισµοί από τις  υπόλοιπες Κυκλάδες, το ΒΑ Αιγαίο, το ΝΑ και νότιο Αιγαίο,την 
Αίγινα, την Εύβοια, την Ηπειρωτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Κρήτη και την Ανατολία. 
Σε αντίθεση µε την περίπτωση της Θήρας, όπου η έρευνα βασίστηκε σε πρωτότυπο 
υλικό, όσον αφορά στις άλλες περιοχές, η έρευνα βασίστηκε στη βιβλιογραφία. Κατά 
συνέπεια, δυστυχώς, η παράθεση στοιχείων από περιοχή σε περιοχή είναι πολλές 
φορές άνιση, εξαιτίας της δυσανάλογης έκτασης των πληροφοριών, που περιέχουν οι 
αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. Επίσης, δεν είναι δυνατή η παράθεση αριθµητικών 
στοιχείων και η αναφορά σε ποσοστά, εφόσον  αυτά δεν περιέχονται στις 
δηµοσιεύσεις.   
Το Ιόνιο και οι δυτικές περιοχές του ηπειρωτικού  ελλαδικού χώρου συµπληρώνουν 
την εικόνα των εγχυτρισµών στα νησιά του Αιγαίου και στα ανατολικά ηπειρωτικά 

                                                           
1  Απαραίτητο για όποιον θέλει να ‘’διαβάσει το παρελθόν’’ είναι το εγχειρίδιο του I. Hodder. Βλ. 
Hodder 2002. Ειδικότερα όσον αφορά στην ερµηνεία των ταφικών καταλοίπων βλ. Ucko 1969.  
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παράλια που βρέχονται από αυτό, αφού συναποτελούν µία ενιαία πολιτισµική 
ενότητα, όπως επιβεβαιώνεται και από τη διάδοση της υπό µελέτη πρακτικής2.  
Στα µικρασιατικά παράλια, όπως και στην ενδοχώρα ως την ανατολική Ανατολία,  σε 
όλη τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού υπάρχουν πολυάριθµες θέσεις µε 
εγχυτρισµούς, ακόµη  και εκτεταµένα  αντίστοιχα νεκροταφεία. Η εκτενής τους 
διαπραγµάτευση αποτελεί θέµα ξεχωριστής µελέτης. Πολύ συνοπτικά γίνεται 
ωστόσο, η εξέταση της πρακτικής, µε αναφορά, αν όχι σε όλες, τουλάχιστον στις 
σπουδαιότερες θέσεις, στα µικρασιατικά παράλια, αλλά και στην υπόλοιπη Ανατολία, 
καθώς ο γεωγραφικός περιορισµός της συνήθειας αυτής δεν θα βοηθούσε στην 
απόκτηση µιας κατά το δυνατόν σφαιρικής εικόνας. 
Στο δεύτερο µέρος της εργασίας παρατίθενται παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και 
συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εξέταση των αρχαιολογικών µαρτυριών. 
Γίνεται ανάλυση των ταφών και ανιχνεύονται τα ταφικά έθιµα. Ακολουθεί εξέταση 
του πίθου στην εικονογραφία των προϊστορικών χρόνων, στην εικονογραφία των 
ιστορικών χρόνων και στη µυθολογία. Γίνονται κάποιες περαιτέρω επισηµάνσεις σε 
µία προσπάθεια προσδιορισµού και ερµηνείας της πρακτικής του εγχυτρισµού.  
Αφού, τελικός στόχος της µελέτης αυτής, όπως και κάθε µελέτης που έχει να κάνει µε 
ταφικά έθιµα, είναι η ανίχνευση  κατά πρώτον των πρακτικών  και κατά δεύτερον της 
ιδεολογίας και των πίστεων που συνοδεύουν την υπό µελέτη προϊστορική πρακτική. 
 
 
2. Πρώιµοι αιγαιακοί εγχυτρισµοί: η Νεολιθική Περίοδος 
 
Ταφές σε αγγεία είναι γνωστές ήδη από τη Νεολιθική περίοδο τόσο στον νησιωτικό  
όσο και στον ηπειρωτικό αιγαιακό χώρο.   
Η πρωιµότερη από αυτές ανήκει στην Αρχαιότερη Νεολιθική και βρέθηκε στα 
Γιαννιτσά, στον άλλοτε παράκτιο νεολιθικό οικισµό της Αξού, κάτω από δάπεδο 
σπιτιού (Χρυσοστόµου 1996, 159-168). Το ταφικό αγγείο, που περιείχε τον σκελετό 
ενός νεογνού σε συστολή, ήταν ένα πιθοειδές σφαιρικού σχήµατος µε ευρύ λαιµό. Το 
στόµιό του έκλεινε τµήµα ενός άλλου αγγείου (Εικ. 1). 
Στη Νεότερη Νεολιθική χρονολογούνται ταφές από τις θέσεις Σουφλί Μαγούλα και  
Ραχµάνι στη Θεσσαλία και από το σπήλαιο του Σαρακηνού στη Βοιωτία . Στη Σουφλί 
Μαγούλα βρέθηκαν ταφές όχι µόνο παιδιών, άλλα και ενηλίκων, σε έντονα 
συνεσταλµένη στάση µέσα σε πιθοειδή αγγεία (Εικ. 2), τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε 
αβαθείς λάκκους σε νεκροταφείο έξω από τον οικισµό (Χουρµουζιάδης 1973, 207, 
209).  
Μία intra muros ταφή βρέφους µέσα σε αγγείο (Εικ.3) προέρχεται από το Ραχµάνι 
(Wace και Thompson 1912, 29, 48).  
Στο σπήλαιο του Σαρακηνού πρόκειται για ταφή νέου ατόµου µέσα σε πίθο, η οποία 
βρέθηκε κοντά σε µεγάλη κυκλική εστία (Σπυρόπουλος 1973,  264, πίν.24.β). 
 
Στις Κυκλάδες, η ταφική πρακτική του εγχυτρισµού είναι γνωστή  από την Τελική 
Νεολιθική  (ή Χαλκολιθική) στο νεκροταφείο µε τους κιβωτιόσχηµους τάφους στην 
Κεφάλα της Κέας (Coleman 1977), όπου εντοπίστηκαν τέσσερις πιθοταφές στο 
σύνολο των 40 ταφών. Οι τρεις από τους πίθους ήταν τοποθετηµένοι σε κοιλότητες 

                                                           
2 Επαφές ανάµεσα στις Κυκλάδες και το Ιόνιο είναι δυνατόν να ανιχνευθούν και µέσα από τα άλλα 
ευρήµατα, για παράδειγµα οστέινους σωλήνες, χρυσά και αργυρά κοσµήµατα και ορειχάλκινα 
εγχειρίδια, που έχουν βρεθεί στο νεκροταφείο στο Στενό της Λευκάδας και είναι πολύ πιθανό να 
προέρχονται από τις Κυκλάδες (Ντούµας 2000, 51-52). 
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(τάφοι 8, 31, 32)3 ενώ ο τέταρτος βρέθηκε µέσα σε κιβωτιόσχηµο τάφο (τάφος 23). 
Όλες οι ταφές ήταν µονές ταφές βρεφών, µε εξαίρεση µία περίπτωση, τον τάφο 31, 
όπου στο ταφικό αγγείο περιέχονταν τα οστά δύο βρεφών. Τρία αγγεία (τάφοι 23, 31, 
32) έφεραν πλαστική διακόσµηση. Σε καµία πιθοταφή δεν βρέθηκαν κτερίσµατα.   
Στους υπόλοιπους τάφους είχαν ενταφιαστεί κυρίως ενήλικες και σε µικρότερο βαθµό 
παιδιά. 
  
Ο πίθος της ταφής 8 (Coleman 1977, 58, 59, 78) ήταν τοποθετηµένος όρθιος µέσα σε 
κοιλότητα, δίπλα στον τάφο 4 (Σχ.1β). Μία τετράγωνη λίθινη πλάκα έφραζε το 
στόµιό του. Το αγγείο (Εικ. 4 α, β, Σχ. 1α) είναι κλειστό µε ωοειδές σώµα, επίπεδη 
βάση, µε ζεύγος ταινιωτών λαβών και ζεύγος διπλών αψιδωτών διάτρητων 
αποφύσεων. Ο λαιµός του δεν σώζεται, εικάζεται όµως πως πρέπει να ήταν 
κυλινδρικός. Εξωτερικά είναι στιλβωµένο, ενώ στο εσωτερικό του παρατηρήθηκε η 
τεχνική ΄΄scored ware΄΄4. Έχει ύψος   0.345µ, µέγιστη διάµετρο 0.315µ. και  διάµετρο 
βάσης 0.13µ.  
Τα οστά που περιέχονταν στο αγγείο, όπως προέκυψε από την ανθρωπολογική 
µελέτη, ανήκαν πιθανότατα σε βρέφος οκτώ µηνών. 
 
Την ταφή 31(Coleman1977, 78,79) αποτελεί ταφικός πίθος που βρέθηκε 
τοποθετηµένος σε πλάγια θέση σε αβαθή κοιλότητα διαµορφωµένη στον φυσικό 
βράχο, µε το στόµιο στραµµένο δυτικά (Εικ. 5β). Μικρές πέτρες τον στερέωναν, ενώ  
το στόµιό του έφραζε λίθινη κατακόρυφη πλάκα. Τα σκελετικά κατάλοιπα που 
περιείχε ανήκαν σε δύο βρέφη, το ένα περίπου τεσσάρων µηνών και το άλλο 
νεογέννητο. Ο Angel  πρότεινε πως ίσως πρόκειται για δίδυµα, τα οποία τάφηκαν µε 
κάποια χρονική απόσταση λίγων µηνών. Το αγγείο, διατηρείται στο µεγαλύτερο 
µέρος του. Είναι βαθύ ανοιχτό µε κωνικό σώµα, απλό χείλος και επίπεδη βάση (Εικ. 5 

α, Σχ. 2). Στο µέσον του σώµατος σώζονται δύο ταινιωτές λαβές, από τις τέσσερις 
που ήταν αρχικά τοποθετηµένες ακανόνιστα στο σώµα. Κάτω από το χείλος 
διαµορφώνονται δύο συµπαγείς µηνοειδείς αποφύσεις. Έχει ύψος 0.56µ., διάµετρο  
χείλους  0.39µ. και  διάµετρο βάσης  0.16µ. Στην εξωτερική του επιφάνεια σώζονται 
ίχνη της τεχνικής ΄΄scored ware΄΄. 
 
Την ταφή 32 (Coleman 1977, 85-86, εικ. 64) αποτελεί πίθος παρόµοιου τύπου µε τον 
προηγούµενο, που ήταν τοποθετηµένος στο πλάϊ πάνω σε στρώση από βότσαλα. Το 
στόµιο ήταν στραµµένο στην Ανατολή και φραγµένο από λίθινη πλάκα σε 
κατακόρυφη θέση (Εικ. 6β). Πέτρες τον περιέβαλλαν στο ανώτερο µέρος του.  Τρεις 
µεγάλοι λίθοι και µικρές πλάκες τον κάλυπταν ολόκληρο (Εικ. 7β). Περιείχε 
θραύσµατα από το κρανίο βρέφους ηλικίας από 3 έως 11 µηνών. Το αγγείο 
                                                           
3 Σύµφωνα µε την αρίθµηση του Coleman. 
4 Τεχνική που έχει να κάνει µε την κατασκευή του αγγείου και όχι τη διακόσµησή του. Σε αυτού του 
τύπου την κεραµική η επιφάνεια των αγγείων φέρει παράλληλες αυλακώσεις, που έχουν προκληθεί µε 
τη βοήθεια κάποιου µέσου ή εργαλείου. Εκτός από τη Νεολιθική Κεφάλα απαντά  και κατά την ΠΕΧ 
ΙΙ και ΙΙΙ στις Κυκλάδες, αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Στα ελληνικά δεν υπάρχει αντίστοιχος 
όρος (Σωτηρακοπούλου 1999, 80-81). 
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(Εικ.6α/Εικ. 7α,  Σχ. 3) είναι βαθύ ανοιχτό, κωνικό, µε απλό χείλος και επίπεδη βάση, 
µε ζεύγος δύο κατακόρυφων σωληνωτών λαβών και ζεύγος δύο συµπαγών µηνοειδών 
αποφύσεων.  Έχει ύψος  0.60 µ, µέγιστη διάµετρο  0.42µ, διάµετρο  χείλους 0.36µ. 
και  διάµετρο βάσης 0.14µ.  
 
Ο τάφος 23 (Coleman 1977, 74,75) ανήκει στην κατηγορία των κιβωτιόσχηµων µε 
πλευρικά τοιχώµατα επενδεδυµένα µε λίθινες πλάκες (Σχ. 4α). Έχει τριγωνικό σχήµα  
και ορίζεται από τρεις πλάκες, µία σε κάθε πλευρά, ενώ τρεις πλάκες τον καλύπτουν 
από πάνω. Η ταφή που περιείχε δεν βρέθηκε, ωστόσο, στον πυθµένα του τάφου, αλλά 
µέσα σε ταφικό πίθο, που ήταν τοποθετηµένος πάνω σε δάπεδο από πέτρες και 
περιείχε οστά βρέφους  ηλικίας περίπου έξι µηνών. 
Το αγγείο (Εικ. 8, Σχ. 4β) είναι κλειστό µε σφαιρικό σώµα, επίπεδη βάση και δύο 
αψιδωτές λαβές. Σώζεται σε ύψος 0.41µ., η διάµετρός του  είναι  περίπου 0.40µ. και η 
διάµετρος της βάσης του 0.135µ. 
 
Στην Τελική Νεολιθική ανήκει και µία παιδική ταφή σε πίθο από το Τραγάνι 
Βαρθολοµιού στην Ηλεία (Rambach/Χατζή-Σπηλιοπούλου 2001-2002, τοµ. Β, 341-
355). Ο ταφικός πίθος βρέθηκε  κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών στη θέση 
Τραγάνι στο ανατολικό τµήµα χαµηλού τύµβου. Πρόκειται για  µεγάλο πίθο, µε 
ανάγλυφη σχοινοειδή διακόσµηση. Έχει ύψος 1.25µ., διάµετρο στοµίου 0.69µ. και 
διάµετρο βάσης 0.175µ. Αποκαλύφθηκε σε οριζόντια θέση µέσα στο φυσικό έδαφος 
µε το στόµιό του προσανατολισµένο στα ΝΑ. Το µεγαλύτερο µέρος του καλυπτόταν 
από χώµα και πέτρες. Θεωρήθηκε, πως αρχικά το στόµιό του ήταν καλυµµένο µε 
λίθινες πλάκες και πέτρες πάνω από αυτές, που είχαν, όµως, µετακινηθεί και πέσει 
µπροστά στο στόµιο, όταν ο τάφος διαταράχθηκε από µεταγενέστερες ταφές. 
Περιείχε σκελετό παιδιού σε συνεσταλµένη στάση. Έξω από τον πίθο, κοντά στο 
στόµιό του, βρέθηκαν όστρακα δύο διαφορετικών αγγείων (ενός µικκύλου κλειστού 
αγγείου και ενός µικρού πήλινου κρατηρίσκου), που αποτελούσαν  πιθανόν 
κτερίσµατα της ταφής. 
Στην ίδια περίοδο χρονολογείται και µία ταφή νηπίου µέσα σε µεγάλο πιθοειδές 
αγγείο στο Αλεποχώρι της Λακωνίας (Γαλλής 1996, 173).  
 
Στην Νεότερη Νεολιθική ανήκουν και καύσεις που βρέθηκαν µέσα σε αγγεία στη 
Σουφλί Μαγούλα, στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου και στο ∆ιµήνι Μαγνησίας. Στη 
Σουφλί Μαγούλα (Cavanagh – Mee 1998, 9, εικ.2.10) επτά τεφροδόχα αγγεία 
βρέθηκαν µέσα σε αβαθείς κοιλότητες, µαζί µε κτερίσµατα, στο νεκροταφείο εκτός 
του οικισµού. Στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου (Γαλλής 1996, 172-173), σε 
νεκροταφείο εκτός του οικισµού µε πενήντα ταφές καύσεων, µέρος µόνο από τα οστά 
του σκελετού είχε τοποθετηθεί µέσα στα τεφροδόχα αγγεία, τα οποία είχαν θαφτεί 
όρθια ή ανεστραµµένα µέσα σε λάκκους. Σε ορισµένες περιπτώσεις είχαν 
τοποθετηθεί σε στρώµα από χαλίκια ή περιβάλλονταν από χαλίκια. Συχνά βρέθηκαν 
καλυµµένα από άλλα αγγεία, ενώ κοντά τους είχε τοποθετηθεί και ένα δεύτερο 
αγγείο, πιθανώς κτέρισµα. Τα τεφροδόχα αγγεία ήταν αγγεία καθηµερινής χρήσης, 
γνωστά από τον οικισµό. Τα καµένα οστά ανήκαν και σε ενήλικες και σε παιδιά. Στο 
∆ιµήνι είναι γνωστή µία περίπτωση καύσης (Γαλλής 1996, 173), όπου τα ατελώς 
καµένα οστά νηπίου βρέθηκαν µέσα σε ένα κύπελλο. Η πρακτική της καύσης των 
νεκρών και της µετέπειτα τοποθέτησης των υπολειµµάτων τους σε αγγεία συναντάται 
και κατά την ΠΕΧ5. 
                                                           
5 Τα σχετικά παραδείγµατα και σχόλια παρατίθενται παρακάτω σε αντίστοιχο κεφάλαιο. 
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ΟΙ ΕΓΧΥΤΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 
 
Ι. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
 
 
1. Εγχυτρισµοί στις Κυκλάδες 
 
Στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού εγχυτρισµοί έχουν ανασκαφεί στη Φυλακωπή της 
Μήλου, στην Παροικιά της Πάρου και, όπως έδειξε η πρόσφατη έρευνα, στο 
Ακρωτήρι της Θήρας6. 
Στη Φυλακωπή έχουν έρθει στο φως εννέα intra muros εγχυτρισµοί, στην Παροικιά 
ένας, επίσης intra muros και στο Ακρωτήρι οκτώ. Από τη Θήρα πρόερχεται ένας 
ακόµη εγχυτρισµός, που αποτέλεσε παλαιότερο τυχαίο εύρηµα στη θέση Καλαµιά. 
Οι εγχυτρισµοί στη Φυλακωπή και στην Παροικιά ανήκουν στη χρονική βαθµίδα της 
Φυλακωπής Ι-ιιι, που από άλλους τοποθετείται στο τέλος της ΠΚ περιόδου και από 
άλλους στην αρχή της ΜΚ περιόδου7. Λόγω της χρονολόγησής τους από κάποιους 
ερευνητές στο τέλος της ΠΚ και, επειδή ακόµη δεν έχει επικρατήσει µία από τις δύο 
χρονολογήσεις, παρατίθενται εδώ, αν και πιστεύω, πως πιο σωστή είναι η τοποθέτηση 
της επίµαχης φάσης στην αρχή της ΜΚ περιόδου. Όπως και αν έχει, οι χρονολογίες 
που προτείνουν οι  υπό µελέτη ταφές από το Ακρωτήρι είναι πολύ πρωιµότερες.  
 
 
1α Θήρα. Το παράδειγµα του Ακρωτηρίου  
 
Οι θάλαµοι 
 
Οι πρόσφατες ανασκαφές στον οικισµό του Ακρωτηρίου έφεραν στο φως επτά  
ακέραια αγγεία και τµήµα ενός ακόµη, που περιείχαν ταφές βρεφών, παιδιών και σε 
µία περίπτωση και ενήλικα. Τα τέσσερα αγγεία βρέθηκαν εντός θαλάµων (ένα 
ακέραιο και  το τµήµα ενός δεύτερου αγγείου στο ΝΦΠ 8 69, ένα στο ΝΦΠ 68 και 
ένα στο ΝΦΠ 18), ένα έξω από θάλαµο (ΝΦΠ 6), ένα πάνω από θάλαµο (στο ΝΦΠ 
69), ένα εντός επίχωσης σε χώρο αδιευκρίνιστο (ΝΦΠ 58 Α), όπου ωστόσο υπάρχουν 

                                                                                                                                                                      
 
6 Μία πιθανή περίπτωση εγχυτρισµού της  ΠΚ περιόδου αναφέρει στο νεκροταφείο Καψάλων στην Αµοργό 
ο Τσούντας (Τσούντας 1898, 153). 
7 Για το πρόβληµα προσδιορισµού των φάσεων της ΠΚ ΙΙΙ και της σύνδεσής της µε την ΜΚ περίοδο 
βλ. Barber-Macgillivray 1980/Barber 1983/Macgillivray 1983/Rutter 1983. 
8 Στο εξής όπου γίνεται λόγος για ΝΦΠ εννοείται Νέο Φρέαρ Πεσσού. 
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ενδείξεις για θάλαµο και ένα µέσα σε επίχωση και πιθανώς πάνω από θάλαµο (ΝΦΠ 
63 Α).   
Οι ίδιοι οι θάλαµοι αποτέλεσαν µια µεγάλη έκπληξη κατά την ανασκαφή. Στο πλαίσιο 
των εργασιών για τη θεµελίωση των στύλων του νέου στεγάστρου η έρευνα έφθασε 
ως τον φυσικό βράχο9 και σε αρκετές περιπτώσεις και κάτω από αυτόν, µέσα σε 
σπηλαιώδεις διαµορφώσεις ποικίλων διαστάσεων, που ονοµάστηκαν έγκοιλα ή 
θάλαµοι (Doumas 2004)10. Υπόγειοι λαξευτοί θάλαµοι µε ταφική χρήση είναι 
γνωστοί ήδη από την Τελική Νεολιθική στην Αρχαία Αγορά στην Αθήνα (Renfrew 
1972, 110 –111/ Immerwahr 1982, 54-62). Ένας µεγάλος αριθµός θαλάµων µε ταφική 
χρήση είναι χρονολογηµένοι στην ΠΕΧ. Έχουν εντοπιστεί στις Λιθαρές 
(Σπυρόπουλος 1969, 28-46), την Ανάκωλη Υλίκης (Παπαδηµητρίου 1931, 274-276), 
τη ΒΑ όχθη της  Παραλίµνης (Φαράκλας 1968, 139, 1969, 96-97/Σπυρόπουλος 1969, 
28-46), το Ύπατο Θηβών (Σπυρόπουλος 1970, 224-226) και τη Ν∆ όχθη της 
Παραλίµνης (Σπυρόπουλος 1969, 174-175) στη Βοιωτία. Επίσης στο Ολυµπιείο στην 
Αθήνα (Παντελίδου 1975, 113-115) και στη Νέα Μάκρη (Θεοχαράκη 1980, 82-82) 
στην Αττική, στη Μάνικα (Σάµψων 1985, 153-314/ του ιδίου 1988, 21-71/ Sapouna-
Sakellarakis 1987, 234-264) στην Εύβοια, στο Καλαµάκι Ελαιοχωρίου 
(Βασιλογάµβρου 1996-1997, 366-399), στην  Αρχαία Κόρινθο ( Heermance – Lord 
1897, 313-332 ), στην Περαχώρα (Hatzipoulou-Kalliri 1983, 369-375), στην Αρχαία 
Ήλιδα (Koumouzelis 1981, 265-272), στις Ζυγουριές (Blegen 1928, 42-55), στην 
Πρόσυµνα (Blegen 1937, 47) και στο Παυλοπέτρι (Harding-Gadogan-Howell 1969, 
113-142) στην Πελοπόννησο και στο Εµπορειό στη Χίο (Hood 1981-1982, 150-152). 
Στην Κρήτη θαλαµοειδείς τάφοι είναι γνωστοί από την Αγία Φωτιά (∆αβάρας 1971, 
392-397/ του ιδίου 1972, 42-44). 
Θάλαµοι µε άλλη χρήση, της ίδιας πάντα περιόδου, έχουν, επίσης, εντοπιστεί στο 
Κορωπί (Κακαβογιάννη 1993, 165-166) και πρόσφατα στη Μερέντα, στο 
Μαρκόπουλο  Αττικής (Κακαβογιάννη 2003, 15, 2223). Λαξευτούς  ταφικούς 
θαλάµους  συναντάµε και εκτός ελλαδικού χώρου, στην Κύπρο (Ματζουράνη 2001, 
52-53), στην Παλαιστίνη (Perrot 1955, 73-84/ Bartlett 1982, 78), στην Αίγυπτο 
(Petrie -Quibell 1896), στα βόρεια παράλια τουΕύξεινου Πόντου (Gimbutas 1970, 
182/ της ιδίας 1973, 134), στην Κροατία (Garasanin 1967, 27-33) στην Ιταλία  
(Walter 1988, 152-155/ Whitehouse 1972, 276, 277/ Rellini 1925, 257-295/ Ballmuth 
1992, 663-697), στη Μάλτα (Enans 1971) και στην Ιβηρική Χερσόνησο (Savory 
1968, 116).  
Στις Κυκλάδες θαλαµοειδείς τάφοι  της ΠΕΧ έχουν εντοπιστεί στη Μήλο (Edgar 
1904,235-237  Renfrew-Wagstaff 1982,38, Παπαδοπούλου 1965, 513), στο Άνω 
Κουφονήσι (Ζαφειροπούλου 1970, 429) και στη Μύκονο (Bakalakis 1964, 555). Στην 
ίδια τη Θήρα λαξευτοί θαλαµοειδείς τάφοι έχουν βρεθεί στη  θέση  Άγιος  Ιωάννης ο 
Ελεήµονας (Μαρθάρη 2001, 107-111-23). Από αυτούς ανασκάφηκε µόνο ένας µε 
πιθανή κυκλική κάτοψη. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν οστά, ανάµεσα στα οποία 
αναγνωρίστηκαν τµήµατα από τρία διαφορετικά κρανία, λεπίδες οψιανού και 
κεραµική των φάσεων Φυλακωπή Ι-ιιι και ΙΙ-ιιι. Στις ίδιες φάσεις ανήκει και η 
                                                           
9 που στη Θήρα αποτελεί το πυροκλαστικό πέτρωµα. 
10 Με τον τύπο του θαλαµοειδούς λαξευτού τάφου έχει ασχοληθεί η συνάδελφος Ν. Σαραντοπούλου 
στην αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή της εργασία.  
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κεραµική του υπόγειου λαξευτού θαλάµου στον Φτέλλο της Θήρας (Μαρθάρη  2001, 
107-109) που αποτελεί υπόσκαφο κτήριο, όπως και ανάλογες κατασκευές  στις 
κοντινές νησίδες Χριστιανά (Τσάκος 1967, 464).  
 Η χρονολόγηση της κατασκευής και της κατάργησης των θαλάµων του Ακρωτηρίου, 
όσο και η χρήση τους  απoτελούν ερωτήµατα, τα οποία, τουλάχιστον προς το παρόν, 
είναι δύσκολο να βρουν απάντηση. Ως πιο πιθανή φαίνεται η ταφική τους χρήση, 
εφόσον φαίνεται να σχετίζονται µε τις υπό µελέτη ταφές.   
Η ανασκαφή των εγκοίλων επεκτάθηκε µονάχα στον βαθµό που όριζαν οι ανάγκες 
θεµελίωσης των πεσσών. Κατά συνέπεια, η έρευνά τους υπήρξε ιδιαίτερα 
αποσπασµατική και δύσκολη λόγω του περιορισµένου χώρου και του µεγάλου 
βάθους της ανασκαφής. 
Από τις 120 τοµές που ανοίχτηκαν, οι 25 αποκάλυψαν ισάριθµους θαλάµους (Σχ. 6). 
Από αυτούς µονάχα δύο (18, 8) ανασκάφηκαν πλήρως. Μερικώς ερευνηµένοι, άλλοι 
σε µικρότερο και άλλοι σε µεγαλύτερο βαθµό, είναι 19 (1, 1Β, 12, 26,  26 Α, 35, 39, 
44 Α, 54, 54 Α, 58, 60, 64 Α, 66, 67, 68, 69, 70, 78). Στο φρέαρ 44Α ερευνήθηκε 
πλήρως µόνο ο ένας από τους δύο θαλάµους και στο φρέαρ 26 αδειάστηκε ο ένας από 
τους τρεις συνολικά θαλάµους. Τέσσερις θάλαµοι (15, 22, 24,76) παρέµειναν 
άσκαφοι ή απλώς επισηµάνθηκαν. Αξιοσηµείωτο είναι, πως ενδείξεις για την ύπαρξη 
θαλάµου υπάρχουν και σε άλλες έξι περιπτώσεις (για τα φρέατα 7, 29, 58 Α, 63 Α, 70 
και 77). Στους 25 θαλάµους που αποκάλυψε η πρόσφατη έρευνα προστίθενται ακόµη 
τρεις, γνωστοί από παλαιότερες ανασκαφές (ο λαξευτός θάλαµος στο φρέαρ 6, ο 
θάλαµος στην περιοχή του πεσσού 17 και ο θάλαµος κάτω από το ∆311).  
 
 Οι εγχυτρισµοί 
 
Στο κεφάλαιο αυτό πέρα από την ανασκαφική συνάφεια των εγχυτρισµών, 
παρατίθεται και µία πρώτη χρονολόγησή τους και η περιγραφή των αγγείων. Τη 
µελέτη των οστεολογικών καταλοίπων έχει αναλάβει η ανθρωπολόγος P.G.P. 
McGeorge. Τα λίγα αντίστοιχα στοιχεία, που αναφέρονται εδώ προέρχονται από ένα 
πρώτο στάδιο της έρευνάς της, που είναι σε εξέλιξη. Η χρονολόγηση που προτείνεται 
για τους εγχυτρισµούς βασίστηκε στα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν από τη 
συστηµατική διαλογή της κεραµικής των επιχώσεων των θαλάµων, των στρωµάτων 
στα οποία εντάσσονται οι εγχυτρισµοί, καθώς και στα ίδια τα ταφικά αγγεία.  
Τα έξι από τα αγγεία αυτά (ΝΦΠ 6, ΝΦΠ 18, ΝΦΠ 68, ΝΦΠ 69) είναι ακόσµητα 
ευρύστοµα πιθοειδή και εµφανίζουν αρκετές τυπολογικές αναλογίες, χωρίς ωστόσο 
να είναι ποτέ απόλυτα όµοια. Αντίθετα, τα άλλα δύο αγγεία (ΝΦΠ 58 Α, ΝΦΠ 63 Α) 
διαφοροποιούνται τόσο ως προς το σχήµα όσο και ως προς τη διακόσµηση.  
Επιτακτική είναι οπωσδήποτε η ανάγκη της συστηµατικής µελέτης της συνολικής 
κεραµικής, και των ταφικών αγγείων από την ανασκαφή των πιθοταφών. Στην 
παρούσα εργασία οι εγχυτρισµοί στο Ακρωτήρι εξετάζονται όχι καθεαυτοί αλλά µέσα 

                                                           
11 Σωτηρακοπούλου 1999, 39-43, 231-233, 256-259/ Μαρινάτος 1969, 165/ Marinatos  1969, 28 και 
1970 a,17/ Mαρινάτος 1970 β,167-168.  
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στο πλαίσιο της έρευνας για τη συγκεκριµένη ταφική πρακτική στον αιγαιακό χώρο 
της ΠΕΧ, κατά συνέπεια, η  µελέτη τους εδώ δεν είναι πλήρης πριν την ολοκλήρωση 
της συνολικής µελέτης της κεραµικής και των ίδιων των ταφικών αγγείων, καθώς 
επίσης και  των οστεολογικών καταλοίπων που αυτά περιείχαν.  
Η παρουσίαση των εγχυτρισµών που ακολουθεί γίνεται κατά φρέατα12, ξεκινώντας 
από τα νότια του ανεσκαµµένου χώρου. 
 
 
ΝΦΠ 58 Α 
 
Ανασκαφικά στοιχεία 13 
 
Η  ανασκαφή στο Νέο Φρέαρ του Πεσσού 58 Α  , το οποίο βρίσκεται ΝΑ της Ξεστής 
4,  διεξήχθη κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, σε εξαιρετικά µεγάλο βάθος και 
σε εξαιρετικά περιορισµένο χώρο.14 Το αρχικό απόλυτο υψόµετρο επιφανείας, από 
όπου και ξεκίνησε η ανασκαφή είναι +24.50µ. Μέσα σε στρώµα καθαρού ιώδους 
χώµατος (από θρυµµατισµένο βράχο) σε απόλυτο υψόµετρο +12.18µ. στο νότιο 
τµήµα της τοµής αποκαλύφθηκε σώµα πίθου γεµάτο µε  χώµα και οστά (Εικ.17α, β). 
Η βάση του βρέθηκε πεσµένη λίγο βαθύτερα στα +11.53µ. µέσα στο ίδιο  στρώµα 
πάνω από την άνω επιφάνεια τοίχου της ΠΚ περιόδου. 
Η εικόνα που σχηµάτισε η ανασκαφέας ήταν πως ο πίθος ήταν τοποθετηµένος πάνω 
σε δύο µεγάλες πέτρες και πως µία ξερολιθιά που αποκαλύφθηκε στα βόρεια,  
‘’συγκρατούσε’’, κατά κάποιο τρόπο το αγγείο. Ωστόσο, δεν είναι σαφές, αν το 
αγγείο βρέθηκε στην αρχική του θέση, καθώς ήταν σπασµένο σε δύο κοµµάτια. 
Στη βόρεια παρειά της τοµής, στα +13.18µ. ένα µέτρο πιο ψηλά από το επίπεδο  του 
αγγείου και πάνω από την ξερολιθιά είχε εµφανιστεί βραχώδες έξαρµα, που πιθανόν 
να υποδεικνύει θάλαµο. 
Με τον εγχυτρισµό θα µπορούσαν να συνδεθούν πέντε λευκές κροκάλες, που 
βρέθηκαν τοποθετηµένες η µία δίπλα στην άλλη, στα +11.15µ. και στα +11.06µ., 
πάνω σε τοίχο στο δυτικό τµήµα της τοµής (Εικ.17α). 
∆υστυχώς λόγω των συνθηκών της ανασκαφής είναι δύσκολος ο χαρακτηρισµός του 
χώρου εύρεσης του εγχυτρισµού.  
 
 
 

                                                           
12 Ανασκαφείς των φρεάτων είναι οι: Ν.Ακριβάκη (ΝΦΠ 58 Α και ΝΦΠ 68), Φ. Γεώρµα (ΝΦΠ 18), 
Στ. Καριώτης (ΝΦΠ 6), Β. Λανάρας (ΝΦΠ 63 Α), Α. Μανίκη (ΝΦΠ 69). Η αποτύπωση των φρεάτων 
πραγµατοποιήθηκε από τις σχεδιάστριες Ε. Αλιφέρη (ΝΦΠ 68, ΝΦΠ69), Ζ. Γκουλή  ( ΝΦΠ 68), Ε. 
∆αµίγου (ΝΦΠ 63 Α), Κ. Πελέκη (ΝΦΠ 69). 
 13  Για να γίνει όσο το δυνατόν σαφέστερη η ανασκαφική εικόνα παρατίθενται λεπτοµέρειες και 
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως τα απόλυτα υψόµετρα, ενώ παραλείπεται η  υπερκείµενη 
στρωµατογραφία των ταφών. Τα αρχικά απόλυτα υψόµετρα υπολογίζονται απο την άνω επιφάνεια της 
ηφαιστειακής τέφρας (άσπας), που έχει καλύψει το Ακρωτήρι άλλα και µεγάλο µέρος του νησιού  και 
αποτελεί το σηµερινό έδαφός του. Σε κάθε περίπτωση, προτού συναντήσουµε τα αρχαιολογικά 
στρώµατα έχει προηγηθεί αφαίρεση των ηφαιστειακών στρωµάτων (άσπας και ελαφρόπετρας), το 
πάχος των οποίων µπορεί να φτάνει ακόµη και τα 8,50 µέτρα. 
14 Ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η αποτύπωση του σκάµµατος. 
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Το αγγείο και η ταφή (Εικ.17γ,δ,ε) 
 
Σώζεται σχεδόν το κάτω ήµισυ πίθου µεγάλου µεγέθους. Έχει ωοειδές σώµα και 
δισκοειδή βάση. (Ύψος 0,63µ., πάχος 0.012µ., διάµετρος βάσης 0,152µ.). Πάνω από 
τη βάση διαµορφώνεται κυκλική οπή µε διάµετρο 0,02µ. Στο άνω µέρος του 
σωζόµενου τµήµατος, διακρίνεται αβαθής οριζόντια αυλάκωση που φαίνεται πως το 
περιτρέχει. Τµήµατα από το χείλος του αγγείου αναγνωρίστηκαν κατά τη διαλογή της 
κεραµικής και φέρουν εγχάρακτη διακόσµηση. Η εξωτερική επιφάνεια φέρει καστανό 
επίχρισµα και εµφανή σηµάδια στίλβωσης. Ο πηλός είναι καστανός, µε τεφρό 
πυρήνα. Η όπτηση του αγγείου είναι ανισοµερής. 
Το αγγείο περιείχε τα οστά ενός ενήλικου ατόµου και χώµα. 
 
Χρονολόγηση 
 
Το αγγείο µε τον εγχυτρισµό εντοπίστηκε στα όρια δύο στρωµάτων, αντίστοιχα του 
τέλους της ΠΚ ΙΙ (οµάδα Καστρί) και της ώριµης ΜΚ περιόδου. Οι συνθήκες 
εύρεσης του αγγείου δεν βοηθούν στην ασφαλή ένταξή του σε ένα από τα δύο 
στρώµατα. 
Το ίδιο το αγγείο εµφανίζει ωστόσο χαρακτηριστικά της οµάδας Καστρί και θα 
µπορούσε να αποδοθεί τυπολογικά σε αυτή τη φάση.  
 
 
ΝΦΠ 6  
 
Ανασκαφικά στοιχεία 
 
Στην ανατολική επέκταση του φρέατος 6, σε τοµή που ανοίχτηκε στο δωµάτιο 2 του 
κτηρίου Ι, και σε βάθος περίπου 3.50µ. αποκαλύφθηκε, κατά χώραν, αγγείο που 
περιείχε ταφή (Εικ.18α). Η ανώτερη στάθµη του φρέατος βρίσκεται στα +21.44µ. Το 
αγγείο βρέθηκε µέσα στην επίχωση ‘’κοιλότητας’’επενδεδυµένης µε λαξευµένους, 
αλλά και ακατέργαστους λίθους. Ήταν σε ελαφρά κεκλιµένη θέση,  σκεπασµένο µε 
κοµµάτια σχιστόπλακας (Εικ.18β). 
Την ‘’κοιλότητα’’ κάλυπτε στρώση από λευκό αργιλώδη πηλό, πάχους 0.03µ. Το 
πάχος της επίχωσης είναι 0.62µ. και η άνω της επιφάνεια  βρίσκεται στα +17.96µ. Η 
“κοιλότητα” έχει ύψος 0.62µ., µέγιστο µήκος 0.23µ. και µέγιστο πλάτος 0.125µ. 
∆ιαµορφώνεται µέσα σε στρώµα χώµατος µε θραύσµατα βράχου, βότσαλα και 
ακατέργαστους λίθους.  
Ο εγχυτρισµός αποκαλύφθηκε έξω από θάλαµο λαξευµένο στον φυσικό βράχο.15 Με   
αυτόν πιθανόν να συνδέεται επιφάνεια διαµορφωµένη στο βόρειο τµήµα της εισόδου 
του θαλάµου, από κροκάλες, κοχλίδες και ακατέργαστους λίθους που 
χαρακτηρίστηκε από τον ανασκαφέα ‘’δάπεδο’’ ή ‘’εξέδρα’’. 
Στον πυθµένα του θαλάµου υπήρχε λαξευτή κοιλότητα βάθους 0.16µ, που βρέθηκε 
γεµάτη µε χώµα και µεγάλες κροκάλες. 
 
Το αγγείο και η ταφή (Εικ.18γ,δ) 
 
 Το ταφικό αγγείο ανήκει στον τύπο του πιθοειδούς µε χαµηλό χοανοειδή λαιµό. Έχει 
αµφικωνικό σώµα, στενή δισκοειδή βάση, επίπεδο, έξω νεύον χείλος. Οι λαβές του 
                                                           
15 Η έρευνά του πραγµατοποιήθηκε από τον Σπ. Μαρινάτο (Marinatos  1969,  28 και Μαρινάτος 1969, 
165). 
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αγγείου είναι πλατιές κάθετες σωληνωτές, αντιδιαµετρικά τοποθετηµένες στο σηµείο 
της µεγίστης διαµέτρου του σώµατος. Από τη µία λαβή σώζεται µόνο η απόληξη, ενώ 
στη ράχη της άνω απόληξης της άλλης διατηρούνται δύο οπές σε κατακόρυφη 
διάταξη, πιθανόν σηµεία κεραµέως. (Ύψος 0.347µ., µέγιστη διάµετρος σώµατος 
0.353µ., διάµετρος  βάσης 0.08µ.και πλάτος λαβής 0.034µ.). 
Ο πηλός είναι ερυθρωπός µε προσµίξεις και τεφρό πυρήνα. Η εξωτερική  επιφάνεια 
φέρει καστανό έως ερυθρό επίχρισµα και εµφανή  ίχνη πυράς. Η όπτηση είναι 
ανοµοιογενής.  
Μέσα στο αγγείο είχαν ταφεί τρία βρέφη (Εικ.18ε). 
 
Χρονολόγηση 
 
Παρόµοιος τύπος αγγείου, χωρίς ταφές, βρέθηκε στην επίχωση του ίδιου θαλάµου και 
χρονολογήθηκε από την Π. Σωτηρακοπούλου στην ΠΚ ΙΙΙΑ (Σωτηρακοπούλου 
1999,148-149). 
Το ταφικό αγγείο θα µπορούσε ωστόσο να χρονολογηθεί και στην ΠΚ ΙΙ, όπως 
δείχνει η κεραµική της επίχωσης µέσα στην οποία βρέθηκε, όσο και ο ίδιος ο τύπος 
του που έχει µάλλον χαρακτηριστικά της φάσης Κέρος-Σύρος. Η κεραµική της 
επίχωσης αυτής υποδεικνύει, στην προκειµένη περίπτωση, τη χρονική στιγµή της 
ταφής, εφόσον χρησίµευσε, όπως φαίνεται, για να καλύψει το ταφικό  αγγείο. 
 
 
ΝΦΠ 63 Α  
 
Ανασκαφικά στοιχεία 
 
Το φρέαρ ανοίχτηκε ΒΑ του κτηρίου ΙΑ. Το απόλυτο υψόµετρο της επιφάνειας ήταν 
+23.90µ. Σε βάθος περί τα 9 µ. από την αρχική επιφάνεια του εδάφους, µέσα σε 
στρώµα σκούρου χώµατος µε πλήθος µικρές πέτρες και όστρακα, αποκαλύφθηκε 
κατά χώραν αγγείο που περιείχε ταφή (Σχ.7, Εικ.19α, β).  
Το στρώµα στο οποίο περιέχεται το αγγείο αποτελεί “γέµισµα’’κοιλότητας, που 
σχηµατίζεται στον φυσικό βράχο, στο ανατολικό τµήµα της τοµής. Τα όρια της 
κοιλότητας δεν ανιχνεύθηκαν στα ανατολικά και στα βόρεια.  
Το ταφικό αγγείο βρέθηκε θραυσµένο. Στο πάνω µέρος του υπήρχαν  δύο µεγάλα 
βότσαλα. Στο εσωτερικό του, ψηλά µέσα σε χώµα, περιέχονταν πολλές πέτρες, λίθινα 
εργαλεία (ένας τριπτήρας, µία ακονόπετρα), δύο λίθινα σφαιρίδια και όστρακα, 
ορισµένα από τα οποία, αποτελούσαν ενδεχοµένως κτερίσµατα. Στο κάτω µέρος του 
αγγείου το χώµα ήταν καθαρό και περιείχε οστά. Γύρω του αποκαλύφθηκαν τµήµατα 
από άλλο πίθο, που πιθανόν να το περιέβαλλαν. Όπως αναφέρει ο ανασκαφέας, πάνω 
του βρέθηκε το κάτω µέρος κλειστού αγγείου θραυσµένο και ανεστραµµένο  και 
πιθανόν σε σχέση µε το ταφικό αγγείο. 
Στο ίδιο στρώµα µε τον εγχυτρισµό εντοπίστηκαν δύο πρόχειρες κατασκευές: µία 
κυκλική σειρά λίθων, µε διάµετρο 0.40µ. και µία δεύτερη σειρά λίθων, που φθάνει σε 
µήκος τα 1.50µ (Σχ.7).  
Το αγγείο εδραζόταν στα +14.95µ.σε  στρώµα χώµατος πάχους 1.05 µ. πάνω από τον 
φυσικό βράχο. Σε  αυτό το χώµα, που είχε την ίδια σύσταση µε εκείνο που περιείχε 
τον εγχυτρισµό, βρέθηκαν αρκετά λίθινα δισκοειδή πώµατα και τµήµα πήλινου 
ειδωλίου. Ενώ κάτω από το στρώµα αυτό παρατηρήθηκε λάξευµα που πιθανόν 
διαµορφώνει θάλαµο. 
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Το αγγείο και η ταφή (Εικ.19γ,δ) 
 
Πρόκειται  για πιθοειδές ωοειδούς σχήµατος. Λείπει το ανώτερο τµήµα και το στόµιο. 
Η βάση του είναι απλή δισκοειδής και ιδιαίτερα στενή, µε διάµετρο 0.10µ. Στο µέσον 
του σώµατος φέρει δύο οριζόντιες µηνοειδείς λαβές µε κατακόρυφη διάτρηση. (Ύψος 
0.376µ., µέγιστη διάµετρος 0.336µ.). 
Η εξωτερική επιφάνεια φέρει καστανό επίχρισµα και είναι ελαφρώς στιλβωµένη. Στο 
ανώτερο σωζόµενο τµήµα υπάρχει οριζόντια εγχάρακτη ταινία και υποκείµενο ζεύγος 
ταινιών που περιτρέχουν το αγγείο και ορίζουν ζώνη µε συνεχείς όρθιες διάγραµµες 
γωνίες σε οριζόντια διάταξη. 
Ο πηλός του αγγείου είναι ανοιχτός καστανός µε λίγες προσµίξεις. Η όπτηση είναι 
ατελής. 
Από την εξέταση των οστεολογικών καταλοίπων προέκυψε πως το αγγείο περιείχε 
την ταφή ενός βρέφους.  
 
Χρονολόγηση 
 
Το στρώµα στο οποίο αποκαλύφθηκε ο εγχυτρισµός είτε υπήρχε πριν 
πραγµατοποιηθεί η ταφή, οπότε ένα τµήµα του σκάφτηκε για να τοποθετηθεί το 
αγγείο, είτε δηµιουργήθηκε κατόπιν για να σκεπάσει την ταφή. Το δεύτερο µοιάζει 
λιγότερο πιθανό, αν λάβει κανείς υπ’όψη του τη µεγάλη έκταση του στρώµατος. Και 
στις δύο περιπτώσεις, πάντως, η χρονική απόσταση, που χωρίζει την ταφή από τη 
΄΄δηµιουργία΄΄ του στρώµατος δεν µπορεί παρά να είναι πολύ µικρή, µέσα στα όρια 
της ίδιας χρονικής φάσης. Η κεραµική του στρώµατος µε τον εγχυτρισµό ανήκει στη 
χρονολογική φάση της Φυλακωπής Ι-ιιι, η οποία από άλλους τοποθετείται στο τέλος 
της ΠΚ περιόδου και από άλλους στην αρχή της ΜΚ.16 Χαρακτηριστικά της ίδιας 
φάσης εµφανίζει και το ταφικό αγγείο. Ασαφής παραµένει προς το παρόν η σχέση του 
µε το  αµέσως υπερκείµενο ΜΚ περιόδου δάπεδο.  
 
ΝΦΠ 18  
 
Ανασκαφικά στοιχεία 
 
Το φρέαρ του πεσσού 18 βρίσκεται νότια της λεγόµενης Πλατείας  Κενοταφίου. Σε 
παλαιότερη ανασκαφή, είχε βρεθεί ο φυσικός βράχος στα +22.19µ. Η πρόσφατη 
έρευνα αποκάλυψε θάλαµο µεγάλων διαστάσεων, στον οποίο διαµορφώνονται τρεις 
κόγχες ή µικρότεροι θάλαµοι. 
Στην είσοδο του θαλάµου φαίνεται πως οδηγούσε  µονοπάτι που δηµιουργείται 
ανάµεσα σε δύο τοίχους. Η οροφή του θαλάµου βρίσκεται στα +17.25µ και ο 
πυθµένας του στα +14.85µ. 
 Στον πυθµένα του θαλάµου είναι λαξευµένες έντεκα συνολικά µικρές, περίπου 
ισοµεγέθεις κοιλότητες, επιχωµατωµένες, άδειες ή µε λίγες πέτρες. Σε µία από αυτές, 
στα +14.92µ., βρέθηκε το αγγείο που περιείχε την ταφή. Ήταν πακτωµένο µέσα στην 
επίχωσή της, αµέσως µπροστά από το δυτικό άκρο ενός τοίχου (Εικ.20α). Τµήµα της 
κοιλότητας συνεχίζεται κάτω από αυτόν τον τοίχο (Σχ. 8). 
Μπροστά από το ανατολικό τµήµα του ίδιου τοίχου στα +15.02µ., αποκαλύφθηκε 
ακέραιη ανεστραµµένη µελανοστιλβωτή φιάλη πρώιµων ΠΚ ή ακόµη και νεολιθικών 

                                                           
16 Βλ. Wilson-Eliot 1984, 78-87 και  Σωτηρακοπούλου 1999, 133-134 αντίστοιχα, µε  σχετική 
βιβλιογραφία. Βλ. και παραπάνω σηµ. 8. 
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χρόνων, που θα µπορούσε να συνδεθεί µε κάποιο τελετουργικό που σχετιζόταν µε την 
ταφή. 17 
Το εσωτερικό του θαλάµου ήταν µπαζωµένο µε χώµα, πολλούς ακατέργαστους 
λίθους, µεγάλη ποσότητα κεραµικής και πολλά λίθινα εργαλεία. 
Ιδιαίτερα στην επίχωση, όπου περιλαµβάνεται το αγγείο µε την ταφή, περιέχονταν 
πέντε λίθινα πώµατα και µεγάλος αριθµός λίθινων εργαλείων. Επίσης, λεπίδες και 
απολεπίσµατα οψιανού, ένα ιδιαίτερα µεγάλο κοµµάτι από πυρήνα οψιανού, δύο 
πήλινες αγνύθες και ένα πήλινο νεολιθικό σχηµατικό  γυναικείο ειδώλιο. Λόγω των 
συνθηκών εύρεσης, είναι δύσκολο να αποσαφηνιστεί αν τα ευρήµατα αυτά ανήκουν 
στην ανασκαφική συνάφεια της ταφής, και αποτελούν εποµένως κτερίσµατα ή, αν 
ήταν απλώς  µέρος του µπαζώµατος. 
 
Το αγγείο και η ταφή (Εικ.20β,γ) 
 
Το αγγείο είναι ένας µικρός δίωτος πίθος µε απιόσχηµο σώµα, απλή δισκοειδή βάση 
και ζεύγος κατακόρυφων σωληνωτών λαβών.  Λείπουν τµήµατα από το σώµα και το 
χείλος. Εκατέρωθεν των λαβών, σε διαφορετικό ύψος, είναι τοποθετηµένες δύο 
οριζόντιες αποφύσεις χωρίς τρήµα. (Ύψος  0.21µ.,  διάµετρος  βάσης 0.094µ., πλάτος 
λαβής 0.022µ). Ο πηλός είναι χονδροειδής, ανοιχτός πορτοκαλόχρωµος, µε πολλά 
εγκλείσµατα. 
Τµήµα σώµατος άλλου χονδροειδούς αγγείου µε κατακόρυφη σωληνωτή λαβή 
χρησίµευε ως πώµα του  ταφικού πίθου. 
Το αγγείο περιείχε τα οστά βρέφους. 
 
Χρονολόγηση 
 
Το σύνολο της κεραµικής από την επίχωση του θαλάµου χρονολογείται στην ΠΚ ΙΙ 
περίοδο, στη φάση Κέρος-Σύρος. Η επίχωση αυτή σηµατοδοτεί  την κατάργηση της 
αρχικής  χρήσης, που ήταν πιθανότατα ταφική. Είναι άγνωστη η χρονική απόσταση 
που µεσολαβεί ανάµεσα στην ταφή και την επιχωµάτωση του θαλάµου. Αν λάβουµε 
υπ’όψη τις σηµερινές δοξασίες για τον θάνατο, άλλα και εκείνες που µας είναι 
γνωστές από την παράδοση και τις πηγές των ιστορικών χρόνων, φαίνεται πιο πιθανή 
η µεσολάβηση ενός σηµαντικού χρονικού διαστήµατος ικανού να σβήσει από τη 
µνήµη των ζώντων την ανάµνηση του νεκρού. Το διάστηµα αυτό θα µπορούσε να 
αντιστοιχεί τουλάχιστον σε δύο γενιές, οπότε η ταφή θα πρέπει να πραγµατοποιήθηκε  
στην ίδια χρονολογική φάση κατά την οποία επιχώσθηκε ο θάλαµος.  
Το ταφικό αγγείο, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν µοιάζει να έχει παράλληλα έξω 
από το Ακρωτήρι ούτε ως προς το σχήµα ούτε ως προς τον πηλό. Ωστόσο, ανάλογα 
όστρακα και τµήµατα  αγγείων περιλαµβάνονταν στην ίδια επίχωση του θαλάµου. 

                                                           
17Αρκετά  ανεστραµµένα αγγεία έχουν βρεθεί στο Ακρωτήρι. Σε µία περίπτωση σε ΠΚ στρώµα (οµάδα 
Καστρί) σε λάξευµα του θαλάµου στο ΝΦΠ 54 Α, ενώ τις περισσότερες φορές σε  ΜΚ και ΥΚΙ 
δάπεδα σπιτιών. Τη µελέτη του εθίµου των ανεστραµµένων αγγείων, που είναι συνήθως φιάλες ή 
κύπελλα, πραγµατεύτηκε ο συνάδελφος Β. Λανάρας στην αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή του εργασία. Για  
το έθιµο,  βλ. Μπουλώτης 1986, 248-257και Boulotis 1982, 153-166. 
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 ΝΦΠ 68 
 
Ανασκαφικά στοιχεία 
 
Το φρέαρ του πεσσού 68 βρίσκεται ΒΑ της Ξεστής 5. Το αρχικό απόλυτο υψόµετρο 
βρίσκεται στα +25.8µ.∆ και +25.5µ.Α. Στα +17.80µ. η ανασκαφή αποκάλυψε  στόµιο 
λαξευτό στον φυσικό βράχο, ελλειπτικού σχήµατος, το οποίο οδηγούσε, όπως 
διαπιστώθηκε, σε δύο θαλάµους. Η έρευνα ολοκληρώθηκε στον έναν από τους δύο, 
που ερµηνεύτηκε από την ανασκαφέα ως προθάλαµος. Ο κύριος θάλαµος, στον οποίο 
οδηγούσε «καµαροσκεπής» είσοδος,  έµεινε άσκαφος. 
Στον προθάλαµο διαπιστώθηκαν δύο διαφορετικά στρώµατα. Στο ανώτερο στρώµα 
που περιείχε χώµα µε λίγους µικρούς αργόλιθους και στρώσεις άµµου, 
αποκαλύφθηκε, κατά χώραν, πιθοειδές αγγείο που περιείχε ταφή (Εικ.21 α, Σχ. 9). 
Το αγγείο βρέθηκε  σε επαφή µε το βόρειο τοίχωµα του προθαλάµου στα +16.95µ., 
τοποθετηµένο πάνω σε επιφάνεια διαµορφωµένη από µικρές πέτρες. Το στόµιό του 
κάλυπτε µια σχιστόπλακα, ενώ µία δεύτερη ήταν τοποθετηµένη κατακόρυφα στην 
πλευρά του αγγείου προς Α. Το κατώτερο στρώµα του προθαλάµου ξεκινά στα 
+16.35µ. και φθάνει ως τον πυθµένα του στα +16.10µ. 
 
Το αγγείο και η ταφή (Εικ.21β) 
 
Το αγγείο είναι ένας µικρός  ακέραιος δίωτος πίθος, µε σφαιρικό σώµα, ελαφρώς έξω 
νεύον χείλος, δύο κατακόρυφες σωληνωτές λαβές και δισκοειδή βάση. (Ύψος 
0.265µ., διάµετρος 0.30µ., µέγιστη σωζόµενη διάµετρος  βάσης 0.08µ., πλάτος λαβής 
0.026µ. και  πάχος λαβής 0.013µ). 
Η εξωτερική επιφάνεια είναι επιχρισµένη στο χρώµα του πηλού και ελαφρώς 
στιλβωµένη. Ο πηλός είναι χονδροειδής, γκριζωπός έως ερυθρωπός µε λίγες 
προσµίξεις. Η όπτηση είναι ανοµοιοµερής. 
Στο κάτω µέρος του σώµατος και στη βάση είναι εµφανή τα ίχνη πυράς. Ίχνη πυράς 
και κυκλικό αποτύπωµα από τον πωµατισµό του αγγείου διαπιστώθηκαν και στην 
κάτω επιφάνεια της σχιστόπλακας που χρησίµευε ως πώµα του αγγείου. 
Το αγγείο περιείχε  τα οστά  βρέφους (Εικ.21γ). 
 
Χρονολόγηση 
 
Η επίχωση του θαλάµου περιέχει ανάµεικτη κεραµική της ΠΚ και της ΜΚ περιόδου. 
Παρατηρήθηκαν κυρίως αγγεία των φάσεων Καστρί και Φυλακωπή Ι-ιιι, και σε 
µικρότερο ποσοστό πρωιµότερων ΠΚ φάσεων και  της ώριµης ΜΚ περιόδου. Το ίδιο 
το ταφικό αγγείο είναι αρκετά δύσκολο να χρονολογηθεί, καθώς ανήκει στην 
κατηγορία της χονδροειδούς κεραµικής που έχει αργή και δυσδιάκριτη τυπολογική 
εξέλιξη. Σε σχέση, πάντως, µε τα ταφικά αγγεία των ΝΦΠ 18, ΝΦΠ 69 και  ΝΦΠ 6, 
το συγκεκριµένο µοιάζει σαφώς υστερότερο. 
Προβληµατική είναι και η θέση εύρεσής του. Εφόσον δεν βρέθηκε στον πυθµένα του 
θαλάµου, δεν συνδέεται µε την αρχική του χρήση. Η τοποθέτησή του σε τµήµα της 
επίχωσης του θαλάµου και η κάλυψή του µε επίχωση ίδιας σύστασης και 
χρονολόγησης οδηγούν σε δύο υποθέσεις: α. η αρχική θέση του αγγείου ήταν στον 
πυθµένα του θαλάµου και η τοποθέτηση του ψηλότερα, πάνω σε µπάζα, έγινε, για 
κάποιο λόγο, αργότερα κατά την επιχωµάτωση του θαλάµου β.το αγγείο βρέθηκε 
κατά χώραν. 
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Στην πρώτη περίπτωση, που πιθανόν προϋποθέτει και µεγάλη χρονική απόσταση 
ανάµεσα στην ταφή και τις ακόλουθες επεµβάσεις, η αποµάκρυνση του αγγείου από 
την αρχική του θέση και η κάλυψη του µε µπάζα δεν µπορεί να εξηγηθεί εύκολα. 
Αυτό θα µπορούσε να αφεθεί στη θέση του, όπου και πάλι θα καλυπτόταν µε µπάζα. 
Η δεύτερη περίπτωση είναι πιο πιθανή και εξηγεί και τη φροντισµένη εικόνα που 
παρουσίαζε η ταφή, µε τη διαµορφωµένη µε λίθους επιφάνεια έδρασης και τις δύο 
καλυπτήριες πλάκες.  
Στην περίπτωση αυτή, ένα terminus post quem της ταφής θα έδινε η κεραµική, που 
περιλαµβάνεται στο µέρος της επίχωσης κάτω από το επίπεδο του εγχυτρισµού. Ενώ 
ένα terminus ante quem θα έδινε η κεραµική εκείνη, που περιέχεται στην επίχωση 
πάνω από το επίπεδο του εγχυτρισµού. Όµως, όπως έδειξε η διαλογή, η συγκεκριµένη 
επίχωση είναι ενιαία και η κεραµική ανάµικτη µε υστερότερα όστρακα, της ΜΚ 
περιόδου. Ωστόσο, επειδή αυτή περιείχε και πολλά όστρακα  της οµάδας του 
Καστριού και  της φάσης της Φυλακωπής Ι-ιιι, πιστεύω πως η ίδια η επίχωση και κατ΄ 
επέκταση και η ταφή θα πρέπει να χρονολογηθούν είτε στη µετάβαση από τη µία 
φάση στην άλλη, είτε στη Φυλακωπή Ι-ιιι. Τα ελάχιστα ΜΚ περιόδου όστρακα 
µπορούν να αποδοθούν σε παρείσφρυση.  
     
ΝΦΠ 69 
 
Ανασκαφικά στοιχεία 
 
Το ΝΦΠ 69 βρίσκεται βόρεια της Ξεστής 5, στην ανατολική περιοχή του 
ανασκαπτόµενου χώρου. Το αρχικό απόλυτο υψόµετρο ήταν +27.00µ.  Εντοπίστηκαν 
συνολικά τρεις εγχυτρισµοί. Ο πρώτος αποκαλύφθηκε µέσα σε διαταραγµένη 
επίχωση της ΠΚ περιόδου, στα +18.50 µ., µέσα σε βάθυνση στον φυσικό βράχο και 
µπροστά από τοίχο. Βρισκόταν, ειδικότερα, αµέσως στα δυτικά λίθων που εξέρχονται 
από τον τοίχο εν είδει θεµελίου (Εικ.22α,β, Σχ.10 α,β). 
Το αγγείο που περιείχε τον εγχυτρισµό καλυπτόταν από τµήµα άλλου χονδροειδούς 
αγγείου και ήταν καλά στερεωµένο στη θέση του µε πέτρες, βότσαλα και ένα 
χονδροειδές όστρακο, που βρέθηκαν τοποθετηµένα γύρω από τη µικρή ασταθή βάση 
του.  
∆υτικά του αγγείου ο φυσικός βράχος έχει καλά εξοµαλυσµένη επιφάνεια, σε 
αντίθεση µε το τµήµα εκείνο γύρω από το αγγείο και στα ανατολικά, όπου η 
επιφάνεια του βράχου είναι ανώµαλη. 
Μπροστά από τον τοίχο, σε απόσταση µικρότερη από µισό µέτρο από το αγγείο  προς 
τα δυτικά, εντοπίστηκε µικρή αβαθής κοιλότητα. Στην ίδια περίπου απόσταση προς 
τα ΝΑ, πρέπει να διανοιγόταν στον φυσικό βράχο το στόµιο του λαξευτού θαλάµου18 
που εντοπίστηκε κάτω από την επιφάνεια του βράχου. Κάτω από µπάζα µε τα οποία 
ήταν γεµισµένος ο θάλαµος αποκαλύφθηκε ο δεύτερος εγχυτρισµός (Εικ.22 γ, Σχ.10 
γ, δ). Το αγγείο που περιείχε την ταφή βρέθηκε κατά χώραν, στα +16.80 µ., στα νότια 
χαµηλού τοίχου µε διεύθυνση Α-∆. Η βάση του αγγείου πατούσε σε αβαθή και µικρή 
κοιλότητα. Το αγγείο περιέβαλλε κατασκευή ακανόνιστου σχήµατος από λάσπη, 
πέτρες, µικρά κοµµάτια βράχου και βότσαλα (Εικ. 22δ). Παχειά στρώση από λάσπη 
και πέτρες κάλυπτε το στόµιο του αγγείου και σφράγιζε το περιεχόµενό του (Εικ. 
24δ,ε). 
 

                                                           
18 ∆υστυχώς η υπόθεση αυτή δεν ήταν δυνατό να επαληθευτεί, καθώς στο σηµείο εκείνο η διάνοιξη 
φρέατος για τη θεµελίωση του νέου πεσσού προχώρησε χωρίς την παρουσία αρχαιολόγου. 
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Σε µικρή απόσταση από το αγγείο, στο ίδιο βάθος προς τα νότια, αποκαλύφθηκε 
τµήµα άλλου αγγείου που περιείχε τµηµατικά σωζόµενο εγχυτρισµό (Εικ. 22 ε, Σχ. 
10γ,δ). Η κακή κατάσταση διατήρησής του πιθανόν να οφείλεται στην επίχωση του 
θαλάµου. Και τα δύο αγγεία ήταν καταπλακωµένα από τα µπάζα που γέµισαν τον 
θάλαµο. Με την αποκάλυψη και του τρίτου εγχυτρισµού η έρευνα του θαλάµου 
σταµάτησε. Τα όρια του είναι γνωστά µόνο προς τα ∆ και, ως ένα σηµείο, τα Ν. 
 
Τα αγγεία και οι ταφές 
 
To πρώτο αγγείο είναι ένα ακόσµητo ευρύστοµο πιθοειδές µε ηµισφαιρικό σώµα 
(Εικ. 23α, β). Έχει ευρύ στόµιο κυκλικό ως ελλειψοειδές, χονδρά χείλη και δισκοειδή 
βάση. Κάτω από τα χείλη ξεκινούν δύο διαµετρικά αντίθετες κατακόρυφες ταινιωτές 
λαβές.(Ύψος  0.205µ., διάµετρος σώµατος 0.26µ,. διάµετρος βάσης  0.07µ.). Ο πηλός 
του αγγείου είναι ερυθρωπός µε εγκλείσµατα και προσµίξεις. 
Κατά την εξέταση του περιεχοµένου του από την P.G.P. ΜcGeorge διαπιστώθηκε 
πως σε αυτό είχαν ταφεί δύο βρέφη (Εικ. 23γ). 
Το δεύτερο αγγείο είναι µεγάλου µεγέθους ευρύστοµο πιθοειδές, µε κωνικό σώµα, 
κυρτά τοιχώµατα και δισκοειδή βάση (Εικ. 24α). Το χείλος δεν σώζεται. Στο άνω 
µέρος του αγγείου, όχι πολύ πιο κάτω από το χείλος ξεκινούν δύο διαµετρικά 
αντίθετες µεγάλες οριζόντιες σωληνωτές λαβές,  µία από τις φέρει τρεις µικρές οπές 
που σχηµατίζουν τρίγωνο και αποτελούν σηµείο κεραµέως. Στον πυθµένα του 
αγγείου διαπιστώθηκε στρώση λάσπης µε βότσαλα. Στη βάση φέρει ελλειπτικού 
σχήµατος οπή (Εικ. 24β,γ).  (Μέγιστο ύψος  0.264µ., διάµετρος στοµίου  0.369µ.και  
διάµετρος  βάσης  0.12µ). 
Μέσα στο αγγείο βρέθηκαν οστά που ανήκαν σε δύο βρέφη και ένα παιδί.             
Το τρίτο αγγείο (Εικ. 25α) πρέπει να ανήκει σε παρόµοιο τύπο. Τµήµα κρανίου που 
βρέθηκε στο εσωτερικό του ανήκει σε βρέφος (Εικ. 25β). 
Στον δεύτερο και τον τρίτο εγχυτρισµό βρέθηκαν κοµµάτια οψιανού, για τα οποία δεν 
µπορεί να υποστηριχθεί µε ασφάλεια, αν αποτελούσαν κτερίσµατα ή απλά 
περιέχονταν στο χώµα που κάλυπτε τα οστά. Πιθανά κτερίσµατα της δεύτερης ταφής 
αποτελούν δύο πήλινα σφονδύλια, που βρέθηκαν όµως έξω από το αγγείο, και έτσι η 
σύνδεσή τους µε την ταφή δεν είναι ξεκάθαρη. 
 
Χρονολόγηση  
 
Για το αγγείο που βρέθηκε πάνω από τον θάλαµο δεν προτείνεται ακριβής 
χρονολόγηση, αφού δεν βοηθά ούτε η διαταραγµένη επίχωση στην οποία περιέχεται, 
ούτε το ίδιο το αγγείο, που δεν έχει άµεσα παράλληλα στην ΠΚ περιόδου κεραµική 
που έχει βρεθεί στο Ακρωτήρι. Η κεραµική της επίχωσης- η διαλογή της οποίας δεν 
έχει γίνει ακόµη συστηµατικά - είναι στο µεγαλύτερο µέρος   ΠΚ περιόδου, µε πολλά 
στοιχεία της φάσης Κέρος-Σύρος.    
Αντίθετα, τα άλλα δύο αγγεία που βρέθηκαν στον θάλαµο έχουν στοιχεία, όπως οι 
µεγάλες σωληνωτές λαβές, που απαντούν συχνά σε αγγεία και εν γένει σε κεραµικά 
σύνολα της ΠΚ Ι και ΠΚ ΙΙ περιόδου. Η επίχωση που κάλυπτε και καταργούσε τις 
ταφές χρονολογείται, αν όχι στο τέλος της ΠΚ Ι, πάντως στην αρχή της ΠΚ ΙΙ. 
Ασαφής προς το παρόν είναι η σχέση και η χρονική ακολουθία των εγχυτρισµών που 
ήταν µέσα στον θάλαµο και εκείνου πάνω από τον θάλαµο.  
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1β. Άλλες περιπτώσεις εγχυτρισµών στη Θήρα και τις Κυκλάδες 
 
Θήρα, Καλαµιά 
 
Στις παραπάνω οκτώ περιπτώσεις εγχυτρισµών που ήρθαν πρόσφατα στο φως στο 
Ακρωτήρι, πρέπει να προστεθεί το τυχαίο εύρηµα από την Καλαµιά, µία τοποθεσία 
κοντά στον Φάρο Ακρωτηρίου. Πράγµατι, εκεί περισυνελέγησαν τα τεµάχια ενός 
αγγείου µαζί µε οστά από το κρανίο νεογέννητου βρέφους (Marinatos 1969, 12, πίν. 
8β). Πρόκειται για έναν ευρύστοµο ταφικό πίθο µε σφαιρικό σώµα και απλή επίπεδη 
βάση, µε δύο συµπαγείς λαβές οριζόντια τοποθετηµένες λίγο πιο κάτω από το στόµιο 
(Εικ.16α-γ). Το ύψος του είναι 0.25 µ. και η διάµετρος του στοµίου 0.16 µ. Η 
χρονολόγηση που έχει προταθεί είναι η αρχή της ΠΚ ΙΙΙ περιόδου. (Σωτηρακοπούλου 
2001, 100, εικ. 5). 
 
 
Μήλος, Φυλακωπή  
 
Οκτώ εγχυτρισµοί από τη Φυλακωπή είναι γνωστοί από το σχετικό άρθρο των 
Dawkins και Droop (Dawkins - Droop 1911, 1-22) και ένας ένατος από ένα ακόµη 
άρθρο των Evans και Renfrew (Evans - Renfrew 1984,  63-69). 
Οι εγχυτρισµοί που περιγράφουν οι Dawkins και Droop εντοπίστηκαν στην επιφάνεια 
του φυσικού βράχου, όπου είχαν αποκαλυφθεί και τα θεµέλια των σπιτιών του 
κατώτερου στρώµατος της Φυλακωπής (Dawkins-Droop1911, 6,7). Πιο 
συγκεκριµένα, πίθοι βρέθηκαν σε αβαθείς κοιλότητες µε βάθος όχι µεγαλύτερο από 
ένα πόδι (που ισοδυναµεί µε 30,48 εκ). Τα αγγεία είχαν τοποθετηθεί σε οριζόντια 
θέση. Μέρος τους µόνο ήταν βυθισµένο στις αβαθείς κοιλότητες. Σε δύο περιπτώσεις 
το στόµιο καλυπτόταν από φιάλη (Σχ.5).  
Κάθε αγγείο περιείχε µία ταφή, τον σκελετό ενός νεαρού παιδιού. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται ως στοιχείο ενδεικτικό για την ηλικία, κάποια παιδιά δεν 
είχαν προλάβει να βγάλουν τα δεύτερα δόντια (Dawkins - Droop 1911, 7). Σε έναν 
από τους πίθους κατέστη δυνατή η διαπίστωση της θέσης του σώµατος. Το σώµα 
ήταν τοποθετηµένο στην αριστερή πλευρά σε συνεσταλµένη στάση µε λυγισµένα τα 
γόνατα. Το κρανίο ήταν κοντά στο στόµιο του αγγείου και τα πόδια κοντά στον 
πυθµένα του. Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα αγγεία, στον πίθο αυτό βρέθηκαν και άλλα 
αντικείµενα, όπως δόντια ζώων, τµήµα όστρεου και τµήµα κρανίου µικρού ζώου. 
Τα επτά από τα οκτώ αγγεία βρέθηκαν µαζί, ενώ το όγδοο σε µία άλλη περιοχή, 
κοντά σε  µικρούς άδειους λάκκους λαξευµένους στον βράχο. Κοντά στα πρώτα 
εντοπίστηκαν πολλά άλλα ακέραια αγγεία, που τοποθετήθηκαν πιθανόν εκεί τη 
χρονική στιγµή της ταφής. 
Ως ταφικά αγγεία χρησιµοποιήθηκαν: ένας βαρελόσχηµο πιθοειδές (barrel jar)  
κοσµηµένο µε γραπτό σκοτεινόχρωµο διάκοσµο (Εικ.9), ένα ανάλογο αγγείο µε  
γεωµετρικό διάκοσµο µε λευκή βαφή (Εικ.10), ένας µεγάλος ακόσµητος πίθος  
(Εικ.11), ένα ακόσµητο ευρύστοµο πιθοειδές, δίωτο, απιόσχηµο, µε στενή δισκοειδή 
βάση (Εικ.12), ένα µικρό ακόσµητο αγγείο στον τύπο της χυτροπρόχου, µόνωτο, µε 
πόδι µε σαλπιγγόσχηµη βάση (Εικ.13), ένα επίσης µικρό ακόσµητο, ευρύστοµο 
απιόσχηµο αγγείο, µε πόδι µε σαλπιγγόσχηµη βάση (Εικ. 14). Τα άλλα δύο, που δεν 
εικονογραφούνται στο άρθρο, είναι παρόµοιου τύπου µε τα τελευταία. 
Τα αγγεία που περιείχαν τις ταφές, όσο και αυτά που βρέθηκαν στη γύρω περιοχή 
χρονολογούνται βάσει της διακόσµησης και του σχήµατος τους στη Φυλακωπή Ι-ιιι. 
Κεραµική της ίδιας περιόδου έχει άλλωστε βρεθεί σε διάφορα σηµεία κοντά και γύρω  
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από τους λαξευτούς θαλαµοειδείς τάφους της ίδιας εγκατάστασης19, οι οποίοι 
βρέθηκαν, όµως, όλοι συληµένοι (Dawkins - Droop 1911,6,7/ Edgar1904, 80-176, 
234-237). Πιθανή φαίνεται εποµένως, η σύγχρονη µε τους εγχυτρισµούς χρήση των 
τάφων αυτών για ταφές ενηλίκων.  
 Για τον ένατο εγχυτρισµό πληροφορούµαστε µονάχα πως βρέθηκε στο βάθος 
στρωµατογραφικής τοµής πάνω από δάπεδα και βάση τοίχου της Πρώτης Πόλης και 
πως πρόκειται για παιδική ταφή µέσα σε µεγάλο αγγείο (Evans - Renfrew 1984, 63, 
64).  
 
 
Πάρος, Παροικιά 
 
Οι ανασκαφές που πραγµατοποιήθηκαν από τον Rubensohn, στις αρχές του 20ού 
αιώνα, στη θέση Κάστρο, στην Παροικιά της Πάρου, έφεραν στο φως µια παιδική 
ταφή σε αγγείο (Rubensohn 1911, 12, σχ. 27). Τα σχετικά στοιχεία που παρατίθενται 
είναι εξαιρετικά λίγα. Αναφέρεται µονάχα πως κάτω από ένα δωµάτιο και µέσα σε 
µικρή κοιλότητα στον φυσικό βράχο στεκόταν ένα αγγείο που περιείχε τα οστά 
µικρού παιδιού. Την κοιλότητα κάλυπτε µια σχετικά µεγάλη λίθινη πλάκα  Το ταφικό 
αγγείο20 χαρακτηρίζεται χύτρα. Είναι µικρού µεγέθους, µόνωτο, µε σαλπιγγόσχηµη 
βάση και µοιάζει πολύ µε χυτροπρόχου, σχήµα χαρακτηριστικό της φάσης Φυλακωπή 
Ι-ιιι (Εικ.15). 
 
 
2. Εγχυτρισµοί στο Βορειοανατολικό Αιγαίο  
 
Στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου ταφές σε αγγεία είναι γνωστές από την 
Τροία, τη Θερµή στη Λέσβο και την Πολιόχνη στη Λήµνο. Ταφές σε αγγεία έχουν 
διαπιστωθεί, πιο πρόσφατα, και στην Τένεδο (προφορική πληροφορία Ο. Κουκά).  
 
Τροία 
 
Από την πρώτη πόλη της Τροίας (Τροία Ι)21 προέρχονται έξι ταφές βρεφών, οι δύο 
από τις οποίες αποκαλύφθηκαν κάτω από δάπεδο σπιτιού (Οικία 102) και οι 
υπόλοιπες τέσσερις σε συστάδα, σε ανοιχτό χώρο, ακριβώς έξω από τον βόρειο τοίχο 
του ιδίου σπιτιού (Blegen et al. 1950, 94,95). Και οι έξι ταφές θεωρήθηκαν από τον 
ανασκαφέα σύγχρονες µε τη χρήση του σπιτιού. Πρόκειται και στις έξι περιπτώσεις 
για νεογέννητα βρέφη έως δύο ή τριών εβδοµάδων. 
Στις ταφές έχει δοθεί αρίθµηση από το 1 ως το 6. Οι τέσσερις ταφές (3, 4, 5, 6) ήταν 
εγχυτρισµοί, ενώ οι δύο (1,2) απλοί ενταφιασµοί. Από τους τέσσερις εγχυτρισµούς ο 
ένας (ταφή 6) βρέθηκε κάτω από το δάπεδο του σπιτιού. Και οι τέσσερις 
πραγµατοποιήθηκαν µέσα σε κλειστού σχήµατος αγγεία, από τα οποία έλειπε µέρος 
των τοιχωµάτων. 
 
                                                           
19 Για τους λαξευτούς θαλαµοειδείς τάφους της Φυλακωπής, βλ. επίσης Παπαδοπούλου 1965, 513/ 

Doumas 1977, 49/ Renfrew 1972,189/ Renfrew-Wagstaff 1982, 38.  
20 Ένα παρόµοιο αγγείο από την Πάρο έχει δηµοσιεύσει ο  Overbeck (Overbeck 1989, 13, εικ. 44,45). 
21 Η Τροία Ι αντιστοιχεί στην ΠΕΧ ΙΙ του  ελλαδικού χώρου ( Treuil, Darcque, Poursat , Touchais 
1996, 176). 
 
   
 



 23

Η ταφή 3 (Blegen et al. 1950, 95, 96,69) έγινε σε αµφορέα µε αµφικωνικό σώµα, 
επίπεδη βάση, σχετικά στενό και ψηλό λαιµό, µε ελαφρώς έξω νεύον λεπτό χείλος και  
δύο πλατιές επίπεδες αψιδωτές λαβές (Εικ.26α,β, Σχ.11γ).  
Το αγγείο δεν σώζεται ακέραιο. Λείπουν το χείλος και τµήµατα από τον λαιµό και τα 
τοιχώµατά του. Ανάµεσα στις λαβές διαµορφώνονται δύο µικρά πλαστικά κοµβία. Η 
επιφάνεια είναι επιχρισµένη και στιλβωµένη.  
(Ύψος 0.315µ., διάµετρος λαιµού 0.125µ., διάµετρος σώµατος 0.326µ.και  διάµετρος  
βάσης 0.095µ.). 
Το αγγείο περιείχε τον σκελετό βρέφους. 
 
 Η  ταφή 4 (Blegen et al. 1950, 69, 95, 96-97) έγινε, επίσης,  σε  αµφορέα µε  ωοειδές 
σώµα, σχετικά ευρύ και ψηλό λαιµό, ελαφρώς έξω νεύον χείλος, µε ζεύγος πλατειών 
επίπεδων αψιδωτών λαβών και δισκοειδή βάση (Εικ. 27α,β, Σχ.11β).Το αγγείο είναι 
ελλιπές ως προς τµήµα του χείλους, τη µία λαβή και µεγάλο µέρος του σώµατος. Η 
επιφάνεια είναι επιχρισµένη και έντονα στιλβωµένη. Στο µέσον της µίας πλευράς 
διαµορφώνεται µικρή σωληνωτή προχοή µε ελαφρώς εξέχον το κάτω χείλος. (Ύψος  
0.37µ., διάµετρος  λαιµού 0.175µ., διάµετρος σώµατος 0.337µ. και  διάµετρος  βάσης 
0.11µ.). 
Το σπασµένο µέρος του αγγείου καλυπτόταν από τµήµα φιάλης. 
Ο µοναδικός σκελετός που περιείχε ήταν τοποθετηµένος στην αριστερή του πλευρά 
µε το κεφάλι στραµµένο προς τον βορρά. 
 
Η ταφή 5 (Blegen et al. 1950, 68, 69, 95, 96) έγινε σε κλειστό αγγείο µε επίπεδη 
βάση, σφαιρικό σώµα, ευρύ λαιµό και ζεύγος δύο επίπεδων κατακόρυφων αψιδωτών 
λαβών, τοποθετηµένων ψηλά στον λαιµό (Εικ.28, Σχ.11α). 
Το ταφικό αγγείο δεν σώζεται ακέραιο. Λείπουν ο λαιµός, ο ώµος, η µία λαβή, τµήµα 
της άλλης και µέρος από τα τοιχώµατα. Η επιφάνεια  είναι επιχρισµένη και έντονα 
στιλβωµένη εσωτερικά και εξωτερικά. (Ύψος 0.195µ., διάµερος σώµατος 0.22µ., 
διάµετρος βάσης 0.075µ.).  
Στο εσωτερικό του αγγείου παρατηρήθηκε παχειά επίστρωση ασβέστη, και 
περιεχόταν ένας σκελετός. 
 
Το αγγείο της ταφής 6 (Blegen et al. 1950, 69, 95, 97) είναι παρόµοιο µε εκείνο της 
ταφής 4, µε τη διαφορά πως έχει ωοειδές και όχι αµφικωνικό  σώµα και πως στερείται 
σωληνωτής προχοής (Εικ. 29 α,β). Από το αγγείο λείπει ο λαιµός, το µεγαλύτερο 
µέρος της µίας λαβής και τµήµατα από τα τοιχώµατα. Η εξωτερική επιφάνεια φέρει 
µελανό επίχρισµα και είναι έντονα στιλβωµένη.  (Ύψος  0.222µ., διάµετρος 0.262µ., 
διάµετρος  βάσης  0.095µ). 
Στο εσωτερικό του διαπιστώθηκε και πάλι παχειά επίστρωση ασβέστη. Περιείχε έναν 
σκελετό που είχε τοποθετηθεί σε συνεσταλµένη στάση. Κάτω από το κρανίο 
βρέθηκαν σβώλοι καολίνη.  
 
Λέσβος, Θερµή  
 
Απο τη Θερµή και από τον χρονολογικό ορίζοντα της Πόλης Ι22 προέρχονται δύο 
ταφές σε αγγεία (Lamb 1936, 11). 
Η πρώτη (Εικ.30) βρέθηκε σε δωµάτιο (∆ωµάτιο 2 του Κτηρίου Ε) ανάµεσα σε τρεις 
µεγάλες πέτρες (Lamb 1936, 99). 
                                                           
22  Οι χρονικές βαθµίδες των  Πόλεων Ι-ΙΙΙ αντιστοιχούν µε την Τροία Ι (Lamb 1936, 211), δηλαδή µε 
την  ΠΕΧ ΙΙ στο Αιγαίο.  
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 Το ταφικό αγγείο (Σχ. 12 α) είναι µία  πρόχους, µε δύο πλαστικά κοµβία (Lamb 
1936, 99), από την οποία λείπουν ο λαιµός και η λαβή. Το σωζόµενο ύψος της είναι 
0.27µ. Περιείχε τα οστά ενός βρέφους δύο ή τριών µηνών. 
 
Η δεύτερη ταφή βρέθηκε σε απόσταση 2,3 µ. από τη νότια γωνία του Κτηρίου Α, 
χωρίς να διευκρινίζεται, εάν βρέθηκε εντός ή εκτός του κτηρίου (Lamb 1936, 100). 
Το ταφικό αγγείο (Σχ.12β) είναι µία χονδροειδής χύτρα, χωρίς πόδια και χωρίς  
πλαστικά κοµβία. Το σωζόµενο ύψος της είναι 0.125µ. Στο εσωτερικό της βρέθηκαν 
τα οστά ενός εµβρύου. 
 
Από τη Θερµή, αυτή τη φορά από τον ορίζοντα της Πόλης ΙΙΙ, προέρχονται άλλες δύο 
απλές ταφές βρεφών (Lamb 1936, 11, 27, 28), ηλικίας δύο εώς τριών µηνών, που 
βρέθηκαν κάτω από δρόµο του οικισµού. Μία τρίτη περίπτωση ίσως να µην είναι 
ταφή, αφού οστά  βρέφους βρέθηκαν σφηνωµένα δίπλα σε τοίχο δωµατίου που 
περιείχε ακόµη τέσσερα τουλάχιστον πήλινα ειδώλια και στο οποίο δωµάτιο η 
ανασκαφέας αποδίδει θρησκευτικό χαρακτήρα.  
 
 Λήµνος, Πολιόχνη 
 
Από το εσωτερικό του οικισµού της Πολιόχνης είναι γνωστές δύο ταφές παιδιών σε 
πίθους (΄΄Πολιόχνη…΄΄,100, 101, εικ. 4). Οι πίθοι, που έκλειναν µε φιάλη, είχαν 
τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση κάτω από τα δάπεδα σπιτιών της Κίτρινης Περιόδου 23 

(που αντιστοιχεί µε την ΠΕΧ ΙΙΙ). Στην ίδια περίοδο χρονολογούνται και δύο καύσεις  
που περιέχονταν σε τεφροδόχο αγγείο και εντοπίστηκαν κάτω από δάπεδο σπιτιού 
(΄΄Πολιόχνη…”, 100, εικ.1). 
 
3. Εγχυτρισµοί στο Ανατολικό και  Νοτιοανατολικό Αιγαίο  
 
Εγχυτρισµοί  της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού έχουν βρεθεί  στο Ηραίο στη Σάµο 
και, νοτιότερα, στο Ασκληπιείο στην Κω. 
 
Σάµος, Ηραίο  
 
Ανάµεσα στα λείψανα της προϊστορικής περίοδου που αποκαλύφθηκαν κατά τις 
ανασκαφές του Welter κάτω από το αρχαϊκό Ηραίο, ήρθαν στο φως δύο ταφές σε 
αγγεία της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού (Milojcic 1961, 6, 10-11). 
Η µία ταφή, πρωιµότερη της άλλης, αποδόθηκε χρονολογικά στην πρώτη περίοδο του 
Ηραίου (Ηραίο Ι), που αντιστοιχεί µε την ΠΕΧ Ι. Πρόκειται για ταφή παιδιού ηλικίας 
περίπου εννέα χρονών σε ευρύστοµο δίωτο πίθο (Σχ.13α). Το αγγείο ήταν 
τοποθετηµένο στο πλάι, πάνω σε δύο λίθινες πλάκες, µε το στόµιο προς τα πάνω, και 
καλά κλεισµένο από µεγάλη λίθινη πλάκα (Εικ.31). Τον πίθο περιέβαλλε λίθινη 
χτιστή κατασκευή, την οποία κάλυπταν επίσης  ευµεγέθης λίθινη πλάκα και µερικοί 
µεγάλοι λίθοι. 
Ο πίθος έχει ύψος περί τα 0.35µ. και διάµετρο 0.31µ. Στην ελαφρώς στιλβωµένη 
εξωτερική του επιφάνεια  σώζονται ίχνη καστανέρυθρου αλοιφώµατος.  
Μέσα στο αγγείο, πάνω στο πρόσθιο µέρος του κρανίου του παιδιού βρέθηκε ένα 
µηνοειδές  χάλκινο έλασµα µε οπή στο κάθε του άκρο (Milojcic 1961, πίν. 35,2). 
 
                                                           
23 Eίναι γνωστή η διάκριση και ονοµασία των περιόδων και υποπεριόδων της Εποχής του Χαλκού στην 
Πολιόχνη µε βάση διαφορετικά χρώµατα (Bernabo-Brea 1976). 
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Η δεύτερη ταφή χρονολογείται στην τέταρτη περίοδο του Ηραίου (Ηραίο ΙV), που 
αντιστοιχεί µε την ΠΕΧ ΙΙΙ. Ανασκάφηκε και αυτή το 1926 από τον Welter, και ξανά  
το 1953 από τον Milojcic. Η πλήρης έρευνα  (Milojcic 1961, 10-12) έδειξε, πως 
πρόκειται για παιδική ταφή µέσα σε µεγάλο πίθο, ο οποίος ήταν τοποθετηµένος σε 
οριζόντια θέση µε προσανατολισµό στα Β∆. Το κάτω ήµισυ του αγγείου ήταν χωµένο 
στη γη. Το στόµιό του ήταν καλά σφραγισµένο µε δύο λίθινες πλάκες, µία που 
εφάρµοζε εσωτερικά στο κάτω µέρος του λαιµού και µία δεύτερη που σφράγιζε το 
άνοιγµα του λαιµού προς τα έξω. Τον πίθο περιέβαλλε ωοειδής χτιστή κατασκευή 
από λίθινες πλάκες που αφήνε ελεύθερο το στόµιο του αγγείου (Σχ. 13β). Μπροστά 
από το στόµιο βρέθηκαν αγγεία, όπως πρόχοι, δίωτο κύπελλο, και όστρακα. Αριστερά 
και δεξιά του στοµίου ήταν τοποθετηµένες συµµετρικά δύο ραµφόστοµες πρόχοι µε 
τις προχύσεις τους στραµµένες προς αυτό (Milojcic 1961, εικ.1, πίν.21,7). ∆ύο 
µεγάλες ορθογώνιες λίθινες πλάκες κάλυπταν τον πίθο. Μεγάλο τµήµα του άνω 
οριζόντιου τοιχώµατός του ήταν κοµµένο και ξανατοποθετηµένο στη θέση του. 
Ο σκελετός ενός παιδιού πέντε έως επτά χρονών είχε τοποθετηθεί µε το κεφάλι στον 
πυθµένα του αγγείου, προς Β, µε λυγισµένα γόνατα, στη δεξιά του πλευρά. Στο ύψος 
του λαιµού βρέθηκε µικρός µολύβδινος δακτύλιος, ενώ κάτω από το κεφάλι  ένας 
µικρός πέλεκυς, επίσης από µόλυβδο (Milojcic 1961, πίν.21, 3,4, εικ.1). 
Ο πίθος (Εικ. 32) φέρει ερυθρό επίχρισµα και είναι στιλβωµένος. Έχει ωοειδές 
σχήµα, µε ευρύ, βραχύ λαιµό και έξω νεύον χείλος. Στο κάτω σώµα έχει τρείς παχειές 
οφιοειδείς λαβές και στο ύψος του ώµου ζεύγος οριζόντιων αψιδωτών λαβών. 
Τοµή που έγινε στο κάτω ήµισυ της κατασκευής που περιέβαλλε τον πίθο έδειξε πως 
ο τάφος είχε ανοιχτεί βαθειά µέσα σε στρώµα από χαλίκια (Milojcic 1961, 11, 12). 
Στην κοιλότητα του τάφου βρέθηκαν αρχικά δύο αγγεία (Milojcic 1961, πίν.36, 16, 
21) και χαµηλότερα οι λίθινες πλάκες του εξωτερικού περιβλήµατος του τάφου. Σε 
αυτή την ωοειδή κοιλότητα υπήρχαν άλλα τρία αγγεία, το ένα δίπλα στο άλλο: µία 
φιάλη, µία  µόνωτη  χύτρα µε πόδι και σαλπιγγόσχηµη βάση και ένα ηθµωτό σκεύος 
(Milojcic 1961, πίν.36, 20, 15, 17). Ενώ, αµέσως στο ΒΑ άκρο της κοιλότητας 
βρέθηκε µία πυξίδα, µία ραµφόστοµη πρόχους και άλλο ένα κλειστό αγγείο (Milojcic 
1961, πίν. 36.19, 18, 22). Όλα ήταν καλυµµένα µε καθαρό αργιλώδες χώµα και 
σκεπασµένα µε χαλίκια. Σε αυτή τη γεµισµένη µε χαλίκια κοιλότητα ήταν 
τοποθετηµένος ο πίθος που ανακάλυψε ο  Welter. 
 
 Κως, Ασκληπιείο  

Στο Ασκληπιείο, σε ύψωµα στη θέση Γλυκοπέραµα στο ΝΑ τµήµα της πόλης και σε 
βάθος 3 µέτρων, αποκαλύφθηκαν δύο µεγάλοι πίθοι µε ευρύ στόµιο (Morricone 
1935,323-325). Είχαν ύψος 1.25 µ. και 1.60µ. αντίστοιχα (Εικ.33α,β) και 
περιβάλλονταν από πέτρες (Εικ.33α, β). Ο ένας  περιείχε τέσσερις σκελετούς και ο 
άλλος τρεις. Ήταν όλοι σε συνεσταλµένη στάση. Και τις δύο ταφές συνόδευαν 
αγγεία. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε επίσης µία απλή ταφή σε λάκκο. Ενώ σε έναν 
άλλο πίθο, που δεν περιείχε οστά, βρέθηκαν δύο µικρά αγγεία και ένα χάλκινο 
µαχαίρι. Τα αγγεία και οι ταφές χρονολογούνται στην ΠΕΧ. 
 
 
4. Εγχυτρισµοί στην Αίγινα, την Εύβοια και την Ηπειρωτική Ελλάδα 
 
Ταφές σε αγγεία είναι γνωστές από την Κολώνα στην Αίγινα, τη Μάνικα στην Εύβοια 
και την ηπειρωτική Ελλάδα : από τη Ραφήνα στην Αττική και από την Κίρρα στη 
Φωκίδα, από τη Λέρνα της Αργολίδας, το Καλαµάκι Ελαιοχωρίου της Αχαίας, την 
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Ολυµπία και το Στρέφι της Ήλιδας και από το Παυλοπέτρι της Λακωνίας στην 
Πελοπόννησο. Τα τελευταία χρόνια, ταφικοί πίθοι ήρθαν εξάλλου στο φως σε 
νεκροταφείο στην τούµπα του Αγίου Μάµαντος στη Χαλκιδική και στο Πλατυγυάλι 
Αστακού στη ∆υτική Στερεά. 
 
Στην Κολώνα της Αίγινας  παιδικές πιθοταφές της ΠΕΧ έχουν εντοπιστεί µέσα στα 
σπίτια του οικισµού. ∆εν αναφέρεται δυστυχώς ούτε ο αριθµός των ταφών, ούτε 
περαιτέρω στοιχεία για αυτές (Welter 1938, 510). 
 
Στη Μάνικα της Εύβοιας έχουν αποκαλυφθεί δύο ταφές σε αγγεία µέσα σε δύο από 
τους συνολικά 170 θαλαµοειδείς λαξευτούς τάφους του οικισµού (Σάµψων 1988, 28, 
32-33, 48, 58). Ο ανασκαφέας  δεν τις θεωρεί κανονικές, αλλά δευτερογενείς ταφές.  
Η µία ταφή (Εικ. 34α-γ) είναι διπλή παιδική, µέσα σε πιθόσχηµο αγγείο που 
χαρακτηρίζεται υδρία (Σάµψων 1988, 28). Βρέθηκε  δίπλα σε  σκελετό, που πιθανώς 
αποτελούσε την κύρια ταφή (Σχ. 14 α). Μέσα στο αγγείο βρέθηκαν τρεις πολύ µικρές 
οστέινες καρφίτσες. Η υδρία έχει σφαιρική κοιλιά, ψηλό λαιµό, χείλη που νεύουν 
προς τα έξω, και δύο οριζόντιες διάτρητες αποφύσεις αντί λαβών (Σχ.14 β).Το ύψος 
της είναι 0.42µ., η διάµετρος του χείλους 0.12µ. και η διάµετρος της βάσης 0.126µ. 
Τµήµα από την κοιλιά του αγγείου είχε αποκοπεί, προκειµένου να γίνουν οι ταφές. Το 
ταφικό σύνολο χρονολογείται στην ΠΕ ΙΙΙ. 
Η δεύτερη ταφή βρέθηκε σε θάλαµο γεµάτο µε διάσπαρτα παιδικά οστά και 
κτερίσµατα (Σάµψων 1988, 32-33). Μια βαθειά φιάλη (Σχ.15 α, β) περιείχε παιδικά 
οστά. Το ύψος της φιάλης είναι 0.105µ. και η διάµετρος  του χείλους της 0.165µ. Η 
ταφή χρονολογείται στην ΠΕ ΙΙ. 
Στο νεκροταφείο της Μάνικας έχουν αποκαλυφθεί και απλές παιδικές ταφές, 
µεµονωµένες  ή µαζί µε ταφές ενηλίκων µέσα στους θαλαµοειδείς τάφους. 
 
Στο Ασκηταριό στη Ραφήνα µια ταφή παιδιού (της ΠΕΧ) πάνω σε δάπεδο σπιτιού  
(Οικία Ε) κάλυπταν τεµάχια µεγάλου πίθου (Θεοχάρης 1955, 115). 
 
Στην Κίρρα της Φωκίδας αποκαλύφθηκαν υπολείµµατα οστών σε πίθο, που 
ανήκουν σε παιδί µικρής ηλικίας (Dor et al. 1960, 43-44,119, εικ. 23.2, 24.4 /Forsèn 
1992,154). Η ταφή ήταν intra muros, καλυπτόταν από βαθειά φιάλη και συνοδευόταν 
από µία κύµβη. Το ταφικό σύνολο χρονολογείται από άλλους στην  ΠΕ ΙΙΙ και από 
άλλους στην ΠΕ II (Dor et al. 1960, 119, Caskey 1962, 211, Buck 1966, 204, van 
Effenterre 1975, 36). 
 
Πελοπόννησος  
 
 Μία ταφή σε πίθο βρέθηκε στη Λέρνα.  Είναι intra muros, περιέχει οστά βρέφους και 
χρονολογείται στην ΠΕ ΙΙΙ περίοδο (Forsèn 1992, 37, Caskey 1986, 14, Blackburn 
1970, 29-33). 
 
Σε θαλαµοειδή τάφο του ΠΕ νεκροταφείου (Εικ.35 β) στο Καλαµάκι Ελαιοχωρίου 
στην Αχαϊα  αποκαλύφθηκε  ένας ταφικός πίθος (Βασιλογάµβρου 1996-1997, 376-
379). Έχει έντονα αµφικωνικό σώµα, είναι τετράωτος µε σωληνωτές λαβές και µε 
επίπεδη βάση και φέρει αυλακωτή διακόσµηση, µε επίθετους πλαστικούς δίσκους και 
λοξές έκτυπες ταινίες (Εικ. 35 α). Με βάση τυπολογικά παράλληλα, χρονολογείται σε 
πρώιµη φάση της ΠΕ Ι περιόδου (Βασιλογάµβρου 1996-1997, 376-379). ∆υστυχώς 
δεν γίνεται λόγος για το περιεχόµενο της ταφής. 
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Από την περιοχή της Ολυµπίας στην Ηλεία είναι γνωστές εννέα πιθοταφές. Τρεις 
από αυτές αποκαλύφθηκαν κατά τις παλαιές ανασκαφές του Doerpfeld (Doerpfeld 
1935, 94-96, 76, 77)και οι έξι κατά τη σύγχρονη έρευνα (Forsèn 1992, 93/ Kyrieleis 
1990, 184 /Touchais 1989, 615). 
Οι τρεις πρώτες ταφές, όλες παιδικές, βρέθηκαν κοντά σε αψιδωτά σπίτια, σε  
χαµηλότερο επίπεδο από εκείνο των δαπέδων. Οι ταφές 1 και 2 αποδόθηκαν στην ίδια 
περίοδο, στην οποία χρονολογούνται και τα παλαιότερα αψιδωτά σπίτια (3, 2 και 5). 
Η ταφή 1 βρέθηκε  στη ΒΑ γωνία του Πελοπείου, περίπου 4 µέτρα Ν∆ από το Σπίτι 5 
(Doerpfeld 1935, 76,  εικ. 3. 77, εικ.4, 94, εικ.15, 95, εικ.16). Τον ταφικό πίθο 
σκέπαζε µία µεγάλη λίθινη πλάκα, στο επίπεδο του δαπέδου του σπιτιού, που πιθανώς  
λειτουργούσε και ως σήµα  της υποκείµενης ταφής (Σχ. 16 α-δ). Το αγγείο βρισκόταν 
σε οριζόντια θέση, µε το στόµιο του προς τα ΝΑ, να κλείνει από ένα µεγάλο κοµµάτι  
άλλου πίθου. Γύρω είχαν τοποθετηθεί πέτρες.  Η ταφή αυτή συνοδευόταν από δύο 
αγγεία, έναν κάνθαρο και µία ραµφόστοµη πρόχου, που βρέθηκαν ανάµεσα στις 
πέτρες γύρω από το στόµιο. 
Ο ευρύστοµος πίθος έχει ύψος 0.60µ, µέγιστη διάµετρο 0.45µ., και φέρει ζεύγος 
οριζοντίων µηνοειδών λαβών µε κάθετη διάτρηση, αντιδιαµετρικά τοποθετηµένων 
στην κοιλιά του αγγείου. 
∆εν παρατίθενται περισσότερα ανθρωπολογικά στοιχεία για την ταφή του παιδιού. 
 
Η δεύτερη ταφή (ταφή 2) βρέθηκε 1.70µ. κάτω από το θεµέλιο του Μητρώου, 
περίπου 6 µέτρα από τη Ν∆ του γωνία (Doerpfeld 1935, 95, εικ.17, 96). Και αυτή 
ήταν σε οριζόντια θέση (Σχ.17). ∆ε βρέθηκαν όµως καλυπτήρια πλάκα ή πέτρες γύρω 
από το στόµιο, ούτε κτερίσµατα. Το στόµιο του αγγείου ήταν προσανατολισµένο 
δυτικά, ίσως προς το Σπίτι 3, στο οποίο και πρέπει να ανήκε, όπως υποθέτει ο 
ανασκαφέας. Το στόµιο σφραγιζόταν από δύο κοµµάτια άλλου πίθου και χώµα. 
Ο πίθος έχει ύψος 0.50µ. και µέγιστη διάµετρο 0.32µ. Στο χείλος του υπάρχει 
εγχάρακτη σχοινοειδής διακόσµηση. Στο ύψος της µεγίστης διαµέτρου του, φέρει από 
δύο ζεύγη αντιδιαµετρικά τοποθετηµένων µηνοειδών λαβών, το ένα από τα οποία έχει 
µορφή κεράτων. Και αυτή η ταφή χρονολογείται στο πρώτο µισό της 2ης χιλιετίας. 
Μέσα στον πίθο βρέθηκαν λιγοστά οστά ενός παιδιού ηλικίας ενός ως δύο χρονών. 
 
Η τρίτη  (ταφή 3) βρέθηκε κατά τις ανασκαφές του 1880 νότια από το Ηραίο, δεν 
αναγνωρίστηκε όµως αρχικά ως ταφή (Doerpfeld 1935, 96, εικ.18). Συνοδευόταν από 
έναν ασκό και συσχετίζεται µε ΠΕ ΙΙΙ υλικό από τη Λέρνα (Doerpfeld 1935, 96, 
εικ.19, Forsèn 1992, 93). Ο ταφικός πίθος έχει µέγιστη διάµετρο 0.55µ. 
Σχετικά µε το παιδί που είχε θαφτεί στο αγγείο δεν δίνονται άλλα ανθρωπολογικά 
στοιχεία. 
 
Τα µόνα γνωστά στοιχεία για τις έξι ταφές που ήρθαν στο φως αργότερα είναι πως  
βρέθηκαν µέσα σε παχειά στρώση ποταµίσιας άµµου και χώµατος, η οποία σκέπαζε 
τη βάση και την περίµετρο του προϊστορικού τύµβου στην περιοχή της Άλτεως 
(Kyrieleis 1990, 184). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον Kyrieleis σε µία ταφή που 
βρέθηκε στα βόρεια του τύµβου, αρκετά βαθειά κάτω από τη σηµερινή επιφάνεια, 
νότια του ναού της Ήρας. Η ταφή βρίσκεται σε στρώµα ερυθροκάστανου αµµώδους 
χώµατος, που σκέπαζε µε πάχος περίπου ένα µέτρο τον λίθινο περίβολο του τύµβου. 
Το µοναδικό κτέρισµα της ταφής ήταν µία πρόχους, η οποία χρονολογήθηκε στο 
τέλος της ΠΕ ΙΙΙ.  
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Από το Στρέφι Ηλείας αναφέρεται µία ταφή, πιθανόν intra muros της ΠΕ ΙI   
περιόδου (Forsèn 1992, 238, Renard 1995, 299, Koumouzelis 1981, 51,52). 
Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν µέσα σε έναν κατεστραµµένο πίθο, ο οποίος ήταν 
τοποθετηµένος στο έδαφος και καλυµµένος µε θραύσµατα άλλου πίθου και πέτρες. 
Το αγγείο περιείχε οστά και θραύσµατα διαφόρων αγγείων. Με βάση τα οστά του 
µηρού αναγνωρίστηκε µία ταφή ενήλικα. Μέσα στον πίθο βρέθηκαν µία λεπίδα 
οψιανού, όστρακα ασκού, όστρακα πρόχου και ένα ακέραιο αγγείο. 
Από το Στρέφι προέρχεται άλλη µία πιθανή ταφή σε πίθο (Forsèn 1992, 238).   
 
Μία ακόµη πιθανή περίπτωση ταφής µε κάλυψη από κοµµάτια πίθου, ανάλογη, ίσως, 
µε εκείνη από το Ασκηταριό της Ραφήνας, είναι γνωστή από το Παυλοπέτρι της 
Λακωνίας (Harding et al. 1969, 124-125). Μέσα σε δύο κιβωτιόσχηµους τάφους 
βρέθηκαν δύο πίθοι, ο ένας σπασµένος, ο άλλος ακέραιος και οι δύο τοποθετηµένοι 
στο πλάι. Ο ανασκαφέας  υποθέτει πως περιείχαν ταφές βρεφών. Επειδή δεν κάνει 
λόγο για οστά ή έστω για υπολείµµατά τους, ή πρόκειται για κενοτάφιο ή αυτά απλά 
δεν διατηρήθηκαν. Η χρονολόγηση των ταφών τοποθετείται αόριστα στην ΠΕΧ. 
 
Άγιος Μάµας Χαλκιδικής 
 
Στο νεκροταφείο της  Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, το οποίο συνδέεται µε τον 
οικισµό του Αγίου Μάµαντος στη Χαλκιδική, αποκαλύφθηκαν 34 ταφές, οι µισές 
περίπου από τις οποίες χρονολογούνται στην  περίοδο αυτή (Παππά 1992, 475-478). 
Πρόκειται τις περισσότερες φορές για ενταφιασµούς σε πίθους και απλούς 
ενταφιασµούς πάνω σε στρώµα από βότσαλα. Σε µία περίπτωση βρέθηκε ταφικό 
αγγείο µε καµένα οστά βρέφους.  
Ελάχιστοι από τους πίθους σώζονται πλήρεις. Το µέγεθός τους ποικίλλει, ενώ οι 
περισσότεροι φέρουν πλαστική διακόσµηση µε ταινίες. Τα αγγεία αυτά είχαν 
τοποθετηθεί σε αβαθείς λάκκους σε πλάγια θέση και περιβάλλονταν µε πέτρες. 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε έναν καλά διατηρηµένο πίθο µε πλαστική διακόσµηση 
και δύο οριζόντιες σωληνωτές λαβές. Το αγγείο (ταφή 6) είναι τοποθετηµένο σε 
λάκκο µε τοιχώµατα επενδεδυµένα µε πέτρες. Λίθοι περιβάλλουν και τον ίδιο τον 
πίθο. 
Οι νεκροί είναι θαµµένοι σε συνεσταλµένη στάση. Το οστεολογικό υλικό, που 
σώζεται σε κακή κατάσταση, βρίσκεται υπό µελέτη. 
Οι περισσότερες ταφές συνοδεύονται από κτερίσµατα, αγγεία αλλά και χάλκινα 
κοσµήµατα, που είναι συνήθως τοποθετηµένα µέσα στα ταφικά αγγεία, αν και µερικά 
βρέθηκαν και έξω από το στόµιο των πίθων. Στο εσωτερικό του πίθου της ταφής 6  
δίπλα στο κρανίο, υπήρχαν τρία αγγεία, το ένα από τα οποία παραπέµπει σε 
κυκλαδικά πρότυπα και περιείχε περί τις εικοσιπέντε χάντρες.  
Ο ταφικός πίθος, που περιείχε την καύση, πλαισιωνόταν από αργούς ποτάµιους 
λίθους και σχιστόπλακες. Βρέθηκε τοποθετηµένος σε στρώµα από βότσαλα, 
καλυµµένος από κοµµάτια  άλλου αγγείου. 
Σε δύο ακόµη περιπτώσεις εντοπίστηκαν ταφές σε συνεσταλµένη στάση πάνω σε 
στρώµα από βότσαλα (Εικ. 36α). Στη µία περίπτωση ο νεκρός καλυπτόταν µε 
κοµµάτια πιθοειδούς αγγείου (Εικ. 36β) ενώ στην άλλη, µε λίθινη πλάκα. Η κάλυψη 
του νεκρού µε κοµµάτια ή τµήµα αγγείου φαίνεται πως δεν είναι ασυνήθης (ανάλογες 
είναι  η περίπτωση ταφής στο Ασκηταριό και  πιθανώς εκείνη στο Παυλοπέτρι). 
 
Από τον βυθισµένο οικισµό στο Πλατυγυάλι Αστακού στην Αιτωλοακαρνανία είναι 
γνωστές τέσσερις πιθοταφές (∆ελαπόρτα κ.ά.1988, 13-16/ Haniotis-Voutiropoulos 
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1996, 76-78). Και οι τέσσερις έχουν βρεθεί σε κτήρια, κάτω από τα δάπεδα δωµατίων 
(χώροι Ι και ΙΙ του Κτηρίου Κ.Σ.1, στο δυτικό κτηριακό συγκρότηµα και δωµάτιο Γ). 
Τα αγγεία ήταν τοποθετηµένα πολύ κοντά στους τοίχους, σε θέση πλάγια µέσα σε 
στρώµα αµµοχάλικου, χωρίς κοινό προσανατολισµό. Και στα τρία περιέχονταν 
παιδικά σκελετικά κατάλοιπα µε τα κεφάλια τοποθετηµένα προς το στόµιο. Οι ταφές 
δεν συνοδεύονταν από κτερίσµατα.  
Η πρώτη ταφή (ταφή 1) βρέθηκε σε απόσταση 1.20µ. από το µέσον του βόρειου 
τοίχου (χώρος ΙΙ) (∆ελαπόρτα κ.α.1988,13,14, εικ.2,16). Το  ταφικό αγγείο  (Εικ.38) 
χαρακτηρίζεται υδρία. Το στόµιό της έφραζε ένα άλλο ανοιχτό αγγείο 
ερυθροστιλβωτό. 
 Η υδρία έχει ύψος περίπου 0.50 µ. και µέγιστη διάµετρο 0.36µ. Ο λαιµός είναι 
ελαφρώς έξω νεύων και η βάση αποστρογγυλεµένη. Τα τοιχώµατα του αγγείου είναι 
λεπτά. Κοντά στη βάση του παρατηρήθηκε οπή εκροής. Λίγο ψηλότερα από το ύψος 
της µεγίστης διαµέτρου εκφύονται τρεις τουλάχιστον λοβοειδείς αποφύσεις. Όλες οι  
επιφάνειες καλύπτονταν από απολεπιζόµενο επίχρισµα. 
Κοµµάτια του αγγείου βρέθηκαν σπασµένα στο εσωτερικό του, όπου είχε 
παρεισφρύσει αµµοχάλικο. Κάτω από το αµµοχάλικο  εντοπίστηκε ο σκελετός ενός 
παιδιού µέσα σε  στρώµα από καστανέρυθρη λάσπη και άµµο, που χαρακτηρίστηκε 
‘’λιπαρό’’.  Ήταν σε συνεσταλµένη στάση και πιθανότατα σε αριστερή κατάκλιση. 
Στον πυθµένα του αγγείου παρατηρήθηκε σκουρόχρωµη κηλίδα, η οποία 
πιθανολογείται πως δηµιουργήθηκε από τα πτωµατικά υγρά. Επίσης εντοπίστηκε 
µικρή ποσότητα από σκουρόχρωµο µαλακό ινώδες υλικό. 
 
Η δεύτερη ταφή (ταφή 2) εντοπίστηκε µέσα στον χώρο Ι (Κτήριο Κ.Σ.1), δίπλα και 
περίπου στο µέσον του βόρειου τοίχου (∆ελαπόρτα κ.ά. 1988, 14, 15, 16). Το ταφικό 
αγγείο ήταν βαθύ, ανοιχτό, χονδροειδές µε στόµιο φραγµένο από πέτρες και 
προσανατολισµένο στην Ανατολή. 
Το ύψος του αγγείου είναι περίπου 0.40µ. και η µέγιστη διάµετρος του 0.35µ. 
περίπου. 
Στο αγγείο ήταν θαµµένο ένα παιδί σε συνεσταλµένη στάση και σε δεξιά κατάκλιση.  
Κοντά στον πυθµένα του, στο ύψος της λεκάνης, βρέθηκε µυλόλιθος, που χρησίµευε 
πιθανόν για τη σταθεροποίηση του σώµατος προς τα δεξιά. Και σε αυτό το αγγείο 
παρατηρήθηκε παρόµοια µαύρη κηλίδα.  
 
Η τρίτη ταφή (ταφή 3) βρέθηκε µέσα στον χώρο Ι (Κτήριο Κ.Σ.1) δίπλα και περί το 
µέσο του ανατολικού τοίχου (∆ελαπόρτα κ.ά. 1988, 15, εικ.3, 16). Το ταφικό αγγείο 
χαρακτηρίζεται υδρία . Το στόµιό του ήταν στραµµένο προς Ν. και περιβαλλόταν από 
τµήµατα ενός µεγάλου σπασµένου αγγείου. 
Για το ταφικό αυτό αγγείο δεν παρατίθενται διαστάσεις. Αναφέρεται µονάχα, πως 
είναι παρόµοιο µε εκείνο της ταφής 1 και, πως φέρει τουλάχιστον τρεις κοµβιόσχηµες 
αποφύσεις στο ύψος περίπου της µέγιστης διαµέτρου, καθώς και οπή εκροής. 
 Ο νεκρός ήταν θαµµένος σε συνεσταλµένη στάση και σε µάλλον αριστερή 
κατάκλιση. Στον πυθµένα του αγγείου παρατηρήθηκε και εδώ σκουρόχρωµη κηλίδα. 
Επίσης παρατηρήθηκε «µια λεπτή φλούδα σκουρόχρωµου µαλακού ινώδους υλικού», 
η οποία µεσολαβούσε ανάµεσα στα οστά και στο κάτω τµήµα της κοιλιάς του 
αγγείου. 
 
Η τέταρτη ταφή εντοπίστηκε κάτω από δάπεδο δωµατίου (δωµάτιο Γ), κατά µήκος 
ενός από τους τοίχους του (Haniotis-Voutiropoulos 1996, 76, 77). Από την  
ανασκαφική περιγραφή συνάγεται πως πρόκειται µάλλον για ανακοµιδή. Πιο 
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συγκεκριµένα, το αγγείο (Εικ.39α,β), το οποίο περιείχε τα οστά ενός βρέφους, 
βρέθηκε µέσα σε λάκκο µε δάπεδο από βότσαλα. Καλυπτόταν από µία µεγάλη φιάλη. 
Από τον ορθογώνιο χώρο της ταφής, προέκυψαν λιγοστά εργαλεία από οψιανό, ένα 
τµήµα µυλόλιθου και µικρός αριθµός οστών ζώων. Το ύψος του αγγείου είναι 0.315µ  
Περιείχε τα οστά ενός βρέφους, όχι µεγαλύτερου από έξι µηνών. Απανθρακωµένη 
φυτική ύλη, που βρέθηκε στο εσωτερικό του αγγείου θεωρήθηκε πως περιέβαλλε τα 
οστά του βρέφους. Κατά τον ανασκαφέα, τα οστά είχαν τοποθετηθεί πάνω σε στρώση 
άχυρου.  
Ο οικισµός στο Πλατυγυάλι χρονολογείται στο τέλος της ΠΕ ΙΙ περιόδου. Στην ίδια 
περιόδο, ίσως σε µία πρωιµότερη βαθµίδα, θα πρέπει να χρονολογηθούν και οι ταφές.   
 
 5. Έγχυτρισµοί στα  νησιά του Ιονίου 
 
 Στην περιοχή του Ιονίου ταφές σε αγγεία έχουν βρεθεί στα Πελικάτα της Ιθάκης και 
στο Νυδρί της Λευκάδας. 
 
Στα Πελικάτα στην Ιθάκη εντοπίστηκαν τα υπολείµµατα intra muros ταφών σε 
πίθους στις περιοχές Ι και VI της ανασκαφής του Heurtley (Heurtley 1934-
1935,14,12, εικ.10, 28, εικ. 23.100, 39, 40 και Souyoudzoglou-Haywood 1999, 
96,97). Στην περιοχή VI,  µέσα σε κοιλότητα του εδάφους βρέθηκε το ήµισυ ενός 
µεγάλου πίθου και πάνω του λίγα οστά, δόντια και κοµµάτια από κρανίο. Μαζί 
βρέθηκαν ένα ειδώλιο ταύρου και δύο αγγεία. 
Ο ταφικός πίθος (Εικ. 37) έχει σώµα σφαιρικό συµπιεσµένο, σχετικά ψηλό χοανοειδή 
λαιµό και απλή επίπεδη βάση. Σώζονται τα ίχνη από ζεύγος αψιδωτών λαβών. 
Πλαστική σχοινοειδής διακόσµηση παρατηρήθηκε στο σηµείο της ένωσης του λαιµού 
µε το σώµα. Το ύψος του είναι περίπου 0.60µ.και η µέγιστη διάµετρός του 0.40µ. 
Από το µέγεθός του  θεωρήθηκε πως περιείχε παιδική ταφή. 
Ο πίθος ανήκει στην πρωιµότερη φάση κατοίκησης στα Πελικάτα σε στρώµα, που 
εντοπίστηκε αµέσως πάνω από τον φυσικό βράχο και χρονολογείται στη µέση ΠΕ 
περίοδο ( ΠΕ ΙΙ) ή στην πρώιµη ΠΕ ΙΙΙ. 
Στην πολύ διαταραγµένη περιοχή Ι εντοπίστηκαν οστά διάσπαρτα σε µία έκταση 60 
τ.µ. κάτω από ή κοντά σε µεγάλα όστρακα πίθων. Αποτελούν υπολείµµατα  
τουλάχιστον τριών ταφών παιδιών ή νεαρών ενηλίκων (Heurtley1934-1935, 12, 13/ 
Souyoudzoglou-Haywood 1999, 96-97). Ο ανασκαφέας θεώρησε πως στους πίθους 
περιέχονταν µονάχα οστά και όχι ολόκληροι οι σκελετοί. ∆ιάσπαρτα βρέθηκαν και 
οστά ζώων και αντικείµενα, τα οποία θα µπορούσαν να είναι κτερίσµατα, όπως 
λεπτότεχνα αγγεία, πήλινα σφονδύλια, λεπίδες οψιανού, δύο χρυσά στολίδια, τεµάχια 
πήλινου ειδωλίου ταύρου κ.ά. Οι ταφές αυτές (πρωτογενείς ή δευτερογενείς) 
χρονολογήθηκαν µε βάση την κεραµική στην ΠΕ ΙΙ-ΠΕ ΙΙΙ περίοδο. 
 
Στη Λευκάδα είναι γνωστοί εικοσιπέντε εγχυτρισµοί από τους 33 τύµβους (Σχ.18) 
στο Νυδρί (Doerpfeld 1927, 217-250, 286-309/Souyoudzoglou – Haywood 1996, 20-
25), που χρονολογούνται στην ΠΕ ΙΙΙ-ΜΕ Ι περίοδο. Η ταφή σε πίθο αποτελεί έναν 
από τους πέντε τρόπους ταφής που απαντούν στους τύµβους. Οι πίθοι τοποθετούνταν 
σε οριζόντια θέση, χωρίς ιδιαίτερο προσανατολισµό, µε το στόµιό τους καλυµµένο 
από φιάλη ή λίθινη πλάκα. Το στόµιο ενός πίθου ήταν κλεισµένο µε πηλό και ενός 
άλλου µε πηλό και µε τη βάση ενός αγγείου. Συχνά οι πίθοι περιβάλλονταν από 
πέτρες ή τοποθετούνταν κάτω από λίθινες πλάκες. Το ψηλότερο αγγείο ήταν 1.22µ., 
ενώ το ύψος των άλλων κυµαίνεται από 0.33µ.ή 0.55µ. έως 1µ. Το ψηλότερο αγγείο 
ήταν 1.22µ. Η µέγιστη διάµετρος των αγγείων είναι συνήθως περί τα 0.70µ.  
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Η πλειονότητα των ταφών ήταν ταφές παιδιών. Ταφές σε πίθους  περιλαµβάνονται 
και στις τρεις ζώνες τάφων που διέκρινε ο Doerpfeld: σε αυτήν του κύριου και 
πρωταρχικού τάφου του τύµβου (Hauptgrab), σε αυτήν µέσα στα όρια του τύµβου 
(Beigrab) και σε εκείνη έξω από τον περίβολο των τύµβων (Nebengrab). Οι πίθοι, 
συνήθως, περιείχαν υπολείµµατα οστών αποδιαρθρωµένων, τα οποία και θεωρούνται 
προϊόν καύσης ή ανακοµιδής. Οι ταφές συνοδεύονταν από άλλοτε πλούσια και 
άλλοτε φτωχότερα κτερίσµατα. 
Η διασπορά των ταφών στους τύµβους είναι η ακόλουθη: από µία ταφή στους τάφους 
R 1,  R2, R 4, R 10, R 11, R 12, R 17, R 21 R 27, από µία πιθανή στους τάφους R 22 
και  R 23,  δύο στον R 5, τρεις στον R 15, τέσσερις στον R 25 και πέντε στον R 13.  
 
Βαθειά µέσα στον τύµβο 1 αποκαλύφθηκε πίθος σε οριζόντια θέση, µε το στόµιο  
κλεισµένο από άλλο αγγείο και προσανατολισµένο ΒΑ (Σχ. 19). Το αγγείο φθάνει σε 
ύψος τα 1.08µ. και η µέγιστη διάµετρός του είναι 0.66µ. Πέρα από λίγα 
κακοδιατηρηµένα οστά, αναφέρεται πως ο πίθος περιείχε πληθώρα κτερισµάτων 
(Doerpfeld  1927, 223, 224). 
 
Έξω και δυτικά από τον τύµβο 2 αποκαλύφθηκε πίθος, προσανατολισµένος προς 
Νότο, ο οποίος περιείχε έναν νεκρό, τοποθετηµένο στη δεξιά του πλευρά µε το 
κεφάλι του προς το στόµιο του πίθου, το οποίο έκλεινε το κάτω ήµισυ ενός άλλου 
αγγείου. Το ύψος του πίθου είναι πάνω από 1µ. και η µέγιστη διάµετρος του 0.78µ. Η 
ταφή δεν συνοδευόταν από κτερίσµατα (Doerpfeld  1927, 226). 
 
Μέσα στα όρια του περιβόλου του τύµβου 4, βρέθηκε άλλη µία ταφή σε πίθο, που 
συνδέεται µε πυρά. Το περιεχόµενο του πίθου αποτελούσαν µερικά µονάχα  
υπολείµµατα οστών. Το ύψος του πίθου είναι 0.86µ., η µέγιστη διάµετρος του 0.70µ. 
και η διάµετρος του στοµίου 0.45µ. Το στόµιο κάλυπτε µεγάλη λίθινη πλάκα, και 
µπροστά του ήταν τοποθετηµένοι αποστρογγυλεµένοι λίθοι. Η ταφή συνοδευόταν 
από κτερίσµατα, όπως ένα ασηµένιο βραχιόλι, τµήµα χάλκινου αντικειµένου, οψιανό 
και όστρακα (Doerpfeld 1927, 226-227). 
 
Στον τύµβο 5 περιέχονταν δύο ταφές σε πίθους. Η πρώτη είναι ταφή παιδιού, από το 
οποίο δεν διατηρήθηκε παρά µόνο το κεφάλι. Το ταφικό αγγείο, µικρό σε µέγεθος, 
έχει ύψος 0.55µ. Ήταν προσανατολισµένο στα Ν∆ και το στόµιό του σκέπαζε λίθινη 
πλάκα. Κτερίσµατα δεν βρέθηκαν (Doerpfeld 1927, 228). Η δεύτερη ταφή περιεχόταν 
µέσα σε µεγάλο αγγείο ύψους 1 µ. και µεγίστης διαµέτρου 0.66 µ. Το στόµιό του 
έκλεινε µία λίθινη πλάκα και µία στρογγυλή πέτρα και ήταν στραµµένο στα νότια. 
Αποστρογγυλεµένες πέτρες περιέβαλλαν ολόκληρο τον πίθο. Τα υπολείµµατα οστών 
συνυπήρχαν στο αγγείο µε όστρακα και έναν πυριτόλιθο (δεν διευκρινίζεται αν ήταν 
κατεργασµένος).  Η ταφή αυτή ερµηνεύτηκε ως η κύρια ταφή (Doerpfeld 1927, 228). 
 
 Έξω από τον περίβολο του τύµβου 10 βρέθηκαν λίγα κοµµάτια πίθου, αρκετά οστά 
και µία λίθινη πλάκα, που πρέπει να σκέπαζε το στόµιο (Doerpfeld 1927, 230, 231). 
 
Στον τύµβο 11 αποκαλύφθηκε ένας κατεστραµµένος πίθος, ο οποίος περιείχε λίγα 
οστά και µερικά όστρακα (Doerpfeld 1927, 231). 
 
Στον τύµβο 12, στο εσωτερικό του, αποκαλύφθηκε άλλος ένας πίθος, κοντά σε 
στρώµα πυράς. Ο πίθος έχει ύψος 1.08µ και µέγιστη διάµετρο 0.77µ. Το στόµιό του 
έκλεινε το κάτω τµήµα ενός άλλου αγγείου. Παρατηρήθηκε, πως το κενό ανάµεσα 
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στο στόµιο του πίθου και το κοµµµάτι αυτό του αγγείου, γέµιζε λάσπη, µε σκοπό 
ίσως τη στεγανοποίηση. Μέσα στο αγγείο βρέθηκαν λιγοστά κοµµάτια από κρανίο, 
χρυσές χάντρες σε σχέση µε το κρανίο, τρία ακέραια αγγεία και άλλα τρία  τµηµατικά 
σωζόµενα (Doerpfeld 1927, 232). 
 
∆ύο ακόµη ταφές σε πίθο βρέθηκαν µέσα στον τύµβο 13, και άλλες τρεις έξω από τον 
περίβολό του. 
 Ένας µεγάλος πίθος µε σχοινοειδή διακόσµηση και κρουνό στον πυθµένα του,  
αποκαλύφθηκε στο µέσο του πρωταρχικού κυκλικού τύµβου (Doerpfeld 1927, 232-
233). Το ύψος του πίθου φθάνει το 1µ. και η µέγιστη διάµετρος του τα 0.76µ.  
Πάνω από τον πίθο ήταν τοποθετηµένες, σχεδόν οριζόντια, δύο λίθινες πλάκες. Το 
στόµιό του ήταν στραµµένο στα Β και βρέθηκε ακάλυπτο. Μέσα στο αγγείο ήταν 
θαµµένη µία γυναίκα ηλικίας από 30 έως 40 χρονών, σύµφωνα µε την 
ανθρωπολογική εξέταση. Ήταν τοποθετηµένη στη δεξιά πλευρά και καταλάµβανε το 
πάνω µέρος του πίθου µε το κεφάλι περίπου στη µέση.  
∆ίπλα από τον µεγάλο πίθο βρέθηκε ένα µικρού µεγέθους αγγείο ύψους 0.30µ., το 
οποίο περιείχε υπολείµµατα καµένων οστών (Doerpfeld 1927, 233). 
 Έξω από τον τύµβο αποκαλύφθηκαν τρεις ακόµη πίθοι. Ο ένας από αυτούς στα 
δυτικά, κοντά στον τύµβο 7 (Doerpfeld 1927, 233). Πρόκειται για έναν δίωτο πίθο 
ύψους 0.63µ., µε µέγιστη διάµετρο 0.53µ. και διάµετρο στοµίου 0.221µ. Το αγγείο 
περιείχε χώµα, κάρβουνα, και κοµµάτια από οστά και το κρανίο ενός παιδιού. 
 Ένας δεύτερος πίθος ήταν στα ΒΑ του τύµβου µε το στόµιο στραµµένο στα νότια, το 
οποίο κάλυπτε άλλο αγγείο (Doerpfeld 1927, 233-234). Ο πίθος, δίωτος και 
κοσµηµένος µε σχοινοειδή διακόσµηση, έχει ύψος 1.11µ., διάµετρο στοµίου 0.50µ, 
µέγιστη διάµετρο 0.83µ.και διάµετρο βάσης 0.20µ. Μέσα στο αγγείο υπήρχαν 
υπολείµµατα οστών, που ανήκουν σε ενήλικη γυναίκα. Η ταφή ήταν ακτέριστη.  
Μία τρίτη ταφή σε πίθο αποκαλύφθηκε κοντά στη θέση της προαναφερθείσας ταφής 
ανάµεσα στον τύµβο 13 και στον τύµβο 12 (Doerpfeld 1927, 234). Ο πίθος ήταν και 
πάλι κοσµηµένος µε σχοινοειδή διακόσµηση. Βρέθηκε µε το στόµιο ψηλότερα από τη 
βάση, να καλύπτεται µε µία µεγάλη και επίπεδη λίθινη πλάκα. Το ύψος του πίθου 
φθάνει τα 0.95µ., η µέγιστη διάµετρός του τα 0.60µ. Μέσα στο αγγείο ήταν θαµµένη, 
χωρίς κτερίσµατα, µία γυναίκα µε τα πόδια στον πυθµένα του πίθου. 
  
Ο τύµβος 15 περιείχε τρεις ταφές και τις τρεις  µέσα σε πίθους. Η πρώτη βρέθηκε στα 
ανατολικά, µε το στόµιο στραµµένο στα δυτικά (Doerpfeld 1927, 235). Το κάτω 
τµήµα ενός άλλου αγγείου χρησίµευε ως πώµα του πίθου. Ο πίθος, κοσµηµένος µε 
σχοινοειδή διακόσµηση, έχει ύψος πάνω από 1.03µ., διάµετρο στοµίου 0.45µ και 
µέγιστη διάµετρο 0.70µ. Μέσα στον πίθο ήταν θαµµένο ένα ενήλικο άτοµο, σε στάση 
που δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί. Ως κτερίσµατα αναγνωρίστηκαν λιγοστά 
όστρακα. 
Η δεύτερη ταφή βρέθηκε στα δυτικά (Doerpfeld 1927, 235). Το στόµιο του πίθου 
ήταν κλεισµένο µε τµήµα άλλου µικρότερου αγγείου και µε πηλό. Ο πίθος έχει ύψος 
1.20µ, διάµετρο στοµίου 0.49µ και µέγιστη διάµετρο 0.71µ. Περιείχε το σώµα νεαρής 
γυναίκας σε συνεσταλµένη στάση, τοποθετηµένο στο αριστερό του πλευρό, µε το 
κεφάλι προς το στόµιο του πίθου. Η ταφή συνοδευόταν από πλούσια κοσµήµατα και 
δύο λεπίδες οψιανού. 
 Η τρίτη ταφή αποκαλύφθηκε στα βόρεια της προηγούµενης (Doerpfeld 1927, 235-
236). Ως ταφικό αγγείο χρησιµοποιήθηκε ένας πίθος µε κρουνό, ύψους 1.08µ. και 
µεγίστης διαµέτρου 0.65µ. Το στόµιό του έκλεινε λίθινη πλάκα. Περιείχε 
υπολείµµατα οστών και δύο φιάλες τοποθετηµένες τη µία µέσα στην άλλη. Μέσα 
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στον κατεστραµµένο πίθο και πάνω από τις φιάλες βρέθηκαν αποστρογγυλεµένοι 
λίθοι, που πρέπει αρχικά να τον περιέβαλλαν. 
 
Στο µέσον του τύµβου 17 και πάνω από πυρά αποκαλύφθηκε ταφή σε θρυµµατισµένο 
πίθο, κοσµηµένο µε σχοινοειδή διακόσµηση, ύψους 1.08µ. και µεγίστης διαµέτρου 
0.82µ (Doerpfeld 1927, 237). Μία λίθινη πλάκα χρησίµευε ως πώµα του αγγείου. 
Μέσα στον πίθο βρέθηκαν λιγοστά υπολείµµατα οστών µε ίχνη πυράς, κοµµάτια από 
κρανίο, καθώς και οστά, πιθανώς, ζώου. Η ταφή συνοδευόταν από δύο χάλκινα 
εγχειρίδια, ένα χάλκινο µαχαίρι, δύο τµήµατα από τη χρυσή επικάλυψη λαβής 
µαχαιριού,  ένα µαχαίρι από πυριτόλιθο και µερικά όστρακα. 
 
Στο µέσον σχεδόν  του τύµβου 21 αποκαλύφθηκε ένα πολύ κατεστραµµένο αγγείο, το 
οποίο περιείχε λίγα µόνο οστά και καθόλου κτερίσµατα (Doerpfeld 1927, 238). Λόγω 
της κακής διατήρησης του αγγείου ούτε το σχήµα του, ούτε οι διαστάσεις του 
κατέστη δυνατό να εξακριβωθούν. Το στόµιο του αγγείου κάλυπτε το κάτω µέρος 
ενός άλλου. 
  
Στους τύµβους 22 και 23, ο ανασκαφέας υπέθεσε την παρουσία ταφών σε πίθους, 
χωρίς να διαθέτει επαρκή στοιχεία (Doerpfeld 1927, 240-241).  
 
Στον τύµβο 25 περιέχονταν τέσσερις ταφές, ενώ µία πέµπτη αποκαλύφθηκε έξω από 
τον περίβολό του. 
Μία ταφή παιδιού περιεχόταν µέσα σε πίθο, το στόµιο του οποίου έκλεινε µία λίθινη 
πλάκα (Doerpfeld 1927, 242). Στο κέντρο του τύµβου εντοπίστηκε ένας πίθος 
τοποθετηµένος πάνω από πυρά µε το στόµιο προσανατολισµένο στα ανατολικά 
(Doerpfeld 1927,  243). Η κατάσταση του αγγείου ήταν πολύ κακή, και δεν είχαν 
διατηρήθει καθόλου οστά. 
Μία τρίτη ταφή σε πίθο βρέθηκε κοντά στο σηµείο επαφής των τύµβων 25 και 29 
(Doerpfeld 1927, 243). Ο πίθος έχει τέσσερις λαβές, ύψος 1.11µ. και µέγιστη 
διάµετρο 0.73µ. Το προσανατολισµένο στα δυτικά στόµιό του έκλεινε ένα άλλο 
µικρού µεγέθους αγγείο. Μέσα στο αγγείο περιέχονταν τα υπολείµµατα λειψάνου σε 
δεξιά κατάκλιση. ∆εν παρατηρήθηκαν ίχνη καύσης στα οστά, ούτε βρέθηκαν 
κτερίσµατα. 
Έξω από τον περίβολο αποκαλύφθηκε τέταρτη ταφή (Doerpfeld 1927, 243). Σε πίθο, 
του οποίου σωζόταν µόνο το κάτω ήµισυ, περιέχονταν λιγοστά οστά που ανήκαν σε 
ενήλικο άτοµο, λίγα οστά ζώων και όστρακα. Και αυτή η ταφή συνδέεται µε µία 
µικρή πυρά.   
 
Μία ακόµη ταφή αποκαλύφθηκε έξω από τον τύµβο 27, σε έναν µεγάλου µεγέθους 
πίθο, ο οποίος βρέθηκε µε το στόµιο στραµµένο στα δυτικά (Doerpfeld 1927, 248), να 
κλείνει µε λίθινη πλάκα. Το αγγείο περιέβαλλε χώµα και όχι πέτρες, όπως συνήθως. 
Ο πίθος έχει ύψος 1.22µ. και µέγιστη διάµετρο 0.90µ. Μέσα στο αγγείο ήταν θαµµένο 
ένα ενήλικο άτοµο σε δεξιά κατάκλιση, µε το κεφάλι προς το στόµιο. ∆ύο αγγεία 
συνόδευαν την ταφή. 
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 6. Εγχυτρισµοί στην Κρήτη 
 
Στην Κρήτη, ταφές παιδιών και ενηλίκων σε πίθους, σε άλλα αγγεία ή σε λάρνακες  
απαντούν κυρίως από την ΠΜ ΙΙΙ περίοδο. Ως τώρα, µονάχα µία περίπτωση ταφής, 
χρονολογηµένης στην ΠΜ ΙΙ είναι γνωστή. Πρόκειται για την intra muros ταφή ενός 
τρίχρονου παιδιού σε πιθοειδές αγγείο24 στα Νοπίγεια Κισσάµου (Georgoulaki 1996, 
τοµ.Ι, 47/ Karantzali 1996, 228). Το αγγείο ήταν τοποθετηµένο σε κοιλότητα στον 
φυσικό βράχο. Το στόµιό του έκλεινε λίθινη πλάκα. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις η χρονολόγηση στην ΠΜ ΙΙΙ περίοδο δεν είναι 
ασφαλής και συνήθως εκτείνεται ως την αρχή της επόµενης περιόδου. Παρά την 
ασαφή και γενική χρονολόγηση των περισσότερων ταφών, αυτές παρατίθενται στην 
παρούσα εργασία, γιατί αφ’ενός είναι τα µόνα διαθέσιµα στοιχεία και αφ’ετέρου 
δίνουν µία, έστω γενική, εικόνα για το έθιµο του εγχυτρισµού στην Κρήτη. Στη 
µελέτη της, η Ε. Γεωργουλάκη αποµονώνει ως ΠΜ ΙΙΙ περιόδου µονάχα δύο ταφές, 
από τον Άγιο Μύρωνα. Ενώ, έναν περιορισµένο αριθµό ταφών από το νεκροταφείο 
της Παχυάµµου τον αποδίδει ή στην ΠΜ ΙΙΙ ή και στη ΜΜ Ι περίοδο (Georgoulaki  
1996, τοµ. Ι, 47).  
 Οι πιθοταφές της ΠΜ ΙΙΙ και  των  αρχών  της ΜΜ περιόδου έχουν βρεθεί όλες εκτός 
οικισµών, σε ταφικά περιφράγµατα, θολωτούς τάφους, σπήλαια και οργανωµένες 
νεκροπόλεις. Εµφανίζουν µια τάση συγκέντρωσης στην Ανατολική Κρήτη, χωρίς 
ωστόσο να λείπουν από την κεντρική (Σχ. 20). Έχουν εντοπιστεί στις ακόλουθες 
θέσεις: Φουρνί Αρχανών, Άγιος Μύρων, ∆ρακόνες, Πορτί, Βάλι, Βορού στην 
κεντρική Κρήτη,  Γαλανά Χαράκια Άνω Βιάννου, Γαλανά Χαράκια Σητείας, Μαύρο 
Αυλάκι Κάτω Ζάκρου, Παχυάµµος, Σφουγγαράς στην Ανατολική Κρήτη. ∆υστυχώς, 
οι πληροφορίες, που παρέχονται στις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις είναι πενιχρές και 
συχνά ελλιπείς. Συστηµατική είναι η εξέταση της Petit (Petit 1990), που περιλαµβάνει 
αναλυτικό κατάλογο θέσεων µαζί µε τις ανάλογες δηµοσιεύσεις. Επίσης, στη µελέτη  
του σχετικά µε τα έθιµα ταφής στην Κρήτη, ο Ingo Pini παραθέτει και τις γνωστές ως 
τα τέλη της δεκαετίας του 1960 περιπτώσεις εγχυτρισµών (Pini 1968). 
 
Στο Φουρνί Αρχανών, πέρα από τις πρωτογενείς ταφές συνηθίζονται και 
δευτερογενείς ή και αποθέσεις οστών και, κυρίως, κρανίων µέσα σε αγγεία. 
Στο δωµάτιο της δυτικής πτέρυγας του Ταφικού Κτηρίου 5, αποκαλύφθηκαν ταφές 
και αποθέσεις σε είκοσι έναν πίθους και σε δύο σαρκοφάγους (Σακελλαράκης και 
Σακελλαράκη 1997, 199-201). Οι πίθοι περιείχαν από µία ως και τέσσερις ταφές, σε 
µία µάλιστα σαρκοφάγο βρέθηκαν δέκα κρανία. Σε άλλο δωµάτιο του ίδιου κτηρίου 
αποκαλύφθηκε πλήθος αποθέσεων και παιδικών ταφών µέσα σε αγγεία. Ενώ, σε 
δωµάτιο της ανατολικής πτέρυγας του κτηρίου εντοπίστηκαν παιδικές ταφές σε 
µεγάλα αγγεία.  Σε ένα δεύτερο δωµάτιο της ίδιας πτέρυγας είχαν γίνει αποθέσεις σε 
δύο σαρκοφάγους και, σε µεταγενέστερη φάση, ταφές, σε δύο πίθους και σε πέντε 
σαρκοφάγους. Οι ταφές συνοδεύονταν από µεγάλο αριθµό κτερισµάτων. Το κτήριο 
ήταν σε χρήση  από την ΠΜ ΙΙΙ ως και τη ΜΜ ΙΑ περίοδο. 
Στο Ταφικό Κτήριο 6, που χρησιµοποιήθηκε από την ΠΜ ΙΙΙ ως την ΜΜ ΙΒ, 
εντοπίστηκε πλήθος αποθέσεων και ταφών σε πίθους, σε άλλα αγγεία και σε 
σαρκοφάγους, πολλές από τις οποίες συνοδεύονταν από πλούσια κτερίσµατα 
(Σακελλαράκης και Σακελλαράκη 1997, 202-205, εικ.155,156).  

                                                           
24 Η χρονολόγηση του αγγείου  θεωρείται αβέβαιη. Βλ. Georgoulaki  1996, τοµ. Ι, 47-48, και 
Karantzali 1996, 227-228. 
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∆υτικά των ταφικών κτηρίων 18 και 19, σε βραχώδη περιοχή,  βρέθηκε ταφή σε πίθο, 
που αποδίδεται, χωρίς απόλυτη βεβαιότητα, στην παλαιοανακτορική περίοδο 
(Georgoulaki  1996, τοµ.2, 71). 
 
Στη θέση Βρύση στο χωριό Άγιος Μύρωνας Ηρακλείου, ανασκάφηκε από τον  
Αλεξίου νεκρόπολη µε εγχυτρισµούς, που χρονολογούνται στην ΠΜ ΙΙ-ΜΜ ΙΑ 
περίοδο (Αλεξίου 1970, 454-455/Petit 1990, 51/ Georgoulaki 1996, τοµ.2, 14). 
 Πρόκειται για τουλάχιστον 13 ταφές σε 7 λάρνακες και 6 πίθους. Οι τέσσερις 
λάρνακες και τρεις πίθοι χρονολογούνται από τον Αλεξίου στη µεταβατική ΠΜ ΙΙΙ-
ΜΜ ΙΑ περίοδο, «στους τελευταίους προανακτορικούς και εν µέρει, πιθανώς, εις 
τους πρώιµους παλαιοανακτορικούς χρόνους». ∆ιαφορετική είναι η χρονολόγηση της 
Γεωργουλάκη: τέσσερις από τους πίθους, που ήταν ανεστραµµένοι και 
περιβάλλονταν από πέτρες, τους χρονολογεί από τη ΜΜ Ι περίοδο και µετά, ενώ τους 
άλλους δύο, που ήταν και αυτοί ανεστραµµένοι, άλλα τοποθετηµένοι µέσα σε 
κοιλότητες στο έδαφος, τους αποδίδει στην ΠΜ ΙΙΙ περίοδο. ∆ύο ΜΜ περιόδου πίθοι 
φέρουν γεφυρωτή πρόχυση και γραπτή διακόσµηση από ταινίες και κυµατοειδείς 
γραµµές, ενώ οι δύο ΠΜ περιόδου είναι κοσµηµένοι µε σχοινοειδή διακόσµηση και 
φέρουν ερυθρές καταλειβάδες.  
  
Στις ∆ρακόνες, στην πεδιάδα της Μεσαράς, ο Στ. Ξανθουδίδης ανέσκαψε δύο 
θολωτούς τάφους (∆ και Ζ) µε προθαλάµους (Xanthoudides1924,76, 77/ Petit 1990, 
50). Μέσα στον θόλο Ζ και έξω από τον θόλο ∆, όπως επίσης και µέσα στους 
προθαλάµους του ∆ αποκάλυψε  οστά και θραυσµένα αγγεία, τα οποία  χρονολόγησε 
στη µεταβατική Π Μ ΙΙ-Μ Μ Ι περίοδο.  
 
Στην ίδια περίοδο χρονολόγησε ο Στ. Ξανθουδίδης τα υπολείµµατα ταφών, 
θραυσµένα  αγγεία και οστά, που αποκαλύφθηκαν εσωτερικά και εξωτερικά θολωτού 
τάφου στο Πορτί (Xanthoudides 1924, 56/ Petit 1990, 51). 
 
 Στο χωριό Βάλι, ανατολικά της Γόρτυνας, ήρθαν στο φως ταφές σε πίθους, µέσα σε 
θολωτό τάφο που ανέσκαψε ο Μαρινάτος (Petit 1990, 52). ∆υστυχώς, δεν υπάρχει 
περιγραφή των ευρηµάτων, ενώ ασαφής είναι η προτεινόµενη χρονολόγηση από την 
ΠΜ έως και την ΥΜ περίοδο. 
 
Στα ΒΑ της Γόρτυνας, στη θέση Βορού, µέσα στους δύο θολωτούς τάφους και στα 
εξωτερικά διαµερίσµατα του ενός από αυτούς, που χρονολογούνται από την ΠΜ ΙΙΙ 
έως και τη ΜΜ Ι περίοδο, περιέχονταν ταφές σε αγγεία και σε λάρνακες (Μαρινάτος 
1930-1931, 136-154, εικ.2, 8, 9, 11, 12, 14/ Petit 1990, 53). 
Στο εσωτερικό του θόλου Β (Σχ. 21) αποκαλύφθηκαν  τεµάχια πίθων και µία λάρνακα 
µε έναν νεκρό, στη ΒΑ πλευρά του τάφου. Στη βόρεια πλευρά, υπήρχε ένας µεγάλος 
πίθος µε οριζόντια κλίση, µε το στόµιο προς Α, που περιείχε τεµάχια οστών. Ενώ στη 
δυτική πλευρά, βρισκόταν ένας όρθιος πίθος µε έναν νεκρό και τρία αγγεία. Τέλος 
στη νότια πλευρά, ήταν ανεστραµµένος ένας µεγάλος σκύφος µε πρόχυση, ο οποίος 
περιείχε τον σκελετό ενός βρέφους. Κοντά του υπήρχαν δύο πίθοι, ο ένας πάνω στον 
άλλο (στόµιο µε στόµιο), που περιείχαν έναν νεκρό. Με τις ταφές αυτές συνδέονται 
26 αγγεία, τα οποία ήταν διάσπαρτα µέσα στον τάφο. Έξω από τον τάφο βρέθηκαν, 
ακόµη, ένας πίθος ανεστραµµένος, ο οποίος περιείχε έναν ανθρώπινο σκελετό και 
τµήµατα καµένων οστών, καθώς και τεµάχια άλλου πίθου. 
Στο εσωτερικό του θόλου Α αποκαλύφθηκαν ταφές σε πίθους, κατά κανόνα όρθιους, 
σε λάρνακες και σε µικρότερα χυτροειδή αγγεία (Εικ. 40α,β). Οι πίθοι ήταν λίγοι και 
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συγκεντρωµένοι, κυρίως, στο βόρειο µισό του τάφου και συχνά έφεραν πώµα. Σπάνια 
περιέχονταν άλλα ευρήµατα, πέρα από έναν σκελετό, µέσα στις σαρκοφάγους και 
τους πίθους.  
Το εξωτερικό διαµέρισµα ∆∆1 περιλάµβανε δύο πίθους όρθιους. Ο ένας έχει 
πρόχυση, ενώ ο άλλος χαρακτηρίζεται «κολοβόν πιθάριον». Περιείχε ακόµη ένα 
µικρό αγγείο, µε οστά παιδιού  και θαλάσσια όστρεα (Εικ.40 γ). 
Στο διαµέρισµα ∆∆2 περιέχονταν πίθοι µετρίου µεγέθους τοποθετηµένοι σε δύο 
επάλληλες σειρές, κάποιοι από τους οποίους ήταν κενοί. Στην κάτω σειρά βρίσκονταν 
δύο πίθοι όρθιοι και ένας ανεστραµµένος κάδος µε προχοή, µε δύο οριζόντιες και µία 
κάθετη λαβή,  στον οποίο είχε τοποθετηθεί ένας ακέφαλος σκελετός.  Μέσα σε  έναν 
άλλο πίθο ήταν ένας σκελετός και δύο κρανία, το ένα από τα οποία ανήκε σε παιδί. 
Ένας πίθος περιείχε δύο σκελετούς και δύο κύπελλα, και ένας άλλος έναν σκελετό 
και υπολείµµατα κρανίου. Σε µικρό χυτροειδές αγγείο βρέθηκαν τα οστά µικρού 
παιδιού.  
Το διαµέρισµα ∆∆3 περιείχε 7 ή 8 νεκρούς έξω από αγγεία, οι οποίοι συνοδεύονταν 
από λάρνακες και άλλα αγγεία.  
Μέσα σε κάποια αγγεία ο ανασκαφέας βρήκε λίθους οι οποίοι θεώρησε πως είχαν  
τοποθετηθεί πάνω στο νεκρό σώµα, µε σκοπό να το πιέζουν. 
 
Στην περιοχή Γαλανά Χαράκια Άνω Βιάννου, στην Ανατολική Κρήτη, σε 
κοιλότητες βράχων, ανασκάφηκαν δύο µεγάλοι θαλαµοειδείς τάφοι που 
χρονολογούνται στην ΠΜ ΙΙΙ- ΜΜ Ι περίοδο (Πλάτων 1954, 512/ 1956 , 416/ Petit 
1990, 53, 54). Περιείχαν συνολικά 32 ανεστραµµένους πίθους, του ίδιου τύπου, 
σχεδόν όλους µε εµπίεστη διακόσµηση και µε δύο σειρές λαβών στην περιφέρεια του 
στοµίου και της βάσης. Οι νεκροί ήταν θαµµένοι σε στάση συνεσταλµένη και συχνά 
τα οστά ήταν πολύ αναµοχλευµένα.  
Μέσα και έξω από τους πίθους εντοπίστηκε µεγάλος αριθµός ευρηµάτων, πολλά από 
τα οποία θεωρήθηκαν κτερίσµατα, αποδόθηκαν χρονολογικά στους προανακτορικούς 
χρόνους και πιο συγκεκριµένα στην ΠΜ περίοδο, και µερικά µόνο στην αρχή της 
ΜΜ περιόδου. 
 
Στα Γαλανά Χαράκια ή Μυρσίνη Σητείας, ένα πλήθος πιθοταφών αποκαλύφθηκαν 
στο εσωτερικό θολωτού τάφου, που χρονολογήθηκε από τον Ν. Πλάτωνα «στην 
τελευταία προανακτορική φάση» (Πλάτων 1959, 373/Petit 1990, 53). 
Στον ίδιο χώρο είχαν ενταφιασθεί πολλοί νεκροί, είτε µέσα σε αβαθείς βόθρους, είτε 
απευθείας πάνω στο δάπεδο του τάφου, ενώ παρατηρήθηκαν και σωροί οστών. Ο 
συνολικός αριθµός των ταφέντων υπολογίστηκε στους 60, ενώ ο αριθµός εκείνων,  
που τάφηκαν σε πίθους ή σαρκοφάγους, γύρω στους 25. 
Οι πίθοι ήταν διαφόρων τύπων. Πολλοί  έφεραν εµπίεστη σχοινοειδή διακόσµηση ή 
γραπτή διακόσµηση µε καταλειβάδες. Τις ταφές συνόδευαν αγγεία της µεταβατικής  
ΠΜ-ΜΜ περιόδου. Αναφέρονται ακόµη λεπίδες οψιανού, χάλκινα εργαλεία, 
σφονδύλια κ.ά.  
 
Στο Μαύρο Αυλάκι Κάτω Ζάκρου, σε σπήλαιο, που σχηµατίζεται σε απόκρηµνη 
πλευρά του βράχου,  βρέθηκαν πολλά τεµάχια πίθων και σαρκοφάγων αναµεµιγµένα 
µε πλήθος οστών, µε αγγεία και άφθονα θαλάσσια όστρεα (Πλάτων 1962, 167-
168/Petit 1990, 54). Η ανάµειξη και η διατάραξη αυτή οφείλεται στην αναµόχλευση 
που προκάλεσαν λαθρανασκαφείς. 
Τα λιγοστά αγγεία, που διέφυγαν της σύλησης χρονολογήθηκαν από τον Πλάτωνα 
στην Π Μ ΙΙΙ-Μ Μ ΙΑ περίοδο. 
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Στην εντυπωσιακή νεκρόπολη της Παχυάµµου, στην άµµο της παραλίας 
ανασκάφηκαν από τον Seager 6 λάρνακες και 213 ταφικοί πίθοι, στους οποίους 
προστέθηκαν άλλοι 5 κατά τις µεταγενέστερες ανασκαφές, το 1956 και το 1964, από 
τους Σ.Αλεξίου και Ν.Πλάτωνα (Seager 1916,  1-30, ιδιαίτερα 8-11, πιν. 22/Petit 
1990, 54-55/ Αλεξίου 1964, 441/ Πλάτων 1957, 339-340). Οι ταφές που περιέχονταν 
στα αγγεία καλύπτουν µια µεγάλη χρονική περίοδο, από την Π Μ ΙΙΙ έως και την Υ Μ  
Ι περίοδο. 
Στην ΠΜ ΙΙΙ ανήκει ένας περιορισµένος αριθµός παιδικών ταφών, που θεωρήθηκαν 
από τον ανασκαφέα πρωτογενείς, σε γραπτά αγγεία µικρού µεγέθους. Από το 
εξαιρετικά κακοδιατηρηµένο σκελετικό υλικό διαπιστώθηκε πως οι νεκροί ήταν 
θαµµένοι σε συνεσταλµένη στάση µε το κεφάλι προς τα κάτω. 
Τα αγγεία είχαν τοποθετηθεί ανεστραµµένα µέσα σε µικρούς λάκκους, σε βάθος από 
0.20µ έως και 2.50 µ. από την αρχική επιφάνεια. Συχνά, µεγάλες πέτρες τα 
συγκρατούσαν στη θέση τους. Γύρω από τα αγγεία βρέθηκαν διάσπαρτα κτερίσµατα.  
Πολλοί  πίθοι ήταν οργανωµένοι  σε συστάδες. 
Η σπανιότητα εύρεσης ολόκληρων διατηρηµένων σκελετών και ιδιαίτερα κρανίων 
οδήγησε την Petit στην υπόθεση, πως ίσως οι νεκροί ενταφιάζονταν τεµαχισµένοι 
(Petit 1990, 55).   
 
Στη  γειτονική νεκρόπολη του Σφουγγαρά, έχουν βρεθεί τόσο απλές ταφές, όσο και 
ταφές σε αγγεία (Εικ. 41 α,β), πολλά από τα οποία ήταν ανεστραµµένα. Ο αριθµός 
των ταφικών αγγείων φθάνει  τα 150. Σε αυτά προστίθεται και µία λάρνακα. 
Ωστόσο, το σύνολο των ταφών σε αγγεία χρονολογείται από τη ΜΜ Ι ως και την ΥΜ 
Ι περίοδο. Στην ΠΜ ΙΙΙ έχουν αποδοθεί µονάχα οι απλές ταφές (Hall 1912, 30, 45, 66/ 
Betancourt 1983, 43/ Petit 1990, 55). Οι Petit και Soles προτείνουν ως αρχή της 
χρήσης της νεκρόπολης την ΠΜ ΙΙΙ ή τη ΜΜΙ περίοδο (Petit 1990, 55/Soles 1988, 
51). 
 
 
7. Εγχυτρισµοί στην  Ανατολία 
 
Στα παράλια της Μικράς Ασίας, αλλά και στην ενδοχώρα, στη δυτική  και σχεδόν σε 
ολόκληρη την Ανατολία (Σχ. 22), έχει έρθει στο φως ένας µεγάλος αριθµός θέσεων 
µε ταφές σε πίθους (Wheeler 1974, 415-425, πιν.84 / Kamil 1982/ Ozguc 1948/Angel 
1976, 385-391). Τα πρωιµότερα παραδείγµατα χρονολογούνται στη Νεολιθική  
(Karkemish) και τη Χαλκολιθική Περίοδο (Alisar και Bakla Tepe). Ταφές σε αγγεία 
απαντούν σε όλη τη διάρκεια της Πρώιµης και συνεχίζουν και κατά τη Μέση Εποχή 
του Χαλκού (Gordion, Yanarlar). Είναι γνωστά εκτεταµένα νεκροταφεία πίθων 
(Εικ.43, 48-50) στις θέσεις Yortan (Kamil 1982), Babakoy (Bittel 1939-1941,1-
28/Kokten 1949, 812-14), Sardis-Eski Balikhane (Mellink 1970, 263, πίν. 42, εικ. 
8/Mitten 1968, 10/Mitten- Yϋgrϋm 1974/ Meric 1982, 45), Bozϋyϋk (Mellink 1985, 
553), Karatas Semayϋk (Wheeler 1974, 415-425) και Kusura (Lamb 1936). 
Πρόσφατες ανασκαφές στην περιοχή γύρω από τη Σµύρνη, στις θέσεις Liman Tepe 
(Erkanal-Gϋnel 1995, 263-279/ των ιδίων 1996, 305-327/των ιδίων 1997, 231-260), 
Bakla Tepe (Ozkan-Erkanal 1999) και Panaz Tepe (Erkanal 1988/ του ιδίου 1993, 
129-140) έφεραν στο φως και άλλα οργανωµένα νεκροταφεία και ταφές εντός των 
οικισµών (Εικ. 47α-γ). Άλλες εγκαταστάσεις µε πιθανότατα νεκροταφεία πιθοταφών 
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που συχνά απέχουν πολύ από τα παράλια και, όπου έχουν βρεθεί ταφές σε πίθους25 
είναι οι: Alissar, Ahlatlibel, Polatli, Sariyar, Karahϋyϋk-Konya, Kϋltepe, 
Ovabayindir, Beycesultan Hacilar, Gordion, Apolyant, Burdur, Karahisar-
Tavaz (Mellink 1988, 108), Balikesir, Tilkitepe, Alacahοyϋk, Eskiyapar, 
Yarikkaya, Lagina (Mellink 1977, 296), Harmanoren (Gates 1995, 221/Oszait 
1995), Sardis-Ahlatli Tepecic (Mellink 1970, 263, πίν.42, εικ.8/Mitten 1968, 
10/Mitten- Yϋgrϋm 1974/ Meric 1982, 45), λίµνη του Γύγη, Toygarli και Bereketli 
(Meric 1982, 45), Pekmez και Kuskalesi στην περιοχή Aphrodisias (Mellink 1970, 
263) και Balikesir (Εικ.44, 45).  
Πρόκειται συνήθως για οργανωµένα extra muros νεκροταφεία ενηλίκων και παιδιών.     
∆εν λείπουν, όµως, και intra muros ταφές βρεφών και παιδιών (Ovabayindir, Kusura, 
Beycesultan, Bakla Tepe). Στα οργανωµένα νεκροταφεία, οι τάφοι (που στο Karatas 
φθάνουν τους 500, στο Bozϋyϋk τους 200 και στο Yortan τους 107) είναι 
οργανωµένοι παρατακτικά, σε σειρές. Στο Karatas, τα παιδιά θάβονται είτε σε 
µεγάλους πίθους µαζί µε τους ενήλικες είτε µόνα τους σε µικρά αγγεία. 
Στις εγκαταστάσεις των Yortan, Karatas, Eski-Balikhane και Babakoy έχει 
παρατηρηθεί οµοιοµορφία ως προς τα έθιµα ταφής.  
Τα ταφικά αγγεία (κατά κύριο λόγο πίθοι), τα οποία ποικίλλουν σε ύψος από 0.20µ. 
έως  2.00µ. ή ακόµη και 2.15µ., τοποθετούνταν σε λάκκους µέσα στη γη, σε πλάγια 
θέση, µε το στόµιο σε ένα ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο από ό,τι η βάση, η οποία 
(τουλάχιστον στο Karatas) στερεωνόταν σε κοιλότητα, που ανοιγόταν στο φυσικό 
έδαφος (Εικ.42).  
Το στόµιο του πίθου ήταν, συνήθως, προσανατολισµένο στα Α. Το σώµα του νεκρού 
έµπαινε στον πίθο σε συνεσταλµένη στάση. Στο πλάι, συνήθως δίπλα και 
συνηθέστερα µπροστά στο στήθος του νεκρού τοποθετούνταν τα κτερίσµατα (Εικ.46, 
Σχ. 23). 
Πρόκειται συνήθως για αγγεία, κοσµήµατα, ειδώλια, όπλα και εργαλεία. Μετά την 
τοποθέτηση του σώµατος και των κτερισµάτων το στόµιο σκεπαζόταν µε λίθινη 
πλάκα ή ακόµη και µε πέτρες, τµήµατα αγγείων (Εικ. 51) ή και ολόκληρα αγγεία, 
όπως φιάλες. ∆ιάφορα υλικά µπορεί να έφραζαν το στόµιο των πίθων, π.χ. µικρού 
µεγέθους αγγεία στο Yortran και στο Karatas. Μετά το κλείσιµο του στοµίου, ο 
λάκκος γεµιζόταν µε χώµα έως την επιφάνεια του εδάφους. Στο Karatas, πάνω από το 
πώµα που έφραζε το στόµιο του αγγείου τοποθετούνταν επιπρόσθετα σωρός από 
πέτρες, ανάµεσα στις οποίες υπήρχαν συχνά αγγεία, που είχαν τοποθετηθεί πιθανώς, 
ως κτερίσµατα (Εικ. 52).  
Συνήθως, οι πίθοι περιείχαν πάνω από έναν νεκρό. Στα Karatas, Babakoy και στη 
λίµνη του Γύγη παρατηρήθηκαν διαδοχικές ταφές. Σχεδόν βέβαιη θεωρείται για 
αυτόν τον λόγο η σήµανση των τάφων. Κύκλοι από λίθους που παρατηρήθηκαν πάνω 
από τάφους στο Karatas, πιθανόν, αποτελούσαν ένα είδος σήµανσης (Εικ. 53).   
Όταν οι ταφικοί πίθοι είναι διακοσµηµένοι, φέρουν πλαστική διακόσµηση, 
σχοινοειδή, ή µε κοµβία, και σπανιότερα εγχάρακτη.  
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόθεση για την εξωτερική επάλειψη κάποιων αγγείων  µε 
ασβέστη (Kamil 1982, 14). 

                                                           
25 Για εκτενή βιβλιογραφία όσον αφορά στις  περισσότερες θέσεις, βλ. Wheeler 1974, 415-425. 
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Στο  νεκροταφείο στη θέση  Kusura, οι διαστάσεις των αγγείων είναι µικρότερες. Το 
µεγαλύτερο αγγείο φθάνει τα 1.40µ, ενώ το ύψος των περισσότερων δεν ξεπερνά το 
1.00µ. Επίσης, πέρα από τη συνηθισµένη θέση, συχνά ο νεκρός θάβεται µε το κεφάλι 
στον πυθµένα του πίθου, που είναι στραµµένος στα ∆. Ο προσανατολισµός αυτός 
είναι αντίθετος από εκείνον στα νεκροταφεία στις θέσεις Yortan, Karatas, Eski-
Balikhane και Babakoy. Τα κτερίσµατα είναι συνήθως µικρά αγγεία, τα αποία 
τοποθετούνται µέσα στον πίθο. Παρόλο που δεν παρατηρήθηκαν πολλαπλές ταφές, 
υπάρχουν ενδείξεις για σήµανση. 
Στη θέση Kusura, πέρα από τις ταφές σε πίθους, απαντούν και απλές ταφές σε 
λάκκους, σε κιβωτιόσχηµους τάφους, ή καλυµµένες µε τµήµατα πίθου. Έχουν βρεθεί, 
ακόµη, ταφές καλυµµένες µε πίθους κοµµένους στη µέση. 
Τα περισσότερα από τα νεκροταφεία που προαναφέρθηκαν χρονολογούνται στην 
ΠΕΧ Ι - ΙΙ, ενώ κάποια εµφανίζουν συνέχεια από τη Χαλκολιθική (Yortan, Babakoy, 
Alissar, Bakla Tepe). 
Οι παλαιότερες γνωστές ταφές σε αγγεία, δηλαδή δύο ταφές παιδιών, προέρχονται 
από το Beycesultan XXII, χρονολογούνται στην Τελική Νεολιθική και είναι 
επποµένως σύγχρονες µε εκείνες της Κεφάλας στην Κέα (Wheeler 1974, 418-420). Η 
προέλευση του εθίµου έχει αναζητηθεί και εκτός των ορίων της Ανατολίας, στην 
περιοχή της Συρίας και της Παλαιστίνης26. Ταφές σε αγγεία έχουν βρεθεί σε extra 
muros νεκροταφεία και στη ΝΑ Τουρκία (Goldman 1956) και ακόµη στη 
Μεσοποταµία, στο Ιράν (Strommenger 1971, 581-593) και στην Κύπρο (Niklasson 
1991). 
 
 

                                                           
26  Wheeler  ό.π, σηµ. 25. 
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Ι. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
1. Παρατηρήσεις, διαπιστώσεις,  συµπεράσµατα. 
 
Η προέλευση της συνήθειας της ταφής σε αγγεία 
 
Η εµφάνιση του υπό µελέτη τρόπου ταφής, τουλάχιστον στις Κυκλάδες, είχε στο 
παρελθόν χρονολογηθεί στην ΠΚ ΙΙΙ Β περίοδο, η οποία έπεται της ΠΚ ΙΙΙ Α 
περιόδου, εποχής αναταραχών και αλλαγών στην κεραµική, στην αρχιτεκτονική και 
στη µεταλλοτεχνία (Barber 1994, 29). Επειδή ορισµένα από τα νέα σχήµατα της 
κεραµικής, όπως και ο τύπος της αψιδωτής οικίας έχουν παράλληλα  στη Μικρά 
Ασία, οι αναταραχές και οι αλλαγές συνδέθηκαν µε την εισχώρηση νέων φυλετικών 
στοιχείων από την περιοχή αυτή και οι εγχυτρισµοί συσχετίστηκαν  µε τα εκεί ταφικά 
έθιµα (Barber 1994, 29, 86, 87). Στα µικρασιατικά παράλια και σε µεγάλο µέρος της 
ενδοχώρας της Ανατολίας, απαντούν πράγµατι µεγάλα νεκροταφεία µε τόσους 
ταφικούς πίθους, που παραπέµπουν σε οργανωµένη, αν όχι µαζική παραγωγή. Οι 
ταφές σε αγγεία συνηθίζονται σε όλη τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού και 
ιδιαίτερα στην ΠΕΧ Ι και στην ΠΕΧ ΙΙ, ενώ µεµονωµένα παραδείγµατα υπάρχουν 
ήδη από τα τέλη της Νεολιθικής και τη Χαλκολιθική περίοδο της Ανατολίας. 
Ωστόσο, πρώιµα παραδείγµατα έχουµε και από τον ελλαδικό χώρο, τόσο τον 
νησιωτικό όσο και τον ηπειρωτικό. Στην Αρχαιότερη Νεολιθική στην Αξό 
Γιαννιτσών, στη Νεότερη Νεολιθική στο Ραχµάνι, στη Σουφλί Μαγούλα και το 
σπήλαιο Σαρακηνού (καθώς και στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου και στο ∆ιµήνι µε τη 
διαφορά πως πρόκειται για καύσεις σε τεφροδόχα αγγεία) και στην Τελική Νεολιθική 
στην Κεφάλα της Κέας, στο Βαρθολοµιό της ΄Ηλιδας και στο Αλεποχώρι της 
Λακωνίας, διαπιστώνονται ήδη αποκρυσταλλωµένα κάποια κύρια χαρακτηριστικά 
αυτής της ταφικής πρακτικής. Στις Κυκλάδες, στη Μακεδονία και στην Πελ/νησο, ο 
εγχυτρισµός συνεχίζεται κατά την ΠΕΧ. 
Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανόν οι εγχυτρισµοί να αποτελούν ένα κοινό πολιτιστικό 
στοιχείο τόσο της Ανατολίας όσο και  των νησιών του Αιγαίου και της ηπειρωτικής 
Ελλάδας µε ταυτόχρονη εµφάνιση, άλλα διαφορετική, κατά τόπους, διάδοση και  
εξέλιξη. 
 
Γεωγραφική διάδοση 
 
Μία διαπίστωση που προκύπτει από την παράθεση των γνωστών έως τώρα 
περιπτώσεων εγχυτρισµού είναι η ευρεία διάδοσή τους στον χώρο και στον χρόνο.   
Ταφές σε αγγεία  στην ΠΕΧ έχουν βρεθεί στο Βόρειο Αιγαίο στη Μακεδονία (Άγιος 
Μάµας, Χαλκιδική), στο ΒΑ Αιγαίο (Τροία, Πολιόχνη, Θερµή), στα µικρασιατικά 
παράλια, µε εξέχουσες θέσεις το Bakla Tepe και το Liman Tepe, στο Α και ΝΑ 
Αιγαίο (Ασκληπιείο, Ηραίο), στις Κυκλάδες (Ακρωτήρι, Καλαµιά, Φυλακωπή,  
Παροικιά) και την Κρήτη. Επίσης στην Εύβοια (Μάνικα), στην Αίγινα (Κολώνα), στη 
Στερεά Ελλάδα (Ασκηταριό Ραφήνας, Κίρρα Φωκίδας, Πλατυγυάλι 
Αιτωλοακαρνανίας) και, στην Πελ/νησο στην Αργολίδα (Λέρνα), την Αχαϊα 
(Ελαιοχώρι), την Λακωνία (Παυλοπέτρι) και την Ηλεία (Ολυµπία και Στρέφι). Τέλος, 
στο Ιόνιο (Νυδρί Λευκάδας, Πελικάτα  Ιθάκης).  
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Χρονολογική διάδοση 
 
Η διάδοση της ταφικής αυτής πρακτικής στον χρόνο της προσδίδει τον χαρακτηρισµό 
του εθίµου, και  είναι ενδεικτική  για την ισχύ του. Κατά τη Μέση και Ύστερη Εποχή 
του Χαλκού, ταφές σε αγγεία εµφανίζονται µε µεγαλύτερη, µάλιστα, συχνότητα και 
πυκνότητα, σε ορισµένες τουλάχιστον περιοχές, όπως η Πελοπόννησος και άλλες 
περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας (Cavanagh-Mee 1998), η Κρήτη (Georgoulaki 
1996) και οι Κυκλάδες. Στη Μέση Εποχή Χαλκού χρονολογούνται οι εγχυτρισµοί 
στην Αγία Ειρήνη στην Κέα (Overbeck 1984/Overbeck-Overbeck 1979, 106-
121/Overbeck 1989, 184-205). Στο Ακρωτήρι της Θήρας, οι πρόσφατες ανασκαφές 
αποκάλυψαν δύο επιπλέον ταφές σε αγγεία, που χρονολογούνται στη ΜΚ περίοδο. Η 
µία, στο ΝΦΠ 68 αφορά το κεφάλι, µονάχα, µιας νέας γυναίκας µέσα σε γραπτό πίθο. 
Η άλλη, στο ΝΦΠ 61 Α, περιλαµβάνει τα οστά ενός βρέφους,΄΄σκεπασµένα΄΄ µε µία 
φιάλη, κάτω από δάπεδο σπιτιού (Λανάρας 2003, 445-460).  
Ευρέως διαδεδοµένος είναι εξάλλου ο συγκεκριµένος τρόπος ταφής και κατά τους 
ιστορικούς χρόνους, από τα γεωµετρικά  έως και τα ρωµαϊκά και τα βυζαντινά 
χρόνια. Οι ταφές της ΠΕΧ ανήκουν στην πλειονότητά τους στο τελευταίο της τµήµα. 
Πρωιµότερες, χρονολογηµένες στην ΠΕΧ Ι, είναι οι ταφές στην Τροία (Τροία Ι), οι 
δύο ταφές στη Θερµή (Θερµή Ι), επίσης η µία από τις δύο ταφές στη Σάµο (Ηραίο Ι) 
και η ταφή στο Ελαιοχώρι Αχαϊας. Ακολουθεί η µία από τις δύο ταφές στη Μάνικα 
και εκείνες στο Στρέφι και το Πλατυγυάλι, που αποδίδονται στην ΠΕΧ ΙΙ. Στην ΠΕΧ 
ΙΙΙ έχουν χρονολογηθεί οι εγχυτρισµοί στη Φυλακωπή, στην Παροικιά και κάποιοι 
από το Ακρωτήρι, καθώς και αυτοί στην Πολιόχνη, ο δεύτερος από τη Σάµο (Ηραίο Ι 
V) και τη Μάνικα και οι εγχυτρισµοί από την Ολυµπία. Η Κίρρα και τα Πελικάτα 
έχουν χρονολογηθεί στην ΠΕΧ ΙΙ ή στην ΠΕΧ ΙΙΙ. Οι ταφές στο Ασκηταριό, στην 
Αίγινα, στο Παυλοπέτρι, στην Κω και στον Άγιο Μάµαντα Χαλκιδικής έχουν 
αόριστα τοποθετηθεί στην ΠΕΧ. Οι ταφές στο Νυδρί  και στις διάφορες θέσεις της 
Κρήτης ανήκουν στο τέλος της ΠΕΧ και στην αρχή της ΜΕΧ. Ειδικότερα για την 
Κρήτη, η χρονολόγηση στην ΠΕΧ ΙΙΙ δεν είναι καθόλου βέβαιη, καθώς σχεδόν όλες 
οι ταφές χρονολογούνται από την ΠΜ ΙΙΙ έως και τη ΜΜ Ι ή και ΙΙ και ΥΜ Ι µε 
µοναδική εξαίρεση την ταφή στα Νοπίγεια της ΠΜ ΙΙ περιόδου. Οι ταφές στην 
Ανατολία καλύπτουν όλη την ΠΕΧ. 
 
Χώροι  ταφών 
 
Οι ταφές σε αγγεία είτε είναι µεµονωµένες στον χώρο, είτε βρίσκονται µαζί µε άλλες, 
ανά συστάδες ή σε οργανωµένα νεκροταφεία. Οι ταφές που έχουν εντοπιστεί κάτω 
από δάπεδα σπιτιών ή γενικότερα εντός οικισµών αφορούν κατά κανόνα βρέφη ή 
παιδιά. Τέτοιες intra muros ταφές είναι εκείνες στην Αξό Γιαννιτσών, στο Ραχµάνι, 
στην Τροία, καθώς και η µία από τις ταφές στη Θερµή, εκείνες στην Πολιόχνη, στο 
Ασκηταριό, στο Πλατυγυάλι, στην Παροικιά και πιθανότατα και οι εννέα στη 
Φυλακωπή. Ως intra muros αναφέρονται οι εγχυτρισµοί στην Αίγινα, τη Λέρνα, την 
Κίρρα, στα Πελικάτα της Ιθάκης και στα Νοπίγεια Κισσάµου, χωρίς περισσότερες 
διευκρινίσεις. Αν στην κατηγορία αυτή συµπεριληφθεί και η αβέβαιη περίπτωση στο 
Στρέφι, τότε αυτή θα αποτελεί µια σπάνια περίπτωση ταφής ενήλικα στον οικισµό 
µαζί ίσως µε τα Πελικάτα.  Κάτω από δάπεδα σπιτιών βρέθηκε η ταφή στην Αξό, η 
µία από τις ταφές στην Τροία, οι δύο από την Πολιόχνη, εκείνη στην Παροικιά και οι 
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ταφές στο Πλατυγυάλι και, πιθανόν, και στη Φυλακωπή. Η ταφή στο Ασκηταριό είχε 
γίνει πάνω σε δάπεδο σπιτιού. 
Πιθοταφές extra muros, δηλαδή έξω από τους οικισµούς, συναντώνται ήδη στην 
Νεότερη Νεολιθική στο νεκροταφείο στη Σουφλί Μαγούλα. Στην ίδια περίοδο 
ανήκουν και οι καύσεις σε τεφροδόχα αγγεία στο ίδιο νεκροταφείο καθώς και σε 
εκείνο στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου. Ενώ το οργανωµένο νεκροταφείο της 
Κεφάλας στην Κέα µε τους κιβωτιόσχηµους τάφους και τις πιθοταφές ανήκει στην  
Τελική Νεολιθική.  Στην Ανατολία  απαντούν εκτεταµένα νεκροταφεία  πιθοταφών. 
Οι ταφές στη Μάνικα και στο Ελαιοχώρι έχουν επίσης βρεθεί σε θαλαµοειδείς 
τάφους νεκροταφείων. Σε θαλαµοειδείς κατασκευές, που πιθανότατα είναι τάφοι, 
βρέθηκαν και οι τέσσερις από τους οκτώ εγχυτρισµούς στο Ακρωτήρι. Αυτοί στον 
Άγιο Μάµαντα ανήκουν σε νεκροταφείο µαζί µε άλλα είδη ταφών (απλοί 
ενταφιασµοί και µία καύση µέσα σε αγγείο). Ένα από τα πέντε είδη ταφής αποτελούν 
οι εγχυτρισµοί στον τύµβο στο Νυδρί. Σε τύµβο βρέθηκε και ο ταφικός πίθος στο 
Τραγάνι Βαρθολοµιού στην Ηλεία. Στο Παυλοπέτρι Λακωνίας  δύο πιθανές ταφές, η 
µία σε πίθο, η άλλη µε κάλυψη από κοµµάτια πίθου έχουν εντοπιστεί σε 
κιβωτιόσχηµους τάφους. Επίσης σε κιβωτιόσχηµο τάφο (ταφή 23) βρέθηκε ο ένας 
από τους τέσσερις εγχυτρισµούς στην Κεφάλα. Στην Κρήτη οι ταφές σε αγγεία 
απαντούν συνήθως στο εσωτερικό θολωτών τάφων, ή στα εξωτερικά τους 
διαµερίσµατα, και σε ταφικά κτήρια (ή οστεοφυλάκεια). Σε δύο µάλιστα περιπτώσεις 
πίθοι και λάρνακες συνιστούν ολόκληρες νεκροπόλεις (Άγιος Μύρωνας Ηρακλείου 
και Παχυάµµος). Μεταγενέστερο είναι το παράδειγµα του Σφουγγαρά. Επίσης έχουν 
βρεθεί σε µεγάλες βραχώδεις κοιλότητες ή βραχοσκεπές και σε ταφικά σπήλαια. Σε 
σπήλαιο βρέθηκε και η ταφή στο Σαρακηνό. 
Αδιευκρίνιστοι είναι οι χώροι όπου βρέθηκαν η καύση στο ∆ιµήνι, οι ταφές στη Σάµο 
και στην Κω, η µία ταφή στη Θερµή (Θερµή Ι) και οι ταφές στην Ολυµπία, τρεις από 
τις οποίες πιθανόν βρέθηκαν κοντά σε σπίτια. 
Ο αποσπασµατικός χαρακτήρας της έρευνας στο Ακρωτήρι δεν επιτρέπει τον 
χαρακτηρισµό των χώρων όπου εντοπίστηκαν οι τέσσερις εκτός θαλάµων 
εγχυτρισµοί.  Ενώ πολλά ερωτηµατικά γεννά και η χωρική συνάφεια του εγχυτρισµού 
από την Καλαµιά: αν δεν αποτελεί προϊόν διατάραξης και έχει µεταφερθεί εκεί από 
κάπου αλλού- άγνωστο σε ποια χρονική στιγµή- ή  δεν έχει παρασυρθεί από νερά, θα 
µπορούσε να αποτελεί µια µεµονωµένη περίπτωση ταφής ή να ανήκει σε κάποιο 
άγνωστο νεκροταφείο της περιοχής. 
 
Μορφολογία ταφικών συνόλων (θέση αγγείου, κοιλότητες, τρόποι στερέωσης και    
κάλυψης) 
 
Τα ταφικά αγγεία τοποθετούνται συνήθως σε πλάγια ή οριζόντια θέση (Ανατολία, 
Κεφάλα/ταφές 31 και 32, Φυλακωπή, Πολιόχνη, Ηραίο Σάµου, Πλατυγυάλι, 
Ολυµπία, Βαρθολοµιό, Νυδρί, Άγιος Μάµας). Σπανιότερα τοποθετούνται όρθια 
(Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου,  Κεφάλα/ταφή 8, Ακρωτήρι, Παροικιά, Τροία και Κρήτη) 
ή ανεστραµµένα (µόνο στην Κρήτη έχουµε τρία παραδείγµατα, από τα Γαλανά 
Χαράκια Άνω Βιάννου, από τη θέση Βορού και από τη λίγο µεταγενέστερη 
νεκρόπολη του Σφουγγαρά, καθώς και παραδείγµατα τεφροδόχων αγγείων από την 
Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου).   
Σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν ληφθεί κάποια µέτρα για την καλύτερη και πιο 
ασφαλή στερέωση  των αγγείων και τη διαφύλαξη του περιεχοµένου τους. 
Πολλά αγγεία τοποθετούνται σε κοιλότητες (Σουφλί Μαγούλα, Πλατιά Μαγούλα 
Ζάρκου, Κεφάλα/ταφές 8,31,32, Φυλακωπή, Παροικιά, Ακρωτήρι, Πελικάτα, Άγιος 
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Μάµας, Νοπίγεια,  Ανατολία), που ανοίγονται στο έδαφος, συνήθως στον φυσικό 
βράχο.  
Πέτρες ή χαλίκια στερεώνουν το αγγείο στη θέση του (Κεφάλα/ταφή 31, 
Ακρωτήρι/ΝΦΠ 69, Παχυάµµος) ή συχνά το περιβάλλουν εξολοκλήρου ή τµηµατικά 
(Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου, Ασκληπιείο Κω, Άγιος Μάµας, Ολυµπία, Νυδρί, Θερµή 
Ι). Σε µία από τις ταφές στο Πλατυγυάλι (και ίσως στην ταφή στο ΝΦΠ 63 Α στο 
Ακρωτήρι) το ταφικό αγγείο περιέβαλλαν κοµµάτια άλλου αγγείου, ενώ στο Νυδρί, 
σε µία περίπτωση  περιβαλλόταν από χώµα και σε µία άλλη, πέτρες είχαν τοποθετηθεί 
µπροστά από το στόµιό του.  
Λίθινες πλάκες (Παροικιά, Ολυµπία, Νυδρί) ή κτιστές κατασκευές προστατεύουν 
συχνά τα ταφικά αγγεία  (Ακρωτήρι, Ηραίο Ι). Στην Παροικιά, µεγάλη λίθινη πλάκα 
κάλυπτε την κοιλότητα στην οποία ήταν τοποθετηµένη η  χυτροπρόχους. Στο Ηραίο Ι 
δύο πλάκες ήταν τοποθετηµένες κάτω από τον πίθο. Στο Ηραίο ΙV τον ταφικό πίθο 
όχι µόνο περιέβαλλε κτιστή κατασκευή, αλλά τον κάλυπταν επιπρόσθετα και λίθινες 
πλάκες. Στην Κεφάλα, πέτρες περιέβαλλαν το αγγείο της ταφής 32, και πλάκες το 
κάλυπταν. Πλάκες και πέτρες κάλυπταν πιθανόν το στόµιο του ταφικού πίθου στο 
Βαρθολοµιό. 
Ειδικότερη µέριµνα παρατηρείται  για την κάλυψη του στοµίου του ταφικού αγγείου, 
ιδιαίτερα όταν αυτό είναι ευρύ. Συνηθέστερα ΄΄πώµατα΄΄ αποτελούν άλλα µικρότερα 
αγγεία (Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου), συνηθέστερα ανοιχτού σχήµατος, όπως οι φιάλες 
(Φυλακωπή, Πολιόχνη, Πλατυγυάλι, Νυδρί, Ανατολία ), ή τµήµατα αγγείων (Αξός, 
Ακρωτήρι/ΝΦΠ 69,63 Α και 18, Ολυµπία, Νυδρί, Ανατολία) ή και λίθινες πλάκες 
(Ανατολία, Ηραίο Ι και ΙV,  Κεφάλα/ταφές 8, 31 και 32, Ακρωτήρι/ΝΦΠ 6 και ΝΦΠ 
68, Νυδρί, Νοπίγεια). Σπανιότερη είναι η κάλυψη του στοµίου µε πέτρες και λάσπη 
(Ακρωτήρι/ΝΦΠ 69, Πλατυγυάλι, Ανατολία), µε πηλό ή πηλό και τµήµα αγγείου 
(Νυδρί), µε χώµα και κοµµάτια πίθου (Ολυµπία) ή µε πέτρες και κοµµάτια πίθου 
(Στρέφι). Στην Κρήτη απαντούν και κανονικά πήλινα πώµατα. 
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για τους εγχυτρισµούς στο Ακρωτήρι. Οι έξι  από τις 
οκτώ ταφές (οι ταφές από τα ΝΦΠ 6, ΝΦΠ 63 Α, ΝΦΠ 18, ΝΦΠ 68 και οι  δύο από 
το ΝΦΠ 69) µοιάζουν πράγµατι ιδιαίτερα φροντισµένες. Και τα έξι αγγεία, που τις 
περιείχαν βρέθηκαν όρθια κατά χώραν, σκεπασµένα µε΄΄πώµατα΄΄και καλά 
στερεωµένα. Τέσσερα από αυτά συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε περισσότερο ή 
λιγότερο φροντισµένες κατασκευές.      
 Στο ΝΦΠ 6, το αγγείο ήταν τοποθετηµένο σε κοιλότητα διαµορφωµένη µέσα στο 
χώµα και επενδεδυµένη µε λαξευµένους, αλλά και ακατέργαστους λίθους. Στρώση 
από λευκό αργιλώδη πηλό σκέπαζε από πάνω την κοιλότητα. Το στόµιο του αγγείου 
κάλυπτε κοµµάτι σχιστόπλακας. Κοντά στον εγχυτρισµό εντοπίστηκε επιφάνεια 
διαµορφωµένη µε κροκάλες, κοχλίδες και ακατέργαστους λίθους, που ερµηνεύτηκε 
ως δάπεδο ή εξέδρα. Στο ΝΦΠ 63 Α, ο ταφικός πίθος βρέθηκε σε µεγάλων 
διαστάσεων κοιλότητα του φυσικού βράχου. Όταν έγινε η ταφή, η κοιλότητα αυτή 
είχε επιχωσθεί, οπότε προφανώς ανοίχτηκε λάκκος για να υποδεχτεί το αγγείο. Τα 
δύο µεγάλα βότσαλα και το κάτω τµήµα κλειστού αγγείου που βρέθηκε 
ανεστραµµένο πάνω από τον πίθο πρέπει να του χρησίµευαν ως πώµα. Στο ίδιο 
στρώµα µε τη συγκεκριµένη ταφή,  βρέθηκαν δύο αδιάγνωστες πρόχειρες κατασκευές 
που ίσως να συνδέονται µε αυτή. 
Στο ΝΦΠ 18,  το ταφικό αγγείο βρέθηκε πακτωµένο µέσα στην επίχωση κοιλότητας, 
µπροστά από τοίχο. Στο ΝΦΠ 68, ο πίθος βρέθηκε σε επαφή µε το τοίχωµα του 
θαλάµου, ενώ στην άλλη του πλευρά προς Α ήταν κατακόρυφα τοποθετηµένη µία 
σχιστόπλακα. Το στόµιό του κάλυπτε επίσης µία σχιστόπλακα. Το αγγείο πατούσε σε 
επιφάνεια διαµορφωµένη µε µικρές πέτρες. 
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Στο ΝΦΠ 69, ο πρώτος εγχυτρισµός βρέθηκε µέσα σε βάθυνση στον φυσικό βράχο, 
καλά στερεωµένος µε πέτρες, βότσαλα και όστρακα. Τµήµα κλειστού αγγείου 
κάλυπτε το στόµιό του. Ο δεύτερος εγχυτρισµός πατούσε σε µικρή, αβαθή κοιλότητα, 
ενώ ακανόνιστου σχήµατος κατασκευή από λάσπη, πέτρες, βότσαλα και µικρά 
κοµµάτια βράχου τον περιέβαλλε και τον συγκρατούσε. Στρώση από λάσπη και 
πέτρες σφράγιζε το περιεχόµενο του αγγείου και έκλεινε το στόµιό του.  
Στο ΝΦΠ 58 Α, ο ταφικός πίθος δεν βρέθηκε στην αρχική του θέση. Φαίνεται πως 
ήταν τοποθέτηµενος πάνω σε δύο µεγάλες πέτρες και πως µια ξερολιθιά τον όριζε στα 
βόρεια. 
Ιδιαίτερα επιµεληµένες είναι και οι ταφές από τη Σάµο. Και οι δύο περιβάλλονταν 
από χτιστή κατασκευή και καλύπτονταν από λίθινες πλάκες. 
 
 
2. Ανάλυση ταφών/Ταφικά έθιµα 
 
Ορισµός της πιθοταφής (εγχυτρισµού). Παραλλαγές ταφών σε αγγεία (Καύση µέσα σε 
αγγείο, ταφή σε ήµισυ πίθου, απλός ενταφιασµός µε καλυπτήρια τµήµατα αγγείων) 
Κενοτάφια. 
 
 Πιθοταφή ή εγχυτρισµός ορίζεται η ταφή εντός πίθου ή άλλου αγγείου, συνήθως 
ευρύστοµου και χονδροειδούς όπως η χύτρα. Τα βασικά σχήµατα αποτελούν οι πίθοι 
και τα πιθοειδή, οι χύτρες και τα χυτροειδή. Πέρα από την κανονική ταφή σε πίθο, 
που αποτελεί την πλειονότητα των περιπτώσεων, κατά τη συγκέντρωση του υπό 
µελέτη υλικού, παρατηρήθηκαν ταφές σε µισό πίθο, καθώς και απλές ταφές, µόνο µε 
κάλυψη από τµήµατα πίθου. Αυτές συνιστούν, προφανώς, παραλλαγές της κανονικής 
πιθοταφής, εφόσον κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους είναι και πάλι ο πίθος. Ταφές σε 
µισό πίθο είναι γνωστές από το Στρέφι και τα Πελικάτα. Περισσότερες είναι οι 
περιπτώσεις, όπου η ταφή είναι απλή και ο νεκρός καλύπτεται µε κοµµάτια πίθου. 
Από τον ελλαδικό χώρο προέρχονται δύο παραδείγµατα, ένα από τον Άγιο Μάµαντα 
και ένα από το Ασκηταριό και πιθανόν ένα τρίτο από το Παυλοπέτρι. ∆ιαδεδοµένη 
είναι αυτή η πρακτική στην Ανατολία. 
Παραλλαγή της πρακτικής του εγχυτρισµού, ή συνδυασµό καύσης και εγχυτρισµού   
αποτελεί ίσως και η καύση µέσα σε τεφροδόχα αγγεία. Τέτοια αγγεία έχουν  βρεθεί 
στη Σουφλί Μαγούλα, στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου, στο ∆ιµήνι, στην Πολιόχνη 
και στον Άγιο Μάµαντα.  Σε καύση των οστών έχει αποδοθεί και η κακή διατήρηση 
των οστών στο Νυδρί, όπου σε κάποιες περιπτώσεις σώζονται ίχνη καύσης πάνω στα 
οστά, ενώ πολλές είναι οι ταφές που συνδέονται µε πυρές.  
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τέλος, οι περιπτώσεις εκείνες των πίθων χωρίς οστά, που 
αν δεν εξηγούνται από την καταστροφή τους λόγω των συνθηκών διατήρησης, ίσως 
να αποτελούν κενοτάφια, όπως συµβαίνει και µε τους άλλους τύπων τάφων. Αρκετοί 
είναι οι πίθοι, που βρέθηκαν άδειοι στον θολωτό τάφο Α στη θέση Βορού στην 
Κρήτη. Ένα άλλο παράδειγµα προέρχεται  από το Ασκληπιείο, όπου κοντά σε δύο 
πίθους µε πολλαπλές ταφές βρέθηκε ένας τρίτος, που περιείχε µόνο κτερίσµατα. 
Ανάλογη είναι πιθανόν η περίπτωση στο Παυλοπέτρι, όπου ένας άδειος πίθος που 
είχε τοποθετηθεί σε κιβωτιόσχηµο τάφο θεωρήθηκε ότι περιείχε ταφή βρέφους. 
 
Πρωτογενείς και  δευτερογενείς ταφές 
 
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι εγχυτρισµοί που αφορούν πρωτογενείς 
ταφές. Αναφέρθηκαν ωστόσο και οι  λιγοστές περιπτώσεις  δευτερογενών ταφών ή 
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ανακοµιδών σε πίθους ή άλλα αγγεία. Πρόκειται για µία ταφή στη Μάνικα, µία στο 
Πλατυγυάλι, για  κάποιες από τις ταφές στα Πελικάτα, πιθανόν, για κάποιες από τις 
ταφές στο Νυδρί και για αρκετές στην Κρήτη, όπου στις Αρχάνες συναντώνται συχνά 
αποθέσεις επιλεγµένων οστών και συνηθέστερα κρανίων µέσα σε αγγεία. 
 
Μεµονωµένες και πολλαπλές ταφές 
 
Όι πρωτογενείς πιθοταφές είναι στην πλειονότητά τους µονές. Πολλαπλές 
παρατηρήθηκαν στην Κεφάλα (ταφή 31), στο Ακρωτήρι (ΝΦΠ 6 και 69), στη Μάνικα 
(η µία από τις δύο ταφές), στην Κρήτη και στην Κω. Πολλαπλές είναι, συνήθως, οι 
ταφές στα νεκροταφεία µε πιθοταφές της Ανατολίας. 
 
Ηλικία νεκρών  
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, στα αγγεία που µελετήθηκαν ενταφιάζονταν βρέφη 
(Αξός, Κεφάλα, Ραχµάνι, Ακρωτήρι, Καλαµιά, Τροία, Θερµή/ η µία ταφή, Λέρνα, 
Ανατολία και πιθανόν Παυλοπέτρι) και παιδιά (Σουφλί Μαγούλα, Αλεποχώρι,  
Βαρθολοµιό, Φυλακωπή, Παροικιά, Ακρωτήρι, Πολιόχνη, Ηραίο, Κολώνα, Μάνικα, 
Κίρρα, Ολυµπία, Ασκηταριό, Πλατυγυάλι,  πιθανόν Πελικάτα, Νυδρί/οι περισσότερες 
ταφές, Κρήτη, Ανατολία). Για το ένα από τα δύο ταφικά αγγεία στη Θερµή 
αναφέρεται πως περιείχε ταφή εµβρύου. Κάποιες από τις καύσεις στην Πλατιά 
Μαγούλα Ζάρκου, αναφέρεται, πως ανήκουν σε παιδιά, ενώ η καύση από το ∆ιµήνι 
ανήκει σε νήπιο. Λιγότεροι είναι οι ενταφιασµοί ενηλίκων. Απαντούν στη Σουφλί 
Μαγούλα, στην Ανατολία, στο Στρέφι, στο Νυδρί, στην Κρήτη, στο Ακρωτήρι και 
πιθανόν στα Πελικάτα. Στη Σουφλί Μαγούλα βρέθηκαν µαζί µε ταφές παιδιών. Στην 
Ανατολία απαντούν µαζί µε ταφές παιδιών και βρεφών. Στο Ακρωτήρι εντοπίστηκε 
µία µονάχα ταφή ενήλικα (ΝΦΠ 58 Α), ενώ οι υπόλοιπες επτά είναι βρεφών και 
παιδιών. Στο Νυδρί οι εγχυτρισµοί περιέχουν και ενήλικες και παιδιά. Στα Πελικάτα 
εκτός από µία παιδική ταφή αναφέρονται τρεις τουλάχιστον ταφές παιδιών ή νεαρών 
ενηλίκων. Για τις ταφές στο Ασκληπιείο, στο Καλαµάκι και στον Άγιο Μάµαντα δεν 
γίνεται λόγος για την ηλικία των νεκρών. Για την ταφή στο σπήλαιο του Σαρακηνού 
αναφέρεται µονάχα πως ανήκει σε νεαρό άτοµο. Στο νεκροταφείο νε τις καύσεις στην 
Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου κάποιες καύσεις ανήκουν σε ενήλικες.  
Είναι αξιοσηµείωτο πως οι intra muros ταφές περιέχουν µόνο βρέφη και παιδιά µε 
έξαιρεση την πιθανή ταφή ενήλικα στο Στρέφι. Ενώ οι extra muros περιέχουν και 
παιδιά και ενήλικες. Στους θαλαµοειδείς τάφους στη Μάνικα και ακόµη και στις 
αδιευκρίνιστες θαλαµοειδείς κατασκευές του Ακρωτηρίου, τα αγγεία περιέχουν 
βρέφη ή παιδιά. Τέλος,  στην Κρήτη ο εγχυτρισµός αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο 
ταφής, κατεξοχήν, ενηλίκων. 
 
Στάση νεκρού, προσανατολισµός ταφών, σήµανση τάφων, κτερίσµατα, συνευρήµατα 
(βότσαλα, όστρεα, φυτικά κατάλοιπα) 
 
Οι νεκροί τοποθετούνται µέσα στα αγγεία σε συνεσταλµένη στάση σε αριστερή ή 
δεξιά κατάκλιση, άλλοτε µε το κεφάλι προς τα πάνω, κοντά στο στόµιο, άλλοτε προς 
τον πυθµένα. Κοινός προσανατολισµός αγγείων παρατηρήθηκε σε ορισµένα 
οργανωµένα νεκροταφεία της Ανατολίας. Σε άλλες θέσεις, όπου, επίσης, υπάρχει 
συγκέντρωση τάφων, όπως στην Κεφάλα, στο Νυδρί και στο Πλατυγυάλι, ο 
προσανατολισµός δεν είναι κοινός. Στο Karatas της Ανατολίας κυκλικές κατασκευές 
από λίθους πάνω από το χώµα, που σκέπαζε τους εγχυτρισµούς, έχει ερµηνευτεί ως 
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σήµανση,27 καθώς συνηθίζονταν οι διαδοχικές ταφές. Ως σήµα θεωρήθηκε και µία 
λίθινη πλάκα που κάλυπτε µία από τις ταφές που ανακάλυψε ο Doerpfeld. 
Σε πολλές περιπτώσεις εγχυτρισµών αναφέρονται κτερίσµατα (Βαρθολοµιό, 
Φυλακωπή- η µία ταφή-, Σάµος, Ηραίο Ι και ΙV, Κως, Κίρρα, Στρέφι, Πελικάτα, 
Πλατυγυάλι, Νυδρί- οι περισσότερες ταφές-, Άγιος Μάµας, Κρήτη, Ανατολία), χωρίς 
να λείπουν και οι ακτέριστες ταφές. Κτερίσµατα αναφέρονται και στις δευτερογενείς 
ταφές (Μάνικα, Πλατυγυάλι, Πελικάτα, Κρήτη). Συνήθως τοποθετούνται µέσα στα 
αγγεία, αλλά και έξω από αυτά και συχνά κοντά στο στόµιο των αγγείων. Τα 
συνηθέστερα κτερίσµατα είναι αγγεία (πιθανόν Βαρθολοµιό, Πλατιά Μαγούλα 
Ζάρκου, Φυλακωπή και Μάνικα, Σάµος/Ηραίο ΙV, Ασκληπιείο Κω, Κίρρα, Ολυµπία,  
Στρέφι, Πελικάτα, Νυδρί, Κρήτη, Ανατολία), αλλά και όστρακα αγγείων (Στρέφι, 
Νυδρί, Σάµος/Ηραίο ΙV), κοµµάτια ή λεπίδες οψιανού28 ή πυριτόλιθου (Στρέφι, 
Πελικάτα, Πλατυγυάλι, Νυδρί, πιθανόν  Ακρωτήρι/ΝΦΠ 69 και 18), κοσµήµατα 
(Ανατολία, Σάµος/Ηραίο Ι, Νυδρί, Μάνικα, Άγιος Μάµας, Πελικάτα), λίθινα ή 
χάλκινα εργαλεία (Πλατυγυάλι, Ανατολία), όπλα (Ανατολία, Νυδρί), σφονδύλια 
(Πελικάτα, Κρήτη/Γαλανά Χαράκια, πιθανόν Ακρωτήρι/ΝΦΠ 69) και ειδώλια 
(Ανατολία, Πελικάτα). Υπάρχουν παραδείγµατα µε δόντια και οστά ζώων 
(Φυλακωπή, Πελικάτα, Πλατυγυάλι) ακόµη και πέτρες (Κρήτη/Βορού), που ίσως 
αποτελούν απλά συνευρήµατα. Περίεργο εύρηµα αποτελούν οι σβώλοι καολίνη µέσα 
σε ταφικό αγγείο από την Τροία Ι. Μοναδικά, ίσως, θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ο µικρός µολύβδινος δακτύλιος και ο µικρός µολύβδινος πέλεκυς, 
που συνόδευαν την ταφή στο Ηραίο ΙV.  
Σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται συγκέντρωση πιθοταφών, όπως στη Φυλακωπή ή 
στο Νυδρί, διαπιστώνεται διαφοροποίηση ως προς την ποιότητα ή την ποσότητα των 
κτερισµάτων, που ενδεχοµένως να δηλώνει  κοινωνική διαστρωµάτωση. 
Συχνά µε τις ταφές συνδέονται θαλάσσια βότσαλα, που πιθανόν να παραπέµπουν σε 
τελετουργικά και δοξασίες σχετικά µε τη θάλασσα και τον θάνατο. Η άποψη αυτή 
έχει υποστηριχθεί από τον  Ντούµα (Doumas 2004, in press).  
Τα βότσαλα είναι εξάλλου πολύ συχνά στην επίστρωση δαπέδων στους 
κιβωτιόσχηµους τάφους στις Κυκλάδες (Doumas 1977, 45, 67-68). Στην Κεφάλα, 
στην ταφή 32 το ταφικό αγγείο είχε τοποθετηθεί πάνω σε στρώση από βότσαλα, ενώ 
στην ταφή 23 σε δάπεδο από µικρές πέτρες.  ∆άπεδα από βότσαλα συναντήσαµε και 
σε ταφές σε δύο παραθαλάσσιους οικισµούς εκτός Κυκλάδων, στο Πλατυγυάλι 
Αστακού και στον Άγιο Μάµαντα Χαλκιδικής. Στο Πλατυγυάλι, το ένα από τα 
τέσσερα ταφικά αγγεία ήταν τοποθετηµένο πάνω σε στρώµα από βότσαλα, ενώ στον 
Άγιο Μάµαντα δάπεδο από βότσαλα παρατηρήθηκε σε µία περίπτωση απλού 
ενταφιασµού µε κάλυψη, όµως, από κοµµάτια πίθου, σε έναν δεύτερο απλό 
ενταφιασµό µε κάλυψη από λίθινη πλάκα και ακόµη και κάτω από ένα ταφικό αγγείο, 
που δεν περιείχε ταφή, αλλά καύση. Στο Ακρωτήρι, στρώση µε βότσαλα 
παρατηρήθηκε στο εσωτερικό ενός ταφικού αγγείου (ΝΦΠ 69), ενώ θαλάσσια 
βότσαλα συνδέονται και µε άλλες ταφές, είτε ως στοιχεία κατασκευών (π.χ ΝΦΠ 6), 
είτε ως απλά, αδιάγνωστα ωστόσο, συνευρήµατα (ΝΦΠ 58 Α, 63 Α). Επίσης στην 
Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου τα τεφροδόχα αγγεία είχαν τοποθετηθεί πάνω σε στρώµα 
από χαλίκια. 
Στο ίδιο πλαίσιο δοξασιών, πιθανόν, να ανήκουν και τα θαλάσσια όστρεα. Θαλάσσια 
όστρεα έχουν βρεθεί σε παιδικές ταφές µέσα σε ταφικά αγγεία στη Φυλακωπή 
(πρόκειται µονάχα για τµήµα οστρέου και συνδέεται µε τη µοναδική κτερισµένη 
                                                           
27 Η σήµανση είναι πολύ συνηθισµένη στους ΠΚ κιβωτιόσχηµους τάφους (Doumas 1990, 93-95). 
28 Για τη διασύνδεση ευρηµάτων  από οψιανό (λεπίδες, πυρήνες) µε ταφικές πρακτικές, βλ. Carter 
1994, 127-144. 
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ταφή) και στην Κρήτη, στη θέση Βορού, και στο Μαύρο Αυλάκι, όπου βρέθηκε 
πλήθος οστρέων µαζί µε τεµάχια πίθων και οστά. 
Από τις ταφές στο Πλατυγυάλι προέρχονται κάποιες ενδείξεις για την ταφή 
(πρωτογενή και δευτερογενή) του νεκρού µαζί µε κάποια άλλα οργανικά υλικά. Σε 
δύο ταφές διαπιστώθηκε µικρή ποσότητα «ινώδους υλικού» και σε µία άλλη 
«απανθρακωµένη φυτική ύλη». 
 
 
Τα ταφικά αγγεία. Σχήµατα, διακόσµηση. Επεµβάσεις (επάλειψη µε ασβέστη, διάνοιξη 
οπών) 
 
Τα αγγεία που χρησιµοποιούνταν για τις ταφές ήταν αγγεία καθηµερινής χρήσης, 
γνωστά, τις περισσότερες φορές, από τους οικισµούς. Εποµένως ο χαρακτηρισµός 
τους ως ταφικών αναφέρεται στη χρήση και όχι στην εξ αρχής κατασκευή τους µε 
σκοπό την ταφή. Εξαίρεση  αποτελούν ίσως εκείνα στην Ανατολία, όπου –όπως έχει 
ήδη αναφερθεί- η µαζικότητα της παραγωγής τους πιθανόν να οφείλεται στον ταφικό 
τους προορισµό. 
Είναι γεγονός πως ο πιο διαδεδοµένος τύπος «ταφικού» αγγείου είναι ο πίθος. 
Ωστόσο, έχουν χρησιµοποιηθεί και άλλοι τύποι,  κλειστών (αµφορείς, υδρίες, 
πρόχοι), όσο και ανοιχτών (φιάλες, χύτρες, κάδοι). 
Πίθοι και πιθοειδή (που διαφέρουν από τους πίθους ως προς το ύψος, το µέγεθος  και 
το ευρύ τους στόµιο) αποτελούν τα κατεξοχήν αγγεία ταφής στις περισσότερες 
περιοχές (Αξός, Σουφλί Μαγούλα, Ραχµάνι, Σαρακηνό, Κεφάλα, Βαρθολοµιό, 
Αλεποχώρι, Φυλακωπή, Ακρωτήρι, Πολιόχνη, Σάµος, Κως, Αίγινα, Κίρρα, 
Ελαιοχώρι, Ολυµπία, Στρέφι, Λέρνα, Πελικάτα, Νυδρί, Αγ. Μάµας, Κρήτη, 
Ανατολία). 
 Στη Φυλακωπή και στην Κρήτη, µαζί µε τα πιθοειδή απαντούν και άλλοι τύποι 
αγγείων. Στη Φυλακωπή ως αγγεία ταφής είχαν χρησιµοποιηθεί δύο µικρού µεγέθους 
ευρύστοµα απιόσχηµα, µε σαλπιγγόσχηµη βάση και δύο επίσης, µικρού µεγέθους, 
µόνωτα στο σχήµα της χυτροπρόχου. Χυτροπρόχους ήταν και το αγγείο, που περιείχε 
τον εγχυτρισµό στην Παροικιά της Πάρου. Στην Κρήτη πέρα από τους πίθους 
χρησιµοποιήθηκαν µικρά χυτροειδή αγγεία, και σε µία περίπτωση κάδος. Οι 
λάρνακες, που αποτελούν ένα πολύ διαδεδοµένο ταφικό σκεύος στην Κρήτη, είναι 
καθαρά ένα τοπικό χαρακτηριστικό και θα πρέπει να αποσυνδεθούν από την ταφική 
πρακτική του εγχυτρισµού, του οποίου και αποτελούν µάλλον µια παράλληλη µορφή 
παρά µια παραλλαγή.  
Χύτρα µικρού µεγέθους αποτελεί το ένα από τα δύο ταφικά αγγεία στη Θερµή, ενώ  
το άλλο είναι µία πρόχους. Κλειστά είναι και τα αγγεία που χρησιµοποιήθηκαν στην 
Τροία. Και τα τέσσερα  είναι αµφορείς διαφορετικού τύπου. Υδρίες χαρακτηρίζονται 
δύο από τα ταφικά αγγεία στο Πλατυγυάλι και ένα στη Μάνικα. Η δεύτερη ταφή στη 
Μάνικα βρέθηκε σε φιάλη, ενώ µία ταφή στο Πλατυγυάλι σε βαθύ ανοιχτό αγγείο. 
Μοναδική είναι η περίπτωση του ∆ιµηνιού, όπου τα καµένα οστά νηπίου περιείχε ένα 
κύπελλο. 
Ένας µέσος όρος ύψους όσον αφορά στους πίθους και στα πιθοειδή είναι τα 0.30µ µε 
0.50µ., χωρίς να λείπουν και τα παραδείγµατα, όπου οι πίθοι ξεπερνούν το 1µ., όπως 
στο Βαρθολοµιό (1.25 µ.), στο Νυδρί (1.20µ.) και στην Κω (1.25µ. και 1.60µ.), ενώ 
στην Ανατολία φθάνουν µέχρι και τα 2.15µ. Τα µικρότερα αγγεία, υδρίες, αµφορείς 
και πρόχοι κυµαίνονται σε ύψος από τα 0.27µ. (πρόχους από Θέρµη) ως τα 
0.50µ.(υδρία από Πλατυγυάλι), ενώ τα βραχύτερα αγγεία είναι η χύτρα από τη Θερµή 
(0.125µ.) και η φιάλη από τη Μάνικα (0.105µ.). 
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Πολλά από τα ταφικά αγγεία φέρουν διακόσµηση γραπτή, εγχάρακτη ή πλαστική  
(Κεφάλα, Βαρθολοµιό, Φυλακωπή, Ακρωτήρι, Κρήτη, Θερµή Λέσβου, Ανατολία, 
Ολυµπία, Ελαιοχώρι Αχαϊας, Πελικάτα, Νυδρί, Άγιος Μάµας) ή έχουν καλά 
στιλβωµένη την εξωτερική τους επιφάνεια (Τροία, Ηραίο Σάµου). Στην Κεφάλα τα 
τρία από τα τέσσερα αγγεία (ταφές 23, 31, 32) φέρουν πλαστική διακόσµηση, ενώ ο 
πίθος από το Βαρθολοµιό έχει ανάγλυφη σχοινοειδή διακόσµηση. Στη Φυλακωπή 
µόνο τα δύο από τα οκτώ αγγεία, που βρέθηκαν µαζί και τοποθετούνται στην ίδια 
περίοδο, είναι κοσµηµένα µε γραπτό διάκοσµο. Στο Ακρωτήρι ένα (το αγγείο του 
ΝΦΠ 63 Α) από τα δύο αγγεία, που ανήκουν στην ύστερη ΠΚΙΙΙ ή πρώιµη ΜΚ 
περίοδο, φέρει εγχάρακτη διακόσµηση. Εγχάρακτη διακόσµηση φέρει και ένας από 
τους πίθους στα Πελικάτα. Στην Κρήτη, σε διάφορες θέσεις, (Γαλανά Χαράκια Άνω 
Βιάννου, Μυρσίνη Σητείας, Βρύση) είναι πολύ συνηθισµένη τόσο η γραπτή όσο και η 
πλαστική σχοινοειδής διακόσµηση. Στη Θερµή το ένα ταφικό αγγείο, µία πρόχους, 
έφερε δύο πλαστικά κοµβία. Στην Ανατολία συνηθίζεται η πλαστική, αλλά και η 
εγχάρακτη διακόσµηση. Πλαστική διακόσµηση φέρουν επίσης, ένα από τα τρία 
αγγεία των παλαιών ανασκαφών στην Ολυµπία, το µοναδικό ταφικό αγγείο από το 
Ελαιοχώρι, πέντε  πίθοι από το Νυδρί και οι πίθοι από τον Άγιο Μάµαντα. 
Σε δύο από τα ταφικά αγγεία στην Τροία παρατηρήθηκε επάλειψη µε ασβέστη. Σε 
ένα από αυτά, παχειά επίστρωση παρατηρήθηκε εσωτερικά και εξωτερικά (ταφή 5), 
ενώ στο άλλο (ταφή 6) µόνο στο εσωτερικό του αγγείου. Ανάλογες επισηµάνσεις έχει 
κάνει και ο Kamil για ταφικούς πίθους στην Ανατολία.  
∆ύο άλλου είδους επεµβάσεις στα κλειστά αγγεία µε στενό λαιµό είναι η αφαίρεση 
τµήµατος των τοιχωµάτων τους,   προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η ταφή (Τροία, 
Μάνικα) και η διάνοιξη οπών. Τέτοιου είδους επέµβαση έχει διαπιστωθεί σε ένα 
αγγείο από το Πλατυγυάλι και σε ένα ακόµη από το Ακρωτήρι. Η σκοπιµότητα των 
οπών αυτών, ίσως, να εξηγείται από την ανάγκη διαφυγής των υγρών του νεκρού 
σώµατος. Την ίδια χρησιµότητα µπορεί να είχαν και τα ταφικά αγγεία µε κρουνό (ένα 
από το Ακρωτήρι, ένα από την Τροία και ένα από το Νυδρί).  
 
 
3 α. Ο ταφικός πίθος στην εικονογραφία των προϊστορικών χρόνων 
 
Πίθοι µε ενδεχόµενο ταφικό χαρακτήρα έχουν αναγνωριστεί από κάποιους ερευνητές 
σε σφραγιστικά δαχτυλίδια της ΥΕΧ από την Κρήτη και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Στο 
βιβλίο του για την προϊστορική θρησκεία ο Persson αναλύει τρεις παραστάσεις σε 
σφραγιστικά δαχτυλίδια και τις ερµηνεύει ως σκηνές νεκρικού θρήνου και ταφικής 
λατρείας (Persson 1942, 33-39,171, εικ. 1-3). Η Μαρινάτου εντοπίζει επίσης το 
εικονογραφικό στοιχείο του πίθου, χωρίς να του προσδίδει όµως ταφικό χαρακτήρα 
(Marinatos 1990, 79-92). H Κόπακα συνδέει τους πίθους σε τρία τουλάχιστον 
σφραγιστικά δαχτυλίδια (από τα Καλύβια, το Σελλόπουλο και ένα που βρίσκεται 
στην Οξφόρδη) µε την αποθήκευση και το τελετουργικό του κρασιού (Κόπακα 2002, 
25-41). Αντίθετη άποψη έχει ο Warren, ο οποίος στη θέση του πίθου βλέπει είτε έναν 
βαίτυλο, είτε έναν πεσσόσχηµο λίθο (Marinatos 1990, 79-92). 
Απεικόνιση πίθου συναντάµε σε επτά σφραγιστικά δαχτυλίδια. 
Το πρώτο προέρχεται από την Κνωσό και βρίσκεται στο Ashmolean Museum, στην 
Οξφόρδη (Persson 1942, 171, εικ.1\Evans 1964, 842, εικ. 557). Μία γυναίκα 
παριστάνεται γονατιστή και σκυµµένη πάνω από έναν µεγάλο πίθο. Η στάση της 
δηλώνει θρήνο (Σχ. 24). Στα δεξιά του πίθου εικονίζεται ένας µεγάλος λίθος 
ελλειπτικού σχήµατος, πιθανόν ένας βαίτυλος και ένα δέντρο χωρίς φύλλα. Πίσω από 
τη γυναίκα, στα αριστερά της παράστασης, στέκεται µια άλλη γυναίκα και µπροστά 
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της, σαν να ίπταται, µια µικρού µεγέθους ανδρική µορφή µε τόξο στο αριστερό χέρι. 
Στον χώρο πάνω από τη σκυµµένη γυναίκα απεικονίζεται ένα µάτι ή χρυσαλίδα και 
ένα αυτί. Οι δύο µορφές πίσω από τη θρηνωδό ερµηνεύτηκαν από τον Persson ως 
επιφάνειες θεοτήτων, ενώ η όλη σκηνή ερµηνεύτηκε ως σκηνή θρήνου και αναµονής 
της ανάστασης του νεκρού.  
Το δεύτερο δαχτυλίδι προέρχεται από το νεκροταφείο στα Καλύβια, κοντά στη 
Φαιστό (Persson 1942, 171, εικ. 2/ Pini 1984, 114). Στο κέντρο της παράστασης 
εικονίζεται ένας άντρας σκυµµένος πάνω από έναν µεγάλο ωοειδούς σχήµατος λίθο, 
πιθανότατα έναν βαίτυλο29, να απλώνει τα χέρια του, µάλλον σε στάση θρήνου (Εικ. 
54). Στο ένα άκρο της παράστασης, δεξιά του λίθου µία γυναίκα που λυγίζει τα 
κλαδιά ενός δέντρου. Πίσω από τον άνδρα ένα πουλί, που πιθανόν αποτελεί την 
επιφάνεια κάποιας θεότητας. Στα αριστερά της παράστασης ένας  πίθος ή κατ’άλλους 
ένας βαίτυλος. 
Το τρίτο δαχτυλίδι προέρχεται από τον θολωτό τάφο του Βαφειού (Persson 1942, 
171, εικ.3/ Matz-Biesantz 1964, 219). Στα αριστερά της παράστασης εικονίζεται ένα 
δέντρο και ένας άνδρας που το κουνά (Εικ. 55). Κάτω από το δέντρο ένας πίθος 
ανεστραµµένος30. Στο κέντρο µια γυναικεία µορφή, και πάνω από αυτήν µια  
πεταλούδα, που χαρακτηρίστηκε από τον Evans (Evans 1964, 140) ως σύµβολο 
αθανασίας και ένα βουκράνιο. Στο άκρο της παράστασης, µια οκτώσχηµη ασπίδα 
κατά τοµή. Στον κενό χώρο πιο πάνω ένα κλαδί και µια παραλλαγή του συµβόλου του 
διπλού πέλεκυ ή συνδυασµός διπλού πέλεκυ και ιερού κόµβου (Marinatos 1990, 80). 
Μορφή αµέσως στα αριστερά της οκτώσχηµης ασπίδας ερµηνεύτηκε από τον Evans 
ως γυναίκα, που θρηνεί, ενώ ο Persson βλέπει έναν ιερό κόµβο και η Μαρινάτου ένα 
ένδυµα. 
Ένα τέταρτο χρυσό σφραγιστικό δαχτυλίδι προέρχεται από το Φουρνί των Αρχανών 
(Sakellarakis 1967, 280). 
Στα αριστερά της παράστασης ένας άντρας σκυµµένος πάνω από πίθο, τον οποίο  
φαίνεται να κρατά µε το ένα χέρι (Σχ. 25). Στο κέντρο, µια γυναίκα µε τη 
συνηθισµένη µεγαλοπρεπή εµφάνιση, και στα δεξιά ένας ακόµη άντρας που κουνά το 
δέντρο τραβώντας το από ένα του κλαδί. Ανάµεσα στα σύµβολα, που απεικονίζονται 
στον κενό χώρο διακρίνονται µία πεταλούδα και µία χρυσαλίδα. 
Στο πέµπτο δαχτυλίδι από το Σελλόπουλο (Popham-Gatling 1974, πίν.37A) ένα 
µεγάλου µεγέθους αντικείµενο που µοιάζει πολύ µε πίθο, απεικονίζεται στο ένα άκρο 
της παράστασης (Σχ. 26). Στο κέντρο, ένας άντρας σκυµµένος πάνω από έναν ωοειδή  
λίθο κοιτάζει πίσω του, όπου παριστάνεται ένα πουλί να πετάει κρατώντας κάτι31 στο 
ράµφος του. Στα αριστερά της παράστασης υπάρχει ένα δέντρο και στον κενό χώρο 
πάνω από τον άντρα ένα δυσδιάγνωστο σύµβολο 32. 
Απεικόνιση πίθου συναντάται σε δύο ακόµη παραστάσεις µε πιθανό θρησκευτικό 
χαρακτήρα. Σε δαχτυλίδι από την Κνωσό (Pini 1984, 15) απεικονίζεται ένας πίθος σε 
πλάγια θέση στα αριστερά της παράστασης (Εικ. 56). Στο κέντρο µια γυναίκα και στα 
δεξιά κατασκευή, που µοιάζει µε ιερό. 

                                                           
29 Ο Persson  αναγνωρίζει ταφικό πίθο στη θέση του λίθου (Persson 1942, 171). 
30 Η Μαρινάτου δεν θεωρεί πως ο πίθος είναι ανεστραµµένος και βλέπει το δέντρο να προβάλλει µέσα 
από αυτόν (Marinatos 1990, 80). 

31 Κατά τη Μαρινάτου πρόκειται για χρυσαλίδα (Marinatos 1990, 80). 
32 Από τη Μαρινάτου αναγνωρίστηκε ως κλαδί ή στάχυ (Marinatos 1990,80), ενώ  από τον Warren ως 
διάττων αστέρας (Warren 1990,195). 
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Σε δαχτυλίδι από την Αµνισό (Evans 1964, σχ. 147β) παριστάνεται ένα πλοίο, 
πιθανόν τη στιγµή της αναχώρησής του. Μπροστά από αυτό βρίσκεται ένα ζευγάρι 
που φαίνεται να το αποχαιρετά (Σχ. 27). Στα αριστερά της παράστασης, πίσω από το 
ζευγάρι, διακρίνεται ένας πίθος. Στον κενό χώρο πάνω από το πλοίο εικονίζονται, σε 
πολύ µικρότερη κλίµακα, µία γυναικεία µορφή που αποτελεί πιθανόν την επιφάνεια 
θεότητας, και ένα δέντρο. 
 
3 β.Ο ταφικός πίθος στην εικονογραφία των ιστορικών χρόνων 
 
Συχνή είναι η απεικόνιση πίθων µε ταφικό χαρακτήρα σε αγγεία των υστεροαρχαϊκών 
και κλασικών χρόνων. Στις απεικονίσεις αυτές οι πίθοι συνδέονται µε φτερωτές 
ψυχές. Σε αµφορέα του ζωγράφου του Bucci, του β΄ µισού του 6ου αι.π.χ., 
εικονίζονται ψυχές να αδειάζουν το περιεχόµενο δύο αγγείων µέσα σε  µεγάλο πίθο, 
που χάνεται µέσα στη γη (Εικ. 57). Παραδίπλα, ο Σίσυφος κυλά την  πέτρα του στον 
Άδη. Μοναδική είναι η απεικόνιση σε λευκή λήκυθο του 5ου αι. π.χ, του Ερµή δίπλα 
σε πίθο (Εικ. 58), από τον οποίο βγαίνουν φτερωτές ψυχές (Παπαχατζής 1972, 255). 
Η παράσταση αυτή απηχεί τελετή, που λάµβανε χώρα στα Ανθεστήρια, µία µεγάλη 
γιορτή στην Αττική των κλασικών χρόνων, από τις παλαιότερες και σηµαντικότερες 
γιορτές του ∆ιονύσου (Παπαχατζής 1972, 254-256). Επίσηµη ηµέρα των 
Ανθεστηρίων ήταν η 12η του µήνα Ανθεστηρίωνα, που λεγόταν Χόες. Η γιορτή όµως 
άρχιζε την προηγούµενη ηµέρα, που ονοµαζόταν Πιθοίγια, επειδή τότε για πρώτη 
φορά άνοιγαν οι πίθοι µε το καινούριο κρασί. Η τρίτη και τελευταία ηµέρα των 
Ανθεστηρίων ονοµαζόταν Χύτροι και ήταν αφιερωµένη στους νεκρούς και στον 
χθόνιο Ερµή, στους οποίους και γίνονταν προσφορές. Ονοµάστηκε έτσι από τις 
χύτρες, µέσα στις οποίες έβραζαν σιτάρι και άλλες τροφές και τις πρόσφεραν στις 
ψυχές. Μάλιστα το όνοµα ΄΄Ανθεστήρια΄΄, κατά µία άποψη, δεν σχετίζεται µε τα 
άνθη, άλλα µε το ρήµα ΄΄αναθέσσασθαι΄΄, που σηµαίνει την ανάκληση των ψυχών. Οι 
ψυχές, που έµπαιναν στα σπίτια από το βράδυ των Χοών και έµεναν µε τους 
ζωντανούς την ηµέρα των Χύτρων, αποπέµπονταν την επόµενη ηµέρα µε τη 
φράση:΄΄θύραζε, κάρες, ουκέτ΄Ανθεστήρια΄΄.  
 
4. Ο ταφικός πίθος στη µυθολογία 
 
Ο πλέον γνωστός µύθος στον οποίο θα µπορούσε ενδεχοµένως κάποιος να βρει µια 
διασύνδεση µε την πρακτική του εγχυτρισµού είναι εκείνος του Γλαύκου33, γιού του 
Μίνωα και της Πασιφάης. Σύµφωνα µε τον µύθο (Grimal 1991, 152), όταν ο Γλαύκος 
ήταν ακόµη παιδί και ενώ κυνηγούσε ένα ποντίκι, έπεσε µέσα σε έναν πίθο γεµάτο µε 
µέλι34 και πνίγηκε. Μετά από µακρά αναζήτηση, ο Μίνωας κατόρθωσε να τον βρεί 
χάρη σε µάντεις ή και στον ίδιο τον Απόλλωνα. Από τους Κουρήτες  έµαθε, πως 
µονάχα ένας άνθρωπος ήταν ικανός να ξαναδώσει ζωή στον Γλαύκο, εκείνος που θα 
µπορούσε να περιγράψει καλύτερα το χρώµα µιας συγκεκριµένης αγελάδας από τα 
κοπάδια του, η οποία άλλαζε χρώµα τρεις φορές την ηµέρα- από άσπρη γινόταν 
κόκκινη, έπειτα µαύρη- και ξανάρχιζε τον ίδιο κύκλο την επόµενη ηµέρα. Ο 

                                                           
33 Ανάλυση του µύθου κάνουν, µεταξύ άλλων, ο Persson (Persson 1942) και ο Salehi (Salehi  1986). 
34 Για τη σηµασία του µελιού και τη χρήση του κατά τον ενταφιασµό των νεκρών στους προϊστορικούς 
χρόνους, στο Αιγαίο, στη Μεσοποταµία και την Αίγυπτο βλ. Persson 1942, 15. 
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άνθρωπος αυτός ήταν ο Πολύειδος, γιος του Κοίρανου, ο οποίος απάντησε, πως η 
αγελάδα αυτή έχει το χρώµα των µούρων, αφού και εκείνα αρχικά είναι λευκά, µετά 
κοκκινίζουν, και όταν ωριµάζουν, είναι τελείως µαύρα. Ο Μίνωας κρίνοντας, πως ο 
Πολύειδος είχε λύσει το δύσκολο αίνιγµα, τον διέταξε να εµφυσήσει πάλι τη ζωή 
στον γιό του. Όταν τον έκλεισε στον τάφο µαζί µε το νεκρό παιδί, εκείνος αρχικά 
ήταν αµήχανος. Καθώς είδε, όµως, ένα φίδι να πλησιάζει το παιδί, από φόβο µήπως 
του κάνει κακό, το σκότωσε. Σε λίγο µπήκε ένα δεύτερο φίδι, που στη θέα του νεκρού 
φιδιού έφυγε και επέστρεψε έχοντας στο στόµα του ένα βότανο µε το οποίο και 
άγγιξε το ταίρι του. Εκείνο τότε αναστήθηκε αµέσως. Ο Πολύειδος άρπαξε γρήγορα 
το φυτό και έτριψε µε αυτό τον Γλαύκο, ο οποίος µε αυτόν τον τρόπο ήρθε ξανά στη 
ζωή35. Ο µύθος τελειώνει µε τον Πολύειδο να αποχωρεί για την πατρίδα του (το 
Άργος ή την Κόρινθο), δίχως να µεταδώσει στον Γλαύκο τη γνώση του, και παρά την 
απαίτηση του Μίνωα. 
Το όνοµα Γλαύκος συνδέεται µε την αθανασία και σε έναν άλλο µύθο, που διηγείται 
πως ο Γλαύκος, γιος του Σισύφου, είχε πιεί από κάποια πηγή, που το νερό της χάριζε 
την αθανασία. Επειδή κανείς δεν πίστεψε στην µεταµόρφωσή του, για να πείσει τους 
ανθρώπους, έπεσε στη θάλασσα και έγινε  θαλασσινός θεός (Grimal 1991, 151-152). 
Τον πίθο, όχι µε ταφικό χαρακτήρα, συναντάµε και σε  µύθο, που έχει να κάνει µε  
έναν από τους άθλους του Ηρακλή (Grimal 1991, 227-229). Ο Ευρυσθέας, ο οποίος 
είχε επιβάλλει στον ήρωα τους άθλους, από φόβο για τον Ηρακλή δεν παρουσιαζόταν 
ποτέ µπροστά του και τον είχε διατάξει ό,τι µετέφερε κάθε φορά από τους άθλους του 
να το αφήνει µπροστά στις πύλες της πόλης. Είχε επιπλέον φροντίσει να έχει έναν 
µπρούτζινο πίθο, τον οποίο και θα χρησιµοποιούσε ως έσχατο καταφύγιο, σε 
περίπτωση που θα δεχόταν επίθεση. Και πραγµατικά, όταν εµφανίστηκε µπροστά του 
 ο Ηρακλής, παραβαίνοντας τις εντολές του, φέρνοντάς του ζωντανό τον Ερυµάνθιο 
κάπρο, εκείνος από τον τρόµο του, κρύφτηκε στον πίθο. Σε  µελανόµορφο αµφορέα 
του δεύτερου µισού του 6ου αι. π.χ.(Εικ.59) και σε ερυθρόµορφη κύλικα του ύστερου 
6ου αι., µε την υπογραφή του Σκύθου, υπάρχει απεικόνιση του Ευρυσθέα κρυµµένου 
στον πίθο  (Εικ.60).  
Σε έναν τρίτο µύθο, εκείνο µε τις ∆αναϊδες, ο πίθος συναντάται στον Κάτω Κόσµο µε 
έναν ιδιαίτερο συµβολισµό. Σύµφωνα µε τον µύθο (Ρούσσος 1986, 172-176), οι γιοι 
του Αιγύπτου νυµφεύθηκαν τις κόρες του αδελφού του ∆αναού. Εξαιτίας της 
γνωστής έχθρας που χώριζε τα δύο αδέλφια, ο ∆αναός φρόντισε πριν την πρώτη 
νύχτα του γάµου να προµηθεύσει τις κόρες του µε µαχαίρια, προκειµένου να 
σκοτώσουν τους άντρες τους. Οι κόρες του υπάκουσαν µε εξαίρεση µία ή δύο. Οι 
φόνισσες εξαγνίστηκαν από την Αθηνά και τον Ερµή κατά µία εκδοχή, ενώ κατά µία 
άλλη παρέµειναν µιασµένες και καταδικάστηκαν στον Κάτω Κόσµο να προσπαθούν 
αιώνια να γεµίσουν µε νερό πίθους, οι βάσεις των οποίων ήταν τρύπιες. 
Σε έναν τέταρτο, τέλος, µύθο, (Grimal 1991, 240-241) ο Ήλιος στα ταξίδια του  
χρησιµοποιεί ένα µεγάλο και βαθύ σκεύος, που θα µπορούσε να είναι πίθος.  Κάθε 
πρωί, αφού προηγηθεί το άρµα της Αυγής, ο Ήλιος ξεκινά από τη χώρα των Ινδιών 
πάνω σε έναν στενό δρόµο που ακολουθεί τη µέση του ουρανού. Όλη τη µέρα τρέχει 
µε το άρµα του και το βράδυ φτάνει στον Ωκεανό. Τη διαδροµή κάτω από τη γη ή 
ακόµη και πάνω από τον Ωκεανό, που περιβάλλει τον κόσµο, την κάνει µέσα στο 
σκεύος αυτό, που φαίνεται να λειτουργεί σαν πλεούµενο. Σε ερυθρόµορφη κύλικα της 

                                                           
 
35 Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή του µύθου ο Γλαύκος αναστήθηκε από το ίδιο το µέλι που τον έπνιξε 
(Persson 1942, 61). 
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τεχνοτροπίας του ∆ούριδος από το πρώτο µισό του 5ου αι. π.χ. απεικονίζεται  το 
περίεργο σκεύος του Ήλιου και µέσα σε αυτό ο Ηρακλής  (Εικ. 61). 
 
5. Απόπειρα ερµηνείας της ταφικής πρακτικής του εγχυτρισµού 
 
Όπως φάνηκε από την παρουσίαση των διαφόρων περιπτώσεων εγχυτρισµού, είναι 
δυνατόν να προσδιοριστούν κάποια από τα γενικά χαρακτηριστικά του, παρόλο που 
δεν είναι πολλές οι διαπιστώσεις µε καθολική ισχύ σε όλες τις ταφές.  Η ερµηνεία της 
µορφής αυτής ενταφιασµού δεν είναι εύκολη, και δυσχεραίνεται επιπλέον από την 
αποσπασµατικότητα της έρευνας και τις ελλιπείς δηµοσιεύσεις. Ορισµένες περαιτέρω 
επισηµάνσεις, που µπορούν να γίνουν για τις πιθοταφές που παρουσιάστηκαν και να 
βοηθήσουν την προσπάθεια για µια ερµηνευτική τους προσέγγιση, είναι οι εξής:  
α) Στα αγγεία δεν θάβονται µονάχα µωρά και παιδιά αλλά και ενήλικες, αν και σε 
µικρότερο αριθµό. 
β) Μαζί µε τους εγχυτρισµούς βρεφών έχουν βρεθεί και απλές ταφές βρεφών σε 
λάκκους (Τροία).  
γ) Στο νεκροταφείο της Κεφάλας µόνο βρέφη έχουν ενταφιαστεί σε αγγεία, ενώ οι 
ενήλικες και τα παιδιά σε κιβωτιόσχηµους τάφους.  
δ) Στη Μάνικα, όπου ενήλικες και παιδιά θάβονται στους θαλαµοειδείς τάφους, οι 
δύο περιπτώσεις εγχυτρισµών έχουν θεωρηθεί ανακοµιδές, στο Πλατυγυάλι η µία 
περίπτωση εγχυτρισµού από τις τέσσερις συνολικά έχει χαρακτηριστεί ανακοµιδή, 
ενώ ανακοµιδές και όχι ταφές µέσα σε αγγεία προέρχονται επίσης από την Ιθάκη, τη 
Λευκάδα και την Κρήτη. 
ε) Στα πέντε παραδείγµατα οργανωµένων νεκροταφείων που εξετάστηκαν στον 
ελλαδικό χώρο (Κεφάλα, Σουφλί, Μάνικα, Καλαµάκι Ελαιοχωρίου, Άγιος Μάµας) οι 
ταφές σε αγγεία απαντούν µαζί µε άλλα είδη ταφών.  
στ) Μόνο στην Ανατολία υπάρχουν εκτεταµένα νεκροταφεία αποκλειστικά και µόνο 
µε πιθοταφές (τα νεκροταφεία πιθοταφών στην Κρήτη ανήκουν στην ΜΜ περίοδο).  
ζ) ∆εν υπάρχουν αγγεία προορισµένα για ταφική χρήση και µόνο, ούτε προτιµάται 
ένας συγκεκριµένος και καθιερωµένος τύπος αγγείου, τουλάχιστον στον ελλαδικό 
χώρο. Στην Ανατολία, αντίθετα, µπορεί να γίνει  λόγος για ειδική παραγωγή ταφικών 
αγγείων, αν λάβει κανείς υπ’ όψη του τα εκτεταµένα νεκροταφεία πιθοταφών. 
 η) Συνήθως, στους οικισµούς, κάτω από δάπεδα σπιτιών θάβονται µόνο βρέφη και 
παιδιά µέσα σε αγγεία (Παροικιά, Τροία, Θερµή, Πολιόχνη, Κίρρα, Λέρνα). Από την 
Τροία, ωστόσο, προέρχεται και απλή ταφή βρέφους κάτω από δάπεδο, ενώ το Στρέφι 
αποτελεί τη µοναδική γνωστή περίπτωση intra muros ταφής ενήλικα σε αγγείο. 
 Με βάση τις παραπάνω επισηµάνσεις,  µπορεί κανείς να συµπεράνει, ότι:  
- Η εικόνα των πιθοταφών στον νησιωτικό και στον ηπειρωτικό Αιγαιακό χώρο 

είναι αρκετά διαφοροποιηµένη από εκείνη στην Ανατολία. 
- Κατά κανόνα στο Αιγαίο θάβονταν βρέφη και παιδιά. 
- Οι εντός οικισµού ταφές αφορούν κατά κανόνα βρέφη και παιδιά. 
- Ενδεχοµένως, τα ίδια αγγεία εξυπηρετούν και άλλες ανάγκες πέρα από της 

ταφής. 
- Οι ταφές σε αγγεία αποτελούν ένα ξεχωριστό είδος ταφής και τύπο τάφου, που 

απαντά µεµοµωµένος ή, συνήθως, µαζί µε άλλους τύπους τάφων. 
- Συναντάται σε όλη τη διάρκεια της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού και δεν 

εµφανίζεται µόνο στο τέλος της. Ειδικότερα οι εγχυτρισµοί του Ακρωτηρίου, µε 
την προτεινόµενη χρονολόγησή τους, καλύπτουν πραγµατικά ένα µεγάλο κενό 
που υπήρχε ως τώρα στην ιστορία των Κυκλάδων, ανάµεσα στους εγχυτρισµούς 
της Κεφάλας και σε εκείνους της Φυλακωπής.  



 53

- Η ταφή σε αγγείο πιθανότατα υπαγορευόταν από κάποιας µορφής διάκριση. Στις 
περισσότερες θέσεις µια αιτία διάκρισης είχε φαίνεται να κάνει µε την ηλικία του 
νεκρού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κεφάλας, όπου τα βρέφη 
θάβονται στα αγγεία, ενώ οι ενήλικες και τα παιδιά στους κιβωτιόσχηµους 
τάφους. Άλλες διακρίσεις πιθανόν να αποτέλεσαν, κατά περιπτώσεις, το φύλο 
του νεκρού, η κοινωνική του θέση, ή η καταγωγή του. Η διάγνωση του φύλου 
προκύπτει από ανθρωπολογική µελέτη, που σπάνια παρατίθεται στις 
δηµοσιεύσεις, ενώ  η διάγνωση της κοινωνικής θέσης και της καταγωγής των 
νεκρών και  δύσκολη είναι  εν γένει σε µία ανασκαφή και ανέφικτη στο πλαίσιο 
της παρούσας εργασίας µε βάση τα γνωστά, ως τώρα, δηµοσιευµένα στοιχεία.  

Πάντως η επανάληψη χαρακτηριστικών στη µορφολογία των ταφικών συνόλων που 
µελετήθηκαν και η γεωγραφική και χρονολογική διάδοση της πρακτικής του 
εγχυτρισµού προσδίδουν σε αυτήν τη µορφή ενός ανθεκτικού εθίµου. 
Η συγκεκριµένη πρακτική, πέρα από την όποια λειτουργικότητα και ανάγκη για 
διαφοροποίηση, πρέπει να υπαγορεύτηκε και από άλλες πίστεις και δοξασίες, ίχνη 
των οποίων πολύ πιθανόν ανιχνεύονται στις µαρτυρίες της τέχνης  και στη µυθολογία.    
Προπάντων στην εικονογραφία των αιγαιακών σφραγιστικών δαχτυλιδιών της 2 ης 
χιλιετίας , σε πέντε από τα οποία απεικονίζονται πίθοι µαζί µε στοιχεία που προφανώς 
παραπέµπουν σε κάποιο τελετουργικό - όπως το δέντρο, ο βαίτυλος, το πουλί και 
διάφορα σύµβολα (βουκράνιο, διπλός πέλεκυς, ιερός κόµβος), η µεγαλοπρεπής 
γυναικεία µορφή, η µορφή σε στάση θρήνου, η µικροσκοπική φτερωτή ανδρική  
µορφή, οι χρυσαλίδες και οι πεταλούδες που τόσο θυµίζουν τις µεταγενέστερες 
φτερωτές ψυχές της λευκής ληκύθου. Σε µία περίπτωση, µαζί µε τον πίθο 
απεικονίζεται κατασκευή που πιθανόν αποτελεί ιερό. Ενώ σε µία άλλη ο πίθος 
εικονίζεται ίσως ανεστραµµένος, θυµίζοντας έντονα τους ανεστραµµένους ταφικούς 
πίθους, που έχουν ανασκαφεί σε νεκροπόλεις της Κρήτης και της Ανατολίας. 
 Η συνύπαρξη των χρυσαλίδων (µε τη γνωστή νοηµατική φόρτιση των ψυχών), 
πιθανών συµβόλων αθανασίας, µε ταφικούς πίθους στα προϊστορικά δαχτυλίδια και η 
συνύπαρξη των φτερωτών ψυχών, που επίσης συνδέονται µε την αθανασία, επίσης µε 
ταφικό πίθο, στη λευκή λήκυθο και στον αµφορέα του ζωγράφου του Bucci δεν 
πρέπει να είναι ούτε τυχαία, ούτε ασύνδετη µε το έθιµο του εγχυτρισµού και τις 
δοξασίες που θα το συνόδευαν. 
Άλλωστε, τη διάσταση της αθανασίας τη συναντάµε και στον µύθο µε τον Γλαύκο, ο 
οποίος έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς αναφέρεται στην εποχή του Μίνωα. Αξιοσηµείωτη 
είναι η σύνδεση του ονόµατος «Γλαύκος» µε την αθανασία σε δύο µύθους. Ενώ 
εντύπωση προκαλεί η παρουσία του πίθου και σε άλλους ελληνικούς µύθους. Στον 
έναν από αυτούς ο πίθος λειτουργεί ως κρυψώνα για τον Ευρυσθέα, ως χώρος 
ασφαλής, που τον προστατεύει από τον κίνδυνο που δεν είναι άλλος από τον Ηρακλή. 
Κατ’επέκταση, θα µπορούσε να δει κανείς µια απήχηση της πρακτικής του 
εγχυτρισµού, όπου ο πίθος λειτουργεί και πάλι ως ένα έσχατο καταφύγιο για τα 
βρέφη, τα παιδιά και τους ενήλικες,  τους οποίους και προστατεύει από έναν άλλο 
κίνδυνο, τον θάνατο. Στον µύθο µε τις ∆αναϊδες, ο πίθος δεν είναι ταφικός, ωστόσο, 
βρίσκεται στον Κάτω Κόσµο και συνδέεται και πάλι µε την αθανασία. Στον 
συµβολισµό αυτό παραπέµπει η αέναη ροή του νερού µέσα από τον πίθο των 
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∆αναϊδων, έναν  πίθο χωρίς κανονική βάση, που δεν έχει τέλος, όπως δεν υπάρχει 
τέλος και για το περιεχόµενο του, το νερό εν προκειµένω, αλλά και για τους 
ανθρώπους, όσον αφορά τους εγχυτρισµούς.  Στον µύθο µε τον Ήλιο, ο Ήλιος την 
ηµέρα  ταξιδεύει µε το άρµα του και την νύχτα στο ταξίδι του στον Κάτω Κόσµο, 
µέσα σε ένα σκεύος, που θα µπορούσε να είναι (σύµφωνα µε την απεικόνιση του στο 
αγγείο) αν όχι ένας ευρύστοµος πίθος, µία χύτρα. Και σε αυτόν τον µύθο δεν µοιάζει 
τυχαία η παρουσία του αγγείου στον Κάτω Κόσµο. ∆εν είναι δύσκολο να ανιχνεύσει 
κανείς τον υπαινιγµό για ένα άλλο ταξίδι, εκείνο του θανάτου, ενώ στη συνέχιση του  
ταξιδιού στον Ωκεανό και στην παρουσία µέσα στο αγγείο δύο αθανάτων, του Ήλιου 
και του Ηρακλή διαπιστώνεται και πάλι η διάσταση της αθανασίας. Σχεδόν σε όλους 
τους µύθους που προαναφέρθηκαν, και ιδιαίτερα στον µύθο µε τον νεκρό Γλαύκο, 
φαίνεται, πως βρίσκουµε αποκρυσταλλωµένη τη διασύνδεση του πίθου µε τον θάνατο 
και την αθανασία, που πιθανόν ερµηνεύει το έθιµο του εγχυτρισµού. 
Αρχικά η πίστη αυτή πρέπει να αφορούσε µόνο τα µικρά παιδιά. Ίσως επειδή ο χαµός 
ενός παιδιού και ιδιαίτερα ενός βρέφους36οπωσδήποτε βαραίνει συναισθηµατικά 
περισσότερο τον άνθρωπο από ό,τι ο χαµός ενός ενήλικα. Αυτό αποτελεί µια γενική 
παραδοχή, που δεν έχει να κάνει µε αρχαιολογικά δεδοµένα, αλλά µε την ανθρώπινη 
ψυχολογία. Επειδή ακόµη, µε εξαίρεση την Ανατολία, στην πλειονότητά τους οι 
νεκροί που θάβονται σε αγγεία κατά την ΠΕΧ, όταν ξεκινά ουσιαστικά και 
εξαπλώνεται η συγκεκριµένη ταφική πρακτική, είναι βρέφη και µικρά παιδιά. Επειδή, 
τέλος, αυτή την πληροφορία έχει σώσει και ο µύθος µε τον Γλαύκο. 
Την απήχηση της δοξασίας περί αθανασίας, όπως και τη σύνδεσή της µε την ταφική 
πρακτική του εγχυτρισµού, µπορεί κανείς να διαπιστώσει ακόµη και στα πολύ 
 µεταγενέστερα, κλασικά χρόνια στα Πιθοίγια και στους Χύτρους, τελετές των 
Ανθεστηρίων. Όυτως ή άλλως, όµως, επιβεβαιώνονται από την τέλεση του εθίµου 
ακόµη τότε, καθώς και αργότερα.  
Μπορεί να γεννά ερωτηµατικά και αντιδράσεις η συσχέτιση του εθίµου του 
εγχυτρισµού της ΠΕΧ µε τις παραστάσεις στα σφραγιστικά δαχτυλίδια της ΥΕΧ, τις 
απεικονίσεις σε αγγεία του 6 ου  και 5 ου αι. π.χ., τις γιορτές και τις δοξασίες των 
κλασικών χρόνων και τους µύθους που καταγράφηκαν από µυθογράφους ή 
ιστορικούς των ίδιων αλλά και των µεταγενέστερων χρόνων. Ωστόσο, τόσο τα ίδια τα 
αρχαιολογικά δεδοµένα, ιδιαίτερα όσον αφορά στη µακρά χρονική διάδοση του 
εθίµου, όσο και η ανθρώπινη ψυχολογία, ως προς τη σύνδεση του εθίµου µε τον 
θάνατο και την προσδοκία της αθανασίας, αποτελούν, πιστεύω, ισχυρά ερείσµατα, 
πάνω στα οποία µπορεί να πατήσει καλά η προτεινόµενη ερµηνεία. 
 
 

                                                           
36 Τις δοξασίες και τα έθιµα που σχετίζονται µε τον θάνατο και την ταφή ενός βρέφους πραγµατεύται  
η Scott  (Scott 1999). 
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Κατάλογος εικόνων 
 
1. Πιθοειδές αγγείο µε ταφή βρέφους από τον νεολιθικό οικισµό της Αξού Α 
(Χρυσοστόµου 1996, εικ.7, 8). 
2. Πιθοειδές αγγείο µε ταφή βρέφους από τη Σουφλί Μαγούλα (Χουρµουζιάδης 1973, 
εικ.132). 
3. Πιθοειδές αγγείο που περιείχε ταφή βρέφους από το Ραχµάνι (Wace-Thompson 
1912,  fig.7b). 
4 α. Το αγγείο της ταφής 8  από το νεκροταφείο της Κεφάλας στην Κέα. Πρόσθια 
όψη (Coleman 1977, πιν.78). 
4 β. Το αγγείο της ταφής 8 από το νεκροταφείο στην Κεφάλα. Πλαϊνή όψη (Coleman 
1977, πιν.78). 
5 α. Το αγγείο του τάφου 31 από την Κεφάλα (Coleman 1977, πιν.79). 
5 β. Ο τάφος 31 στο νεκροταφείο της Κεφάλας (Coleman1977, πιν. 63δ). 
6 α. Το αγγείο της ταφής 32. Κεφάλα (Coleman 1977, πιν.64). 
6 β. Το αγγείο της ταφής 32 in situ. Κεφάλα (Coleman 1977, πιν.64). 
7α. Το αγγείο της ταφής 32 από την Κεφάλα (Coleman 1977, πιν.79). 
7β. Ο τάφος 32 πριν την αφαίρεση λίθων και πλακών που τον κάλυπταν. Κεφάλα 
(Coleman 1977, πιν.64). 
8. Το αγγείο της ταφής 23 από την Κεφάλα (Coleman 1977, πιν.62). 
9. Barrel jar µε γραπτό σκοτεινόχρωµο διάκοσµο από τη Φυλακωπή (Dawkins-Droop 
1911, pl. V). 
10. Barrel jar µε γραπτό γεωµετρικό διάκοσµο λευκής βαφής από τη Φυλακωπή 
(Dawkins-Droop 1911, pl. IV). 
11. Μεγάλος ακόσµητος πίθος. Φυλακωπή (Dawkins-Droop 1911, pl.V). 
12. Ευρύστοµο απιόσχηµο πιθοειδές µε στενή επίπεδη βάση. Φυλακωπή (Dawkins-
Droop 1911,  pl IV). 
13. Mόνωτο αγγείο µε πόδι και σαλπιγγόσχηµη βάση. Φυλακωπή (Dawkins-Droop 
1911,  pl. IV). 
14. Ευρύστοµο απιόσχηµο αγγείο µε σαλπιγγόσχηµη βάση. Φυλακωπή (Dawkins-
Droop 1911, pl. IV). 
15. Μόνωτο αγγείο µε σαλπιγγόσχηµη βάση παρόµοιο µε το αγγείο που αποκάλυψε ο 
Rubensohn. Κάστρο Πάρου (Overbeck  
1989,  fig.44). 
16 α. Ο ταφικός πίθος από την Καλαµιά  (Marinatos 1969,  pl.8b). 
16 β. Ο ταφικός πίθος από την Καλαµιά σε λήψη από πάνω (Αρχείο Ανασκαφής 
Ακρωτηρίου Θήρας). 
16 γ. Ο ταφικός πίθος από την Καλαµιά. Πρόσθια όψη (Αρχείο Ανασκαφής 
Ακρωτηριού Θήρας). 
17 α. Αποκάλυψη του εγχυτρισµού στο ΝΦΠ 58 Α. Σε χαµηλότερο επίπεδο 
διακρίνονται λευκά βότσαλα  (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
17 β. Ο εγχυτρισµός στο ΝΦΠ 58 Α σε κοντινή λήψη. ∆ιακρίνονται οστά. (Αρχείo 
Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
17 γ, δ, ε. Το ταφικό αγγείο του ΝΦΠ 58 Α µετά την αποκατάστασή του. Λείπουν 
µεγάλο µερός από το σώµα, το στόµιο και οι λαβές (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου 
Θήρας).  
18 α. Το ταφικό αγγείο στο ΝΦΠ 6  in situ (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
18 β. Το ταφικό αγγείο του ΝΦΠ 6. Τµήµατα της πλάκας που έφραζαν το στόµιό του 
(Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
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18 γ. Το ταφικό αγγείο του ΝΦΠ 6 αποκατεστηµένο. Πρόσθια όψη. ∆ιακρίνονται 
ίχνη πυράς στο σώµα του εξωτερικά. (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
18δ. Ο ταφικός πίθος του ΝΦΠ 6 αποκατεστηµένος. Λήψη από πάνω (Αρχείο 
Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
18 ε. Ο ταφικός πίθος του ΝΦΠ 6 µετά την αφαίρεση των πλακών που κάλυπταν το 
στόµιό του. ∆ιακρίνονται οστά κρανίου (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
19 α. Αποκάλυψη του εγχυτρισµού στο ΝΦΠ 63 Α (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου 
Θήρας). 
19 β. Ο εχγυτρισµός του ΝΦΠ 63 Α in situ. ∆ιακρίνονται τα βότσαλα στο πάνω µέρος 
του αγγείου και τα όστρακα που το περιβάλλουν. Στα Α του αγγείου ορατή η κυκλική 
κατασκευή και στα Β του η σείρα λίθων (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
19 γ. Ο ταφικός πίθος του ΝΦΠ 63 Α αποκατεστηµένος. Λήψη από πάνω (Αρχείο 
Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
19δ. Ο ταφικός πίθος του ΝΦΠ 63 Α αποκατεστηµένος. Πρόσθια όψη (Αρχείο 
Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
20 α. Το ταφικό αγγείο στον θάλαµο του ΝΦΠ 18 in situ. Πίσω του ο τοίχος, στα Β 
και Α του κάποιες από τις κοιλότητες που διαµορφώνονται στον φυσικό βράχο 
(Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
20 β, γ. Το ταφικό αγγείο του ΝΦΠ 18 µε το περιεχόµενό του (Αρχείο Ανασκαφής 
Ακρωτηρίου Θήρας). 
21 α. Το ταφικό αγγείο στον θάλαµο του ΝΦΠ 68  in situ. ∆ιακρίνονται οι δύο λίθινες 
πλάκες, πάνω και στα Α του αγγείου (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
21β. Το ταφικό αγγείο του ΝΦΠ 68 αποκατεστηµένο. ∆ιακρίνονται τα ίχνη πυράς στα 
τοιχώµατά του (Ανασκαφή Ακρωτηρίου Θήρας). 
21γ. Το αγγείο του ΝΦΠ 68 σε λήψη από πάνω. ∆ιακρίνονται τα οστά της ταφής 
(Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
22 α. Ο πρώτος εγχυτρισµός στο ΝΦΠ 69 in situ. Στα ∆ του η επιφάνεια του 
πυροκλαστικού πετρώµατος εξοµαλυσµένη. Πίσω του στα Β τοίχος  και στα Β∆ 
κοιλότητα (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
22 β. Ο  πρώτος εγχυτρισµός στο ΝΦΠ 69. Στα ΒΑ του οι λίθοι που εξέρχονται από 
τον τοίχο εν είδει θεµελίου (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
22 γ. Ο δεύτερος εγχυτρισµός µέσα στον θάλαµο του ΝΦΠ 69 in situ (Αρχείο 
Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
22 δ. Ο δεύτερος εγχυτρισµός στον θάλαµο του ΝΦΠ 69 και η κατασκευή που τον 
περιβάλλει (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
22 ε. Ο τρίτος εγχυτρισµός στον θάλαµο του ΝΦΠ 69 in situ (Αρχείο Ανασκαφής 
Ακρωτηρίου Θήρας). 
23 α. Το ταφικό αγγείο του πρώτου εγχυτρισµού από το ΝΦΠ 69 µαζί µε το πώµα 
του. Λήψη από πάνω (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
23 β. Το ταφικό αγγείο του πρώτου εγχυτρισµού από το ΝΦΠ 69. Πρόσθια όψη 
(Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
23 γ. Το περιεχόµενο του ταφικού αγγείου του πρώτου εγχυτρισµού από το ΝΦΠ 69. 
∆ιακρίνονται οι σκελετοί των δύο βρεφών (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
24 α. Το ταφικό αγγείο του δεύτερου εγχυτρισµού από το ΝΦΠ 69. Πρόσθια όψη 
(Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
24β. Στρώση από λάσπη και βότσαλα στον πυθµένα του αγγείου του δεύτερου 
εγχυτρισµού από το ΝΦΠ 69 (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
24γ. Οπή στη βάση του αγγείου του δεύτερου εγχυτρισµού από το ΝΦΠ 69 (Αρχείο 
Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
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24δ, ε. Το αγγείο του δεύτερου εγχυτρισµού από το ΝΦΠ 69. Ορατή στρώση από 
χώµα και πέτρες στο στόµιο του αγγείου (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
25 α. Το τµήµα του αγγείου του τρίτου εγχυτρισµού από το ΝΦΠ 69 (Αρχείο 
Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
25 β. Το τµήµα του αγγείου του τρίτου εγχυτρισµού από το ΝΦΠ 69 µε το 
περιεχόµενό του (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας).  
26 α. Η ταφή 3 in situ .Τροία I (Blegen 1950,  πιν.149). 
26 β. Το αγγείο της ταφής 3 από την  Τροία Ι αποκατεστηµένο (Blegen 1950, 
πιν.229\35.734). 
27 α. Η ταφή 4 in situ. Τροία Ι (Blegen 1950,  πιν.150). 
27 β. Το αγγείο της ταφής 4. Τροία Ι (Blegen 1950,  πιν.229\36.683). 
28. To αγγείο της ταφής 5. Τροία Ι (Blegen 1950,  πιν.229\36.737). 
2 9 α. Η ταφή 6 in situ . Τροία Ι (Blegen 1950, πιν.151). 
29 β. Το αγγείο της ταφής 6. Τροία Ι (Blegen 1950, πιν.229\36.738). 
30. Η ταφή στο δωµάτιο 2 του κτηρίου Ε in situ . Θερµή Ι (Lamb 1936,  πιν.VII 3). 
31. Η ταφή από το Ηραίο Ι in situ (Milojcic 1961,  πιν.5, 2). 
32. Ο πίθος της ταφής από το Ηραίο ΙV (Milojcic 1961,  πιν.21,6). 
33 α, β. Οι δύο εγχυτρισµοί από το Ασκληπιείο στην Κω in situ (Morricone 1935, 
εικ.101, 102). 
34 α. Ο εγχυτρισµός στον τάφο 134 στη Μάνικα in situ (Σάµψων 1988, εικ.52). 
34 β, γ. Το αγγείο του εγχυτρισµού από τον τάφο 134 στη Μάνικα και το περιεχόµενό 
του (Σάµψων 1988, εικ.53 α, 54). 
35 α. Ο ταφικός πίθος από το Καλαµάκι Ελαιοχωρίου (Βασιλογάµβρου 1996-1997, 
εικ.36). 
35 β. Ο ταφικός πίθος από το Καλαµάκι Ελαιοχωρίου in situ µέσα στον θαλαµοειδή 
τάφο (Βασιλογάµβρου 1996-1997, εικ.12).  
36 α. Στρώµα από βότσαλα πάνω στο οποίο ήταν τοποθετηµένη ταφή. Άγιος Μάµας 
Χαλκιδικής (Παππά 1992, 481). 
36 β. Ταφή µε καλυπτήρια τµήµατα πιθοειδούς αγγείου. Άγιος Μάµας Χαλκιδικής 
(Παππά 1992, 482). 
37.Ο ταφικός πίθος από την περιοχή VI στα Πελικάτα Ιθάκης (Heurtley 1934-1935, 
28). 
38. To αγγείο της ταφής 1 από τον χώρο ΙΙ του Κ.Σ1 στο Πλατυγυάλι Αστακού 
(∆ελαπόρτα κ.α. 1988,  εικ.2, 16). 
39 α. Ο εγχυτρισµός που αποκαλύφθηκε κάτω από το δάπεδο του δωµατίου Γ in situ. 
Πλατυγυάλι Αστακού (Haniotis-Voutiropoulos 1996, 77-78). 
39 β. Το αγγείο µε τον εγχυτρισµό από το δωµάτιο Γ. Πλατυγυάλι Αστακού 
(Haniotis-Voutiropoulos 1996, 77-78). 
40 α, β,γ. Ταφικά αγγεία από το εσωτερικό του Θόλου Α στη Θέση Βορού 
(Μαρινάτος 1930-1931, 136-154). 
41 α, β. Ανεστραµµένα ταφικά αγγεία στην νεκρόπολη του Σφουγγαρά (Petit 1990, 
πιν.VIIIa,b). 
42. Ταφικός πίθος τοποθετηµένος µέσα σε κοιλότητα στο φυσικό έδαφος σε 
νεκροταφείο της Ανατολίας (Ozguc 1948,  εικ.18). 
43. Ταφή σε πίθο in situ  στο νεκροταφείο της Kusura (Ozguc 1948,  εικ. 22). 
44. Ταφη in situ από το Alacahoyuk της Ανατολίας (Ozguc 1948, εικ.20). 
45. Ταφή in situ από το Ahlatlibel της Ανατολίας (Ozguc 1948,  εικ.21). 
46. Νεκρός σε συνεσταλµένη στάση σε νεκροταφείο της Ανατολίας (Ozguc 1948, 
εικ.19). 
47 α-γ. Ταφές σε πίθους στο Bakla-tepe (Ozkan-Erkanal 1999,  εικ.7,15, 16). 
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48. Ταφή σε πίθο in situ στην Kusura  στην Ανατολία. ∆ιακρίνεται ο νεκρός σε 
συνεσταλµένη στάση (Ozguc 1948, εικ.24). 
49. Ταφή σε πίθο in situ στο νεκροταφείο της Kusura. ∆ιακρίνεται ο νεκρός σε 
συνεσταλµένη στάση (Ozguc 1948, 25). 
50. Ταφή σε πίθο in situ στο Babakoy στην Ανατολία. ∆ιακρίνεται η λίθινη πλάκα 
που έκλεινε το στόµιο του αγγείου (Ozguc  
1948, 21). 
51. In situ ταφή σε πίθο µε τµήµα αγγείου ως πώµα στο νεκροταφείο στο Karatas, 
στην Ανατολία. (Wheeler 1974,  εικ.85.5). 
52. In situ ταφή σε πίθο στο νεκροταφείο στο Karatas. Στο στόµιο του πίθου πέτρες 
και ανάµεσα τους ένα αγγείο (Wheeler 1974, εικ.85.6). 
53. Γενική άποψη του νεκροταφείου µε τους εγχυτρισµούς στο Karatas. ∆ιακρίνονται 
οι κύκλοι από λίθους (Wheeler 1974, εικ.85.7). 
54. Πίθος σε σφραγιστικό δαχτυλίδι από τη θέση Καλύβια στη Φαιστό (Marinatos 
1990, εικ.XXIII, 8). 
55.Ανεστραµµένος πίθος σε σφραγιστικό δαχτυλίδι από τον θολωτό τάφο του 
Βαφειού (Marinatos 1990,  εικ.XXII, 1). 
56. Πίθος σε σφραγιστικό δαχτυλίδι από την Κνωσό (Marinatos 1990,  εικ.XXIV,13). 
57. Μελανόµορφη παράσταση του ζωγράφου του Bucci µε ψυχές που αδειάζουν το 
περιεχόµενο δύο αγγείων µέσα σε έναν µεγάλο πίθο και τον Σίσυφο που κυλά την 
πέτρα του στον Άδη (Boardman 1980, εικ.198). 
58. Λευκή λήκυθος µε τον Ερµή ψυχοποµπό και ψυχές που βγαίνουν µέσα από έναν 
µεγάλο πίθο (Παπαχατζής 1972, σελ.295). 
59. Ο Ευρυσθέας κρυµµένος µέσα στον πίθο του σε µελανόµορφο αµφορέα (Grimal, 
1991, εικ.25).  
60. Λεπτοµέρεια από ερυθρόµορφη παράσταση µε τον Ηρακλή να φέρνει τον 
Ερυµάνθιο κάπρο και τον Ευρυσθέα κρυµµένο στον πίθο σε κύλικα µε την υπογραφή 
του Σκύθου (Boardman 1985, εικ.89). 
61. Ο Ηρακλής µέσα στο αγγείο που χρησιµοποιεί ο Ήλιος στα ταξίδια του στον 
Κάτω Κόσµο (Boardman 1985,  εικ.300). 
 
 



 72

Kατάλογος σχεδίων 
 
1α. Το αγγείο της ταφής 8 από το νεκροταφείο της Κεφάλας στην Κέα (Coleman 
1977, σχ.33). 
1β. Το αγγείο της ταφής 8 in situ δίπλα στον τάφο 4 στο νεκροταφείο στην Κεφάλα 
(Coleman 1977, σχ.18). 
2. Το αγγείο της ταφής 31 από την Κεφάλα (Coleman 1977, σχ.35). 
3. Το αγγείο της ταφής 32  από την Κεφάλα (Coleman 1977, σχ.12). 
4α. Ο τάφος 23 που περιείχε ταφή σε αγγείο στην Κεφάλα (Coleman 1977, σχ.21). 
4 β. Το αγγείο της ταφής 23 από την Κεφάλα (Coleman 1977, σχ.37). 
5. Εγχυτρισµός από τη Φυλακωπή (Dawkins-Droop 1911, σχ.1). 
6. Κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου του Ακρωτηρίου, όπου επισηµαίνονται µε 
αρίθµηση τα διάφορα φρέατα (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
7. Ο εγχυτρισµός στο ΝΦΠ 63 Α. ∆ίπλα του στα Α η κυκλική κατασκευή και αµέσως 
στα  Β του η σειρά λίθων (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
8. Ο τοίχος και η κοιλότητα  (Κ7) που περιείχε τον εγχυτρισµό στον θάλαµο του 
ΝΦΠ 18  (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
9. Ο εγχυτρισµός (Α 42) στον θάλαµο του ΝΦΠ 68 in situ. Κάτοψη (Αρχείο 
Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
10 α. O πρώτος εγχυτρισµός του ΝΦΠ 69 (όψη-τοµή). Η στρωµατογραφία του 
φρέατος στην ανατολική παρειά  (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
10 β. Ο πρώτος εγχυτρισµός του ΝΦΠ 69.  Κάτοψη (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου 
Θήρας). 
10 γ. Κάτοψη του θαλάµου στο ΝΦΠ 69 µε τους δύο εγχυτρισµούς (Α 17, Α 18) in 
situ (Αρχείο Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
10 δ. Όψη-τοµή του θαλάµου στο ΝΦΠ 69. Οι δύο εγχυτρισµοί in situ (Αρχείο 
Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας). 
11α. Ο τύπος του αγγείου της ταφής 5 (Blegen et. al. 1950, σχ.223b, C 1). 
11β. Ο τύπος του αγγείου της ταφής 4 (Blegen et. al. 1950, σχ. 223b, C 3). 
11γ. Ο τύπος του αγγείου της ταφής 3 (Blegen et. al. 1950, σχ. 223b, C 2). 
12 α. Οι δύο τύποι πρόχου στον έναν από τους οποίους ανήκει το αγγείο της πρώτης 
ταφής στη Θερµή (Lamb 1936, σχ.26). 
12 β. Ο τύπος της χύτρας στον οποίο ανήκει το αγγείο της δεύτερης ταφής στη Θερµή 
(Lamb 1936, σχ.26). 
13 α. Ο ταφικός πίθος από το Ηραίο Ι (Milojcic 1961, πιν.35.1). 
13 β. Ο ταφικός πίθος και η κατασκευή που τον περιβάλλει από το Ηραίο ΙV 
(Milojcic 1961, εικ.1). 
14 α. Κάτοψη του θαλαµοειδούς τάφου 134 µε την ταφή σε αγγείο στη Μάνικα. 
(Σάµψων 1988,  σχ.39). 
14 β. Το ταφικό αγγείο από τον θαλαµοειδή τάφο 134 στη Μάνικα (Σάµψων 1988, 
σχ.80). 
15 α. Κάτοψη του θαλαµοειδούς τάφου 168 µε την ταφή σε αγγείο στη Μάνικα 
(Σάµψων 1988,  σχ.62). 
15 β. Το ταφικό αγγείο από τον θαλαµοειδή τάφο 168 στη Μάνικα (Σάµψων 1988, 
σχ.82). 
16 α, β. Κάτοψη και όψη-τοµή του πίθου της ταφής 1 στην Ολυµπία (Doerpfeld 1935, 
εικ.15). 
16 γ,δ. Τοµή και κάτοψη της περιοχής όπου βρίσκεται η ταφή 1 στην Ολυµπία 
(Doerpfeld 1935,  εικ.4, 3). 
17. Όψη-τοµή του πίθου της ταφής 2 στην Ολυµπία (Doerpfeld 1935, εικ.17). 
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18. Οι τύµβοι R στο Νυδρί στη Λευκάδα (Souyoudzoglou-Haywood 1999, 20). 
19. Όψη-τοµή του τύµβου R 1 µε ταφή σε πίθο στο Νυδρί στη Λευκάδα (Doerpfeld 
1927, εικ.18). 
20. Χάρτης της Κρήτης, όπου επισηµαίνονται  οι θέσεις µε τους εγχυτρισµούς (Petit 
1990,  πιν.XIV). 
21. Το εσωτερικό του θολωτού τάφου Β σε κάτοψη, στη θέση Βορού (Petit 1990, πιν. 
Xb). 
22. Χάρτης της Ανατολίας µε κάποιες από τις θέσεις, όπου έχουν βρεθεί εγχυτρισµοί 
(Wheeler 1974, εικ.Ι). 
23. Σχεδιαστική αναπαράσταση ταφής σε πίθο σε νεκροταφείο της Ανατολίας (Ozguc 
1948, σχ.27). 
24. Απεικόνιση πίθου σε σφραγιστικό δαχτυλίδι από την Κνωσό (Marinatos 1990, 
πιν.XXII, 4). 
25. Απεικόνιση πίθου σε σφραγιστικό δαχτυλίδι από τις Αρχάνες (Marinatos 1990, 
πιν.XXIII, 9). 
26. Απεικόνιση πίθου σε σφραγιστικό δαχτυλίδι από το Σελλόπουλο (Marinatos 1990,  
πιν.XXII, 3). 
27. Απεικόνιση πίθου σε σφραγιστικό δαχτυλίδι από την Αµνισό (Marinatos 1990, 
πιν.XXIV, 14). 
 




















































































































