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ΠΡΟΛΟΓΟ 

H Μεηαπηπρηαθή απηή Δξγαζία Δηδίθεπζεο αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή ηεο πηζνηαθήο 

ζηελ Κξήηε, ην ππφινηπν Αηγαίν, θαη ηελ Αλαηνιία ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. Σν ζέκα 

εγγξάθεηαη ζην πιαίζην ηεο «Αξραηνινγίαο ηνπ ζαλάηνπ», κηαο θαηεχζπλζεο πνπ 

ππνδειψλεη, αθξηβψο, ηελ χπαξμε, απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

αηψλα, κηαο ζπζηεκαηηθήο ζρεηηθήο αλαιπηηθήο θαη ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Δξεπλεηέο πνηθίισλ εηδηθνηήησλ, αξραηνιφγνη θαη νζηεναξραηνιφγνη, θνηλσληνιφγνη 

θαη πνιηηηζκηθνί/θνηλσληθνί θαη θπζηθνί αλζξσπνιφγνη, πξνζπαζνχλ λα 

απνθσδηθνπνηήζνπλ, ν θαζέλαο κε ηα δηθά ηνπ επηζηεκνληθά εξγαιεία, δηαρξνληθνχο 

λεθξνχο - αιιά θαη ηηο θνηλφηεηεο ησλ δσληαλψλ πνπ ηνπο θξφληηζαλ. Έρνπλ έηζη 

γίλεη ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο θαη δηεπηζηεκνληθέο κειέηεο ηαθψλ θαη λεθξνηαθείσλ, 

θαη έρνπλ πξνθχςεη πνιπεπίπεδα θαη ζθαηξηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνζζέηνπλ 

πνιιά λέα ζηνηρεία ή/θαη αλαζεσξνχλ παιαηφηεξα. 

Απφ ην πνιχ πινχζην πξντζηνξηθφ ηαθηθφ πιηθφ επέιεμα ηηο ηαθέο ζε πίζνπο,  

ζε αγγεία δειαδή πξσηίζησο απνζεθεπηηθά πνπ πξννξίδνληαη λα ππεξεηνχλ ηε δσή- 

ηελ επηβίσζε. Ζ πηνζέηεζή ηνπο γηα λα θηινμελήζνπλ λεθξνχο δελ κπνξεί λα 

νθείιεηαη κνλάρα ζε πξαθηηθνχο αιιά θαη ζε ζπκβνιηθνχο ιφγνπο  πνπ αμίδεη λα 

αλαδεηεζνχλ ζπζηεκαηηθά. 

 Απφ ηε ζέζε απηή, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ απεξηφξηζηε επγλσκνζχλε κνπ 

ζηελ επηβιέπνπζα ηεο εξγαζίαο κνπ, θαζεγήηξηα Καηεξίλα Κφπαθα γηα ηελ ππνκνλή 

ηεο θαη, θπξίσο, γηα ηα εθηελή θαη νπζηαζηηθά ζρφιηα επί ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θαη γηα 

ην γεγνλφο φηη έζεζε ηνλ πήρε ςειά πξνθεηκέλνπ λα εμειηρζψ σο άλζξσπνο θαη σο 

εξεπλεηήο. Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηηο θαζεγήηξηεο Νέλα Γαιαλίδνπ θαη 

Ίξηδα Σδαρίιε πνπ ππήξμαλ ηα δχν άιια κέιε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηεο 

κειέηεο κνπ. Δπραξηζηψ, επίζεο, ηε Μαξίλα Παλαγησηάθε, επίθνπξε θαζεγήηξηα ζην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, γηα ηηο πνιχ ρξήζηκεο ππνδείμεηο ηεο φζνλ αθνξά ηε 

βηβιηνγξαθία γηα ηε Μ. Αζία. Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ ηνπο Luca 

Girella θαη Rosemary Joyce πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην αίηεκά κνπ γηα παξνρή άξζξσλ 

ηνπο. 

Σέινο, επραξηζηψ ηηο θίιεο κνπ Μίιιπ Νηθνινχ, Μαξία Πξεληάθε, Βάγηα 

Μαζηξνγηαλλνπνχινπ θαη Μπξηψ Παπνπηζάθε, θαζψο θαη ηνλ αδεξθφ κνπ Ηάθσβν 

γηα ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ παξείραλ ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο.  
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ΕΘΑΓΩΓΗ 

ηελ Αζθεηηθή ηνπ, ν Καδαληδάθεο γξάθεη: «Δξρφκαζηε απφ κηα ζθνηεηλή άβπζζν∙ 

θαηαιήγνπκε ζε κηα ζθνηεηλή άβπζζν∙ ην κεηαμχ θσηεηλφ δηάζηεκα ην ιέκε δσή».
1
 

θνπφο ηεο αξραηνινγίαο είλαη ε δσή, λα δψζεη δσή ζε αλζξψπνπο πνπ έδεζαλ θαη 

έδξαζαλ ζην παξειζφλ. Οη αλαζθαθέο, νη επηθαλεηαθέο έξεπλεο, ε κειέηε ησλ 

επξεκάησλ θαη ηα πνξίζκαηά ηεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλαζχλζεζε ησλ πεξαζκέλσλ 

θνηλσληψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο. Οη ηαθέο ζπκβάιινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζ’ 

απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, θαζψο νη ζσζηέο αλαγλψζεηο ηνπο πξνζθέξνπλ, θαη είλαη 

νμχκσξν, πνιπάξηζκεο, πνηθίιεο θαη άκεζεο πιεξνθνξίεο. 

 Οη ηαθηθέο πξαθηηθέο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδενινγία θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ. Δπεηδή, φκσο, είλαη δχζθνιν λα κηιήζεη θαλείο γηα 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ηδεαηνχ θφζκνπ ζηελ πξντζηνξία, ε κειέηε ησλ 

πξντζηνξηθψλ ηαθηθψλ πξαθηηθψλ ζπλίζηαηαη ζηελ ηππνινγία θαη ηελ θαηαζθεπή 

ησλ ηάθσλ, ζηε κεηαρείξηζε ησλ λεθξψλ, ζηα θηεξίζκαηα θαη ζηηο ελ δπλάκεη 

ζρεηηθέο ηειεηνπξγίεο. Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη έρνπλ ραζεί γηα πάληα 

ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ πιαηζίσλαλ ηνλ ζάλαην ζηελ αξραηφηεηα, φπσο είλαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηα ιφγηα πνπ ζπλφδεπαλ ηα ηαθηθά ηειεηνπξγηθά, ηα αληηθείκελα 

απφ θζαξηά πιηθά πνπ πιαηζίσλαλ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θ.ιπ. Ζ πξνζεθηηθή 

σζηφζν αλαζθαθή θαη θαη’ επέθηαζε κειέηε ησλ ηαθηθψλ θαηαινίπσλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ ελ κέξεη απνθξππηνγξάθεζε ζεκαληηθψλ φςεσλ ησλ θνηλσληψλ πνπ 

ηα παξήγαγε. 

 Δγρπηξηζκφο είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ λεθξνχ ζψκαηνο ζε έλα πήιηλν αγγείν 

σο πξσηνγελήο ή/θαη δεπηεξνγελήο απφζεζε, ή σο πξντφλ/ππφιεηκκα θαχζεο. 

Παηδηθέο ηαθέο ζε αγγεία, θάησ απφ ηα δάπεδα νηθηψλ, απαληνχλ απφ ηελ χζηεξε 6
ε
 

ρηιηεηία π.Υ. ζηελ ΝΑ Αλαηνιία, ηε Β πξία θαη ηε Μεζνπνηακία. ηελ Διιάδα, νη 

πξψηκνη εγρπηξηζκνί αλάγνληαη ζηε ΝΝ θαη βξίζθνληαη εθηφο νηθηζκψλ: πξφθεηηαη 

γηα θαχζεηο (Πιαηηά Μαγνχια Εάξθνπ, νπθιί Μαγνχια) ή θαλνληθνχο 

εληαθηαζκνχο (Κεθάια Κέαο, Αιεπνρψξη Λαθσλίαο). ηελ Αλαηνιία ηεο ΠΔΥ ηαθέο 

ζε αγγεία, θπξίσο ζε πίζνπο, ζπγθξνηνχλ πιένλ λεθξνηαθεία θαη κφλν βξέθε 

ζάβνληαη ζε αγγεία θάησ απφ ηηο νηθίεο - κε εμαίξεζε ηελ Κξήηε, ηέηνηεο παηδηθέο 

intramuros ηαθέο είλαη αξθεηά ζπρλέο θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηελ 3
ε
 ρηιηεηία. Γηα 

ηελ Αλαηνιία ν αξηζκφο ησλ πηζνηαθψλ κεηψλεηαη θαηά ηε ΜΔΥ, φπνπ 

                                                             
1 Καδαληδάθεο Ν., Αζθεηηθή, Δθδ. Καδαληδάθε, Αζήλα, 2007.  
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ραξαθηεξηζηηθή γίλεηαη ε θαχζε, ε νπνία δελ αληηθαζηζηά σζηφζν ηνπο άιινπο 

ηαθηθνχο ηχπνπο ηεο ΠΔΥ. Σελ ίδηα πεξίνδν, ε Αζίλε ζηελ Αξγνιίδα ζψδεη έμη 

intramuros παηδηθέο ηαθέο ζε πίζνπο, ελψ ηέηνηεο βξέζεθαλ θαη ζηνπο ΜΔ ηαθηθνχο 

ηχκβνπο. Ζ ΜΔΥ είλαη ε πεξίνδνο δηάδνζεο ηεο πξαθηηθήο απηήο ζηελ Κξήηε. Σέινο, 

ζηελ ΤΔΥ ε Αλαηνιία αθνινπζεί ηηο πξνεγνχκελεο ηαθηθέο παξαδφζεηο. Δλψ, δχν 

intramuros παηδηθέο ηαθέο ζε αγγεία αλαθέξνληαη απφ ηνλ Άγην ηέθαλν Λαθσλίαο. 

Πεξηζζφηεξα αλάινγα παξαδείγκαηα είλαη γλσζηά κέζα ζε νηθηζκνχο ζηελ Κξήηε 

(π.ρ. ζηνλ Πεηξά: πίζνο, ζην ίζη: δχν ππμίδεο, ζην Παιαίθαζηξν: θξαηήξαο, ζηε 

Φαηζηφ: δχν πίζνη)· ζπλερίδνληαη θαη νη extramural πηζνηαθέο, θαη πξνο ην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ αληρλεχνληαη θαη θαχζεηο.
2
 

 Μηα ζπλζεηηθή εξγαζία κε ζέκα ηηο ηαθέο ζε αγγεία απνηειεί έλα πνιχπινθν 

εγρείξεκα, κεηαμχ άιισλ, εμαηηίαο ηεο πιεζψξαο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

επξεία ρσξνρξνληθή ηνπο δηάδνζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηιέρζεθαλ πξνο εμέηαζε 

κφλν νη πηζνηαθέο ζηελ Κξήηε, ην ππφινηπν Αηγαίν θαη ηελ Αλαηνιία. Ζ κειέηε 

έδεημε φηη θάζε πεξηνρή δηακφξθσζε ηελ πξαθηηθή απηή ζχκθσλα κε ηνλ ραξαθηήξα, 

ηελ ηδενινγία θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο. Σα πνιιά θνηλά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 

αζθαιψο απνηέιεζκα ηεο γεηηλίαζεο αιιά θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

πηνζέηεζαλ ηελ πξαθηηθή απηή κέζα ζην ρξφλν. Παξακέλνπλ, βέβαηα, πνιιά 

εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαγσγή ηεο πηζνηαθήο, ηελ ελδερφκελε 

εγθαηάζηαζε πιεζπζκψλ πνπ ηεξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή απφ ηελ Αλαηνιή 

ζηνλ επξχηεξν αηγαηαθφ ρψξν θ.ιπ. Σν πηζάξη ζπλδέεηαη, πάλησο, ελ γέλεη κε ηνλ 

ζάλαην ζε κπζνινγηθέο παξαδφζεηο ησλ αλαηνιηθψλ ιαψλ θαη ησλ Διιήλσλ.
3
    

 Δπεηδή, φκσο, ε αξραηνινγία δελ ζηεξίδεηαη ζηε κπζνινγία αιιά ζηελ έξεπλα 

έλα ππνθεθάιαην ηεο εξγαζίαο είλαη αθηεξσκέλν ζηηο κέρξη ηψξα επηζηεκνληθέο 

παξαηεξήζεηο, ηηο απφςεηο θαη ηηο εξκελεπηηθέο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί σο 

πξνο ηηο ππφ κειέηε ηαθηθέο πξαθηηθέο. ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, κνινλφηη 

ηνλίδνληαη θαηά θαλφλα νη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπο, απνπζηάδνπλ 

                                                             
2
 Γαιιήο 1996, 171-174, Bintliff 2012, Düring 2011, McGeorge 2011, Treuil et al. 1996. 

 
3
 Γηα παξάδεηγκα, νη ιανί ηεο Μεζνπνηακίαο πίζηεπαλ φηη ε είζνδνο ζηνλ Κάησ Κφζκν ήηαλ έλα 

βνπλφ πνπ ην φλνκά ηνπ, Mt Knkny, είλαη παξάγσγν ησλ νπγθαξηηηθψλ, αθθαδηθψλ, αξακατθψλ, θαη 
ραλααληηηθψλ ιέμεσλ γηα ην απνζεθεπηηθφ αγγείν (knkn) (McGeorge 2011, 10). Αιιά θαη ζηνλ κχζν 

ηεο Παλδψξαο ην θνπηί είλαη έλαο πίζνο ζχκθσλα κε ηνλ Ζζίνδν· έλαο πίζνο ζηνλ νπνίν είρε 

παξακείλεη ε ειπίδα; ηε γηνξηή ησλ Αλζεζηεξίσλ νη πίζνη αληηκεησπίδνληαλ σο θνξείο θαθψλ 

πλεπκάησλ, ελψ, θαηά ηε J.Harrison, ηα αγγεία απηά ζπλδένληαλ κε ηε ιαηξεία ηνπ Κάησ Κφζκνπ 

(Bevan 2017, 7-8). 
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σζηφζν ζπρλά νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα φπνηα θαηαλφεζε θαη αλαζχλζεζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ ησλ λεθξψλ - παξέρνληαη, γηα παξάδεηγκα, ειιεηπείο 

αλαζθαθηθέο αλαθνξέο, πξνζεγγίδνληαη έληνλα δηαηαξαγκέλα ηαθηθά πεξηβάιινληα, 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη αδχλαηε ε ζπζρέηηζε λεθξνχ/ψλ θαη θηεξηζκάησλ, 

παξακέλνπλ ειάρηζηεο νη κειέηεο νζηενινγηθνχ πιηθνχ θ.ιπ. 

 Σν πξψην θεθάιαην μεθηλά κε κηα «ηζηνξηθή» παξνπζίαζε ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ ζην Αηγαίν, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην γηα ηηο επαθέο θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηφδνπ. Αθνινπζεί κηα θαηά ην δπλαηφλ 

ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ κε πηζνηαθέο ζηελ Κξήηε (αλά λνκφ θαη 

επαξρία)
4
 θαη ζηα ππφινηπα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (μεθηλψληαο απφ ηα βνξεηφηεξα). 

 ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ πξντζηνξία ηεο 

Αλαηνιίαο - απνηέιεζκα θπξίσο κηαο αλάγθεο κνπ λα θαηαλνήζσ ηελ εθεί Δπνρή ηνπ 

Υαιθνχ, αιιά θαη φζα πξνεγήζεθαλ ηεο πεξηφδνπ απηήο. Αθνινπζεί ε κε 

εμαληιεηηθή παξνπζίαζε εγθαηαζηάζεσλ κε ηαθέο ζε πίζνπο, ζχκθσλα κε 

γεσγξαθηθά θξηηήξηα μεθηλψληαο απφ ηα δπηηθά παξάιηα. Να επηζεκαλζεί, σζηφζν, 

φηη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ππήξμε ηδηαίηεξα δχζθνιε, είηε γηαηί θάπνηα 

ζπγγξάκκαηα απνπζηάδνπλ απφ ηελ παλεπηζηεκηαθή καο βηβιηνζήθε, είηε γηαηί ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δεκνζηεπκάησλ ησλ Σνχξθσλ αξραηνιφγσλ είλαη γξακκέλα 

ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα.  

 Σελ εξγαζία νινθιεξψλεη κηα ζπδήηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θαηά πεξηνρή, δειαδή μερσξηζηά γηα ηελ Κξήηε, ηα ππφινηπα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη 

ηελ Αλαηνιία. 

Σαθηθέο πξαθηηθέο θαη επηζηεκνληθέο απφςεηο 

ηηο κέξεο καο παξαηεξείηαη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο θνηλσληθέο θαη ζπκβνιηθέο 

πξνεθηάζεηο ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, ησλ πιηθψλ δειαδή θαηαινίπσλ ηνπ 

παξειζφληνο, θαη ησλ δπλακηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνηλνηήησλ πνπ ηα παξήγαγαλ.
5
 

Δηδηθφηεξα, φζα άπηνληαη ησλ ηαθηθψλ πξαθηηθψλ ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί δείθηεο 

θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηδενινγηθήο ζηξαηεγηθήο.
6
 Οη 

                                                             
4
 ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη θξεηηθέο ηαθηθέο ζέζεηο πνπ πξνζεγγίδνληαη εδψ βαζίδνληαη ζηνλ 

θαηάινγν θαη ηε βηβιηνγξαθία ηνπ Legarra Herrero 2014. 
5
 Μειάο 2001, 15. 

6
 Απηφζη.   
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ζρεηηθέο ηειεηνπξγίεο σο ζχλνια είλαη πεξηβάιινληα πνπ απνθαιχπηνπλ ζρέζεηο 

κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ κε ηνπο πξνγφλνπο ηνπο.
7
 

Ζ ηζηνξία ηεο έξεπλαο γηα ηα ηαθηθά έζηκα ζηελ Κξήηε μεθίλεζε ην 1895 κε 

έλα άξζξν ηνπ A. Evans πνπ αθνξνχζε ην ηαθηθφ ζχλνιν ζηνλ Άγην Ολνχθξην 

Μεζαξάο.
8
 Αθνινχζεζαλ πνιιέο κειέηεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα εξκελεχζνπλ ηα 

ηαθηθά ππνιείκκαηα θαη κέζσ απηψλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ.
9
 Σν 

λεθξνηαθείν ηνπ Μφρινπ ππήξμε ην αληηθείκελν ηεο πξψηεο ζρεηηθήο κνλνγξαθίαο 

απφ ηνλ R.B. Seager ην 1912.
10

 ’ απηήλ πξνζεγγίδεηαη θπξίσο ε ρξνλνιφγεζε ηνπ 

πιηθνχ ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο αλαγλψξηζε επηδξάζεηο απφ ηελ Αίγππην θαη ηελ 

Δγγχο Αλαηνιή.
11

 ηε δεκνζίεπζή ηνπ γηα ηνπο ζνισηνχο ηάθνπο ηεο Μεζαξάο, ην 

1924, ν η. Ξαλζνπδίδεο, αλίρλεπζε θαη εθείλνο ζρέζεηο θπξίσο κε ηελ Αίγππην, 

ηφληζε σζηφζν θαη ηελ αλάγθε λα αληρλεπηνχλ νη ηειεηνπξγίεο θαη νη πεπνηζήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο ηάθνπο θαη ηα πεξηερφκελά ηνπο, κηα πξφηαζε ζαθψο επεξεαζκέλε 

απφ ηηο αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 19
νπ

 αηψλα.
12

 

Απφ ην 1925 αξθεηνί Δπξσπαίνη δεκνζίεπζαλ κειέηεο γηα ηειεηνπξγίεο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηα ηαθηθά έζηκα ηνπ λεζηνχ.
13

 Ο J. Wiesner ππνζηήξημε ηελ χπαξμε 

ιαηξείαο πξνο ηνλ λεθξφ θαη θάπνηαο κνξθήο κεηαζαλάηηαο πίζηεο, φπσο δείρλνπλ νη 

πξνζθνξέο θαη ηα νξγαληθά θαηάινηπα, πνπ ζα ζηφρεπαλ ζηε δηαηήξεζε θαη 

αλαλέσζε ηεο θνηλσληθήο δσήο.
14

 Δμάιινπ ε ιαηξεία θνηλψλ πξνγφλσλ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ζνισηψλ ηάθσλ θαη ησλ ηάθσλ-νηθηψλ ζα δηαζθάιηδε ηε ζπλνρή κηαο 

θαηξίαο ή κηαο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο.
15

 Ο G. Glotz ήηαλ ν πξψηνο πνπ ζεψξεζε φηη 

ε εκθάληζε ζηελ Κξήηε ηαθψλ ζε πίζνπο θαη ιάξλαθεο ζηηο αξρέο ηεο 2
εο 

ρηιηεηίαο 

π.Υ. δείρλεη κηα αιιαγή ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ζην λεζί.
16

 

Σηο δεθαεηίεο ηνπ 1940, 1950 θαη 1960 πξνέθπςαλ θπξίσο πξνθαηαξθηηθέο 

κειέηεο κε πεξηγξαθέο ησλ πην αμηφινγσλ επξεκάησλ απφ αλαζθαθέο ηάθσλ.
17

 

Γεληθφηεξα, ππνζηεξίρηεθε φηη νη θνηλσλίεο ηνπ παξειζφληνο απνηεινχληαλ απφ κηα 

                                                             
7 Keswani 2004, 1.  
8 Leggara Herrero 2014, 9. 
9
 Άιισζηε ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα νη αλζξσπνιφγνη είραλ ελδηαθεξζεί γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ζέκαηνο (Keswani 2004, 6). 
10 Legarra Herrero 2014, 10. 
11 Απηφζη. 
12 π. π, 11. Βι. θαη ζεκ. 8. 
13 Απηφζη. 
14 Απηφζη. 
15

 Legarra Herrero 2014, 11. 
16 Απηφζη. 
17 Απηφζη. 
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ειίη θαη κηα θαηψηεξε ηάμε, ζχκθσλα κε έλα απζηεξά εμειηθηηθφ κνληέιν θαη, 

εκθαλψο, κε ηηο βηθησξηαλέο αληηιήςεηο φζν θαη ηα έξγα ησλ αλζξσπνιφγσλ 

Spencer, Tylor θαη Morgan.
18

 Σν 1960 ν R. Hertz είδε ζηα ηαθηθά έζηκα κηα ζεηξά 

κεηαβνιψλ ζηηο ζρέζεηο ησλ δσληαλψλ κε ηνπο λεθξνχο πνπ θαηέιεγαλ ζηελ έλσζε 

ηεο ςπρήο ησλ ηειεπηαίσλ κε ηνπο πξνγφλνπο, θαη ηελ επαλέληαμε ησλ πελζνχλησλ 

ζηελ θνηλσλία ησλ δσληαλψλ.
19

  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ελ πνιινίο ζην πιαίζην ηεο Νέαο 

Αξραηνινγίαο, νη λένη Βξεηαλνί επηζηήκνλεο C. Renfrew θαη K. Branigan έδσζαλ 

κεγάιε ψζεζε ζηε κειέηε ηεο πξντζηνξίαο ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κξήηεο  

εθαξκφδνληαο κνληέια γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δνκψλ 

ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο.
20

 Ο ζάλαηνο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο αξραηνινγηθήο 

έξεπλαο, ε νπνία επηθνπξνχκελε απφ ηελ θνηλσληνινγία θαη ηελ αλζξσπνινγία 

πξνζπαζεί λα αλαιχζεη θαη λα εξκελεχζεη ηηο ηαθηθέο πξαθηηθέο.
21

 Παξάιιεια, 

θάπνηνη εζλνγξάθνη (θπξίσο νη F. de Laguna, A.B. Weiner, W.A. Douglas, P. Palgi, 

H. Abramovitch, P. Metcalf, S. Kan, S. Forman, E.G. Traube) ζεσξνχλ ηνλ ζάλαην ην 

θνξπθαίν εθείλν γεγνλφο, πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ ηεξαξρία κεηαμχ ησλ δσληαλψλ 

θαη επηβεβαηψλεη ηηο θνηλσληθέο ζπκκαρίεο κέζσ ησλ δεζκψλ ζπγγέλεηαο νη νπνίνη 

δηαθφπεθαλ κε ηε ιχζε ηεο δσήο.
22

 

χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή αξραηνινγία, ε πνηθηινκνξθία ησλ ηαθηθψλ 

ζπλφισλ (π.ρ. ηάθσλ, θηεξηζκάησλ, ζπκπεξηθνξψλ) απνδίδεηαη ζε επηξξνέο 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, ζηε δηάδνζε ηδεψλ ή ζε κεηαθηλήζεηο 

πιεζπζκψλ.
23

 Χζηφζν, ε δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη 

πνιχπιεπξε θαη κηα κνλνδηάζηαηε ηππνινγηθή, πεξηγξαθηθή θαη ζπγθξηηηθή 

πξνζέγγηζε δελ επλνεί ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ηαθηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, 

νχηε ζην ηδηαίηεξν ηειεηνπξγηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, νχηε ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν απηέο εθδειψλνληαη.
24

 Δπηπιένλ, ζπάληα εμεηάδνληαη 

νη δηεξγαζίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ησλ λέσλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ζαλάηνπ θαη νη ελδερφκελεο κεηαβνιέο θαη ζηηο ππφινηπεο πθηζηάκελεο θνηλσληθέο 

                                                             
18 Murphy 2011, 3-4. 
19 Keswani 2004, 6. 
20 Legarra Herrero 2014, 11. 
21 Murphy 2011, 4. 
22 Keswani 2004, 6. 
23

 Εηψηα 2007, 324. 
24 π. π., 325. 
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θαη ζπκβνιηθέο δνκέο, πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ελζσκάησζεο ησλ λεσηεξηζκψλ ή ηελ 

αθνινχζεζαλ.
25

 

χκθσλα κε ηε Υξ. Εηψηα, ην ζεσξεηηθφ θίλεκα ηεο Νέαο  ή Γηαδηθαζηηθήο 

Αξραηνινγίαο έδσζε έκθαζε ζηε δηαηχπσζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ εξκελεπηηθψλ 

ππνζέζεσλ, κε ζηφρν λα ηεθκεξηψζεη ηελ επηζηεκνληθή ππφζηαζε ηεο επηζηήκεο καο, 

πξνσζψληαο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζην πξφηππν ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ.
26

 

Δίλαη εθηθηή, ππνζηεξίδεη, ε πιεξέζηεξε θαη πην αληηθεηκεληθή θαηαλφεζε 

πεξαζκέλσλ αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ, δηαρξνληθά θαη δηαπνιηηηζκηθά, εθφζνλ 

βαζίδεηαη ζηελ νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ αξραηνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζε 

επηζηεκνληθέο κεζφδνπο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλάθεηα θαη ηε ζπλέπεηα ησλ 

ζρεηηθψλ παξαηεξήζεσλ, καθξηά απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ εθάζηνηε 

εξεπλεηψλ.
27

  

Γηα ηε Νέα Αξραηνινγία, ηα ηαθηθά θαηάινηπα είλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε 

πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ζε έλαλ δεδνκέλν 

πνιηηηζκφ.
28

 Οη ζρεηηθέο κειέηεο επηθεληξψλνληαη ζε γεληθεπηηθέο δηαηππψζεηο πνπ 

ζπλδένπλ πνηθίιεο φςεηο ηεο κεηαρείξηζεο ησλ λεθξψλ κε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

παξακέηξνπο θαη πνπ ειέγρνληαη, δηνξζψλνληαη θαη επαλειέγρνληαη κε βάζε 

εζλνγξαθηθά παξαδείγκαηα, κε ηελ πξννπηηθή λα εξκελεχζνπλ ηελ πνηθηινκνξθία 

ησλ ηαθηθψλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο δνκέο ζηνλ ρψξν θαη 

ζηνλ ρξφλν.
29

 Τπνζηεξίδεηαη, έηζη, φηη νη ηαθηθέο πξαθηηθέο εμαξηψληαη απφ ηηο ελ 

γέλεη θνηλσληθέο δνκέο θαη απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηελ 

θνηλσλία, ελψ ε ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε πνπ πθίζηαηαη θάζε άηνκν κεηά ηνλ ζάλαηφ 

ηνπ είλαη απφξξνηα ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη ηεο ζέζεο πνπ είρε ζηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ.
30

 Κάζε θνηλσλία εθαξκφδεη κηα ηππηθή δηαδηθαζία ή έλα ζχλνιν 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ηαθή ησλ λεθξψλ θαη φιεο νη θνηλσληθέο θαηεγνξίεο ή, πάλησο, 

νη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο εθθξάδνληαη ζην ηαθηθφ ηεο πξφγξακκα.
31

   

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ν L. Binford ζηεξίρζεθε ζε εζλνγξαθηθά 

παξάιιεια θαη θαηέιεμε φηη ε κνξθή, ε δνκή θαη ε ζπλζεηφηεηα ησλ ηαθηθψλ 

πξαθηηθψλ κηαο θνηλσλίαο ππαγνξεχνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο εθείλεο ησλ 

                                                             
25 Εηψηα 2007, 325. 
26 Απηφζη. 
27 Απηφζη. 
28 π. π., 327. 
29 Απηφζη. 
30 Απηφζη. 
31 Απηφζη. 
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θνηλσληθψλ ηεο δνκψλ. Δλψ, ζχκθσλα κε ηνλ A.A. Saxe, νη αηνκηθέο θνηλσληθέο 

ηαπηφηεηεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηνπο ξφινπο ησλ αλζξψπσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ππνγξακκίδνληαλ ζην ηαθηθφ ηνπο ηειεηνπξγηθφ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο νξγάλσζεο ησλ δσληαλψλ ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο.
32

 Αλαιφγσο, ν 

J.A. Brown  επηζηξαηεχεη εζλνγξαθηθά θαη αξραηνινγηθά παξάιιεια θαη πξνηείλεη: 

α) φζν πην πξψηκεο είλαη νη θνηλσληθέο δνκέο, ηα ζηνηρεία πνπ επηιέγνληαη γηα 

ζπκβνιηθή κεηαρείξηζε ζα βαζίδνληαη ζηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ αηνκηθή ηθαλφηεηα, 

ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο ζπλζήθεο ζαλάηνπ θαη ηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, β) 

θνηλσλίεο κε πξψηκεο ηεξαξρηθέο δνκέο ζα παξνπζηάδνπλ θαη ειάρηζην πινχην ζηηο 

ηαθέο, γ) φζν νη θνηλσληθέο ηάμεηο παγηψλνληαη θαη καδί κε ηελ εκθάληζε ηεο 

εμνπζίαο θαη ηεο δχλακεο, ν πινχηνο θαη ε πξνζπάζεηα πνπ επελδχεηαη ζε κηα ηαθή 

ζα απμάλνπλ.
33

  

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζηεί θαη λα 

ππνινγηζηεί είλαη, θαηά ηνλ J.A. Tainter, ε ζχλζεζε θαη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ λεθξφ κέζσ θνηλσληθψλ ππνρξεψζεσλ, ην εχξνο ηεο νπνίαο 

εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε πνπ εθείλνο θαηείρε.
34

 Ο ρξφλνο, ε πιηθή επέλδπζε, ε 

πνιππινθφηεηα ηεο ηαθηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ε ζπλαθφινπζε δηαθνπή ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή αηφκσλ ζ’ 

απηήλ είλαη ζηνηρεία πνηνηηθά ή/θαη πνζνηηθά γηα ηε ζέζε ησλ νκάδσλ ζηελ 

ηεξαξρηθή θιίκαθα.
35

 Γηακνξθψλεηαη έηζη κηα θιίκαθα ππνινγηζκνχ πινχηνπ κέζα 

απφ ηε ζρεηηθή αμία ησλ θηεξηζκάησλ σο ελδεηθηηθψλ θνηλσληθήο δηαβάζκηζεο.
36

 Ο 

πινχηνο ησλ αληηθεηκέλσλ δειαδή πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ λεθξφ εμηζψλεηαη ζπρλά κε 

ην θνηλσληθφ ηνπ θχξνο, ελψ ε εθάζηνηε ηαθηθή ηειεηνπξγία παξαπέκπεη ζε ξφινπο 

πνπ πθίζηαληαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ ηάμε.
37

 Δπνκέλσο, ν βαζκφο πνηθηινκνξθίαο 

ζηελ ηαθηθή ηειεηνπξγία, σο απνηέιεζκα δηαθνξνπνηεκέλεο κεηαρείξηζεο αηφκσλ κε 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ζέζεηο, αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θνηλσληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο δνκήο πνπ αληηζηνηρεί ζε δηαθνξεηηθέο ηαθηηθέο επηβίσζεο (L.R. 

Binford).
38

 

                                                             
32 Cavanagh and Mee 1998, 121. 
33

 Απηφζη. 
34 Εηψηα 2007, 328. Βι., επίζεο, Cavanagh and Mee 1998, 121. 
35 Εηψηα 2007, 328 (κε παξαπνκπή ζηνπο J.A. Tainter, J.A. Tainter and R.H. Corby, C.S. Peebles and 

S.M. Kus, J.M. O’Shea, J.A. Brown).  
36 Απηφζη (κε παξαπνκπή ζηνπο S.E. Shennan, C.R. Orton and F.R. Hodson).  
37 Απηφζη (κε παξαπνκπή ζηνπο K. Randsborg, K.A. Bard, ην θνηλσληθφ θχξνο). 
38 Απηφζη. 
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χκθσλα θαη κε ηηο Κνθθηλίδνπ θαη Νηθνιαΐδνπ, ην είδνο ησλ θηεξηζκάησλ 

παξέρεη ζπρλά ελδείμεηο γηα ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ησλ λεθξψλ, αλ θαη ε ζεκαζία 

θαη νη ζπκβνιηζκνί ησλ ηαθηθψλ πξαθηηθψλ είλαη θαηά θαλφλα πην πεξίπινθα· ηα 

αληηθείκελα απηά απνηεινχλ ίζσο π.ρ. δψξα ησλ ζπγγελψλ ηνπ λεθξνχ πνπ 

αληαλαθινχλ ην θχξνο ηεο νηθνγέλεηαο ζπλνιηθά θαη φρη κφλν ηελ αηνκηθή θνηλσληθή 

ηνπ ζέζε. Δζηκηθνί ή ηειεηνπξγηθνί παξάγνληεο, ππνζηεξίδνπλ νη εξεπλήηξηεο, κπνξεί 

λα ππαγνξεχνπλ ηνπο ηχπνπο ησλ θηεξηζκάησλ πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιεινη γηα 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλζξψπσλ, ελψ απηνί ελδέρεηαη λα απερνχλ φρη κφλν 

θνηλσληθνχο ξφινπο αιιά θαη επξχηεξεο δνμαζίεο γηα ηε κεηαζαλάηηα δσή ή/θαη λα 

ππνδειψλνπλ ζθφπηκε πξνζπάζεηα ησλ δσληαλψλ λα δψζνπλ κηα κεηά ζάλαηνλ 

δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα ηεο ζέζεο ηνπ λεθξνχ ζπγγελή ηνπο.
39

 

Με ηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη απαξαίηεηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή 

νξγάλσζε θαη ηηο ηαθηθέο πξαθηηθέο δηαθσλεί ν I. Hodder πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε 

ζρεηηθή ηειεηνπξγία κπνξεί λα είλαη κέξνο κηαο ηδενινγίαο πνπ ζα κπνξνχζε: α) λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαιχςεη κηα δηακάρε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, β) λα 

απερεί ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα κηαο νκάδαο σο ελδηαθέξνληα ηνπ ζπλφινπ, γ) ην 

ππάξρνλ απζαίξεην ζχζηεκα ζρέζεσλ λα εκθαλίδεηαη ακεηάβιεην, ζαλ νη ζρέζεηο 

απηέο λα απνηεινχλ θπζηθνχο λφκνπο. Δζλνγξαθηθέο κειέηεο απνθαιχπηνπλ φηη ζηνλ 

ζάλαην νη άλζξσπνη ζπρλά ηείλνπλ λα γίλνληαη φ,ηη δελ ήηαλ ζηε δσή θαη γηα φια ηα 

παξαπάλσ ν Hodder πξνηείλεη κηα πξνζέγγηζε πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ην 

γεληθφηεξν εθάζηνηε πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ.
40

 

πσο αλαθέξεη ε Εηψηα, γηα ηνλ J.M. O’ Shea δελ πθίζηαηαη άκεζε θαη 

λνκνηειεηαθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ηαθηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

ζηελ θνηλσληθή δνκή. Ο ίδηνο εζηηάδεη ζηε δηαηήξεζε ησλ πιηθψλ κέζα απφ 

επηδξάζεηο εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ πεξηπιέθνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή 

νπνησλδήπνηε γεληθεχζεσλ ζηελ αξραηνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα. ηηο κειέηεο ηνπ 

επηρεηξεί κηα πξνζέγγηζε πνπ μεπεξλά ην εζλνγξαθηθφ παξφλ ην νπνίν 

ππνγξακκίδνπλ νη L.R. Binford θαη A.A. Saxe, θαη αλαγλσξίδεη ην ελδερφκελν ε 

ρξήζε ησλ πιηθψλ ζπκβφισλ απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ λα 

απνζθνπεί ζηελ απφθξπςε ή δηαζηξέβισζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο.
41

  

                                                             
39 Κνθθηλίδνπ θαη Νηθνιαΐδνπ 1993, 30. 
40

 Cavanagh and Mee 1998, 122. 
41 Εηψηα 2007, 329. 
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Οη Cavanagh θαη Mee αλαθέξνπλ φηη ε E.J. Pader πηζηεχεη φηη ππήξμε 

ππεξαπινχζηεπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη 

ηαθηθψλ ηειεηνπξγηψλ, εμαηηίαο ηεο θχζεο ησλ νπνίσλ αιινηψλνληαη νη πξαγκαηηθέο 

ζρέζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη παξνπζηάδεηαη κηα εθδνρή ηνπ ηδαληθνχ κνληέινπ 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν I. Morris πξνηείλεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ 

θνηλσληθήο δνκήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο: ε δεχηεξε παξαπέκπεη ζηελ εκπεηξηθή 

θαηαλνκή ησλ ζρέζεσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ελψ ε πξψηε ζε έλα ηδεαηφ πξφηππν 

ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ησλ αηφκσλ κέζα ζηνλ θφζκν.
42

 Αλ ζθνπεχνπκε λα ξσηήζνπκε 

ηηο ηαθηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ αξραία θνηλσλία, θαηαιήγεη, ζα πξέπεη λα θάλνπκε 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή δνκή.
43

 

Οη παξαπάλσ απφςεηο είλαη πξντφλ ηεο  Μεηαδηαδηθαζηηθήο Αξραηνινγίαο 

πνπ έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ «εμήγεζε» ζηελ εξκελεία θαη ζην ππνθείκελν 

πνπ εξκελεχεη, ζην παξειζφλ φζν θαη ζην παξφλ.
44

 Απέλαληη ζε έλα παζεηηθφ άηνκν, 

ε δξάζε ηνπ νπνίνπ ειέγρεηαη απφ θαλφλεο θαη θαζνξίδεηαη ζρεδφλ λνκνηειεηαθά απφ 

παξάγνληεο πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη, δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ αηφκνπ σο ελεξγνχ θνηλσληθήο δχλακεο, θνξέα πνιηηηζκηθψλ 

κελπκάησλ, κε ξφινπο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη αλαδηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην 

θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ θαη είλαη ε δηαπξαγκάηεπζε αθξηβψο κεηαμχ αηφκσλ θαη 

νκάδσλ πνπ επηθέξεη κεηαβνιέο ζε κηα θνηλσλία.
45

  

«Ζ κεηαδηαδηθαζηηθή αξραηνινγηθή θξηηηθή ππνζηήξημε φηη δελ ππάξρνπλ 

λφκνη ζε θαζνιηθή ηζρχ νχηε απφιπηεο αιήζεηεο γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά· νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ηα θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο εμαξηψληαη απφ ηε 

ζθνπηά ηελ νπνία πηνζεηεί ν εξεπλεηήο θαη ε εξκελεία ηνπο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ππνθεηκεληθή θαη ηζηνξηθά κεηαβιεηή.
46

 Κάζε θνηλσληθφ πξντφλ είλαη πνιχζεκν θαη 

ην ηδηαίηεξν λφεκα ησλ αληηθεηκέλσλ εμαξηάηαη απφ ηε ζρεηηθή ηνπο ζέζε ζε 

αληίζηνηρα ζχλνια ζπκβνιηθψλ ζρεκάησλ, ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηε ζεκαζία 

άιισλ ζπκβφισλ θαη εξκελεχεηαη κφλν ζε ζρέζε κε ηα ζπγθείκελά ηνπ, δειαδή φιεο 

εθείλεο ηηο παξακέηξνπο, πνπ ζπκβάιινπλ ζην ζπκβνιηθφ ηνπ πεξηερφκελν, ζε θάζε 

πεδίν θνηλσληθήο δξάζεο θαη ζε θάζε επηκέξνπο πιαίζην αλαθνξάο.
47

  

                                                             
42 Cavanagh and Mee 1998, 122. 
43 Απηφζη. 
44 Εηψηα 2007, 330. 
45 Απηφζη. 
46 Απηφζη. 
47 π. π., 331. 
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Δπηπιένλ, ν ξφινο ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ είλαη κελ ιεηηνπξγηθφο θαη 

ρξεζηηθφο, αιιά δελ αληαλαθιά απιψο ζηξαηεγηθέο νηθνινγηθήο πξνζαξκνγήο ή 

κνξθέο θνηλσληθνπνιηηηθήο νξγάλσζεο. Απνηειεί δπλακηθφ πξντφλ ηεο θνηλσλίαο, 

εκπιέθεηαη ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, πθίζηαηαη 

αιιαγέο ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ θαη επελεξγεί επεξεάδνληαο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ηάζεηο, θαζψο ε ζπκβνιηθή ηνπ δχλακε παξεκβαίλεη γηα λα 

ππνζηεξίμεη, λα λνκηκνπνηήζεη, λα ζρνιηάζεη ή λα ππνλνκεχζεη ηελ πθηζηάκελε 

θνηλσληθή ηάμε».
48

   

 Ζ γλψζε ηνπ ηδηαίηεξνπ «ηζηνξηθνχ» πιαηζίνπ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ 

λα εξκελεπηνχλ θαηλφκελα δηαρξνληθήο ζηαζεξφηεηαο ή κεηαβνιήο, ελψ θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο ζ’ έλα δεδνκέλν πεξηβάιινλ είλαη νη ζθφπηκα 

δηαθνξνπνηεκέλεο, ζε ζρέζε κε κηα πξνεγνχκελε θάζε, πξνζιήςεηο ησλ ζπκβνιηθψλ 

θαη ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ελεξγψλ αηφκσλ, ζην πιαίζην ησλ 

θνηλσληθψλ θαη νηθνινγηθψλ ζηξαηεγηθψλ.
49

 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ην εγρείξεκα ηεο αλαζχλζεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ηαθηθέο 

πξαθηηθέο δελ είλαη εχθνιν, θαζψο νη πιεξνθνξίεο γηα ην παξειζφλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο είλαη αλεπαξθείο.
50

 Παξ’ φια απηά ε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ησλ ηαθηθψλ 

ηειεηνπξγηψλ - ε έθζεζε ησλ αλζξψπηλσλ θαηαινίπσλ ζηνλ γεσγξαθηθφ θαη 

θνηλσληθφ ρψξν, ε θπζηθή κεηαρείξηζε ησλ ζσκάησλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηάθσλ, 

θαη νη ηχπνη θαη ε πνζφηεηα ησλ θηεξηζκάησλ - είλαη έλα πξψην βήκα πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπκε θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ αληαλαθινχλ νη αληίζηνηρεο ηειεηνπξγίεο.
51

 

Δπφκελν βήκα είλαη ε γλψζε ηνπ εθάζηνηε νηθείνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ην 

πψο δειαδή νη ηαθηθέο πξαθηηθέο δηακνξθψζεθαλ κέζα ζηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν, 

ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ είλαη θαη νη δεκνγξαθηθέο, ηερλνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο αιιαγέο.
52

 

 

 

 

                                                             
48 Εηψηα 2007, 331. 
49

 Απηφζη. 
50 Keswani 2004, 1. 
51 Απηφζη. 
52 Απηφζη. 
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I. Κρήηε θαη Αηγαίο 

Ζ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ ζην Αηγαίν 

Πρώηκε Δποτή ηοσ Χαιθού ζηελ Κρήηε 

Σελ πεξίνδν πνπ μεθηλάεη ην 3500/3200 πεξίπνπ θαη δηαξθεί έσο ην 2000/1900 π.Υ. 

ζεσξείηαη φηη γελλήζεθαλ νη πνιηηηζκνί ηνπ Αηγαίνπ, κηα πξνπαξαζθεπαζηηθή 

πεξίνδνο γηα ηηο θαηλνηνκίεο πνπ ζα αθνινπζνχζαλ ζηε Μέζε θαη Όζηεξε Δπνρή ηνπ 

Υαιθνχ.
53 ηνηρεία πνπ ζπλέβαιαλ ζηνλ ζηαδηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο 

είλαη ε πηνζέηεζε ελφο πην παξαγσγηθνχ αγξνηηθνχ κνληέινπ, ηεο κεζνγεηαθήο 

πνιπθαιιηέξγεηαο (δεκεηξηαθά, ιάδη, θξαζί), ε αλαδήηεζε θαη πξνκήζεηα ραιθνχ 

αιιά θαη άιισλ κεηαιιεπκάησλ, ηδίσο εθείλσλ ησλ θξακάησλ ηνπ θαη ε εκθάληζε 

κεγαιχηεξσλ νηθηζκψλ κε θηήξηα πνπ παξνπζηάδνπλ αξρηηεθηνληθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα.
54

 

ηελ Κξήηε είλαη γλσζηνί ειάρηζηνη ΠΝ θαη ΜΝ νηθηζκνί, ελψ νη ζέζεηο είραλ 

πιεζχλεη ζεκαληηθά ηελ ΤΝ-ΣΝ, θαη ν πιεζπζκφο απμήζεθε θαηά ηελ ΠΜ Η-ΗΗ 

πεξίνδν.
55

 Δπηπιένλ, ήδε απφ ηελ πξψηκε ΠΜ κεηέπεηηα αλαθηνξηθνί νηθηζκνί, φπσο 

ε Κλσζφο θαη ε Φαηζηφο, θαίλεηαη φηη αζθνχζαλ επηξξνή ζηηο πεξηνρέο ηνπο - 

δηέζεηαλ νηθνλνκηθά πιενλάζκαηα, πνιπάξηζκν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη δπλαηφηεηεο 

αληαιιαγψλ.
56

 Άιιεο εγθαηαζηάζεηο, φπσο ν Πφξνο θαη ν Μφρινο, ιφγσ ηεο θαίξηαο 

ζέζεο ηνπο, δέρνληαλ πξντφληα εθηφο λεζηνχ πνπ ζηε ζπλέρεηα δηνρέηεπαλ 

θαηεξγαζκέλα ή κε ζηελ ελδνρψξα.
57

 Γεληθά, ε ΠΔΥ ελέρεη ζε εκβξπαθφ ζηάδην φια 

εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά - θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, ηειεηνπξγηθά - ησλ κεηέπεηηα 

αλαθηφξσλ. 

Παιαηφηεξα πνιιέο απφ απηέο ηηο δηεξγαζίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηνλ Μηλσηθφ 

πνιηηηζκφ απνδφζεθαλ ζε κεηαλαζηεχζεηο πξνο ηελ Κξήηε. Χζηφζν ππάξρνπλ 

ειάρηζηεο θαη ακθηζβεηήζηκεο ελδείμεηο γηα νπνηαδήπνηε επξείαο θιίκαθαο 

κεηαλάζηεπζε έσο ηελ ΤΜ ΗΗ - παξά κηα κηθξή θπθιαδηθή εγθαηάζηαζε/απνηθία; 

ζηελ Αγία Φσηηά εηείαο, ζηε βνξεηναλαηνιηθή θξεηηθή αθηή, θαη ηελ παξνπζία 

Κξεηψλ ζηα Κχζεξα θαηά ηελ ΠΜ ΗΗ.
58
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 Απηφζη. 
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 π. π., 93. 
56

 Απηφζη. 
57

 π. π., 96. 
58 π. π., 93. 
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 Χζηφζν, ε πηνζέηεζε ησλ ζθξαγίδσλ γηα δήισζε ηδηνθηεζίαο θαη δηνίθεζεο, 

ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ νηθνδφκεζεο κλεκεηαθψλ 

θαηαζθεπψλ θαη παξαγσγήο  ηερλέξγσλ θαλεξψλνπλ επηδξάζεηο απφ ην ρψξν ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.
59

 Οη επαθέο κπνξεί αξρηθά λα ήηαλ ζπνξαδηθέο, αιιά, ζην 

ηέινο ηεο ΠΜ πεξηφδνπ ηα πινία κε ηζηίν θαη ε ηερλνινγία ηνπο δηαδίδνληαη θαη ζηνλ 

αηγαηαθφ θφζκν, πνπ εηζέξρεηαη έηζη ζε έλα επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ.
60

 Σν γεγνλφο απηφ ζα ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξψησλ 

αλαθηφξσλ θαη ζηελ πηνζέηεζε θαη άιισλ θαηλνηνκηψλ, φπσο είλαη ε ηξνρήιαηε 

θεξακεηθή θαη πξνπαληφο ε γξαθή.
61

 

Σα ηαθηθά έζηκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ είλαη ηδηαίηεξα πινχζηα. Οη 

Μηλσίηεο έζαβαλ ηνπο λεθξνχο ηνπο ζε ζπήιαηα θαη βξαρνζθεπέο, αιιά θαη ζε 

ππέξγεηνπο θπθιηθνχο ηάθνπο θαη ηεηξάπιεπξνπο ηάθνπο-νηθίεο. Οη δχν ηχπνη ησλ 

δνκεκέλσλ ηαθηθψλ κλεκείσλ ππήξμαλ αλέθαζελ δεκνθηιείο ζηελ αξραηνινγηθή 

έξεπλα εμαηηίαο ηεο κλεκεηαθφηεηάο ηνπο θαη ηεο εχθνιεο αλαγλψξηζήο ηνπο ζην 

ηνπίν.
62

 Να αλαθεξζεί εδψ θαη ε κνλαδηθή, πξνο ην παξφλ, παηδηθή ηαθή ζε πίζν 

κέζα ζηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ ησλ Ννπεγείσλ Κηζζάκνπ - κία πξαθηηθή πνπ δελ 

επδνθίκεζε ζηελ Κξήηε ηεο ΠΔΥ, ζε αληίζεζε κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ. Ζ ηνπνζέηεζε, πάλησο, βξεθψλ θαη κηθξψλ παηδηψλ ζε αγγεία 

θαίλεηαη λα είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο ΠΜ πεξηφδνπ, φπσο δείρλεη ε αλαζθαθή ζην 

ίζη (παηδηθέο ηαθέο ζε ΠΜ ΗΗΑ καγεηξηθά ζθεχε κέζα ζε ρηηζηνχο ηάθνπο) θαη νη 

αλαθνξέο απφ ηελ Παρηά Άκκν θαη ην Κξάζη.
63

  

Οη ππέξγεηνη θηηζηνί θπθιηθνί ηάθνη ηεο Μεζαξάο, πνπ απνθηνχλ αξγφηεξα 

θαη πξνζθηίζκαηα, δέρηεθαλ εθαηνληάδεο λεθξνχο, απαληψληαη ζπλήζσο κφλνη ηνπο, 

αιιά ππάξρεη θαη κηα ζεκαληηθή κεηνςεθία πνπ εκθαλίδεηαη ζε δεχγε.
64

 Καηά 

θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο ζεσξίεο γηα ην πνηνί ήηαλ νη λεθξνί έλνηθνί ηνπο· 

φια ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο, ελφο ρσξηνχ ή κεκνλσκέλεο νηθνγέλεηεο; 

Οη ηαθέο, πάλησο, ήηαλ πάληνηε ζπιινγηθέο φπσο δείρλνπλ ν κεγάινο ηνπο 

αξηζκφο αιιά θαη ε ζπλήζεηα λα παξακεξίδνληαη ηα νζηά ησλ παιαηφηεξσλ 
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 π. π., 97. 
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 Απηφζη. 
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 Legarra Herrero 2016, 181. 
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εληαθηαζκψλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ρψξνο γηα λένπο.
65

 Οη λεθξνί ζάβνληαλ 

κε ελδχκαηα – βξίζθνληαη νη πεξφλεο ζηεξέσζήο ηνπο - θαη ηα θνζκήκαηά ηνπο 

(ρξπζά δηαδήκαηα, κεηάιιηλνη θξίθνη, πεξηδέξαηα, πεξίαπηα). ηα θηεξίζκαηα 

πεξηιακβάλνληαη πνιχ ζπρλά θαη εγρεηξίδηα, εξγαιεία (ιεπίδεο νςηαλνχ, πειέθεηο), 

αγγεία, ιαβίδεο, εηδψιηα, αγαικαηίδηα, ζθξαγίδεο.
66

 

Οη ρψξνη ησλ ηάθσλ απηψλ γηλφηαλ κάξηπξεο ηειεηνπξγηψλ πξνο ηηκή ησλ 

λεθξψλ.
67

 Οη ηειεηέο πεξηιάκβαλαλ ρνέο θαη πφζε, αιιά θαη ζπάζηκν θππέιισλ θαη 

άιισλ αγγείσλ. Αξγφηεξα, ν ππαίζξηνο ρψξνο γχξσ απφ ηνπο ηάθνπο 

πιαθνζηξψλεηαη θαη νη εξεπλεηέο ζεσξνχλ πσο εθεί εμειίζζνληαλ ηειεηνπξγίεο 

γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε δσή θαη ηνλ ζάλαην ηφζν ησλ 

αλζξψπσλ ηεο θνηλφηεηαο φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο θχζεο.
68

 

ηε βφξεηα θεληξηθή θαη ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε είλαη ζπρλνί νη  ηεηξάπιεπξνη 

ηάθνη, νη ιεγφκελνη ηάθνη-νηθίεο· άιινη είλαη κάιινλ ηεηξάγσλνη, άιινη νξζνγψληνη, 

ζπρλά δηεπζεηεκέλνη ζε παξάιιειεο ζεηξέο θαη παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο ηαθηθέο 

πξαθηηθέο κε ηνπο θπθιηθνχο ηάθνπο ηεο Μεζαξάο. Ηδίσο νη πην κλεκεηαθνί απφ 

απηνχο απέδσζαλ θηεξίζκαηα απφ άξγπξν, ρξπζφ θαη άιια (εκη)πνιχηηκα πιηθά, 

ζψδνπλ βσκνχο θαη πιαθφζηξσηνπο αλνηθηνχο ρψξνπο.
69

 

ην ηέινο ηεο ΠΜ ΗΗ θαη θαηά ηελ ΠΜ ΗΗΗ πεξίνδν ζεκεηψλνληαη θαηαζηξνθέο 

ζ’ φιν ην λεζί θαη πνιινί νηθηζκνί εγθαηαιείπνληαη. 

Πρώηκε Δποτή ηοσ Χαιθού ζηο σπόιοηπο Αηγαίο. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηε λφηηα επεηξσηηθή Διιάδα νη εξεπλεηέο αλαγλσξίδνπλ θαηά ηελ ΠΔ 

ΗΗ ηελ χπαξμε ππξήλσλ νηθηζηηθήο νξγάλσζεο («θεληξηθψλ νηθηζκψλ») γχξσ απφ 

ηνπο νπνίνπο αλαπηχζζνληαη κηθξφηεξεο εγθαηαζηάζεηο.
70

 Καη εδψ εκθαλίδνληαη 

κλεκεηαθέο θαηαζθεπέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη έλαο ηχπνο θηεξίνπ κε δηαδξφκνπο 

πνπ έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ήηαλ ρψξνο εμνπζίαο θάπνηαο αλψηεξεο θνηλσληθήο νκάδαο 

ή εμππεξεηνχζε ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο ή απνηέιεζε θέληξν ζπγθέληξσζεο 

ζπγγεληθψλ νκάδσλ (βι. ηα γέλε ή ηηο θαηξίεο).
71
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 Σα νζηά θαη ηα θηεξίζκαηα έρνπλ δηαηαξαρζεί ζνβαξά θαη θαη’ επέθηαζε νπνηαδήπνηε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπο είλαη αδχλαηε (Treuil et al. 1996, 188). 
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 Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο ΠΔΥ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα επηθξαηεί κηα 

θεξακεηθή κε ζηηιπλφ θφθθηλν επίρξηζκα, θαη ζηε δεχηεξε θάζε απαληνχλ αγγεία κε 

πνιχ ζηηιπλφ ηεθξφ ή θφθθηλν επίρξηζκα (urfirnis).
72

 

 Σελ ΠΔ ΗΗ πεξίνδν νη ηάθνη είλαη πεξηζζφηεξνη ζε ζρέζε κε ηηο ΠΔ Η θαη ΗΗΗ, 

αιιά κε ειάρηζηα θηεξίζκαηα θαη κε πνιχ ιίγε θαηαζθεπαζηηθή θξνληίδα.
73

 

Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ηάθνη θπθιαδηθνχ ηχπνπ, ζπλήζσο θηβσηηφζρεκνη, πνπ 

βξέζεθαλ ζε λεθξνηαθεία ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Βνησηίαο ζηα αλαηνιηθά παξάιηα.
74

 Χο 

πξνο ηηο ηφηε ηαθηθέο πξαθηηθέο, ηδηαίηεξε ζέζε έρνπλ απηέο ζηνπο ΠΔ ΗΗ ηχκβνπο ηεο 

Λεπθάδαο - παξφιν πνπ ε θαηαγσγή θαη νη νηθηζκνί ηνπο νπνίνπο εμππεξεηνχζαλ 

παξακέλνπλ άγλσζηα.
75

 Σξηάληα ηξεηο ηχκβνη έρνπλ αλαζθαθεί ζε έλα ζχλνιν 

πεξίπνπ πελήληα ηάθσλ. Πξφθεηηαη γηα ιηζνζσξνχο πνπ νξίδνληαλ απφ 

δαθηπιηφζρεκνπο ηνίρνπο θαη θηινμελνχζαλ θπξίσο κηα επηθαλή ηαθή πνπ 

θαηαιάκβαλε ην θέληξν θάζε ηχκβνπ - θαη άιιεο ηαθέο ηνπνζεηνχληαλ κέζα ζε απηφλ 

ή γχξσ ηνπ. Οη πεξηζζφηεξεο θεληξηθέο ηαθέο πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζα ζε πίζν. 

Σνπο άλδξεο ζπλφδεπαλ φπια, ελψ ηηο γπλαίθεο θνζκήκαηα. ην λεθξνηαθείν 

αλαγλσξίδεηαη θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, αθνχ νη κελ θεληξηθέο ηαθέο 

απνθαιχπηνπλ απηέο ηηο δχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο επίδεημεο πινχηνπ θαη νη 

πεξηθεξεηαθέο ηαθέο έρνπλ ειάρηζηα ή θαζφινπ θηεξίζκαηα. Βξηζθφκαζηε, άξαγε, 

κπξνζηά ζηηο ηαθέο κηαο ειίη θαη ησλ αθνινχζσλ ηεο ή κηαο εθηεηακέλεο θαηξίαο;
76

  

 Απφ πνχ πξνκεζεχνληαλ νη άλζξσπνη απηνί ηνλ ραιθφ, ηνλ ρξπζφ θαη ηνλ 

άξγπξν πνπ βξέζεθε ζηηο πινπζηφηεξεο ηαθέο; Τπνζηεξίρηεθε φηη, ε Λεπθάδα φληαο 

ζηε δπηηθή πεξηθέξεηα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, ππήξμε ζηαζκφο εκπνξίνπ αλάκεζα 

ζηελ Ηηαιία θαη ηηο αδξηαηηθέο αθηέο απφ ηε κία θαη ζην Αηγαίν θαη ηελ ελ γέλεη 

Αλαηνιή απφ ηελ άιιε, δεδνκέλνπ θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ησλ πισηψλ 

κέζσλ ηεο επνρήο. ’ απηήλ ζα έβξηζθαλ θαηαθχγην νη λαπηηθνί-έκπνξνη θαη καδί 

ηνπο ζα έθζαλαλ πνιχηηκα αληηθείκελα θαη πιηθά ζε αληάιιαγκα ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

ληφπησλ.
77

 ΠΔ ΗΗ ηχκβνη ζηελ ππφινηπε Διιάδα είλαη ζπάληνη, ελψ θαηά ηελ ΠΔ ΗΗΗ 
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πεξίνδν απαληψληαη ζε πην επξεία θιίκαθα - θάπνηνη είλαη ηαθηθνί θαη θάπνηνη 

ηειεηνπξγηθνί.
78

  

Σν ηέινο ηεο ΠΔΥ ζηε λφηηα επεηξσηηθή Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θαηαζηξνθέο νηθηζκψλ θαη κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ, εμαηηίαο εθηεηακέλσλ, ζνβαξψλ 

θαη παξαηεηακέλσλ έξηδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ δελ είλαη μεθάζαξν ηη ηηο 

πξνθάιεζε.
79

 

ηελ ΠΚ Η πεξίνδν ζηηο Κπθιάδεο (πνιηηηζκφο Γξφηηαο Πεινχ) ζεσξείηαη φηη 

ππήξραλ θπξίσο αγξνηθίεο ζηηο νπνίεο δηέκελαλ 1-2 νηθνγέλεηεο πνπ ζα 

εθκεηαιιεχνληαλ ηε γε γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηαθηλνχληαλ ζε άιιεο γφληκεο πεξηνρέο.
80

 Τπήξραλ αζθαιψο ζπζηήκαηα 

αληαιιαγψλ ζηηο Κπθιάδεο, θαζψο ηα κηθξφηεξα λεζηά ζα βαζίδνληαλ ζηα 

κεγαιχηεξα γηα λα παξακείλνπλ δεκνγξαθηθά δσληαλά. Ο ζπκβνιηθφο πνιηηηζκφο 

ππήξμε ηφηε πην εμεδεηεκέλνο θαη ζεσξείηαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζπλδέζεη 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνχζαλ ζε έλα αξαηνθαηνηθεκέλν πεξηβάιινλ, κάιινλ ερζξηθφ 

αλ θξίλεη θαλείο απφ ηηο θπθιαδηθέο νρπξψζεηο πνπ ρξνλνινγνχληαη ζε δηάθνξεο 

θάζεηο απφ ηελ ΣΝ έσο ηελ ηειηθή ΠΚ πεξίνδν.
81

 

 Οη επαθέο αλάκεζα ζε λεζηά, νη επηδξνκέο ζε λεζηά πξνυπνζέηνπλ ηελ 

χπαξμε πισηψλ κέζσλ, κεξηθέο απεηθνλίζεηο ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ π.ρ. ζηελ 

θεξακεηθή ηεο πεξηφδνπ.
82

 Γηαθξίλνληαη έηζη δχν ηχπνη ζθαθψλ: έλα κηθξφ κε ζθαξί 

κάιινλ απφ ζαλίδεο θαη έλα κεγαιχηεξν ίζσο έλα κνλφμπιν; απφ ιαμεπκέλν θνξκφ 

δέληξνπ. Μφλν ζην ηέινο ηεο ΠΚ πεξηφδνπ απνδίδνληαη ηζηία, ζεκαηνδνηψληαο ηελ 

άθημε απφ ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην κηαο λέαο ηερλνινγίαο ζηε λαπζηπινΐα.
83

  

 Ζ ΠΚ ΗΗ πεξίνδνο (πνιηηηζκφο Κέξνπ χξνπ) ζεσξείηαη φηη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ην «Γηεζλέο Πλεχκα», θαζψο ηα λεζηά ζηξέθνληαη πξνο ηνλ έμσ θφζκν, ηελ 

Κξήηε θαη ηελ πξνο δπζκάο επεηξσηηθή ρψξα.
84

 Σα πξντφληα ηεο πνιηηηζκηθήο 

παξαγσγήο αληαιιάζζνληαλ ηφζν αλάκεζα ζηα λεζηά φζν θαη ζηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα· ζαιηζηέξεο, θηάιεο κε δαθηπιηφζρεκε βάζε, ηεγαλφζρεκα αγγεία, φπια θαη 

θνζκήκαηα, εηδψιηα, αιιά θαη πξψηεο χιεο φπσο κάξκαξν, άξγπξνο, ρξπζφο, 
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κφιπβδνο, ραιθφο, νςηαλφο.
85

 Δπίζεο, αλαγλσξίδνληαη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο, αιιά θαη 

πάιη πξφθεηηαη θπξίσο γηα απνκαθξπζκέλεο κεηαμχ ηνπο αγξνηθίεο.
86

 Κάπνηεο φκσο 

απφ εθείλεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ εμειίζζνληαη ζε ρσξηά, ελψ ππάξρνπλ θαη 

λεθξνηαθεία. ηηο πην γλσζηέο εγθαηαζηάζεηο ζπγθαηαιέγνληαη ε Αγία Δηξήλε ηεο 

Κέαο, ε Υαιαλδξηαλή-Κάζηξν ηεο χξνπ, ε Γξφηηα Απιψκαηα ηεο Νάμνπ θαη ν 

θάξθνο ηεο Ίνπ. Γελ είλαη εχθνιν, σζηφζν, λα πξνηείλεη θαλείο φπνηα πνιηηηθή 

ηεξαξρία αλάκεζα ζηα θπθιαδηθά απηά θέληξα θαη ζηηο αγξνηθίεο αθνχ πξφθεηηαη 

αθφκε γηα ρσξηά θαη φρη γηα πφιεηο ή ηνπιάρηζηνλ πξσην-πφιεηο.
87

 

 ηελ θεξακεηθή, θπξηαξρνχλ αθφκε νη εγράξαθηεο θαη εκπίεζηεο 

δηαθνζκήζεηο, ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε δηάθξηζή ηνπο απφ απηέο ηεο Πξσηνραιθήο Η 

πεξηφδνπ.
88

 

 Οη ηάθνη ηεο ΠΚ πεξηφδνπ είλαη θηβσηηφζρεκνη θαη πξννξίδνληαη γηα αηνκηθέο 

ή ζπάληα γηα πνιιαπιέο ηαθέο κειψλ ηεο ίδηαο, φπσο εηθάδεηαη, νηθνγέλεηαο· νη ηαθέο 

γεληθά δελ είλαη πινχζηα θηεξηζκέλεο.
89

 Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ ηαθηθνχ πιηθνχ ηεο 

Υαιαλδξηαλήο, ν Hekman αλαθέξεη φηη ην 25% ησλ πινπζηφηεξσλ ηάθσλ (πνπ 

πεξηείραλ ηα 2/3 ησλ θηεξηζκάησλ) αλήθαλ ζε ζεκαληηθά άηνκα ησλ εθάζηνηε 

νηθνγελεηψλ, ζε άλδξεο φζν θαη ζε γπλαίθεο, ελψ νη δχν πινπζηφηεξεο ηαθέο (πνπ 

πεξηείραλ 17 θαη 29 αληηθείκελα αληίζηνηρα) ππνδεηθλχνπλ ηνπο αξρεγνχο ηεο 

θνηλφηεηαο, έλαλ γηα θάζε γεληά.
90

 Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη γηα ηελ θνηλφηεηα ν πινχηνο 

ηζνδπλακνχζε κε ηελ πνζφηεηα ησλ θηεξηζκάησλ θαη φρη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα.
91

 Σέινο, ην κηθξφ κέγεζνο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

λεθξνηαθείσλ, ε επξεία θαηαλνκή ηνπο ζηα λεζηά θαη ε ρξήζε ηνπο γηα κεξηθέο 

γεληέο ίζσο φξηδαλ ηε γε - ηελ επηθξάηεηα - ησλ αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ. 

 ην ηέινο ηεο ΠΚ ΗΗ πεξηφδνπ ε δηάδνζε ηεο κεηαιινπξγίαο απφ ην ΒΑ 

Αηγαίν (Σξνία, Λέζβνο, Λήκλνο) ζρεηίδεηαη κε θεξακεηθνχο ξπζκνχο απφ ηελ 

Αλαηνιία πνπ ππνδεηθλχνπλ λέεο ζπλήζεηεο ζηελ θαηαλάισζε ηξνθήο θαη ζηελ πφζε 

- θαζψο θαη ηε ζηαδηαθή ρξήζε ηνπ ηαρχζηξνθνπ ηξνρνχ γηα ηελ παξαγσγή 

αγγείσλ.
92

 Απφ ηελ άιιε, ε αχμεζε νρπξψζεσλ ζηα κεγαιχηεξα θπθιαδηθά ρσξηά 
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απνδίδεηαη ζηηο παξαπάλσ θαηλνηνκίεο ππνδειψλνληαο εηζβνιή ή κεηαλάζηεπζε ζηε 

λφηηα Διιάδα απφ πιεζπζκνχο ηνπ βφξεηνπ Αηγαίνπ ή ησλ γεηηνληθψλ αθηψλ- κηα 

ππφζεζε πνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Απηφ, πάλησο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ΠΚ 

ΗΗΗ πεξίνδν είλαη ε εγθαηάιεηςε θαη ε θαηαζηξνθή θάπνησλ ζέζεσλ, παξφηη θάπνηεο 

άιιεο επηβηψλνπλ (π.ρ. ε Κνιφλα ζηελ Αίγηλα).
93

 

Μέζε Δποτή ηοσ Χαιθού ζηελ Κρήηε. 

Ζ κεηάβαζε απφ ηελ ΠΜ ζηε ΜΜ πεξίνδν δελ ήηαλ νκαιή: ε ΠΜ ΗΗΗ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ εθηελείο θαηαζηξνθέο θαη εγθαηάιεηςε ζέζεσλ. Παξφηη ζηε ΜΜ Η παξαηεξείηαη 

επαλαθαηνίθεζή ηνπο θαη επέθηαζε φζσλ ζπλέρηδαλ λα ππάξρνπλ, ρηίδνληαη 

ζπγρξφλσο νρπξψζεηο, αλ θαη εθήκεξεο, ζε αξθεηέο ζέζεηο (Κλσζφο, Μάιηα, 

Βαζηιηθή, Γνπξληά) θαη κηθξά ακπληηθά ζπγθξνηήκαηα (Υακαίδη, Αγία Φσηηά).
94

 

Παξφιε φκσο ηελ αλαζηάησζε πνπ πξνθιήζεθε ζην Αηγαίν θαη ηελ Δγγχο Αλαηνιή 

ζην ηέινο ηεο Πξψηκεο Υαιθνθξαηίαο, ε Κξήηε θαίλεηαη λα αθνινπζεί ην δηθφ ηεο 

δξφκν θαη λα αλαθάκπηεη ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο Μέζεο Υαιθνθξαηίαο έρνληαο λα 

επηδείμεη έλα αλψηεξν επίπεδν πνιηηηθήο ζπλζεηφηεηαο.
95

 

 Γχξσ ζην 2000 π.Υ., νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ζην Αηγαίν 

αιιάδνπλ, γεγνλφο πνπ θάπνηνη κειεηεηέο απέδσζαλ ζε επαθέο κε επξχηεξα θαη πην 

δπλακηθά ζπζηήκαηα, φπσο εθείλεο ηεο Δγγχο Αλαηνιήο, ηεο Αλαηνιίαο θαη ησλ 

βνξείσλ Βαιθαλίσλ.
96

 Οη επαθέο απηέο ίζσο δελ θαηεπζχλνληαλ επίζεκα απφ ηα 

αληίζηνηρα θξάηε αιιά απφ πεξηπιαλψκελνπο εκπφξνπο ή ηερλίηεο πνπ 

εθκεηαιιεχνληαλ ήδε γλσζηνχο ζαιάζζηνπο ή ρεξζαίνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο.
97

 

Άιισζηε, ηα λαπάγηα ηεο ΤΔΥ ζην Ulu Burun θαη ην αθξσηήξην ηεο Υειηδνλίαο 

απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ειεχζεξσλ εκπφξσλ πνπ κεηέθεξαλ ζηα πινία 

εκπνξεχκαηα απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη ηα δηέλεηκαλ ζε αξθεηνχο ζηαζκνχο.
98

 

 ε ηέηνηεο επαθέο θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο γλψζεηο ησλ νπνίσλ ήηαλ θνξείο 

απνδίδνληαλ κέρξη πξφζθαηα ε ηδέα θαη ελ πνιινίο ην ζρέδην ησλ κηλσηθψλ 

αλαθηφξσλ θαη ε γξαθεηνθξαηία πνπ αλαπηχρζεθε ζηνπο θφιπνπο ηνπο,
99

 κηα 

ππφζεζε πνπ θαίλεηαη λα αηνλεί ζήκεξα, ππφ ην θσο λέσλ αλαθαιχςεσλ. Γλσξίδνκε, 
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έηζη, φηη ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο ΠΜ πεξηφδνπ ππάξρνπλ ζπγθξνηήκαηα, πνπ 

δηακνξθψλνληαλ γχξσ απφ κηα θεληξηθή απιή.
100

 Δπίζεο, κεηέπεηηα λεναλαθηνξηθά 

αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά αληρλεχνληαη πιένλ ζε παιαηναλαθηνξηθέο αζηηθέο 

νηθίεο.
101

  

 Οη I. Schoep θαη J. Driessen πξνηείλνπλ φηη ηα αλάθηνξα ηεο 

Παιαηναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο ππξήλεο ζπιινγηθφηεηαο γηα 

ηνπο γχξσ πιεζπζκνχο, θαη ζα ήηαλ αλνηρηά πξνο απηνχο. Οηθνγέλεηεο σζηφζν ηεο 

ειίη πνπ δνχζαλ ζηηο πην επηκειεκέλεο νηθίεο ησλ πφιεσλ ζα είραλ ηνλ ξφιν 

πλεπκαηηθψλ εγεηψλ ειέγρνληαο ηηο δηάθνξεο ηειεηνπξγίεο.
102

 Ζ θαηάζηαζε αιιάδεη 

ηε Νεναλαθηνξηθή πεξίνδν, ηδηαίηεξα κεηά ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Θήξαο ζην 

ηέινο ηεο ΤΜ ΗΑ, φηαλ ηα κηλσηθά αλάθηνξα παχνπλ λα είλαη αλνηθηά ζηελ θνηλσλία 

θαη παξακέλνπλ αλνηρηά κφλν ζηηο ειίη, ζηνπο αμησκαηνχρνπο θαη ην πξνζσπηθφ.
103

 

Οη ππεξπςσκέλνη «πνκπηθνί δξφκνη» εγθαηαιείπνληαη ηφηε, θαη ε είζνδνο ζηα θηήξηα 

γίλεηαη πην δχζθνιε, πην ειεγρφκελε. Ζ επηθνηλσλία ηνπ αλαθηφξνπ κε ηνλ ληφπην 

πιεζπζκφ πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ ζην πιαίζην ηεο Γπηηθήο απιήο.
104

 

Δθηφο φκσο απφ ηα αλαθηνξηθά θέληξα θαη ηα ινηπά θηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε απηά ζηε ΜΜ πεξίνδν ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη νηθηζκνί πνπ πξνδίδνπλ κηα 

νπζηαζηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ.
105

 Σν ζπνπδαηφηεξν φκσο γεγνλφο ηεο 

πεξηφδνπ είλαη ε εκθάληζε πξαγκαηηθψλ πφιεσλ, φπσο είλαη νη αλαθηνξηθέο εθείλεο 

ηεο Κλσζνχ θαη ησλ Μαιίσλ. 

 Με ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα δελ είλαη δπλαηφ λα εμαθξηβσζεί κε ζαθήλεηα ε 

ζρέζε ησλ ζπγθξνηεκάησλ κε απιή θαη ησλ κεηέπεηηα αλαθηφξσλ κε ηα ππφινηπα 

ζεκαληηθά θηήξηα πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί ζε κηθξή ή κεγάιε απφζηαζε απφ απηά, 

νχηε ε ζρέζε ησλ ηειεπηαίσλ κεηαμχ ηνπο. Δπηβεβαηψλεηαη κνλάρα ε χπαξμε κηαο 

δηνίθεζεο πνπ αζθεί νηθνλνκηθφ έιεγρν κέζσ ηεο δηαηήξεζεο αξρείσλ κε 

ελεπίγξαθεο πηλαθίδεο θαη ζθξαγηζκάησλ απνζεθψλ.
106

 Πάλησο φια απηά ηα 

αξρηηεθηνληθά έξγα ηα νπνία γηα 1000 πεξίπνπ ρξφληα παξνπζηάδνπλ ζηαζεξά 

ραξαθηεξηζηηθά, παξφηη εμειίζζνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη, ζα πξέπεη λα 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα θνηλσλία κε ζηέξεεο δνκέο, αθφκα θαη αλ απηέο θαηά θαηξνχο 
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θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

θινλίδνληαη.
107

 

 Ζ Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (ΜΔΥ) εγγξάθεη πνιινχο θεξακεηθνχο ξπζκνχο, 

κε απνθνξχθσκα εθείλνλ κε ηελ πνιχρξσκε δηαθφζκεζε, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο 

πεξηφδνπ. Δηδηθφηεξα, ε ΜΜ ΗΒ πεξίνδνο απνηειεί δηαρσξηζηηθή γξακκή κείδνλνο 

ζεκαζίαο σο πξνο ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ ξπζκφ. Γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ Κξήηε ν ηαρχζηξνθνο θεξακεηθφο ηξνρφο θαη ηα ρεηξνπνίεηα αγγεία αξρίδνπλ 

λα αληηθαζίζηαηαη απφ πην ιεπηά θαη θαινθηηαγκέλα, ηα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα 

γίλνληαη ζχλζεηα θαη δπλακηθφηεξα, κε πην εμεδεηεκέλε ζχληαμε.
108

 ηε ΜΜ ΗΗΒ 

πεξίνδν ηνπνζεηείηαη ην απφγεην ηεο θνκςήο, πνιχρξσκεο θακαξατθήο θεξακεηθήο 

πνπ θνζκείηαη κε αθεξεκέλα θαη παξαζηαηηθά ζέκαηα ζε απιέο δψλεο θαη 

ζπζηξεθφκελεο θαη πεξηδηληδφκελεο ζπλζέζεηο.
109

 Καηά ηε ΜΜ ΗΗΗ πεξίνδν ε 

πνιπρξσκία παξαθκάδεη, ελψ λέα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα πξνδηαγξάθνπλ ηε 

θπζηνθξαηία ηεο ΤΜ Η πεξηφδνπ. 

 Ζ ζξεζθεπηηθή δσή απνηεινχζε κάιινλ ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

πιεζπζκνχ. Σα ηεξά θνξπθήο, ηδηαίηεξα πνιπάξηζκα ζηελ θεληξηθή θαη ηελ 

αλαηνιηθή Κξήηε, ζπγθέληξσλαλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ γχξσ πφιεσλ θαη ρσξηψλ. Θα 

ζπλδένληαλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο θαη πνηκεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζα έπαημαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο έλλνηαο ηεο επηθξάηεηαο, ηελ επνρή αθξηβψο 

ηεο γέλεζεο ηνπ αλαθηνξηθνχ ζπζηήκαηνο.
110

 Σα ζπήιαηα, πνπ παιαηφηεξα 

ρξεζίκεπαλ σο θαηαθχγηα ή ρψξνη ηαθήο, κεηαηξέπνληαη θαη απηά νξηζκέλεο θνξέο 

ζε ηφπνπο ιαηξείαο. Λίγα κφλν θηηζηά ηεξά, αζηηθά ή αλαθηνξηθά, είλαη γλσζηά απφ 

ηελ πεξίνδν απηή.
111

 

 Σα ηαθηθά έζηκα δελ κεηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. 

Δμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα νζηενθπιάθηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε 

θνηιφηεηεο βξάρσλ ζηελ αθξνζαιαζζηά ησλ Μαιίσλ, ζπήιαηα φπσο απηφ ηεο 

Μεζθίλεο ζην Λαζίζη, θαζψο θαη πνιινί θπθιηθνί ηάθνη ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζαξάο 

θαη ηα νξζνγψληα ηαθηθά «πεξηθξάγκαηα» ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο.
112

 Απφ ηελ ΠΜ 

ΗΗΗ πεξίνδν γίλεηαη φιν θαη πην θνηλή ε πξαθηηθή ηνπνζέηεζεο ησλ λεθξψλ ζε πίζνπο 
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θαη ιάξλαθεο. Σέηνηεο ηαθέο απαληνχλ ζε μερσξηζηά λεθξνηαθεία, φπσο απηά ηνπ 

θνπγγαξά θαη ηεο Παρηάο Άκκνπ θνληά ζηα Γνπξληά, ή βξίζθνληαη κέζα ζε 

ρηηζηνχο ηάθνπο ή ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, θαη ζε θάπνηνπο ιαμεπηνχο ζαιακσηνχο 

ηάθνπο- ζπνξαδηθά αλαθέξνληαη θαη κεκνλσκέλεο πηζνηαθέο. Γεληθά, ην γεγνλφο φηη 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ ν θξεηηθφο πιεζπζκφο ρξεζηκνπνηεί ηχπνπο ηάθσλ γηα 

νκαδηθέο ηαθέο απνηειεί ελδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ θαη ηνπ 

ραξαθηήξα ησλ ζρέζεψλ ηνπ.
113

 

 ’ απηήλ ηε ζεκαληηθή ΜΔΥ πνπ πιαηζίσζε ηφζεο θαηλνηνκίεο ζηνλ Κξεηηθφ 

πνιηηηζκφ, παξακέλεη δχζθνιε ε απάληεζε ζην εξψηεκα ηνπ ραξαθηήξα ησλ 

ζρέζεσλ ηνπ λεζηνχ κε ην ππφινηπν Αηγαίν θαη κε ηνλ έμσ θφζκν ελ γέλεη. Οη επαθέο 

αλάκεζα ζηηο πην ζεκαληηθέο θξεηηθέο πεξηνρέο θαη ην ππφινηπν Αηγαίν ίζσο ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο θαη έκκεζεο ζηηο αξρέο ηεο ΜΔΥ θαη άξρηζαλ λα επεθηείλνληαη κφλν 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο.
114

 Σα Κχζεξα ζα ήηαλ αζθαιψο έλαο ζεκαληηθφο ζηαζκφο 

ζην δξφκν γηα ηελ Πεινπφλλεζν, νκνίσο θαη νη δπηηθέο Κπθιάδεο γηα ηηο επαθέο κε 

ηελ Αηηηθή θαη ηε Θεζζαιία.
115

  

Ζ Κχπξνο ήηαλ έλαο αθφκα ζηαζκφο ζηνλ δξφκν πξνο ηε ζπξηαθή αθηή, ε 

ζρέζε ηεο νπνίαο κε ηελ Κξήηε ήηαλ ακθίδξνκε: απφ κηλσηθήο πιεπξάο νη 

αληαιιαγέο πεξηειάκβαλαλ θαίλεηαη, θπξίσο, κηθξέο πνζφηεηεο αληηθεηκέλσλ/ 

πξντφλησλ κεγάιεο αμίαο, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ίζσο ην κέγεζνο ησλ ηφηε κηλσηθψλ 

αλαγθψλ γηα θαζζίηεξν θαη άιια πνιχηηκα πιηθά.
116

 Σέινο, ε ζπξηαθή αθηή ίζσο λα 

απνηεινχζε θαη ηνλ κεζάδνληα κεηαμχ Κξήηεο θαη Αηγχπηνπ.
117

 Θξαχζκαηα 

θακαξατθήο θεξακεηθήο βξέζεθαλ ζηελ Αίγππην κέρξη θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Αζνπάλ -

ζηηο πφιεηο Δι-Ληζη, Υαξάγθα, Καρνχλ θαη Άβπδν.
118

  

 ηα ηέιε ηεο ΜΜ ΗΗ πεξηφδνπ ηα αλάθηνξα αιιά θαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

νηθηζκψλ ηεο Κξήηεο θαηαζηξέθνληαη βίαηα, θαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

αθνινπζεί ηαρχηαηε αλνηθνδφκεζή ηνπο.
119

 Οη αηηίεο ησλ θαηαζηξνθψλ παξακέλνπλ 

δπζδηάγλσζηεο: απνδίδνληαη ζε ζεηζκνχο ή ζε εμσηεξηθνχο αλζξσπνγελείο 
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παξάγνληεο, θαη, ζχκθσλα κε κηα πην ηθαλνπνηεηηθή ππφζεζε, ζε εζσηεξηθέο 

αλαηαξαρέο πνπ ζπλδένληαη κε αληαγσληζκνχο κεηαμχ ησλ αλαθηφξσλ.
120

  

Σν μεθίλεκα ηεο ΜΜ ΗΗΗ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απμαλφκελε κηλσηθή 

παξνπζία ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν: ζηα Κχζεξα, ζηα Γσδεθάλεζα (Κάξπαζν, Κάζν, 

Ρφδν, Κσ), θαζψο θαη ζηελ Ηαζφ θαη ηε Μίιεην ηεο κηθξαζηαηηθήο αθηήο. Γελ 

γλσξίδνπκε σζηφζν αλ απηφ είλαη κηα έλδεημε αλάπηπμεο ηεο κηλσηθήο δχλακεο ή 

απιά ην απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο θαηαζηξνθψλ θαη κεηαβνιψλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ 

Κξήηε.
121

 Αιιά ην ζεκείν πνπ ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ είλαη νη 

ζρέζεηο ηεο κε ηηο Κπθιάδεο. ηελ Αγία Δηξήλε ηεο Κέαο γξαπηέο καξηπξίεο ζε 

Γξακκηθή Α βξέζεθαλ ζε επηρψζεηο ηεο πεξηφδνπ V, πνπ είλαη ζχγρξνλεο ηεο ΜΜ 

ΗΗΗ. Πεξηζζφηεξεο απφ ζαξάληα πξφρνη θαη ακθνξείο θξαζηνχ ή ιαδηνχ απφ ηηο 

Κπθιάδεο βξέζεθαλ ζηελ Κλσζφ, θπξίσο, αιιά θαη ζηνλ Κνκκφ.
122

 Γεληθά, ε ΜΜ ΗΗΗ 

είλαη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ραξάδνληαη ίζσο, πέξα απφ ηηο 

κεηαβνιέο ζηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ, νη θαηεπζπληήξηνη άμνλεο κηαο λέαο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο.
123

 

Μέζε Δποτή ηοσ Χαιθού ζηο σπόιοηπο Αηγαίο. 

Δλψ ζηελ Κξήηε ην πέξαζκα απφ ηελ Πξψηκε ζηε Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ βαζηέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, φπσο ε αζηηθνπνίεζε 

θαη ε εκθάληζε ηνπ αλαθηνξηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο βίαηε δηαθνπή ηεο πνιηηηζκηθήο 

ζπλέρεηαο, ζην ππφινηπν Αηγαίν ζπκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζεην. Γχξσ ζηα ηέιε ηεο 

3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. ε πνιηηηζκηθή ζπλέρεηα δηαθφπηεηαη απφηνκα απφ αλαηαξαρέο πνπ 

θινλίδνπλ ηηο πξσηνειιαδηθέο θαη πξσηνθπθιαδηθέο θνηλσλίεο.
124

 

 Ζ Μέζε Υαιθνθξαηία μεθηλά νπζηαζηηθά κε ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο Πξψηκεο 

Υαιθνθξαηίαο, θαζψο ζ’ απηήλ εκθαλίδνληαη θάπνηεο ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο. ηελ 

θεληξηθή θαη λφηηα Διιάδα δηαδίδνληαη ηα αςηδσηά θηήξηα, ν ηαρχζηξνθνο 

θεξακεηθφο ηξνρφο, ηα πξψηα γθξίδα κνλφρξσκα ζηηιβσηά αγγεία κηλπαθνχ ηχπνπ 

θαη επαλεκθαλίδνληαη νη ηαθέο ζην εζσηεξηθφ ησλ νηθηζκψλ.
125

 ηηο Κπθιάδεο, ε 

θάζε απηή έρεη έλαλ αλαλεσηηθφ ραξαθηήξα - ε θεξακεηθή εκπινπηίδεηαη κε λέα 
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ζρήκαηα, ζηε κεηαιινηερλία γεληθεχεηαη ε ρξήζε ηνπ θαζζίηεξνπ ζηα θξάκαηα 

ραιθνχ.
126

 

 Απφ δεκνγξαθηθή άπνςε ζεκεηψλεηαη κάιινλ κηα αχμεζε πιεζπζκνχ, ελψ 

ζπγρξφλσο κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ θαηνηθεκέλσλ ζέζεσλ, ησλ νπνίσλ φκσο θαηά 

θαλφλα κεγαιψλεη ε έθηαζε.
127

 ηε δηάξθεηα ηεο ΜΔ Η-ΗΗ θαλέλαο νηθηζκφο ζηε λφηηα 

επεηξσηηθή Διιάδα δελ αλαπηχζζεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην. Σα ζπίηηα είλαη 

αλεμάξηεηα θαη εθηείλνληαη κάιινλ αθαλφληζηα κέζα ζηνλ ρψξν.
128

 Αληίζεηα, νη 

νηθηζκνί ζηα λεζηά είλαη ζπρλά νρπξσκέλνη θαη δηαζέηνπλ πξαγκαηηθφ πνιενδνκηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ππθλή δφκεζε (Θεξκή V, Φπιαθσπή, Αγία Δηξήλε).
129

 

 Σα ηαθηθά έζηκα ηεο πεξηφδνπ είλαη ηδηαίηεξα πινχζηα. Καηά ηελ ΠΥ ΗΗΗ, αιιά 

θαη ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ΜΔΥ θαζηεξψλεηαη ν εληαθηαζκφο θπξίσο βξεθψλ θαη 

κηθξψλ παηδηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νηθηζκνχ.
130

 Πξαγκαηηθέο λεθξνπφιεηο δελ 

εκθαλίδνληαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ΜΔΥ, ελψ ζηηο 

Κπθιάδεο, αληίζεηα, νη λεθξνπφιεηο ήηαλ ν θαλφλαο. 

 Πεξηζζφηεξνη ηχπνη ηάθσλ, φπσο ν ξερφο, αθαλφληζηνο ιάθθνο, ν 

θηβσηηφζρεκνο ηάθνο, πίζνη ή ζξαχζκαηα πίζσλ γηα παηδηθέο ηαθέο, ζπλππάξρνπλ 

ζηνπο ηαθηθνχο ηχκβνπο. Απηνί εκθαλίδνληαη ζηελ ΠΔ ΗΗ θαη γεληθεχνληαη ζηε Μέζε 

Υαιθνθξαηία ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ηδηαίηεξα ζηε Μεζζελία, ηελ Αξγνιίδα, ηελ 

Αηηηθή θαη ηε Φσθίδα, αιιά παξακέλνπλ ζρεδφλ άγλσζηνη ζην ππφινηπν Αηγαίν. 

Πξφθεηηαη γηα θπθιηθέο ηαθηθέο θαηαζθεπέο πνπ επηζεκαίλνπλ ηε ζέζε είηε ελφο 

κνλαδηθνχ ηάθνπ κεγάισλ δηαζηάζεσλ, είηε, ζπρλφηεξα, κηαο ζπζηάδαο ηάθσλ, ρσξίο 

ζαθείο ελδείμεηο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο.
131

 ην ηέινο κφλν ηεο Μεζνειιαδηθήο, 

φηαλ εκθαλίδνληαη νη ιαθθνεηδείο θαη νη ζνισηνί ηάθνη κε πινχζηα θηεξίζκαηα θαη 

πνιεκηθφ εμνπιηζκφ, ηφηε δειψλεηαη κηα ηαρέσο αλαδπφκελε ζχλζεηε θνηλσλία.
132

 

 πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη νη άλζξσπνη ηεο 

ΜΔΥ δελ ήηαλ απνκνλσκέλνη. Ζ αιιαγή ζηε κνξθή ησλ πινίσλ επέηξεπε πιένλ πην 

καθξηλά ηαμίδηα ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη 

ίζσο θαη γηα ην ιφγν απηφ νη Κπθιάδεο εκθαλίδνληαη πην δξαζηήξηεο ζε ζρέζε κε ηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα - θαη, κεηά ηελ ηαξαγκέλε ΠΚ ΗΗΗ, θαηαθέξλνπλ κάιηζηα λα 
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απνθαηαζηήζνπλ ηηο ζηελέο ζρέζεηο πνπ είραλ αλαπηχμεη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα, ηελ Κξήηε θαη ηα λεζηά ηνπ ΒΑ Αηγαίνπ. Να επηζεκαλζεί εδψ ν 

ξφινο ηεο Μήινπ, ηεο Θήξαο θαη ηεο Κέαο, ησλ λεζηψλ ηεο ιεγφκελεο Γπηηθήο 

Αιπζίδαο, σο ζηαζκψλ ησλ Μηλσηηψλ ζηνλ εκπνξηθφ δξφκν πξνο ην Λαχξην ζηηο 

αλαηνιηθέο αθηέο ηεο Αηηηθήο γηα ηελ απφθηεζε ραιθνχ θαη αξγχξνπ.
133

 Οη επαθέο 

κε ηελ κηλσηθή Κξήηε δελ άθεζαλ αλεπεξέαζηα ηα λεζηά, θαζψο νη θνηλσλίεο ηνπο 

πηνζέηεζαλ ηε κηλσηθή πθαληηθή ηερλνινγία, ην θξεηηθφ κεηξηθφ ζχζηεκα θαη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηε Γξακκηθή Α.
134

 Γεληθά, ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ν 

κεζνθπθιαδηθφο πνιηηηζκφο είλαη απηή κηαο πεξίεξγεο ζχλζεζεο, κηαο δσληαλήο 

ληφπηαο παξάδνζεο θαη, καδί, κηλσηθψλ ηερλέξγσλ θαη ξπζκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηηο αλαθηνξηθέο θνηλσλίεο ηεο Κξήηεο.
135

  

Ύζηερε Δποτή ηοσ Χαιθού ζηελ Κρήηε. 

Σν πέξαζκα απφ ηε Μέζε ζηελ Όζηεξε Υαιθνθξαηία γίλεηαη κέζα απφ κηα 

κεηαβαηηθή πεξίνδν, ρσξίο ζαθή πνιηηηζκηθφ δηαρσξηζκφ. ε πνιινχο νηθηζκνχο, 

κάιηζηα, πνπ δελ θαηαζηξάθεθαλ ηε ΜΜ ΗΗΗ, νιφθιεξε απηή ε πεξίνδνο ζπγρέεηαη 

κε ηελ ΤΜ Η πεξίνδν.
136

 Οη ΤΜ Η πφιεηο είλαη εθηεηακέλεο, κε ζπλνηθίεο θαη 

νηθηζηηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ νξίδεη έλα δίθηπν πιαθφζηξσησλ δξφκσλ.
137

 ηα Μάιηα 

θαη ηελ Κλσζφ, αλεμάξηεηεο θαηνηθίεο ζπλππάξρνπλ κε ππθλά δνκεκέλεο δψλεο, ελψ 

ζηελ πεξηθέξεηα ησλ κεγάισλ αλαθηνξηθψλ πφιεσλ κεκνλσκέλα ζπίηηα θαη 

απνκαθξπζκέλνη νηθηζκνί πξνεθηείλνπλ ηελ αζηηθή πεξηνρή.
138

 

 Σα αλάθηνξα θαη νη «επίιεθηεο θαηνηθίεο» ή «επαχιεηο» απνθηνχλ ηελ ηειηθή 

ηνπο κνξθή ηελ ΤΜ Η πεξίνδν. Παξφηη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο δελ έρνπλ αθφκε  

δηεπθξηληζηεί, ην βέβαην είλαη φηη είραλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην κηλσηθφ δηνηθεηηθφ 

ζχζηεκα, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ζθξαγίζκαηα θαη αξρεηαθά ελεπίγξαθα ηεθκήξηα ζε 

Γξακκηθή Α πξνέξρνληαη αθξηβψο απφ ηα θηήξηα απηά.
139

 

 Ζ θεξακεηθή ηεο πεξηφδνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηερλνηξνπία ζθνηεηλνχ ζε 

αλνηρηφ. Ο θπηηθφο ξπζκφο ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΜ ΗΑ, θαη ν ζαιάζζηνο ζηελ ΤΜ 
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ΗΒ,
140

 ελψ ν ελαιιαζζφκελνο ξπζκφο αληηζηνηρεί ζηελ ηειηθή ΤΜ ΗΒ θεξακεηθή, 

θνζκείηαη κε ζαιάζζηα ζέκαηα πνπ ελαιιάζζνληαη κε θνζκήκαηα φπσο ε νθηψζρεκε 

αζπίδα, ν δηπιφο πέιεθπο ή ν ηεξφο θφκβνο.
141

 

 Οη ΤΜΗ ηαθηθέο πξαθηηθέο κνηάδνπλ λα ζπλερίδνπλ ηηο πξνεγνχκελεο, παξφηη 

ειάρηζηα ζρεηηθά κλεκεία καο είλαη γλσζηά.  Οη ζαιακνεηδείο ηάθνη πνπ είραλ 

απμεζεί ζηε ΜΜ ΗΗΗ, ηελ ΤΜ Η απαληνχλ κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνχ. Οη 

ππφινηπεο γλσζηέο εγθαηαζηάζεηο ησλ λεθξψλ ηεο ππφ κειέηε πεξηφδνπ είλαη ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο παιαηφηεξεο, ζε ρξήζε ήδε απφ ηελ Παιαηναλαθηνξηθή επνρή.
142

 

ηνλ θνπγγαξά θαη ζηελ Παρηά Άκκν ζπλερίδνληαη νη ηαθέο ζε πίζνπο ή ιάξλαθεο, 

αξθεηέο ηαθέο βξεθψλ θαη κηθξψλ παηδηψλ γίλνληαη θάησ απφ ην δάπεδν νηθηψλ, κέζα 

ζε αγγεία ή ιάθθνπο ή ζε θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο (ζηνλ Πεηξά, ην ίζη, ηελ 

Κλσζφ).
143

 

 Ζ ΤΜ Η είλαη πεξίνδνο εμσζηξέθεηαο, πηζαλφηαηα εμαηηίαο ησλ κηλσηθψλ 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ θξεηηθνχ ειέγρνπ ησλ αληαιιαγψλ ζην 

Αηγαίν.
144

 πλερίδνληαη νη ζρέζεηο πνπ είρε αλαπηχμεη ην λεζί ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν κε ζπγθεθξηκέλα αηγαηαθά λεζηά πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ εηζαγσγή ζε 

απηά κηλσηθήο θεξακεηθήο, ηελ πηνζέηεζε θξεηηθψλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ηελ παξνπζία έζησ πεξηνξηζκέλσλ ηεθκεξίσλ ηεο Γξακκηθήο Α ζηα Κχζεξα, ηε 

Θήξα, ηε Μήιν θαη ηελ Κέα.
145

 Σέινο, νη επαθέο κε ηε πξία ζπλερίδνληαη ελψ απηέο 

κε ηελ Αίγππην δελ είλαη μεθάζαξεο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο αξρέο ηεο ΤΜ.
146

 

 Σν ηέινο ηεο ΤΜ ΗΒ είλαη θαη ην ηέινο ηνπ αλαθηνξηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο 

εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο πιήηηνπλ ηελ Κξήηε: φινη νη γλσζηνί κηλσηθνί νηθηζκνί 

θαίλεηαη λα έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο, ελψ ηα αλάθηνξα, κε εμαίξεζε ηελ 

Κλσζφ, θαηαζηξέθνληαη νινζρεξψο θαη δελ μαλαθαηνηθνχληαη γηα έλα δηάζηεκα θαη 

ε πιεηνςεθία ησλ «επαχιεσλ» εγθαηαιείπεηαη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ππξπνινχληαη.
147

 Ζ παξαπάλσ εηθφλα ίζσο νθείιεηαη ζε πνιεκηθέο ελέξγεηεο εμαηηίαο 

ηνπ επηιεθηηθνχ ραξαθηήξα νξηζκέλσλ θαηαζηξνθψλ, π.ρ. ζηνλ Πχξγν 
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ππξπνιήζεθαλ κφλν ε έπαπιε θαη νξηζκέλα γεηηνληθά ζπίηηα, ελψ ηα ππφινηπα 

έκεηλαλ άζηθηα. 

 Με ην ηέινο ηεο ΤΜ ΗΒ θαη ηηο αξρέο ηεο ΤΜ ΗΗ πεξηφδνπ ε Κξήηε ζεσξείηαη 

θνκκάηη ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη έραζε ηελ 

ηαπηφηεηά ηεο· απφ πνιιέο απφςεηο ν πνιηηηζκφο παξακέλεη κηλσηθφο.
148

 Νέεο 

θαηαζηξνθέο ζην ηέινο ηεο ΤΜ ΗΗ αιιά θαη ζηηο αξρέο ηεο ΤΜ ΗΗΗΑ2 θαλεξψλνπλ 

κηα ηαξαγκέλε πεξίνδν πνπ έδσζε ηελ αθνξκή γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ 

αθνξά ηελ ρξνλνιφγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο κηαο κπθελατθήο δπλαζηείαο ζηελ 

Κλσζφ. 

 Έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα επηρεηξήκαηα ππέξ κηαο κπθελατθήο εμνπζίαο ζηελ 

Κλσζφ ήδε απφ ηελ ΤΜ ΗΗ είλαη νη κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα ηαθηθά 

κλεκεία θαη έζηκα:
149

 ζνισηνί ηάθνη κπθελατθνχ ηχπνπ, [θάζεηνη] ιαθθνεηδείο ηάθνη 

θαη ζαιακνεηδείο κε δξφκν θαη ζπγθιίλνληα ηνηρψκαηα - πνπ δηαθέξνπλ απφ ηνπο 

ηάθνπο κε πνιιαπινχο ζαιάκνπο ηεο ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η πεξηφδνπ -,
150

 μχιηλεο 

ζαξθνθάγνη ζε δηάθνξα λεθξνηαθεία. Δλψ, παξάιιεια, εκθαλίδνληαη νη «ηάθνη 

πνιεκηζηψλ» (θπξίσο ζηελ Κλσζφ, ηηο Αξράλεο, ηε Φαηζηφ θαη ηα Υαληά) πνπ είλαη 

άιινηε ιαθθνεηδείο θαη άιινηε ζαιακνεηδείο, θαη πεξηέρνπλ πινχζηα κεηαιιηθά 

θηεξίζκαηα: φπια (μίθε, εγρεηξίδηα, αθφληηα), αγγεία απφ ραιθφ ή άιια κέηαιια, 

θαζξέπηεο, θνζκήκαηα.
151

 Οη ηάθνη απηνί εμαθαλίδνληαη, φπσο θαη νη μχιηλεο 

ζαξθνθάγνη, θαηά ηελ ΤΜ ΗΗΗΑ πεξίνδν. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα έλα θαηλφκελν 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο δνκέο θαη 

ζπλζήθεο.
152

 

 ηνλ ηνκέα ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, ν «αλαθηνξηθφο ξπζκφο» ηεο θλσζηαθήο 

θεξακεηθήο δηαδίδεηαη ζ’ φιε ηελ Κξήηε.
153

 Παξάιιεια, ζηελ ΤΜ ΗΗ αληρλεχνληαη 

εηζεγκέλα απφ ηελ επεηξσηηθή Διιάδα ζρήκαηα αγγείσλ, π.ρ. θχιηθα, θαη ηερληθψλ, 

π.ρ. ε επηθάιπςε πήιηλσλ ζθεπψλ κε θαζζίηεξν.
154

 Δπίζεο, ε ηδηαίηεξα αμηφινγε 

κεηαιινηερλία ηεο πεξηφδνπ πεξηιακβάλεη λένπο ηχπνπο φπισλ, θπξίσο μηθψλ. 

 Οη αιιαγέο πνπ δηαπηζηψλνληαη γχξσ ζην 1450 ζηελ Κξήηε επεξέαζαλ, 

θαίλεηαη, θαη ηηο εμσηεξηθέο ηεο ζρέζεηο, πνπ ζα απνθαηαζηαζνχλ, αλ θαη ζε 
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πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, κφλν κεηά ην 1400.
155

 Ζ έιιεηςε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζεκαίλεη δηαθνπή ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Αίγππην ή/θαη ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην; Μφλν 

πάλησο ηελ ΤΜ ΗΗΗΑ1 εκθαλίδνληαη θαη πάιη (ιίγα) κηλσηθά αγγεία ζηα Γσδεθάλεζα, 

ηελ Κχπξν θαη ηηο αθηέο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ελψ ζην ιηκάλη ηνπ Κνκκνχ θζάλνπλ 

ηφηε θππξηαθά αγγεία, ραλαλατθνί ακθνξείο, θαζψο θαη αηγππηηαθή θεξακεηθή.
156

 

 Σν αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ, ην κφλν πνπ επηβίσζε ησλ ΤΜ ΗΒ θαηαζηξνθψλ, 

παχεη λα ιεηηνπξγεί ηελ ΤΜ ΗΗΗΑ2 πεξίνδν, ηελ επνρή δειαδή πνπ δηαπηζηψλεηαη ε 

αθκή ησλ κπθελατθψλ αλαθηφξσλ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα.
157

 Δλ ησ κεηαμχ 

πξφζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ, ψζηνζν, φηη νη ΤΜ ΗΗΗΑ2 θαη Β πεξίνδνη – κέρξη ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ κπθελατθψλ αλαθηφξσλ – ππήξμαλ κηα θάζε δεκνγξαθηθήο 

αλάπηπμεο θαη ζρεηηθήο επεκεξίαο ζε φιε ηελ Κξήηε. 

 Σα λεθξνηαθεία ηεο πεξηφδνπ είλαη θαιχηεξα γλσζηά απ’ φ,ηη νη νηθηζκνί. 

Έηζη, απηφ ζηνπο Αξκέλνπο Ρεζχκλνπ πεξηιακβάλεη ζαιακνεηδείο ηάθνπο πνπ 

πεξηείραλ ζαξθνθάγνπο κε γξαπηή δηαθφζκεζε θαη αξθεηά θηεξίζκαηα.
158

 Αλάινγνη 

ηάθνη ζηηο Γνχξλεο θαη ηα Υαληά απέδσζαλ πινχζηα ζχλνια απφ φπια, ράιθηλα 

αγγεία, ζθξαγηδφιηζνπο θαη θνζκήκαηα - ζπρλά θεηκήιηα, απφ πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπο. Οη πην ζπάληνη ζνισηνί ηάθνη, κεκνλσκέλνη ή θάπνηε ζε ζπζηάδεο, φπσο 

απηνί ζηελ Έξγαλν θαη ζην Απνδνχινπ, είλαη κηθξφηεξνη ζε κέγεζνο θαη έρνπλ 

ρακειή είζνδν. Μεξηθά λεθξνηαθεία κε εγρπηξηζκνχο καξηπξνχλ ηελ επηβίσζε κηαο 

ΜΜ παξάδνζεο.
159

 Σαθέο βξεθψλ θαη παηδηψλ κέζα ζηνπο νηθηζκνχο, κέζα ζε αγγεία 

ή ζε ιάθθνπο θάησ απφ ην δάπεδν νηθηψλ έρνπλ βξεζεί ζην Παιαίθαζηξν, ηε Φαηζηφ, 

ηα Υαληά θαη αιινχ.
160

 

 Σελ ΤΜ ΗΗΗΑ2–ΗΗΗΒ πεξίνδν ε ιαηξεία αλαλεψλεηαη, φπσο θαλεξψλεη ν ηχπνο 

ηεο «ζεάο κε ηα πςσκέλα ρέξηα» πνπ ζπλαληάηαη ηψξα κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηα 

ηεξά θαη απνδίδεη κάιινλ ηνπηθέο κνξθέο ιαηξείαο.
161

 

 Μεηά ηελ εμαθάληζε ησλ αλαθηνξηθψλ εξγαζηεξίσλ ηεο Κλσζνχ ε θεξακεηθή 

εγγξάθεηαη πιένλ ζε ηνπηθέο παξαιιαγέο θαη, παξάιιεια, αθνκνηψλεηαη νινέλα θαη 
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πεξηζζφηεξν ζε απηήλ ηεο κπθελατθήο θοηλής.
162

 Καηλνηνκίεο παξαηεξνχληαη κνλάρα 

ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο φπισλ θαη θνζκεκάησλ.
163

 

Ζ ΤΜΗΗΗΓ ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιαγέο ζηε κνξθή ησλ νηθηζκψλ, κηα 

πνηθηινκνξθία ζηηο ζξεζθεπηηθέο θαη ηαθηθέο εθθξάζεηο θαη, γεληθά, απφ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ.
164

 Παιηέο θαη λέεο ηδέεο απφ ηε κία θαη ληφπηεο θαη 

εμσηεξηθέο παξαδφζεηο απφ ηελ άιιε κνηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

θνηλφηεηεο ηεο επνρήο.
165

 

 Ζ πηψζε ηνπ αηγαηαθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα ηέιε ηεο ΤΜ ΗΗΗΒ θαη ηηο 

αξρέο ηεο ΤΜ ΗΗΗΓ πεξηφδνπ ζεκαηνδφηεζε ζηελ Κξήηε ηελ εγθαηάιεηςε πνιιψλ 

παξάιησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ, ηδηαίηεξα πάλσ ζε ιφθνπο.
166

 Οη 

αληηδξάζεηο απηέο κεηαθξάζηεθαλ ζπρλά σο απνηέιεζκα αλαζθάιεηαο, δελ έιαβαλ 

φκσο ρψξα ζπγρξφλσο νχηε κε ηελ ίδηα έληαζε ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

λεζηνχ.
167

 Άιιε αξλεηηθή ζπλέπεηα είλαη ε κείσζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, αλ θαη 

θάπνηα θέληξα, φπσο ηα Υαληά, ην Υακαιεχξη, ε Φαηζηφο, ε Κλσζφο, δηαηήξεζαλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε ην Αηγαίν θαη ππήξμαλ ζεκεία αλαθνξάο γηα ηα αηγαηαθά θαη 

γηα ηα θξεηηθά θέληξα ηεο ελδνρψξαο πνπ πξνκεζεχνληαλ θπξίσο πθάζκαηα, δψα θαη 

αγξνηηθά πξντφληα απφ απηά.
168

 

 Έηζη ζθηαγξαθείηαη ην α΄κηζφ ηεο ΤΜ ΗΗΗΓ· ζηε ζπλέρεηα ε θαηάζηαζε 

αιιάδεη. Ζ άλνδνο θάπνησλ νξεηλψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα ηέιε ηεο ΤΜ ΗΗΗΓ, θπξίσο 

ζην Καξθί θαη ζην Καβνχζη Βξνληά, θαίλεηαη απφ ηελ εθεί παξνπζία θηεξίσλ κε 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ηεξά. Παξαηεξείηαη ηψξα θαη κηα αιιαγή ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ θξεηηθψλ ζέζεσλ θαζψο νη νξεηλνί νηθηζκνί κάιινλ απνιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξε αλεμαξηεζία απφ φζνπο βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξα πςφκεηξα.
169

 

 Ζ ΤΜ ΗΗΗΓ ζξεζθεία επεξεάδεηαη θαη απηή απφ ηηο δπλακηθέο κηαο θνηλσλίαο 

ππφ δηακφξθσζε. Ζ ιαηξεία ηεο «ζεάο κε ηα πςσκέλα ρέξηα», πνπ δηαπηζηψλεηαη ήδε 

ηελ ΤΜ ΗΗΗΑ-Β ζε παξαζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζρεηίδεηαη κε κηλσηθέο 

ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο, απαληάηαη ηψξα θαη ζηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο, θάπνηνη απφ 
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ηνπο νπνίνπο δηέζεηαλ έλα αλεμάξηεην ηεξφ κε ζξαλίν αθηεξσκέλν ζηε ζεά.
170

 

Δθδειψζεηο φκσο ιαηξείαο ιάκβαλαλ ρψξα θαη ζε ηεξά ζπήιαηα (Φπρξφ, Παηζφο), ζε 

ηνπηθά ηεξά (Κάησ χκε) ή ζε ππαίζξηα ηεξά (Αγία Σξηάδα).
171

 

 Οη ΤΜ ΗΗΗΓ ηαθηθέο πξαθηηθέο δελ είλαη εχθνιν λα πξνζεγγηζηνχλ, θαζψο 

αθφκα θαη κέζα ζην ίδην λεθξνηαθείν παξαηεξνχληαη δηαθνξέο σο πξνο ηελ 

αξρηηεθηνληθή ησλ ηάθσλ, ηε κεηαρείξηζε ησλ λεθξψλ πνπ ηάθεθαλ ζηνλ ίδην ηάθν 

θαη ηε ζχλζεζε ησλ θηεξηζκάησλ.
172

 Σα πεξηζζφηεξα γλσζηά λεθξνηαθεία ηεο 

πεξηφδνπ βξίζθνληαη ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε, ελψ αξθεηέο εθηεηακέλεο λεθξνπφιεηο 

δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ κε αζθάιεηα ζε θάπνηνλ νηθηζκφ.
173

 Τπάξρνπλ 

πνιπάξηζκνη κεκνλσκέλνη ηάθνη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ - αλήθαλ πηζαλφλ 

αξρηθά ζε έλα ζχλνιν, θαη θάπνηνη ζα απνηεινχζαλ πεξηζηαζηαθέο απνζέζεηο.
174

 

 ε θάζε κηα απφ ηηο επξχηεξεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ (αλαηνιηθή, θεληξηθή, 

δπηηθή θεληξηθή Κξήηε) αλαγλσξίδνληαη ηδηαηηεξφηεηεο ζηα ηαθηθά έζηκα. Γηα 

παξάδεηγκα, ην Οξνπέδην ηνπ Λαζηζίνπ απέδσζε ππέξγεηνπο ζνισηνχο ηάθνπο κε 

ηεηξάγσλν ή θπθιηθφ ζρήκα, κηθξφ ζηφκην θαη δξφκν.
175

 Οη άλζξσπνη εδψ 

ηνπνζεηνχζαλ ηνπο λεθξνχο ηνπο ζην δάπεδν, θαη ζπάληα ζε ιάξλαθα, ζε πιάγηα 

ζπλεζηαικέλε ή ζε εθηεηακέλε χπηηα ζηάζε. Κακία πεξίπησζε θαχζεο δελ έρεη 

αλαθεξζεί απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Οη ηάθνη κπνξεί λα είραλ απφ έλα κέρξη 

ηέζζεξηο-πέληε λεθξνχο, ζπλήζσο θηεξηζκέλνπο κε αγγεία: ππεξίζρπαλ ηα θιεηζηά 

ζρήκαηα θαη αθνινπζνχλ νη βαζηέο θηάιεο, ηα θχπειια θαη νη θχιηθεο. Αλ βαζηζηεί 

θαλείο ζηα θηεξίζκαηα, ε γεληθή εηθφλα πνπ δίλεη ην Οξνπέδην δελ δείρλεη ηελ χπαξμε 

θνηλσληθήο ηεξαξρίαο. Τπάξρνπλ, σζηφζν, θαη κεγαιχηεξνη θαη επηκειέζηεξα 

ρηηζκέλνη ηάθνη ζηε ζέζε Καξθί ηα Μλήκαηα, κε αληηθείκελα πνπ βξέζεθαλ θαη ζηα 

πην ζεκαληηθά θηήξηα ηνπ νηθηζκνχ. 

 ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηελ ΤΜ ΗΗΗΓ ζηελ πεξηνρή αλάκεζα 

ζην Οξνπέδην ηνπ Λαζηζίνπ θαη ζηα βνπλά ηεο εηείαο πηνζεηήζεθε ν κηθξφο 

ππφγεηνο ζνισηφο ηάθνο θπθιηθήο ή ηεηξάγσλεο θάηνςεο, κε ή ρσξίο δξφκν.
176

 Ο 

ηχπνο απηφο ζπλππήξμε κε ηνλ ζαιακνεηδή ζηα λεθξνηαθεία πνπ ήηαλ ήδε ζε ρξήζε 

απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη δελ δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο νχηε σο πξνο ηνλ ηξφπν 
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ηαθήο νχηε σο πξνο ηα θηεξίζκαηα. Γεκνθηιήο ήηαλ ε απφζεζε ησλ λεθξψλ ζην 

δάπεδν, ελψ ιάξλαθεο εληνπίζηεθαλ κνλάρα ζηνλ πινχζην ηάθν ζηε Βαζηιηθή Άγηνο 

Θεφδσξνο θαη ζηνπο ζαιακνεηδείο ηάθνπο ζηελ Κξηηζά. Γεληθά, νη ηάθνη πεξηείραλ 

απφ έλαλ κέρξη επηά λεθξνχο, ελήιηθεο θαη παηδηά. ’ έλα ιάθθν ζην Βξφθαζηξν 

αλαθαιχθζεθαλ δχν πίζνη, ν έλαο απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ζην πιάη θαη 

πεξηείρε κηα παηδηθή ηαθή, ελψ ν άιινο βξέζεθε αλάπνδα θαη θηινμελνχζε ηνλ 

ζθειεηφ ελφο ελειίθνπ άλδξα. Ζ θαχζε εκθαλίζηεθε ζ’ απηήλ ηελ πεξηνρή ζηελ 

χζηεξε ΤΜ ΗΗΗΓ θαη δελ έθεξε δξαζηηθέο αιιαγέο ζην παξαδνζηαθφ ηαθηθφ 

ηειεηνπξγηθφ. Μηα ππμίδα ερξεζηκνπνηείην ζπλήζσο σο ηεθξνδφρνο θάιπε θαη 

έκπαηλε ζε ηάθνπο φπνπ ππήξραλ θαη εληαθηαζκνί. Υαξαθηεξηζηηθά θηεξίζκαηα ηεο 

πεξηφδνπ ήηαλ πήιηλα αγγεία γηα ηηο αλάγθεο ησλ λεθξνδείπλσλ. 

 Ζ πεξηνρή ηεο εηείαο θαη ηα αλαηνιηθφηεξα ηκήκαηα ηεο Κξήηεο παξέρνπλ 

ηα πην πινχζηα θαη πεξίπινθα ηαθηθά παξαδείγκαηα.
177

 Σαθέο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε 

ζνισηνχο θαη ζαιακνεηδείο ηάθνπο πνπ ζπλππήξραλ ζε λεθξνπφιεηο. ηελ Κξχα 

Οξζή Πέηξα ππήξραλ θαη νη ιεγφκελνη ςεπδνζφινη πνπ ήηαλ, νπζηαζηηθά, πέηξεο πνπ 

θάιππηαλ θαη πεξηέβαιιαλ έλαλ ηαθηθφ πίζν. Μαδί κε ηνπο εληαθηαζκνχο 

παξαηεξνχληαη θαη θαχζεηο, ζε θξαηήξεο, ππμίδεο ή ιεθάλεο. Ηδηαίηεξα δεκνθηιήο 

ήηαλ ε ρξήζε ηεο ιάξλαθαο. Σα θηεξίζκαηα πεξηιακβάλνπλ θαη εδψ θεξακεηθή αιιά 

θαη πξνζσπηθά αληηθείκελα, φπσο κεηαιιηθά δαρηπιίδηα θαη πεξφλεο. πια θαη άιια 

πνιχηηκα ηέρλεξγα ζεσξήζεθαλ έλδεημε θνηλσληθήο ηεξαξρίαο ή ζχκβνια εμνπζίαο. 

Δλψ, ν ζνισηφο ηάθνο ζηελ Πξαηζφ Φσηνχια θαη νη ζαιακσηνί ηάθνη Α θαη Β ζηε 

Μπξζίλε ήηαλ ηάθνη πνιεκηζηψλ - αλζξψπσλ κε πινχην θαη εμνπζία απφ ηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα. Ίζσο νη ηαθέο απηέο αλήθνπλ ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο 

χζηεξεο ΤΜ ΗΗΗΓ  πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έληνλε επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

εκπνξίνπ κεηαμχ πεξηνρψλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κχπξνπ πνπ νδήγεζε θαη ζηε ζχλαςε 

πην ζηελψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εγεκνληθέο νκάδεο πνπ κνηξάδνληαλ πιένλ θνηλνχο 

πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο. 

 Υαξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ ΤΜ ΗΗΗΓ θεληξηθή Κξήηε είλαη ε εθ λένπ ρξήζε 

παιαηφηεξσλ ηάθσλ, θπξίσο ζνισηψλ.
178

 Οη λεθξνί πνπ ζάβνληαλ ηψξα ζηνπο 

ζνισηνχο δελ ήηαλ πινχζηνη, ζε αληίζεζε κε εθείλνπο ηεο ΤΜ ΗΗΗΑ-Β.
179

 Ζ επηινγή, 

σζηφζν, ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζνισηνχ ηάθνπ, ελψ ν ζαιακνεηδήο 
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 Perna 2011, 135-138. 
178

 π. π., 141. 
179 Απηφζη. 



36 
 

εμαθνινπζεί λα είλαη δεκνθηιέζηεξνο, κπνξεί λα δειψλεη ηελ επηζπκία θάπνησλ λα 

επαλαζπλδεζνχλ κε ην κηλσηθφ παξειζφλ ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ κλεκεηαθφ, 

ειηηίζηηθν ηάθν.
180

 ’ απηήλ ηελ πεξίνδν φκσο εκθαλίδνληαη θαη λένη ηχπνη ηάθσλ, 

φπσο ιαθθνεηδείο, απινί ιάθθνη θαη pit-caves.
181

 Ζ ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

ηάθσλ δελ ήηαλ θάηη θαηλνχξην ζ’ απηήλ ηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο· απηφ πνπ απνηειεί 

θαηλνηνκία είλαη ε ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηάθσλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηαθηθέο 

κεζφδνπο.
182

 Γηα παξάδεηγκα, εληαθηαζκνί πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε ζαιακνεηδείο ή 

ζνισηνχο ηάθνπο κέζα ζε ιάξλαθεο ή ζην έδαθνο, ζε εθηεηακέλε/χπηηα ή 

ζπλεζηαικέλε/πιάγηα ζηάζε.
183

 Μαξηπξείηαη επίζεο ε ηαθή παηδηψλ θάησ απφ νηθίεο 

ζηελ Κλσζφ.
184

 Καχζεηο, αληίζεηα, απαληνχλ ζε ιάθθνπο, ζε pit-caves θαη 

πεξηζηαζηαθά ζε ζαιακνεηδείο ηάθνπο· ηα ππνιείκκαηα ηεο θαχζεο ηνπνζεηνχληαλ 

είηε ζε αγγεία είηε απεπζείαο ζην ιάθθν.
185

 Γεληθά, ε ζπλχπαξμε εληαθηαζκνχ θαη 

θαχζεο κέζα ζηνλ ίδην ηάθν δελ απαληάηαη ηφζν ζπρλά φζν ζηελ αλαηνιηθή 

Κξήηε.
186

 Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ δηαρσξίδεη ηηο δχν πεξηνρέο είλαη φηη ζηελ 

θεληξηθή Κξήηε ηα πνιχηηκα αληηθείκελα ζπλνδεχνπλ ηνπο απνηεθξσκέλνπο 

λεθξνχο.
187

 ηνπο ηάθνπο κε εληαθηαζκνχο ηα θηεξίζκαηα απνηεινχληαη απφ κεξηθά 

θιεηζηά αγγεία, ζπλήζσο ςεπδφζηνκνπο ακθνξείο θαη πξφρνπο.
188

 

 Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα ΤΜ ΗΗΗ ηαθηθά έζηκα ηεο δπηηθήο Κξήηεο είλαη 

ειάρηζηεο. Οη κνλαδηθέο γλσζηέο ηαθέο ηεο πεξηφδνπ βξίζθνληαη ζηηο Βνιηψλεο θαη 

ζηηο Αηζηπάδεο Ρεζχκλνπ.
189

 ηελ πξψηε ζέζε αληρλεχηεθαλ εληαθηαζκνί ζε 

ιάξλαθεο ηνπνζεηεκέλεο ζην δάπεδν, θαη ειάρηζηα θηεξηζκέλνη, π.ρ. κε 

ςεπδφζηνκνπο ακθνξείο, έλα ππξηαηήξην θαη ράλδξεο.
190

 Δλψ ζηε δεχηεξε, ηε 

κνλαδηθή γλσζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηελ θαχζε ζην β΄κηζφ ηεο ΤΜ 

ΗΗΗΓ, αγγεία κε θαχζεηο είραλ ηνπνζεηεζεί θάζεηα ζην έδαθνο θαη ππνζηεξίδνληαλ 

απφ πέηξεο.
191

 Σνπο λεθξνχο, ελήιηθεο άλδξεο θαη ίζσο θαη παηδηά, ζπλφδεπαλ πνιχ 
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ιίγα θιεηζηά αγγεία (ςεπδφζηνκνη ακθνξείο ή πξφρνη) θαη  άιια αληηθείκελα, φπσο 

πεξφλεο.
192

 

Ύζηερε Δποτή ηοσ Χαιθού ζηο σπόιοηπο Αηγαίο. 

Πξνο ην ηέινο ηεο Μέζεο Υαιθνθξαηίαο ηα κελ λεζηά ηνπ Αηγαίνπ επεξεάδνληαη απφ 

ηνλ Μηλσηθφ πνιηηηζκφ, ε δε επεηξσηηθή Διιάδα εκθαλίδεη πιήζνο θαηλνηνκηψλ θαη 

κεγάιε δεθηηθφηεηα ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. Οη θαηλνηνκίεο ηεο επεηξσηηθήο 

ρψξαο είλαη, θαίλεηαη, απνηέιεζκα ηνπηθψλ κεηεμειίμεσλ θαη έιαβαλ φιεο ρψξα ζηε 

δηάξθεηα ηεο «κεηαβαηηθήο» ΜΔ ΗΗΗ-ΤΔ Η, πνπ είλαη ζχγρξνλε κε ην απφγεην ηεο 

λεναλαθηνξηθήο Κξήηεο (ΜΜ ΗΗΗΒ-ΤΜ ΗΑ).
193

 

 ηελ ίδηα κεηάβαζε ζεσξείηαη φηη ζπληειέζηεθαλ δηεξγαζίεο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ πνιηηηζκηθή αιιαγή ηεο κεζνειιαδηθήο θνηλσλίαο, ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα 

έθδειε ζηηο ηαθέο κε ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε εκθάληζε πινχηνπ ζ’ απηέο - θάηη 

πνπ ζπλερίδεηαη θαη ζηελ ΤΔ Η πεξίνδν.
194

 Σα εληππσζηαθά θηεξίζκαηα ησλ θάζεησλ 

ιαθθνεηδψλ θαη ησλ ζνισηψλ ηάθσλ νδήγεζαλ ζε εξσηήκαηα γηα ηνλ ηξφπν 

απφθηεζήο ηνπο. 
195

 Άιινη ηχπνη ηάθσλ είλαη νη απινί ιάθθνη, νη αηνκηθνί 

θηβσηηφζρεκνη θαη νη ζαιακνεηδείο. 

 Ζ θεξακεηθή εμειίζζεηαη αξγά. Μεζνειιαδηθέο ηερλνηξνπίεο εμαθνινπζνχλ 

λα θαηαζθεπάδνληαη θαη ζηελ ΤΔ Η πεξίνδν, ζηα ζρήκαηα ησλ αγγείσλ 

αλαγλσξίδνληαη θξεηηθά θαη θπθιαδηθά ζηνηρεία θαη ζηε δηαθφζκεζή ηνπο κηλσηθέο 

επηξξνέο.
196

 Αληίζεηα, ν ηνκέαο ηνπ νπιηζκνχ έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθή πξφνδν.
197

  

 Ζ εηθφλα ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ε πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ, φπσο ν 

θαζζίηεξνο, ην ήιεθηξν, ην ειεθαληνδφλην, παξαπέκπνπλ ζε ζρέζεηο ζπλαιιαγψλ κε 

ηε κνξθή επθαηξηαθνχ εκπνξίνπ πξντφλησλ ζε ηπραίνπο ζηαζκνχο.
198

   

 Ζ ΤΔ ΗΗΒ πνπ αληηζηνηρεί ζην επφκελν πνιηηηζκηθφ ζηάδην δελ είλαη ηδηαίηεξα 

γλσζηή. ηελ επεηξσηηθή ρψξα δελ παξαηεξνχληαη πάλησο θαηαζηξνθέο αλάινγεο 

εθείλσλ πνπ εξήκσζαλ ηα ζεκαληηθφηεξα θξεηηθά θέληξα, εθηφο απφ ηελ Κλσζφ, ζηα 

κέζα ηνπ 15
νπ

 αηψλα π.Υ.
199

 Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ νθείιεηαη ζηνπο 

Μπθελαίνπο, ππφζεζε πνπ ζα πξνυπφζεηε φηη θαη νη ίδηνη είραλ θηάζεη ζε ηέηνην 
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ζηάδην νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ψζηε λα πηνζεηήζνπλ έλα 

ζπγθεληξσηηθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα - θάηη πνπ δελ επηβεβαηψλνπλ γηα ηελ ΤΔ ΗΗΒ νη 

ειάρηζηεο δηαζέζηκεο αξραηνινγηθέο καξηπξίεο.
200

 

 ηελ επφκελε ΤΔ ΗΗΗΑ1 πεξίνδν, πνπ θαιχπηεη πεξίπνπ ην α΄ ηέηαξην ηνπ 14
νπ

 

αηψλα δηακνξθψλεηαη θαη εγθαζηδξχεηαη έλαο  πξαγκαηηθά αλαθηνξηθφο κπθελατθφο 

πνιηηηζκφο.
201

 Δλψ, ζηελ επφκελε ΤΔ ΗΗΗΑ2, ζηα κέζα δειαδή ηνπ 14
νπ

 αηψλα, 

δηαγξάθνληαη πιένλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο κπθελατθήο Διιάδαο: έλαο 

κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο, παξαγσγηθφηεξε γεσξγία θαη θηελνηξνθία 

πξνζαλαηνιηζκέλεο θπξίσο ζηα δεκεηξηαθά θαη ηηο ειηέο θαη ζηελ εθηξνθή 

πξνβάησλ, κηα νηθνλνκία βαζηζκέλε ζηελ απνζήθεπζε, ηελ αλαδηαλνκή θαη πηζαλφλ 

ζηελ εμαγσγή πιενλαζκάησλ. Μηα θνηλσλία ζπγθεληξσηηθή θαη ηεξαξρεκέλε, 

δειαδή κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο εμαξηεκέλεο απφ ην αλάθηνξν, θαζψο θαη κηα 

πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ.
202

 

 ηελ ΤΔ ΗΗΗΒ1, ζηα ηέιε ηνπ 14
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 13
νπ 

αηψλα, ζεκεηψλεηαη 

έληνλε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα αλάθηνξα, ζηνπο νηθηζκνχο θαη ζηνπο 

ηάθνπο.
203

 Ζ επφκελε ΤΔ ΗΗΗΒ2, ζηα κέζα ηνπ 13
νπ

 αηψλα, δελ είλαη μεθάζαξε. Ο 

κπθελατθφο θφζκνο εηζέξρεηαη πάλησο ηφηε ζε κηα πεξίνδν αλαθαηαηάμεσλ πνπ ζα 

θαηαιήμνπλ ζε καδηθέο θαηαζηξνθέο ζην ηέινο ηεο.
204

 ιε ηελ ΤΔ ΗΗΗΒ εμάιινπ 

εμαζζελίδνπλ γεληθά νη κπθελατθέο επηδξάζεηο πξνο ηηο Κπθιάδεο, φζν θαη πξνο ηα 

Γσδεθάλεζα θαη ηελ απέλαληη κηθξαζηαηηθή αθηή.  

 Μεηά ηηο θαηαζηξνθέο ηνπ ηέινπο ηνπ 13
νπ

 αηψλα, νη θαηνηθεκέλεο ζέζεηο 

κεηψλνληαη ζεκαληηθά κε ηελ Σίξπλζα θαη ηηο Μπθήλεο, σζηφζν, λα δηαηεξνχλ 

θπξίαξρε ζέζε.
205

 Ζ ΤΔ ΗΗΗΓ παξακέλεη, ζε γεληθέο γξακκέο, κπθελατθή, αιιά ην 

πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα, κε ηα αλάθηνξα, ηνπο ζνισηνχο 

ηάθνπο, ηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β, ησλ ρξπζψλ θαη ειεθάληηλσλ ηερλέξγσλ θαη 

ησλ κεηάιιηλσλ αγγείσλ, δελ ππάξρεη πηα.
206

 Ζ ΤΔ ΗΗΗΓ βηνηερληθή παξαγσγή ηεο 

πεξηφδνπ αθνινπζεί φκσο πηζηά ηελ παξάδνζε ζε νξηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ πεξηνρέο 

ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηελ ππφινηπε Μεζφγεην, ζε 

κηθξφηεξν βέβαηα βαζκφ απ’ φ,ηη ζην παξειζφλ. πλερίδνπλ, επίζεο, παιηφηεξεο 
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ζπλήζεηεο πνπ δελ είραλ εθιείςεη πνηέ ηειείσο, φπσο νη απμαλφκελεο αηνκηθέο ηαθέο 

ζε θηβσηηφζρεκνπο ή ζε θάζεηνπο ιαθθνεηδείο ηάθνπο. Ζ θαχζε ησλ λεθξψλ, πνπ  

καξηπξείηαη θαη πξηλ ην ηέινο ηεο ΤΔ ΗΗΗΒ, γεληθεχεηαη σζηφζν ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ θαη ζηελ επφκελε Πξσηνγεσκεηξηθή επνρή.
207
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Πηζνηαθέο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηελ Κξήηε 

Οη ζέζεηο πνπ ζψδνπλ πηζνηαθέο ζηελ Κξήηε ζα παξνπζηαζηνχλ γεσγξαθηθά 

νκαδνπνηεκέλεο (π.ρ. Μεζαξά, βφξεηα θεληξηθή αθηή θ.ιπ.) θαη αλά λνκφ, 

μεθηλψληαο απφ ηα δπηηθά, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη κεηαμχ ηνπο αλαινγίεο αιιά θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο. 

Γσηηθή Κρήηε. Νοκός Χαλίωλ (Χάρηες 1) 

1. Έλα ηαθηθφ πηζνεηδέο αγγείν ηεο ΠΜ ΗΗΒ πεξηφδνπ βξέζεθε ζηα Ννπήγεηα 

Κηζζάκνπ θαη ηνπνζεηείηαη απφ ηελ Έ. Καξάληδαιε ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηαθψλ 

παηδηψλ θαη εκβξχσλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ (Δηθ. 1).
208

 Ήηαλ ηνπνζεηεκέλν 

πιάγηα, κε δπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζε αβαζή ιάθθν ζε ππαίζξην πηζαλφηαηα ρψξν 

ζηξσκέλν κε βφηζαια. Διιεηςνεηδήο ζρηζηνιηζηθή πιάθα έθξαζζε ην ζηφκην ηνπ 

αγγείνπ πνπ πεξηείρε δχν ιεπίδεο νςηαλνχ θαη ηνλ δηαιπκέλν ζθειεηφ παηδηνχ ηξηψλ 

πεξίπνπ εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπζηθή αλζξσπνιφγν T. McGeorge.
209

  

2. ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ, απέλαληη αθξηβψο απφ ην ηάδην, ηε δεθαεηία ηνπ 1940 

βξέζεθαλ ηαθηθνί πίζνη ηνπνζεηεκέλνη πιάγηα κέζα ζηελ άκκν κε ηεηξάγσλε ή 

ζηξνγγπιή ιίζηλε ιεπηή πιάθα σο πψκα. Μαδί κε ηνπο πίζνπο απνθαιχθζεθε ΜΜ 

ΗΗΗΑ πξφρνπο ηνπ ηξαρσηνχ ξπζκνχ πνπ ρξνλνινγεί ηηο ηαθέο.
210

 Δμάιινπ, κεηαμχ 

ηεο Υαιέπαο θαη ηεο θνξπθήο ηνπ Πξνθήηε Ζιία εληνπίζηεθαλ πνιιά φζηξαθα απφ 

ηαθηθνχο; πίζνπο θαη άιια κηθξφηεξα αγγεία ηεο ΜΜ Η πεξηφδνπ.
211

  

3. ηε Γαχδν ζηνλ ιφθν ηνπ Σζηξκηξή θαη ζηε ζέζε «ζην Παπνχξν», απνθαιχθζεθε 

κηα πηζνηαθή (Δηθ. 2).
212

 Ο πίζνο (χς. 0,83, κέγ. δηάκ. 0,64) ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ζην 

πιάη ζε κηα θνηιφηεηα ιαμεπκέλε ζηνλ καιαθφ αζβεζηνιηζηθφ βξάρν. Σν ζηφκηφ ηνπ 

έθξαδαλ πέηξεο, ελψ κηα κηθξή πιάθα ζπγθξαηνχζε ηε βάζε ηνπ. Πεξηείρε ηνλ 

ζθειεηφ ελφο ελήιηθα ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε, κε ην θεθάιη πξνο ην ρείινο ηνπ 

αγγείνπ πξνο ηα Γ, θαη έλα κνλαδηθφ θηέξηζκα, έλα ιίζηλν θχπειιν θάησ απφ ηε 

ιεθάλε. Ο πίζνο είρε θαηαζθεπαζηεί απφ ηνπηθφ πειφ, έθεξε γξαπηή δηαθφζκεζε 

κφλν ζην εκίηνκν θαη ρξνλνινγείηαη ζηελ φςηκε ΜΜ ή ηελ πξψηκε ΤΜ πεξίνδν. 
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Γσηηθή Κρήηε. Νοκός Ρεζύκλοσ (Χάρηες 1) 

4. ην ρσξηφ Πεγή, Α ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ, ζσζηηθέο αλαζθαθέο ηεο ηέσο 25
εο

 

ΔΠΚΑ απνθάιπςαλ λεθξνηαθείν πίζσλ, ην κνλαδηθφ γλσζηφ ζηε δπηηθή Κξήηε, κε 

16 ηαθέο ζε ΜΜ πίζνπο (Δηθ. 3).
213

 Σα αγγεία είλαη πνηθίισλ κεγεζψλ θαη είραλ 

ηνπνζεηεζεί ζε ππθλή δηάηαμε κε άμνλα ΝΓ/ΒΑ, ρσξίο φκσο λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Ήηαλ ζε πιάγηα ζέζε, κέζα ζε ξερνχο, 

πξφρεηξνπο ιάθθνπο κε κηθξέο πέηξεο γηα ηελ ζηήξημή ηνπο (Δηθ. 4). Σα ζηφκηά ηνπο 

είραλ ζθξαγηζηεί κε ιίζνπο, ή κε άιια αγγεία ή θνκκάηηα αγγείσλ. Κάπνηα ζψδνπλ 

ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε θαη άιια γξαπηή. Σνπιάρηζηνλ δεθαπέληε πήιηλα αγγεία 

ζπλφδεπαλ ηηο πηζνηαθέο (θχπειια, θηάιεο, πξνρνΐζθεο, καγεηξηθά ζθεχε θαη έλα 

κηθξφ πηζνεηδέο). Ο πίζνο 11 απέδσζε ράλδξεο, κηα αζεκέληα θαη κηα ιίζηλε θαη έλα 

ιίζηλν θσιεφζρεκν αγγείν. Αλάκεζα ζηηο ηαθέο 9 θαη 10, έλαο θελφο ιάθθνο, φκνηνο 

κε απηνχο πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηνπο πίζνπο πεξηείρε ππνιείκκαηα θαχζεο θαη 

ζξαχζκαηα απφ καγεηξηθφ ζθεχνο. Ζ πεξηθέξεηά ηνπ νξηδφηαλ πηζαλφλ κε πέηξεο, 

φπσο δείρλεη πιαθνεηδήο ιίζνο πνπ βξέζεθε in situ. 

5. ηε ζέζε Πιάηεο ή Υάξαθαο, θνληά ζην ρσξηφ Παηζφο ηεο επαξρίαο Ακαξίνπ, 

βξέζεθαλ πίζνη κε λεθξνχο ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε.
214

 Σν ζηφκηφ ηνπο ήηαλ 

ζηξακκέλν ζηα Γ θαη ζθξαγηζκέλν κε ηεηξάγσλε πιάθα, ελψ έθεξαλ απιή ηαηλησηή 

δηαθφζκεζε θαη ρξνλνινγνχληαη ζηε ΜΜ Η πεξίνδν.
215

 

6. Σν Καινγεξφζπειην, επίζεο, ζην Ακάξη είλαη κηα βξαρνζθεπή, ζε κηα ζεηξά 

αλάινγσλ θνηινηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθαλψο γηα ηαθέο θαηά ηε ΜΜ 

πεξίνδν.
216

 ην λνηηφηεξν ζάιακν Α ήξζε ζην θσο βάζε θαη κεγάια ηκήκαηα 

ηνηρσκάησλ πίζνπ κε νζηά, θαζψο θαη ε βάζε ελφο δεχηεξνπ πίζνπ ή άιινπ κεγάινπ 

αγγείνπ, θαη φζηξαθα κηθξφηεξσλ αγγείσλ, αβέβαηεο ρξνλνιφγεζεο, πηζαλφλ ζηε 

ΜΜ πεξίνδν. 
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215 Petit 1990, 52. 
216
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Κεληρηθή Κρήηε. Νοκός Ζραθιείοσ (Χάρηες 1) 

7. Κνληά ζηε δηαζηαχξσζε ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ Κξνπζψλα-Καβξνρσξίνπ, ζηε 

ζέζε Μπαΐξηα, ζηελ πεξηνρή Γάδη Γ ηνπ Ζξαθιείνπ, απνθαιχθζεθε έλα ηαθηθφ 

νξζνγψλην θηήξην, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 4x4,30 (Δηθ. 5).
217

 Πεξηείρε δχν 

ινπηεξνεηδείο ιάξλαθεο, έλα πηζάξη θαη 38 ΜΜ ΗΑ αγγεία, ζπρλά νιφβαθα ή κε 

γξαπηέο ηαηλίεο. Πξφθεηηαη γηα πξνρνΐδηα, κηα πξφρνπ κε θεξαηνεηδείο απνθχζεηο 

ζηνλ ιαηκφ, έλα κηθξφ γεθπξφζηνκν θαη έλαλ ακθνξίζθν, ρακειά κφλσηα θπιηλδξηθά 

θαη θαξηλσηά θχπειια, άσηα θσληθά θχπειια κε δαθηπιηφζρεκε βάζε θαη ινπάδεο, 

πνπ βξέζεθαλ θπξίσο θαηά κήθνο ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο ηνπ Ν θαη ηνπ Α ηνίρνπ 

ηνπ. Αλαθέξνληαη, επίζεο, πέληε θσδσλφζρεκα εηδψιηα - δχν έμσ απφ ηνλ Ν ηνίρν, 

έλα πάλσ ζην ρείινο κηαο ζαξθνθάγνπ, θαη δχν δίπια ζην πηζάξη θαη ηε δεχηεξε 

ζαξθνθάγν. Μαδί ηνπο ήηαλ ηέζζεξα θνκκάηηα απφ ιεπίδεο νςηαλνχ, ηκήκα 

δηζθνεηδνχο πψκαηνο ιίζηλνπ αγγείνπ, ζξαχζκα απφ δηζθνεηδέο ιίζηλν αληηθείκελν 

θαη δηάηξεην ζαιάζζην φζηξεν. 

8. Γπηηθά ηνπ Ζξαθιείνπ, ζηελ ίδηα πεξηνρή Γάδη, θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ νκψλπκνπ 

πνηακνχ, ζε ακκψδεο έδαθνο απνθαιχθζεθαλ ηπραία ηεκάρηα πίζσλ θαη κηθξά 

θνκκάηηα αλζξψπηλσλ νζηψλ.
218

 Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα έθεξε ζην θσο έλα κνλάρα 

ηάθν, πνπ πεξηείρε πίζν κε ζρήκα αλεζηξακκέλνπ θψλνπ (χς. 1,04, πιαη. ζηνκίνπ 

0,60), πιάγηα ηνπνζεηεκέλνπ κε άλνηγκα ζηα Γ (Δηθ. 6). Απέδσζε ζθειεηφ ψξηκνπ 

άλδξα, φπσο δείρλνπλ ηα δφληηα θαη ηα ηδηαηηέξσο εχζξππηα ζσδφκελα νζηά. Σν 

θεθάιη ηνπ ήηαλ πξνο ηε βάζε θαη ηα πφδηα ή κάιινλ ηα γφλαηα πξνο ην ζηφκην. Σν 

αγγείν είλαη ρεηξνπνίεην, απφ σρξφ εξπζξφ πειφ κε πνιιέο πξνζκίμεηο. Αλαθέξνληαη 

δχν αληηθξηζηέο πιαηηέο νξηδφληηεο ιαβέο θαη εηθάδεηαη ε χπαξμε κηαο ςεπδνπξνρνήο 

θαη απέλαληί ηεο κηαο ηξίηεο θάζεηεο ιαβήο. Γηαθφζκεζε κε ιεπθφ πάλσ ζε βαζχ 

θαζηαλφ ρξψκα θαιχπηεη φιε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα, ελψ ην ρείινο θαη νη ιαβέο 

θνζκνχληαη κε ινμέο ιεπθέο ηαηλίεο. Έλα επκέγεζεο ζρεκαηνπνηεκέλν άλζνο ή 

νθηάθηηλν αζηέξη θαη ηξεηο επάιιεινη δίζθνη θαηαιακβάλνπλ ην κέζνλ ηνπ ζψκαηνο 

θαη ηξεηο επάιιειεο γξαπηέο δψλεο πεξηβάιινπλ ηνλ ππζκέλα. Μφλν έλα θχπειιν 

βξέζεθε θνληά ζηνλ ηάθν. Σα επξήκαηα ρξνλνινγνχληαη ζην ηέινο ηεο ΜΜ 

πεξηφδνπ. 

 

                                                             
217 Ρεζεκησηάθεο 1989, 296. 
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 Υαηδεδάθεο 1921, 60- 61. 
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9. ηε ζέζε Βξχζε πνπ βξίζθεηαη ΝΓ θαη αθξηβψο έμσ απφ ην ρσξηφ ηνπ Αγίνπ 

Μχξσλα Μαιεβηδίνπ αλαθαιχθζεθε λεθξφπνιε ησλ ηειεπηαίσλ πξναλαθηνξηθψλ θαη 

ησλ παιαηναλαθηνξηθψλ ρξφλσλ κε ηαθηθνχο πίζνπο θαη ιάξλαθεο ζε ηεκάρηα (Δηθ. 

7).
219

 Οη πίζνη βξέζεθαλ αλεζηξακκέλνη, λα ζπγθξαηνχληαη εμσηεξηθά κε θπθιηθά 

ηνπνζεηεκέλνπο ιίζνπο.
220

 Σα θηεξίζκαηα πεξηιακβάλνπλ ηξία ιίζηλα αγγεία απφ 

νθίηε θαη αξθεηά θχπειια.
221

 Ηδίσο έλαο απφ απηνχο, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

νπνίνπ θαηαζηξάθεθε απφ ηελ θαιιηέξγεηα,
222

 πεξηείρε κεξηθέο  πέηξεο πνπ ζηήξηδαλ 

έλα επξχζηνκν δίσην αγγείν ζην νπνίν βξέζεθε παηδηθή ηαθή. Δλψ, δίπια ζην 

επίπεδν πψκα πνπ ην ζθξάγηδε, έλα κηθξφ θχπειιν απνηεινχζε ην κνλαδηθφ 

θηέξηζκα.  

Σν ζρήκα θαη ε δηαθφζκεζε ησλ αγγείσλ ρξνλνινγνχλ ηελ ηαθή ζηελ αξρή 

ηεο Παιαηναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ. Απηή είρε ηνπνζεηεζεί πάλσ ζε κηα άιιε απφ ηελ 

νπνία ζψζεθαλ ειάρηζηα φζηξαθα ηνπ ηαθηθνχ πίζνπ, ην θξαλίν θαη ιίγα νζηά ηνπ 

ζθειεηνχ. Σκήκα ηνίρνπ, κάιινλ ελφο δηαιπκέλνπ πεξηθξάγκαηνο πνπ ζψδεη ζε έλα 

ζεκείν δχν δφκνπο ζα πεξηέβαιιε ηηο δχν ηαθέο, πνπ ήηαλ κάιινλ ζχγρξνλεο - ηεο 

ΜΜ Η πεξηφδνπ (βι. θαη έλα κφλσην θχπειιν κε δηαθφζκεζε ιεπθψλ ινμψλ 

παξάιιεισλ ηαηληψλ ζε ζθνχξν θαζηαλφ βάζνο πνπ βξέζεθε ζε κηθξή απφζηαζε απφ 

ηηο ηαθέο). 

10. Απέλαληη απφ ηελ είζνδν ηνπ πειαίνπ ηεο Δηιεηζπίαο, ζηελ Ακληζφ, ακέζσο Α 

ηνπ Ζξαθιείνπ, εληνπίζηεθε άιιν ζπήιαην πνπ πεξηείρε, ζην πξφζζην ηκήκα ηνπ, 

ηεκάρηα ζαξθνθάγσλ θαη ΜΜ πίζσλ.
223

 Πξφθεηηαη γηα ζπιεκέλν ηαθηθφ ρψξν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ ΠΜ έσο ηελ ΤΜ πεξίνδν. Απέδσζε κεξηθά ΠΜ αγγεία θαη 

θνζκήκαηα απφ άξγπξν πνπ ν αλαζθαθέαο απνδίδεη ζηηο έληνλεο ηφηε ζρέζεηο ησλ 

βφξεησλ θξεηηθψλ παξαιίσλ κε ηηο Κπθιάδεο.
224

 

11. Σν Μνλαζηεξηαθφ Κεθάιη, ν ιφθνο ζηα Γ ηνπ αλαθηφξνπ ηεο Κλσζνχ (Δηθ. 8) 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε Νενιηζηθή έσο θαη ηε Βπδαληηλή θαη ηε λεφηεξε/ζχγρξνλε 

πεξίνδν.
225

 ηε ΒΑ πιεπξά ηνπ, έλαο ηάθνο πνπ έρεη ζήκεξα ηε κνξθή κεγάινπ 

ιάθθνπ (12x8x8 βάζνο ζηε Γ πιεπξά), αλαζθάθεθε ην 1933 απφ ηνλ R. Jenkins θαη 

                                                             
219 Οξιάλδνπ 1969, 140. Αιεμίνπ 1969, 211. 
220 Απηφζη. 
221 Αιεμίνπ 1969, 211. 
222 Λεκπέζε 1984, 314-315. 
223

 Μαξηλάηνο 1932, 98. 
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ην 1935 απφ ηνλ R. W. Hutchinson – ην ζρεηηθφ αξρεηαθφ πιηθφ είλαη σζηφζν 

ειάρηζην. ηνλ επξχηεξν ρψξν, ν Jenkins εληφπηζε ΜΜ ΗΗΗ ηαθέο ζε ιάξλαθεο θαη 

αλεζηξακκέλνπο πίζνπο (Δηθ. 9), ελψ ζην αλψηεξν ζηξψκα ηνπ ν Hutchinson 

αλέζθαςε πηζνηαθέο πνπ ζεψξεζε ζχγρξνλεο θαη επέθηαζε απηψλ ηνπ R. Jenkins.
226

 

Νεφηεξεο κειέηεο δείρλνπλ ηε ζπλερή ρξήζε ηνπ απφ ηελ ΠΜ ΗΗΗ ή ΜΜ ΗΑ 

κέρξη ηελ ΤΜ ΗΑ.
227

 Ο ηάθνο ήηαλ αξρηθά έλαο ππφγεηνο ζάιακνο, πηζαλφλ ελ κέξεη 

ιαμεπηφο, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πνιιαπιέο ηαθέο. ην θαηψηεξν ΠΜ ΗΗΗ-ΜΜ ΗΒ 

ζηξψκα ηνπ ηάθεθαλ κάιινλ πξσηνγελψο ηνπιάρηζηνλ 12 άλζξσπνη, ρσξίο φκσο 

ρξήζε πίζσλ θαη ιαξλάθσλ - πνπ παξαηεξνχληαη σζηφζν ζε κεγάιν βαζκφ ζην 

λεθξνηαθείν ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ζην Φνπξλί Αξραλψλ -
228

 θηεξηζκέλνη θπξίσο κε 

πήιηλα θαη ιίζηλα αγγεία. χκθσλα κε ηνλ R.W. Hutchinson, ε πξψηε απηή θάζε 

ζθξαγίζηεθε φηαλ θαηέξξεπζε ε νξνθή ηνπ ηάθνπ, νπφηε άιιαμε θαη ε κνξθή ηνπ. 

Θα ήηαλ ηφηε έλα ππαίζξην, αζθαιψο πην εθηεηακέλν, λεθξνηαθείν.
229

  

Ζ δεχηεξε ΜΜ ΗΗ-ΤΜ ΗΑ θάζε πεξηέρεη ηαθέο ζε αλεζηξακκέλνπο πίζνπο θαη 

ζε ιάξλαθεο, ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηξψκαηα, κε αζαθείο φκσο ζπλάθεηεο.
230

 Ζ 

κειέηε ησλ νζηψλ απφ έλα ΜΜ ΗΗΗ πίζν πξνηείλεη κηα πξσηνγελή ηαθή - απηφ είλαη 

δχζθνιν λα γεληθεπηεί ιφγσ ηεο ζπάλεο ζθειεηηθνχ πιηθνχ. Τπάξρνπλ ελδείμεηο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 39 ηαθέο, 34 ζε πίζνπο θαη 5 ζε ιάξλαθεο, απφ ηηο αλαζθαθηθέο 

πεξηφδνπο 1933 θαη 1935.
231

  Ζ L. Preston πεξηγξάθεη ζηνλ θαηάινγφ ηεο 17 πίζνπο 

απφ ηελ αλαζθαθή ηνπ Hutchinson, ηνπο πεξηζζφηεξνπο θσληθνχο, κεξηθνχο σνεηδείο 

θαη έλαλ απηφζρεκν, πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηε ΜΜ ΗΗΒ κέρξη ηελ ΤΜ ΗΑ πεξίνδν 

(Δηθ. 10, 11, 12).
232

 Δίλαη ζπρλά δηαθνζκεκέλνη κε ιεπθά ζέκαηα (ηαηλίεο, ξφδαθεο, 

δηθηπσηφ, βξαρψδεο ηνπίν) ζε ζθνηεηλφ βάζνο. Με ηηο ηαθέο απηέο ζρεηίδνληαη κηα 

λεναλαθηνξηθή ζθξαγίδα κε απεηθφληζε γπλαηθείαο κνξθήο, ιίζηλα θαη πήιηλα αγγεία 

(πφζεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο ηξνθήο).
233

  

ην ίδην Μνλαζηεξηαθφ Κεθάιη, ζηε Β πιεπξά ηνπ ιφθνπ (ζέζε 137), ν 

Hutchinson εξεχλεζε ην 1935 έλα ιαμεπηφ ζαιακσηφ ηάθν.
234

 Δλψ, ζηελ Α πιεπξά 
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ηνπ ιφθνπ (ζέζε 148), ν Ν. Πιάησλ αλέζθαςε ην 1940 έλαλ ηάθν κε πηζνηαθέο.
235

 

Σν χςσκα θηινμελνχζε, επνκέλσο, έλα ηνπιάρηζηνλ εθηεηακέλν λεθξνηαθείν ηε ΜΜ 

θαη ηελ πξψηκε ΤΜ πεξίνδν.
236

 

Σν 1950, ζην Νεθξνηαθείν ηνπ Άε Ληα, ζηελ πιαγηά Α ηνπ αλαθηφξνπ ηεο Κλσζνχ, 

αλαζθάθεθε απφ ηνλ η. Αιεμίνπ θαη ηνλ S. Hood έλαο ΜΜ Η εκηθπθιηθφο ηάθνο, 

ιαμεπκέλνο ζε πξνεμνρή βξάρνπ (Σάθνο Η).
237

 Πεξηείρε 14 ηαθέο, πέληε ζην έδαθνο 

θαη ελλέα ζε πίζνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζηα πιάγηα ηνπ ρψξνπ, φιεο ζε ηζρπξά 

ζπλεζηαικέλε ζηάζε. Οη πεξηζζφηεξνη πίζνη θέξνπλ ζθνχξα γξαπηή δηαθφζκεζε κε 

θαηαιεηβάδεο, ελψ ιίγα κηθξφηεξα ΜΜ ΗΒ αγγεία ζπλφδεπαλ ηηο ηαθέο. 

Ο Σάθνο VI ζην ίδην λεθξνηαθείν, αλαζθάθεθε απφ ηνλ S. Hood, θαη 

ρξνλνινγείηαη απφ ηηο ζθξαγίδεο θαη ηελ θεξακεηθή ηνπ ζηε ΜΜ ΗΗ πεξίνδν.
238

 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ κεγάιν θπθιηθφ, ζαιακσηφ ηάθν (δηακ. 6-7) κε θηηζηφ εζσηεξηθφ 

δηαρψξηζκα πνπ ζρεκαηίδεη δχν δηακεξίζκαηα, θαη ηελ είζνδφ ηνπ ζθξαγηζκέλε κε 

έλαλ νγθψδε ηνίρν ζηε Γ πιεπξά. Έζσδε πάλσ απφ 50 ηαθέο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

κέζα ζε πίζνπο (Δηθ. 13).
239

 Σέινο, ν Σάθνο VIII (δηαζη. 8.x2) πεξηείρε ηαθέο ζε 19 

ιάξλαθεο θαη ζε έλαλ πίζν. ηα ιίγα θηεξίζκαηά ηνπ αλήθνπλ κηθξφ ρξπζφ θφζκεκα 

θαη έιαζκα, ράιθηλε ξάβδνο, δχν ζθξαγηδφιηζνη θαη δχν πεξφλεο.
240

 

ηνλ ίδην Λφθν ηνπ Άε Ληα εθηείλεηαη ε λεθξφπνιε ζην Μαπξνζπήιην, 600 πεξίπνπ 

κέηξα απφ ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ. Υξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε ΜΜ ΗΗ κέρξη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο αξρέο ηεο ΤΜ ΗΗΗΓ πεξηφδνπ.
241

 Ο δηαβξσκέλνο κεγάινο Σάθνο XVII 

έρεη αθαλφληζην ζρήκα θαη θεληξηθφ ζηήξηγκα ηεο νξνθήο (Δηθ. 14).
242

 Ο 

αλαζθαθέαο ηνπ, E.J. Forsdyke, αλαθέξεη δχν ζαιάκνπο, ηνπο Α θαη Β.
243

 Έλαο 

ιάθθνο (βάζ. 1) ζηε ΝΑ πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ Β ππήξμε απνδέθηεο ησλ πξντφλησλ 

ελφο ΤΜ ΗΗΗ θαζαξηζκνχ ηνπ ηάθνπ (Δηθ. 15):
244

 ζην εζσηεξηθφ ηνπ, αλζξψπηλα νζηά 

βξέζεθαλ καδί κε ράλδξεο θαη θεξακεηθή φρη πζηεξφηεξε ηεο ΜΜ ΗΗΒ (πνιπάξηζκα 

                                                             
235 Preston 2013a, 104. Δπίζεο, ζηελ Α πιαγηά (ζέζε 371), ν S. Hood αλαγλψξηζε ην 1963 ζαιακσηφ 

ηάθν, θαη ζηε ζέζε 147 αξθεηνχο πηζαλνχο ηάθνπο.  
236 Απηφζη. 
237 Hood and Smyth 1981, no. 257, 54. Πιάησλ 1950, 533. Cook 1951, 252. Ο Hood πηζηεχεη φηη ν 

ηάθνο ήηαλ αξρηθά θπθιηθφο κε ζηελφ πιεπξηθφ δξφκν, πξηλ παξαζπξζεί ελ κέξεη πξνο ηελ θιηηχ. 
238 Cook and Boardman 1954, 166. Πιάησλ 1953, 487. 
239 Cook 1952, 108. Βι. επίζεο Cook and Boardman 1954, 166. 
240 Πιάησλ 1955, 557. 
241 Alberti 2003, 543-554. 
242 π. π., 546. 
243 Forsdyke 1927, 276-296. 
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πηλάθηα, θσληθά θχπειια, πξνρνΐδηα, ζπκηαηήξηα, έλα γεθπξφζηνκν ακθνξέα). Σν 

αλψηεξν ηκήκα ηνπ ιάθθνπ ζθξαγίζηεθε κε κεγάια ηεκάρηα πίζσλ δηαθνζκεκέλσλ 

κε θαηαιεηβάδεο θαη ρνληξέο νξηδφληηεο πηλειηέο πνπ κάιινλ αλήθαλ ζε ΜΜ ηαθέο 

(Δηθ. 16).
245

 

Σέινο, ΒΑ ηνπ αλαθηφξνπ ηεο Κλσζνχ, ζηελ Α φρζε ηνπ πνηακνχ Καίξαηνπ, 

απνθαιχθζεθε ΜΜ ΗΗΒ πηζνηαθή (Tomb of the Cow) (Δηθ. 17).
246

 Ο πίζνο είρε 

ηνπνζεηεζεί αλάπνδα ζε θπθιηθφ ιάθθν θαη πεξηείρε ηα νζηά ελφο παηδηνχ θαη κεξηθά 

κηθξά αγγεία. ηελ ίδηα πεξηνρή αλαθέξεηαη ε εχξεζε ελφο αθφκα ΜΜ ηαθηθνχ 

πίζνπ.
247

 

 

12. Ζ λεθξφπνιε ζην Φνπξλί Αξραλψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, κε καθξά ρξήζε 

απφ ηελ ΠΜ ΗΗΑ έσο ηελ ΤΜ ΗΗΗΓ πεξίνδν (Δηθ. 18). 

Ο Θνισηφο Σάθνο Γ βξέζεθε αζχιεηνο ην 1972 απφ ην Γ. αθειιαξάθε.
248

 

Υξνλνινγείηαη ζηελ ΠΜ ΗΗΑ πεξίνδν, ελψ ε πξνζζήθε ησλ νξζνγψλησλ Σαθηθψλ 

Κηεξίσλ 5 θαη 9 έγηλε ζηηο ΠΜ ΗΗΗ θαη ΜΜ ΗΑ πεξηφδνπο.
249

 Πξφθεηηαη γηα κηα 

ππέξγεηα ζνισηή θαηαζθεπή (εζση. δηάκ. 3,50), ρηηζκέλε απεπζείαο πάλσ ζηνλ 

βξάρν, κε κηθξή ζρεηηθά είζνδν ζηα Α θαη έλα κηθξφ άλνηγκα, ζαλ παξάζπξν, 

αθξηβψο πάλσ θαη λφηηά ηεο. Ζ θαηάξξεπζε ηεο νξνθήο ηελ ΜΜ ΗΗΑ-ΜΜ ΗΗΗΑ 

πηζαλφλ πεξίνδν, ίζσο νθείιεηαη ίζσο ζε ζεηζκφ θαη πξνθάιεζε κεγάιε δηαηάξαμε 

ηνπ Γ ηκήκαηνο ηνπ ηάθνπ.
250

 

Σν ΠΜ ΗΗΗ ή ην αξγφηεξν ΜΜ ΗΑ ηαθηθφ ζηξψκα (Stratum II) πεξηιακβάλεη 

11 ιάξλαθεο (L1-L11) θαη έλαλ πίζν (L12) κε ζθειεηηθά θαηάινηπα ζην εζσηεξηθφ 

αιιά θαη αλάκεζά ηνπο (Δηθ. 19-20).
251

 Οη ιάξλαθεο (θαη ηα πψκαηά ηνπο) 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία- θακηά δελ κνηάδεη κε ηηο ππφινηπεο.
252

 Γελ θαίλεηαη 

λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ, παξφιν πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ ηνλ πίζν 

ζην θέληξν ηνπ ηάθνπ.
253

 Οη πεξηζζφηεξεο ζαξθνθάγνη θαη ν πίζνο έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ηαθέο, κφλν δχν απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κε 
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βεβαηφηεηα πξσηνγελείο· νη ππφινηπεο θέξνπλ ζεκαληηθά ζεκάδηα δηαηάξαμεο. 

Πξφθεηηαη κάιινλ θπξίσο γηα αλαθνκηδέο κνλάρα ησλ θξαλίσλ, θάπνησλ δνληηψλ θαη 

καθξψλ νζηψλ.
254

 Λίγα θηεξίζκαηα ζπλφδεπαλ ηνπο λεθξνχο θαη κάιηζηα εθείλνπο 

πνπ βξίζθνληαλ εθηφο ησλ ιαξλάθσλ θαη ηνπ πίζνπ (δχν ρεηξνπνίεηα ζθαηξηθά 

αγγεία, ηξία νζηέηλα πεξίαπηα, έμη νζηέηλεο ζθξαγίδεο, ηξία ζξαχζκαηα απφ ράιθηλα 

εξγαιεία (;), έλα αηληγκαηηθφ κνιχβδηλν θαη έλα επίζεο δπζεξκήλεπην νζηέηλν 

αληηθείκελν, θαζψο θαη κηα θνιίδα απφ νςηαλφ κε ίρλε πξνγελέζηεξεο ρξήζεο). Ζ 

νζηενινγηθή κειέηε απφ ηε . Σξηαληαθχιινπ έδεημε ηελ χπαξμε 44 αηφκσλ, 20 

κέζα ζηηο ιάξλαθεο θαη ηνλ πίζν θαη 24 εθηφο απηψλ.
255

  

Ο πίζνο L12 είλαη κηθξφο (χςνο 0,385), θσληθφο, κε ειαθξά θνίιε βάζε (Δηθ. 

21).
256

 ψδεη ηέζζεξηο κηθξέο θπιηλδξηθέο ιαβέο ζηνλ ψκν θαη δχν κεγαιχηεξεο πάλσ 

απφ ηε βάζε, θαη έθιεηλε κε δηζθνεηδέο πψκα κε ηέζζεξηο θάζεηεο θπιηλδξηθέο ιαβέο 

θαη κηα κεγαιχηεξε ζην θέληξν. Ο πειφο ηνπ πίζνπ θαη ηνπ πψκαηνο είλαη 

ξνδφρξσκνο, κε πνιιέο πξνζκίμεηο. Σν αγγείν θέξεη εξπζξή ηαηλία ζην ρείινο θαη ζηε 

βάζε. Πεξηείρε ηα θξαλία ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ: κηαο γπλαίθαο 40- 50 εηψλ, 

ελφο άλδξα 30- 40 εηψλ, ελφο αθφκε ελήιηθνπ άλδξα θαη ελφο παηδηνχ.
257

 Σν κηθξφ 

κέγεζνο ηνπ πίζνπ δελ ζα επέηξεπε παξά κφλν ηελ πξσηνγελή ηαθή ηνπ παηδηνχ, θαη 

γη’ απηφ ζεσξείηαη φηη θηινμέλεζε ηηο αλαθνκηδέο ησλ άιισλ λεθξψλ πνπ ζα είραλ 

αξρηθά ηνπνζεηεζεί ζε θάπνηα ιάξλαθα.
258

 Σα άηνκα έπαζραλ απφ ηεξεδφλα,  πέηξα, 

θαη πεξηνδνληίηηδα, παζήζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε απψιεηα ησλ δνληηψλ πξηλ απφ ην 

ζάλαηφ ηνπο.
259

 

Ο ζνισηφο Σάθνο Δ ζην Φνπξλί Αξραλψλ αλαζθάθεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1975 απφ 

ηνπο Γ. θαη Έ. αθειιαξάθε, ζην Ν ηκήκα ηνπ λεθξνηαθείνπ ζην Φνπξλί, 17κ. Ν απφ 

ηνλ ζνισηφ Σάθν Γ θαη ζε επαθή κε ηε Β πιεπξά ηνπ Σαθηθνχ Κηεξίνπ 16.
260

 Έρεη 

δηάκεηξν πεξ. 4,10 εζση. θαη 6,70 εμση., θαη είζνδν πιάηνπο 0,80 ζηα Α, κε δχν 

κνλνιηζηθέο παξαζηάδεο θαη έλα κεγάιν πιαθνεηδή ιίζν πνπ βξέζεθε ζηα Α σο 

πηζαλφ ππέξζπξν.
261

 Απέδσζε δχν ηαθηθά ζηξψκαηα. Σν θαηψηεξν απφ απηά 
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ρξνλνινγείηαη ζηελ ΠΜ ΗΗΑ πεξίνδν θαη πεξηείρε ζξαπζκέλα νζηά, δφληηα, θαη 

θξαλία απφ ηαθέο πνπ έγηλαλ ζην δάπεδφ ηνπ, θαζψο θαη δχν ιάξλαθεο κε ηα θαπάθηα 

ηνπο, θαη, σο θηεξίζκαηα, κηα ππμίδα, θπιαρηά, ζθξαγίδεο, ιίζηλα αγγεία θαη έλα 

εηδψιην.  

Μεζνιάβεζαλ θαίλεηαη δηαθφζηα πεξίπνπ ρξφληα θαηά ηα νπνία ν ηάθνο δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, θαη αθνινχζεζε ην αλψηεξν ΜΜ ΗΑ-ΗΗ ηαθηθφ ζηξψκα. Απηφ 

πεξηείρε 56 ηαθέο: 36 βξέζεθαλ κέζα ζε 29 ιάξλαθεο (22 θηβσηηφζρεκεο θαη επηά 

ινπηεξνεηδείο) θαη ζε δχν πίζνπο, θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο κεηαμχ απηψλ (Δηθ. 22). 

Σα επξήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηξψκαηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδνζνχλ πάληα 

κε αθξίβεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο ηαθέο. Οη δχν πίζνη είραλ ηνπνζεηεζεί θνληά ζηα 

ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ θαη αλήθνπλ ζηελ πξψηε θάζε ηνπνζέηεζεο ηαθηθψλ 

αγγείσλ ηνπ αλψηεξνπ ηαθηθνχ ζηξψκαηνο.  

Ο πίζνο 1, κηθξφο ζρεηηθά (δηακ. 0,41), βξηζθφηαλ ζην Γ ηκήκα ηνπ ηάθνπ 

πάλσ ζε πιαθνεηδή ιίζν γηα θαιχηεξε ζηεξέσζε (Δηθ. 23). Πεξηείρε θαηάινηπα 

ελειίθνπ, θαη θάπνηα νζηά θαη ζηαγφλα πηζαλφλ κηθξνχ δψνπ. Έρεη δχν νξηδφληηεο θαη 

δχν θάζεηεο θπιηλδξηθέο ιαβέο θαη νξηδφληην έζσ λεχνλ ρείινο, δηακνξθσκέλν 

εζσηεξηθά γηα λα δερηεί πψκα. Ο ιίγν κεγαιχηεξνο πίζνο 2 (δηάκ. 0,50), εληνπίζηεθε 

θνληά ζηα Α ηνηρψκαηα ηνπ ζφινπ, δίπια ζηε Β παξαζηάδα ηεο εηζφδνπ (Δηθ. 24). 

Πεξηείρε έλα λεθξφ, ην θξαλίν ηνπ νπνίνπ βξέζεθε ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ελψ ηκήκαηα 

ησλ κεξηαίσλ νζηψλ είραλ πέζεη Α ηεο ιάξλαθαο 11 απφ ην ζπαζκέλν Ν ηνίρσκά 

ηνπ. Απφ απηφλ πξνεξρφηαλ ίζσο νζηά θαη δφληηα πηζαλφλ δψνπ πνπ βξέζεθαλ ζηα Γ 

ηνπ.  Σν πψκα ηνπ είλαη επίπεδν πάλσ θαη έρεη πεξηρείισκα ζηελ θάησ επηθάλεηα. 

Σν Σαθηθφ Κηήξην 5 ζην Φνπξλί βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο Σάθνπο Β θαη Γ, αιιά 

δπηηθφηεξα απηψλ, θαη ε ρξήζε ηνπ εληάζζεηαη ζηελ ΠΜ ΗΗΗ έσο θαη ηελ ΜΜ ΗΑ 

πεξίνδν. Απνηειείηαη απφ 10 δσκάηηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηξεηο πηέξπγεο, φζεο θαη νη 

θάζεηο νηθνδφκεζήο ηνπο (Δηθ. 25): ε θεληξηθή πηέξπγα, πνπ ρηίζηεθε θαη πξψηε, 

έρεη έμη δσκάηηα ζε δπν παξάιιειεο ζεηξέο, ε δπηηθή έρεη κφλν έλα δσκάηην, ελψ ε 

αλαηνιηθή, Ν ηνπ Σαθηθνχ Κηεξίνπ 3, έρεη ηξία.
262

 

ια ηα δσκάηηα ηνπ Κηεξίνπ απέδσζαλ ζθειεηηθά θαηάινηπα, θάπνηα in situ. 

Σν Γσκάηην 1 είρε 21 πίζνπο θαη δχν ιάξλαθεο, φια γεκάηα κε θξαλία (Δηθ. 26).
263

 Οη 

πεξηζζφηεξνη πίζνη είραλ ηνπνζεηεζεί φξζηνη, πάλσ ζε ιίζηλεο βάζεηο ζε ζεηξέο Β-Ν, 
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ελψ κεξηθνί βξέζεθαλ πιάγηα ή αλάπνδα, θάπνηε νξηνζεηεκέλνη απφ ιίζνπο. Οη 

θαιχηεξα δηαηεξεκέλνη, ζην ΒΓ ηκήκα ηνπ δσκαηίνπ, πεξηείραλ απφ έλα έσο ηέζζεξα 

θξαλία ν θαζέλαο- ελψ κηα ιάξλαθα ζηε ΒΓ γσλία είρε δέθα θξαλία.
264

 Οη ηαθέο 

απηέο ζπλνδεχνληαλ απφ κηα ράιθηλε πεξφλε, έλα θπιαρηφ απφ δφληη δψνπ, ράλδξεο 

απφ ρξπζφ, ακέζπζην θαη ζάξδην, κηα θπιηλδξηθή ζθξαγίδα απφ θχαλν (lapis lazuli) 

εηζεγκέλε απφ ηελ Αλαηνιή.
265

 

 Σα Γσκάηηα 2-6 ηεο θεληξηθήο πηέξπγαο παξέρνπλ πνηθίιεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο εθεί ηαθέο. Γηα παξάδεηγκα, ην Γσκάηην 3 απέδσζε ζξαχζκαηα απφ ιάξλαθεο θαη 

ην Γσκάηην 2 νζηά δψσλ, ελψ ηα αλαηνιηθφηεξα δσκάηηα πεξηείραλ ηαθέο ζε 

ιάξλαθεο αιιά θαη ζην δάπεδν, θαζψο θαη έλα ράιθηλν μέζηξν, έλα θπιαρηφ θαη κηα 

ζθξαγίδα απφ ειεθαληφδνλην.
266

 

 Σν Γ δσκάηην ηεο Α πηέξπγαο βξέζεθε γεκάην νζηά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

37 θξαλία θαζψο θαη παηδηθέο ηαθέο ζε αγγεία.
267

 Κάπνηα θξαλία ήηαλ ηνπνζεηεκέλα 

πάλσ ζε ιίζηλεο πιάθεο, άιια κέζα ζε ηαθηθά αγγεία θαη ζπλνδεχνληαλ απφ 

πξνζθνξέο 19 αγγείσλ θαη απφ φζηξεα.
268

 Σα δπν Α δσκάηηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 

δπν θάζεηο. ηελ ηειεπηαία θάζε, φπνπ θαη ελνπνηνχληαη, αλήθνπλ ηαθέο ζε πέληε 

ιάξλαθεο θαη δχν πίζνπο, 31 θξαλία πνπ βξέζεθαλ ζην δάπεδν θαη θηεξίζκαηα φπσο 

κηα ιαβή εγρεηξηδίνπ απφ ειεθαληφδνλην θαη κηα πξηζκαηηθή ζθξαγίδα απφ ζηεαηίηε. 

ηελ πξψηκε θάζε νη λεθξνί ηνπνζεηνχληαλ απεπζείαο ζην δάπεδν, ελψ ππάξρνπλ 

θαη παηδηθέο ηαθέο ζε κεγάια αγγεία.
269

 

Σν Σαθηθφ Κηήξην 6 ζην Φνπξλί ρξνλνινγείηαη ζηελ ΠΜ ΗΗΗ-ΜΜ ΗΒ πεξίνδν θαη 

βξίζθεηαη Γ ηνπ ζνισηνχ Σάθνπ Β, θαη Β ησλ Σαθηθψλ Κηεξίσλ 5 θαη 12. 
270

 

Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ηεινχληαλ 

ηειεηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απνζέζεηο αγγείσλ. Απνηειείηαη απφ έμη 

δσκάηηα, ηα ηέζζεξα απφ ηα νπνία είλαη παξάιιεια, επηκήθε, πξνζαλαηνιηζκέλα Β-

Ν (Δηθ. 27). Έλα κφλν βξέζεθε άδεην, φια ηα ππφινηπα απέδσζαλ ηαθέο. ηα δχν 

αλαηνιηθφηεξα δσκάηηα, ζε βάζνο 0,50κ. πεξ., βξέζεθαλ 196 θξαλία θαη ειάρηζηα 

δηάζπαξηα νζηά ζην δάπεδν, ζε αγγεία θαη, ζην αλψηεξν επίπεδν, ζε κηθξνχο πίζνπο 
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θαη ιάξλαθεο (Δηθ. 28) - σο απνηέιεζκα κάιινλ ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ γεηηνληθψλ 

ηαθηθψλ θηεξίσλ θαη θπξίσο ησλ ζνισηψλ ηάθσλ. Μαδί βξέζεθαλ πήιηλα θαη θάπνηα 

ιίζηλα αγγεία, ράιθηλν δαρηπιίδη, πεξηδέξαην κε δηζθνεηδείο ςήθνπο ζηεαηίηε (Δηθ. 

29), ειεθαληνζηέηλα πεξίαπηα θαη ζαιάζζηα φζηξεα· ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο είλαη 16 

ζθξαγίδεο, θάπνηεο κε ηεξνγιπθηθά ζχκβνια (Δηθ. 30). 

Σν Σαθηθφ Κηήξην 9, ΝΑ ηνπ ζνισηνχ Σάθνπ Γ, ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε ΜΜ ΗΑ- 

ΗΒ πεξίνδν.
271

 ην Γσκάηην 1 αλαζθάθεθαλ ηξία ηαθηθά ζηξψκαηα: ην αλψηεξν 

απέδσζε ζαξθνθάγνπο θαη δχν πίζνπο.
272

 Ο έλαο πίζνο, ζηε ΝΓ γσλία, πεξηείρε δχν 

ηαθέο θαη ιίγα φζηξαθα, ελψ ν άιινο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαηεζηξακκέλνο. 

πνξαδηθνί ιίζνη, ηεκάρηα ζαξθνθάγσλ, νζηά, θαζψο θαη ηέζζεξα θξαλία βξέζεθαλ 

δηάζπαξηα ζην ηαθηθφ ζηξψκα θαη πηζαλφλ αλήθαλ ζε ηαθέο πνπ έγηλαλ ζην 

έδαθνο.
273

 ην θαηψηεξν ηαθηθφ ζηξψκα, εγθάξζηνο ηνίρνο ρψξηδε ην δσκάηην ζε δχν 

ηκήκαηα, 1α θαη 1β.
274

 49 θξαλία δείρλνπλ φηη ν Υψξνο 1α ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

νζηενθπιάθην γηα ηηο αλαθνκηδέο. Ο Υψξνο 1β απέδσζε κηα ζαξθνθάγν, έλαλ πίζν 

(Δηθ. 31) θαη θνκκάηηα ηνπ πψκαηφο ηνπ. Σν αγγείν έθεξε θάζεηεο θπιηλδξηθέο ιαβέο 

ζε ζηαπξνεηδή δηάηαμε. Πίζνο θαη ζαξθνθάγνο βξέζεθαλ ζρεδφλ θελά, εμαηηίαο ίζσο 

ηεο αλαθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ησλ νζηψλ ζην Γσκάηην 1α. Μέζα ζηνλ πίζν 

βξέζεθαλ κφλν δχν δφληηα, έλα φζηξεν, θάπνηα βφηζαια θαη έλα φζηξαθν αγγείνπ. 

Δλψ, δηαπηζηψζεθε θαη ε απφζεζε ηξηψλ θξαλίσλ εθηφο ησλ ηαθηθψλ αγγείσλ. Σν 

κφλν θηέξηζκα πνπ εληνπίζηεθε ζην ζηξψκα απηφ ήηαλ έλαο θνξκφο γπλαηθείνπ 

εηδσιίνπ. 

 Σν Γσκάηην 2, Α ηνπ 1, απέδσζε θαη απηφ ηξία ηαθηθά ζηξψκαηα.
275

 Μηα 

ζαξθνθάγνο θαη δχν πίζνη πξνέξρνληαη απφ ην κεζαίν ηαθηθφ ζηξψκα. Ο έλαο πίζνο 

βξέζεθε άδεηνο. Ο ζρεδφλ αθέξαηνο δεχηεξνο ήηαλ ζηε ζέζε ηνπ ζθελσκέλνο ζε 

ιίζνπο. Φέξεη ηέζζεξηο θπιηλδξηθέο ιαβέο, νξηδφληηεο θαη θάζεηεο ελαιιάμ, θαη 

απέδσζε έλα θξαλίν, θαη νζηφ πηζαλφλ απφ πηελφ. Δθηφο ησλ πίζσλ θαη ηεο 

ζαξθνθάγνπ εληνπίζηεθαλ έλα θξαλίν θαη κηα αλζξψπηλε ζηαγφλα, θαζψο επίζεο θαη 

πήιηλε ιεθάλε, ιεπίδα νςηαλνχ θαη θνκκάηηα ιεπθνχ θνληάκαηνο.
276

 Σν ηξίην θαη 

παιαηφηεξν ηαθηθφ ζηξψκα ηνπ Γσκαηίνπ 2 απέδσζε ηέζζεξηο ζαξθνθάγνπο. 
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Σν Γσκάηην 3, πξφζθηηζκα ζηε ΝΑ πιεπξά ηνπ ζνισηνχ Σάθνπ Γ, πεξηείρε 

ζε επηά δηαδνρηθά ζηξψκαηα ηνπιάρηζηνλ 172 ηαθέο φζν θαη απνζέζεηο, θπξίσο ζην 

δάπεδν, αιιά θαη ηαθέο παηδηψλ θαη βξεθψλ ζε κηθξνχο ηαθηθνχο πίζνπο, ζε πηζνεηδή 

θαη ζε αξθεηά θαδφζρεκα αγγεία.
277

 ην ηξίην ηαθηθφ ζηξψκα αληρλεχηεθαλ 

ζπλνιηθά 32 ηαθέο. Γχν παηδηά ηάθεθαλ ζε ηζάξηζκα πηζνεηδή αληίζηνηρα ζηε ΒΑ 

εζνρή θαη δίπια ζηνλ Β ηνίρν (Δηθ. 32). Σε δεχηεξε ηαθή ζπλφδεπαλ ηέζζεξα αγγεία 

(ηξία κφλσηα εκηζθαηξηθά θχπειια θαη έλα ακθνξίδην), έλα πεξηδέξαην απφ 12 

ζηξείδηα κε δηάηξεζε ζηεξέσζεο, θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, έλα πήιηλν νκνίσκα 

ζείζηξνπ πνπ βξέζεθε δίπια θαη Γ ηνπ πηζνεηδνχο αγγείνπ (Δηθ. 33). 

Σν Σαθηθφ Κηήξην 16, ζηα Ν ηνπ ζνισηνχ Σάθνπ Δ, ηνπ νπνίνπ ήηαλ πξφζθηηζκα, 

απνηειείηαη απφ δχν πηέξπγεο πνπ ρσξίδεη έλαο δηάδξνκνο.
278

 Υξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηαθέο ηε ΜΜ ΗΑ πεξίνδν. Ζ δπηηθή πηέξπγα πεξηιακβάλεη έλα δσκάηην, ελψ ε 

αλαηνιηθή δχν. ην Ν δσκάηην ηεο Α πηέξπγαο βξέζεθαλ ηέζζεξηο πίζνη θαη δχν 

ζαξθνθάγνη, αιιά θαη ζπζζψξεπζε ηαθψλ θαη θξαλίσλ ζην Γ ηνπ ηκήκα.
279

 Ο έλαο 

πίζνο πεξηείρε έλα θξαλίν, δφληηα θαη θνκκάηηα νζηψλ, ελψ ν δεχηεξνο κφλν ηκήκαηα 

νζηψλ θαη φζηξαθα αγγείνπ. Απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ηξίηνπ πίζνπ ζπιιέρζεθαλ νζηά, 

θαη κεξηαία, ελψ ν ηέηαξηνο πίζνο απέδσζε κνλάρα έλα θξαλίν.
280

 Κξαλίν βξέζεθε 

θαη ζε κηα απφ ηηο ζαξθνθάγνπο, ελψ ηξία πεξηείρε ε άιιε θαη δεθαεπηά βξέζεθαλ 

ζην δάπεδν. Πέληε πήιηλα αγγεία, ηξία θπιαρηά απφ ειεθαληφδνλην θαη ηξεηο 

ζθξαγίδεο απφ ειεθαληφδνλην θαη ζηεαηίηε αληρλεχηεθαλ εθηφο ησλ ζαξθνθάγσλ θαη 

ησλ πίζσλ.
281

  

Σν Σαθηθφ Κηήξην 18 ζην Ν ηκήκα ηνπ λεθξνηαθείνπ, αλάκεζα ζηνπο ζνισηνχο 

Σάθνπο Γ θαη Δ, απνηειείηαη απφ δέθα δσκάηηα: ηα ηξία Ν ρσξίο είζνδν θαη ηα πέληε 

Β, ρηηζκέλα ζε ιαβπξηλζψδε δηάηαμε, κε πξφζβαζε απφ ηα Α.
282

 Σα Β δσκάηηα ήηαλ 

εμαηξεηηθήο θαηαζθεπήο, κεξηθά κάιηζηα κε πιαθφζηξσηα, ζηεγαζκέλα κε κεγάινπο 

πιαθνεηδείο ιίζνπο θαη ζηεγαλνπνηεκέλα κε ιεπίδα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ έσο θαη ηε 

ΜΜ ΗΗ πεξίνδν γηα αηνκηθέο ηαθέο ζε ζαξθνθάγνπο θαη πίζνπο, αιιά θαη ζην δάπεδν. 
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Σν Γσκάηην 2 (1,00x0,80) απνθάιπςε ηαθέο ζε δπν ηαθηθά ζηξψκαηα: ζην 

πξψην βξέζεθε κηα ηαθή ζε πίζν θαη ζην δεχηεξν κηα ηαθή ζε ζαξθνθάγν, 

θηεξηζκέλε κε πεξίαπην απφ ηξππεκέλν δφληη δψνπ, θάησ απφ ην θξαλίν.
283

 Σν 

Γσκάηην 5 (1,30x0,80) απέδσζε δχν ηαθηθά ζηξψκαηα: ην πξψην κε ηξεηο ηαθέο 

κέζα ζε δχν πίζνπο, θαη σο θηεξίζκαηα θεθάιη δσδίνπ, πήιηλν αληηθείκελν θαη 

ηεηξάγσλν νζηέηλν πεξίαπην.
284

 

Σν Γσκάηην 6 (2,5x1,05) πεξηέιαβε ηαθέο ζε ηξία ηαθηθά ζηξψκαηα, πνπ 

δηαθξίλνληαλ κεηαμχ ηνπο κε ελδηάκεζν ζηξψκα πιαθνεηδψλ ιίζσλ θαη ιεπίδαο (Δηθ. 

34).
285

 ηνλ Γ ηνίρν ηνπ είρε ελζσκαησζεί ηαθηθφο πίζνο πνπ παηνχζε ζε ηέζζεξηο 

ιίζνπο θαη πεξηείρε λεθξφ ζε θαζηζηή ζηάζε. ηελ ηαθή απηή αλήθαλ πξφρνπ, 

ινπάδα θαη ηξηγσληθφ καξκάξηλν αληηθείκελν πνπ βξέζεθαλ έμσ απφ ηνλ πίζν.
286

   

Σν Γσκάηην 7 (2,75x0,90) πεξηείρε θησρά θηεξηζκέλεο ηαθέο ζε δχν 

επίπεδα.
287

 ην δεχηεξν αλήθαλ έλαο ηαθηθφο πίζνο, κηα ζαξθνθάγνο θαη πέληε 

ειεχζεξεο ηαθέο.
288

 Ο πίζνο θέξεη πιαζηηθή θαη εκπίεζηε δηαθφζκεζε θαη πεξηείρε 

κηα ηαθή ζε θαζηζηή ζπλεζηαικέλε ζηάζε, θηεξηζκέλε κε ιίγα βφηζαια, φζηξεα θαη 

έλα πήιηλν ηξηγσληθφ αληηθείκελν (Δηθ. 35). Μέζα ζηνλ πίζν βξέζεθε ράιθηλε 

πεξφλε.
289

 Ζ ζαξθνθάγνο πεξηείρε κηα ηαθή, θησρά θηεξηζκέλε κε βφηζαια, φζηξεα 

θαη θνκκάηηα θνληάκαηνο. Σα πην ζεκαληηθά θηεξίζκαηα ησλ ειεχζεξσλ ηαθψλ ήηαλ 

δπν ειεθάληηλα πεξίαπηα θαη κηα ζεξηνκνξθηθή ζθξαγίδα απφ ην ίδην πιηθφ.
290

  

Σν Γσκάηην 8 (1,86-1,90x1,12-1,35), ην βνξεηνδπηηθφηεξν ηνπ Σαθηθνχ 

Κηεξίνπ 18, ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα ηαθέο ζην δάπεδν, ζε ζαξθνθάγνπο θαη ζε 

πίζνπο, ζε πέληε επάιιεια ηαθηθά ζηξψκαηα, κε δηαρσξηζηηθνχο αλάκεζά ηνπο 

πιαθνεηδείο ιίζνπο ζε δχν ζηξψζεηο· ηελ θαηψηεξε απνηεινχζαλ νη θαιππηήξηεο 

πιάθεο ησλ ζαξθνθάγσλ θαη ησλ πίζσλ.
291

 Σν αλψηεξν ηαθηθφ ζηξψκα 

πεξηειάκβαλε: ινπηεξνεηδή ζαξθνθάγν κε δχν πηζαλψο παηδηθέο ηαθέο θηεξηζκέλεο 

κε ιίγα βφηζαια θαη ηεκάρηα ρξσζηηθήο χιεο· ηαθηθφ πίζν κε έλα λεθξφ ζε 

ζπλεζηαικέλε ζηάζε, θηεξηζκέλν κε ιίγα βφηζαια θαη κηθξά θνκκάηηα θνληάκαηνο· 

θαη δχν ειεχζεξεο, αθηέξηζηεο ηαθέο. Σν δεχηεξν ηαθηθφ ζηξψκα πεξηειάκβαλε έλαλ 
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ηαθηθφ πίζν, δχν ζαξθνθάγνπο θαη δχν ειεχζεξεο ηαθέο (Δηθ. 36). Ο πίζνο ήηαλ 

δηαθνζκεκέλνο θαη πεξηείρε δχν ηαθέο, κε κνλαδηθφ θηέξηζκα κηα ιεπίδα νςηαλνχ. 

Σν ηέηαξην ζηξψκα πεξηείρε έλαλ ηαθηθφ πίζν, ζηε ΝΑ γσλία ηνπ δσκαηίνπ, ηξεηο 

ζαξθνθάγνπο θαη δπν ειεχζεξεο ηαθέο. Ο πίζνο πεξηείρε έλα λεθξφ ζε θαζηζηή 

ζηάζε.  

ην Γσκάηην 9 (1,90x1,30) πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηαθέο θαη απνζέζεηο ζε 

πίζνπο, ζαξθνθάγνπο, αιιά θαη ζην δάπεδν ζε ηέζζεξα επάιιεια ζηξψκαηα.
292

 Σν 

πξψην πνιχ δηαηαξαγκέλν ζηξψκα απέδσζε ηαθέο ζε πίζνπο, ζαξθνθάγνπο θαη 

ειεχζεξεο. ην δεχηεξν ζηξψκα, ηεηξάσηνο πίζνο κε γξαπηέο θαηαιεηβάδεο πεξηείρε 

κηα αηνκηθή ηαθή, ελψ απνθαιχθζεθαλ έλαο αθφκε πίζνο ρσξίο νζηά, θαη έλα κεγάιν 

ηξηπνδηθφ ζθεχνο. 

Σέινο, ην πιαθνζηξσκέλν Γσκάηην 10 (2,40x0,85) πεξηείρε ζην Β ηκήκα θαη 

ζην εθεί δεχηεξν ζηξψκα ηαθηθφ πίζν πνπ πεξηνξηδφηαλ απφ ιίζηλε θαηαζθεπή θαη 

παηνχζε ζε ηέζζεξηο πιαθνεηδείο ιίζνπο (Δηθ. 37). Πεξηείρε έλα λεθξφ ζε 

ζπλεζηαικέλε ζηάζε ηνλ νπνίν ζπλφδεπε ίζσο θσιεφζρεκν αγγείν πνπ βξέζεθε 

βνξεηφηεξα. ην ηξίην ζηξψκα, κηα άδεηα ζαξθνθάγνο ήηαλ αθξηβψο θάησ απφ ηηο 

πιαθνεηδείο πέηξεο ζηηο νπνίεο παηνχζε ν πίζνο. 

Σν Σαθηθφ Κηήξην 19, ζηα Ν ηνπ 18, έρεη αςηδσηφ ζρήκα εγγεγξακκέλν ζε 

ηεηξάγσλν, ήηαλ ζηεγαζκέλν κε ην εθθνξηθφ ζχζηεκα θαη είρε κάιινλ πξφζβαζε 

απφ ηα ΝΓ.
293

 Αλαγλσξίζηεθαλ δχν ηαθηθά ζηξψκαηα: ην αλψηεξν, πνπ 

ρξνλνινγείηαη ζηε ΜΜ ΗΒ-ΗΗ πεξίνδν, απέδσζε θπξίσο παηδηθέο ηαθέο κέζα ζε 

αγγεία θαη ζαξθνθάγνπο, ελψ ην θαηψηεξν θπξίσο ηαθέο ελειίθσλ ζην δάπεδν. 

Δηδηθφηεξα, ζην αλψηεξν ζηξψκα βξέζεθαλ 76 θξαλία, απφ ηα νπνία ηα 12 ήηαλ 

ζίγνπξα παηδηθά.
294

 Οη ηαθέο έγηλαλ ζε πέληε ζαξθνθάγνπο, ζε αγγεία θπξίσο ηνπ 

ηχπνπ ησλ θαδφζρεκσλ, ζε πηζνεηδή θαη ζε ηξηπνδηθέο ρχηξεο, αιιά θαη ζηνλ ρψξν 

αλάκεζα ζηα αγγεία θαη ηηο πέηξεο (Δηθ. 38).  

Σα ηαθηθά αγγεία πεξηείραλ επίζεο ζπρλά σο θηεξίζκαηα κηθξφηεξα αγγεία, 

φζηξεα, νζηά κηθξψλ δψσλ ή πνπιηψλ θαη ςήθνπο πεξηδεξαίσλ. Γηαπηζηψζεθαλ 

ζπλνιηθά 19 ηαθέο ζε αγγεία, απφ ηηο νπνίεο ειάρηζηεο ήηαλ ελειίθσλ πνπ ζπλφδεπαλ 

137 αγγεία (πξφρνη, πηλάθηα, ινπάδεο, θχπειια), ηέζζεξα ιίζηλα αγγεία, δχν 

αζεκέληα δαρηπιίδηα, 12 ιεπίδεο νςηαλνχ, 25 ςήθνη απφ δηάθνξεο χιεο θαη έλα 

                                                             
292

 αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 1993, 201-202. 
293 αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 1979, 351-352. 
294 π. π., 353. 



54 
 

γπλαηθείν εηδψιην.
295

 Σα αληηθείκελα βξέζεθαλ αλάκεζα ζ’ έλα πιήζνο ζξαπζκέλσλ 

νζηψλ θαη πνιχ δχζθνια δηαθξίλνληαη νη ζπλάθεηέο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο ηαθέο.
296

 

 ην θαηψηεξν ΠΜ ΗΗΗ- ΜΜ ΗΑ ηαθηθφ ζηξψκα, βξέζεθαλ ζπλνιηθά 105 

θξαλία ζην δάπεδν, δχν κφλν απφ ηα νπνία αλαγλσξίζηεθαλ σο παηδηθά, θαζψο θαη 

45 αγγεία, έλαο ιίζηλνο ηξηπηήξαο, δπν εηδψιηα, έλα θνκκάηη απφ ειεθαληφδνλην, έλα 

ιίζηλν αγγείν, πεξηζζφηεξα απφ 100 φζηξεα, 26 ηεκάρηα ιεπίδσλ νςηαλνχ, 4 

πεξίαπηα, ζθξαγίδεο, 15 ςήθνη πεξηδεξαίνπ, νζηά πνπιηψλ ή κηθξψλ δψσλ.
297

 Ζ 

απφδνζε αληηθεηκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηαθέο είλαη πνιχ δχζθνιε θαη ζην ζηξψκα 

απηφ.
298

 

Ζ επηκήθεο Πεξηνρή ησλ Βξάρσλ, πάληα ζην Φνπξλί θαη ζην ΝΓ κέξνο ηνπ 

λεθξνηαθείνπ, δπηηθά θαη θαηά κήθνο ησλ Σαθηθψλ Κηεξίσλ 6, 23 θαη 5, ηνπ 

ζνισηνχ Σάθνπ Γ θαη ησλ Σαθηθψλ Κηεξίσλ 22, 18 θαη 19,
299

 θαιχπηεηαη απφ 

κεγάιεο βξαρψδεηο πιάθεο κε ζηελά ελδηάκεζα θελά· ζε απηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηελ Πξναλαθηνξηθή πεξίνδν πξσηνγελείο ηαθέο θαη αλαθνκηδέο κεηά απφ 

θαζαξηζκφ ησλ παξαθείκελσλ ηάθσλ. Πξφθεηηαη γηα δηάζπαξηα νζηά, θξαλία θαη 

ηκήκαηα ζαξθνθάγσλ θαη πίζσλ, έληνλα δηαηαξαγκέλσλ, θαη γηα θχπειια, πξφρνπο, 

ινπάδεο, εηδψιηα, πνιπάξηζκεο ιεπίδεο θαη απνιεπίζκαηα νςηαλνχ, πεξίαπηα, 

ζθξαγίδεο. ηνλ κφλν ηαθηθφ πίζν πνπ αλαθέξνληαη κε θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο, ζην Β 

θεληξηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ησλ Βξάρσλ, απνδίδνληαη σο θηεξίζκαηα έλα 

ζρεκαηηθφ αλζξψπηλν εηδψιην απφ νξεία θξχζηαιιν, έλα ρξπζφ επίξξαπην κε 

θπθιηθφ εκηζθαηξηθφ έμαξκα ζην θέληξν, ηξία ιεπηά θχιια ρξπζνχ θαη κηα ρξπζή 

ράλδξα.
300

 

πλνςίδνληαο, ζην ζεκαληηθφ ζε κέγεζνο, δηάξθεηα θαη επξήκαηα λεθξνηαθείν ζην 

Φνπξλί Αξραλψλ βξέζεθαλ: 24 πηζνηαθέο ζην Σαθηθφ Κηήξην 5, 11 ζην Σαθηθφ 

Κηήξην 18, θαη 14 ζην Σαθηθφ Κηήξην 9. Σα Σαθηθά Κηήξηα 6, 16 θαη 19 απέδσζαλ 

ηέζζεξηο πίζνπο ην θαζέλα, ελψ δχν πίζνη εληνπίζηεθαλ ζην ζνισηφ Σάθν Δ, θαη απφ 

έλαο ζην ζνισηφ Σάθν Γ θαη ζηελ Πεξηνρή ησλ Βξάρσλ.
301

 Οη ηαθηθνί πίζνη ησλ 
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Αξραλψλ δελ είλαη κεγάια αγγεία, ην χςνο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 0,38 κέρξη 0,80-0,85, 

θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθηαθή νηθνζθεπή (Δηθ. 39).
302

  

Πην θνηλφο είλαη ν θσληθφο πίζνο κε πξφρπζε θαη ηξεηο ιαβέο θάησ απφ ην 

ρείινο: δχν κεγάιεο νξηδφληηεο θαη ηελ ηξίηε θάζεηα ηνπνζεηεκέλε θαη δηακεηξηθά 

ηεο πξφρπζεο. Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα κηθξνχο ζρεηηθά πίζνπο, πνπ θαηαζθεπάδνληαλ 

θπξίσο ηε ΜΜ ΗΗ-ΜΜ ΗΗΗ πεξίνδν θαη θέξνπλ ζθνχξν επίρξηζκα εμσηεξηθά.
303

 

Κσληθνί πίζνη βξέζεθαλ ζηα Σαθηθά Κηήξηα 5 (Γσκάηην 4, 11 πίζνη), 18 (3 πίζνη), 6 

(1 πίζνο) θαη 19 (1 πίζνο). 

 Ο δεχηεξνο ηχπνο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ςεινχο θσληθνχο ή σνεηδείο πίζνπο 

κε ηέζζεξηο θάζεηεο ιαβέο θάησ απφ ην ρείινο, κε γξαπηή δηαθφζκεζε απφ 

θαηαιεηβάδεο ή, πην ζπάληα, κε αλάγιπθεο ηαηλίεο. Πξνήιζαλ απφ ηα  Σαθηθά Κηήξηα 

5 (Γσκάηην 4, 7 πίζνη) θαη 18 (1 πίζνο) θαη ρξνλνινγνχληαη ζηελ Παιαηναλαθηνξηθή 

πεξίνδν (ΜΜ ΗΒ-ΗΗ).
304

 

 Ο ηξίηνο ηχπνο πεξηιακβάλεη επηά ρακεινχο θπιηλδξηθνχο πίζνπο κε ρείινο 

δηακνξθσκέλν γηα λα δέρεηαη πψκα.
305

 Πξνέξρνληαη απφ ην αλψηεξν ηαθηθφ ζηξψκα 

ηνπ ζνισηνχ Σάθνπ Δ θαη απφ ηα Σαθηθά Κηήξηα 5, 6, 9, 18 θαη 19 θαη εληάζζνληαη 

ζηε ΜΜ ΗΑ κε ΜΜ ΗΗ πεξίνδν. Αλαθέξνληαη παξαιιαγέο ζην ζρήκα ηνπ ρείινπο θαη 

ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζέζε ησλ ιαβψλ, θαη ζεκεηψλεηαη φηη δχν ηέηνηα αγγεία θέξνπλ 

ηξία πφδηα. 

 Ο ηέηαξηνο ηχπνο έρεη ζθαηξηθφ ζρήκα θαη καξηπξείηαη ζηα Σαθηθά Κηήξηα 9 

(1 πίζνο) θαη 18 (2 πίζνη).
306

 Καη ζε απηφλ ην ρείινο δηακνξθψλεηαη γηα λα δερηεί 

πψκα θαη έρεη ππνθείκελε πξνεμνρή. Οη ηξεηο ηέηνηνη πίζνη έρνπλ δχν κεγάιεο 

νξηδφληηεο ιαβέο ζηε κέζε πεξίπνπ ηνπ ζψκαηνο θαη ηέζζεξηο κηθξφηεξεο, θάζεηεο, 

αθξηβψο θάησ απφ ηελ πξνεμνρή. 

13. Σν πήιαην ηνπ ηξαβνκχηε βξίζθεηαη ζηελ απφηνκε Γ πιαγηά ηνπ φξνπο 

Γηνχρηαο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Αξραλψλ. Δίλαη πνιπδαίδαιν κε ζηνέο ζε δχν 

επίπεδα.
307

 Γηεξεπλήζεθε απφ ηνλ A. Evans ην 1898 θαη μαλά ην 1924, θαηφπηλ απφ 

ηνλ . Μαξηλάην ην 1949-1950, κε ηελ επθαηξία ησλ αλαζθαθψλ ζηε κηλσηθή 

αγξέπαπιε ηνπ Βαζππέηξνπ. Δθείλνο ρξνλνιφγεζε ηελ θεξακεηθή ηνπ απφ ηα χζηεξα 
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λενιηζηθά έσο θαη ηα ειιεληζηηθά ή ξσκατθά ρξφληα. ην εζσηεξηθφ ηνπ εληνπίζηεθε 

λενιηζηθή ηαθή λενγέλλεηνπ βξέθνπο κέζα ζε αγγείν, θαζψο θαη άθζνλα θνκκάηηα 

ρνλδξνεηδνχο ΜΜ θαη ΤΜ θεξακεηθή απφ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαζπγθξνηεζνχλ 10-15 πίζνη. Ο αλαζθαθέαο ραξαθηεξίδεη φκσο ην ζπήιαην 

«ζσζηή απνζήθε», θαη ζεσξεί ηα πηζάξηα απνζεθεπηηθά θαη φρη ηαθηθά. 

Δλζηεξλίδεηαη, δειαδή, ηελ άπνςε φηη ν ρψξνο ρξεζηκνπνηήζεθε ηε Νενιηζηθή θαη 

ηελ Πξσηνκηλσηθή πεξίνδν σο θαηνηθία θαη, ζηε ζπλέρεηα, σο ηφπνο ιαηξείαο.  

14. ΝΓ ησλ Αξραλψλ, ζηε ζέζε Καπέιια, αλάκεζα ζηα ρσξηά Κππαξίζζη θαη Καλιί 

Καζηέιιη (ή Πξνθήηεο Ζιίαο) απνθαιχθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ιαηνκηθψλ 

εξγαζηψλ ιείςαλα ζπειαηψδνπο ηάθνπ κε είζνδν ζηα Γ θαη γθξεκηζκέλε νξνθή (Δηθ. 

40).
308

 Πξφθεηηαη γηα έλα κεγάιν έγθνηιν, ν θχξηνο ειιεηπηηθφο ρψξνο ηνπ νπνίνπ 

(20η.κ.) κε ηξεηο κηθξέο θαη αβαζείο εζνρέο-θφγρεο: ε κηα απέδσζε ηξία θξαλία θαη 

κάιινλ απνηέιεζε νζηενθπιάθην. Γεληθά, καδί κε ηα δηάζπαξηα νζηά, ν ηάθνο 

πεξηείρε: ηξεηο ειιεηπηηθέο ζαξθνθάγνπο, ηξεηο πίζνπο (νη δχν κε δηαθφζκεζε 

θαηαιεηβάδσλ), δχν ιίζηλα θαη 60 πεξίπνπ πήιηλα αγγεία, ζπρλά αθέξαηα, 19 

ζθξαγίδεο, πέληε θπθιαδηθά θαη δχν πήιηλα εηδψιηα, 17 πεξίαπηα, 24 ςήθνπο, πέληε 

ιεπίδεο νςηαλνχ, ζξαχζκα ππξηηφιηζνπ, ιίζηλν ζθνλδχιη, ιίζηλν «κήιν» μίθνπο, δχν 

ηξηπηήξεο, έλα ηξηβείν, ζαιάζζηα φζηξεα, πνιιά νζηά νηθφζηησλ δψσλ θαη έλα 

επίξξαπην αξγπξφ δηζθίν. Υξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ Πξναλαθηνξηθή (ΠΜ ΗΗΒ, ΠΜ 

ΗΗΗ, 2500-2100 π.Υ.) κέρξη ηελ Παιαηναλαθηνξηθή (ΜΜ ΗΑ- πξψηκε ΗΒ, 2100-1850 

π.Υ.) πεξίνδν.  

15. ην ρσξηφ Αλψπνιε, κηθξφο σνεηδήο αθαλφληζηνο ιάθθνο (κεγ. δηακ. 0,90 x 

βάζνο 0,60), ζθακκέλνο ζηνλ καιαθφ βξάρν, πεξηείρε πίζν (χςνο 0,73 x δηακ. ρεηι. 

0,48) ηνπνζεηεκέλν ζηα πιάγηα θαη ζηεξηγκέλν κε αθαλφληζηεο πέηξεο, θαη κε κηα 

πιάθα απφ πσξφιηζν λα ζθξαγίδεη ην ζηφκηφ ηνπ (Δηθ. 41).
309

 Σν αγγείν είλαη 

ρεηξνπνίεην, κε δχν νξηδφληηεο ηνμνεηδείο ιαβέο θαη είλαη δηαβξσκέλν εμαηηίαο 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Γηαθξίλνληαη καχξεο θαηαιεηβάδεο απφ ην ρείινο 

κέρξη ην ζψκα ηνπ αγγείνπ. Πεξηείρε έλαλ θζαξκέλν αλζξψπηλν ζθειεηφ. Ο 

αλαζθαθέαο ππνζηεξίδεη φηη αλήθε ζε έθεβν 14 εηψλ, ζχκθσλα κε ηα ζσδφκελα 

νζηά θαη ηελ νδνληνζηνηρία. Σν θξαλίν βξηζθφηαλ ζηε βάζε ηνπ πίζνπ πνπ ήηαλ 

ζηξακκέλε ζηα Α, ελψ ηα ζθέιε είραλ θακθζεί έηζη ψζηε ηα γφλαηα πξνέβαιαλ πξνο 
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ην ζηφκην. Μέζα ζηνλ ιάθθν, έμσ φκσο απφ ηνλ πίζν ηνπνζεηήζεθαλ δχν πήιηλα 

αγγεία θαη έλα θχπειιν σο θηεξίζκαηα (Δηθ. 42). Με βάζε ην ζρήκα ηνπ ηαθηθνχ 

αγγείνπ ε ηαθή ρξνλνινγείηαη ζην ηέινο ηεο ΜΜ ή ζηηο αξρέο ηεο ΤΜ πεξηφδνπ. 

16. ηελ ίδηα επαξρία Πεδηάδνο,  1-1,5ρικ. Β απφ ην ρσξηφ Ατηάληα έρνπλ αλαζθαθεί 

ΜΜ ηαθέο ζε πηζάξηα.
310

 

17. ηα Μάιηα, ζηε Νεθξφπνιε ζηηο Αιεηζηβφπεηξεο (des Pierres Meuliéres) 

βξίζθεηαη ε «Οηθία ησλ Νεθξψλ», 100κ. πεξίπνπ Γ ηνπ ηαθηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηνλ 

Υξπζφιαθθν (Δηθ. 43).
311

 Ο H. van Effenterre ηνπνζεηεί ην νξζνγψλην απηφ θηήξην 

εθεί φπνπ ζεσξεί φηη ππήξρε ε είζνδνο πξνο ηε λεθξφπνιε ηεο πφιεο.
312

 ην θηήξην 

εληνπίζηεθαλ εληαθηαζκνί, ζπγθεληξψζεηο νζηψλ θαη ηαθέο ζε πίζνπο θαη ζε 

θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο ηεο MM I αιιά θαη ηεο ΤΜ ΗΗΗΓ πεξηφδνπ.
313

 Γελ είλαη 

ζαθέο πφζνη πίζνη πεξηείραλ ηαθέο, αιιά δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη, αλ φρη φινη, ην έθαλαλ.
314

 Οη πίζνη είλαη αλεζηξακκέλνη, ηνπνζεηεκέλνη 

κεξηθέο θνξέο ζε ζεηξέο θνληά ζηνπο ηνίρνπο ησλ δσκαηίσλ, θαη ελίνηε ζξαπζκέλνη 

ζην πάλσ κέξνο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ λεθξψλ.
315

  

ην θέληξν ηνπ Γσκαηίνπ Η βξέζεθε έλαο άδεηνο θηβσηηφζρεκνο, ζηε ΝΓ 

γσλία έλα αγγείν κε παηδηθή ηαθή θαη ζηνλ Ν ηνίρν ζξαχζκαηα πίζσλ.
316

 Σν Γσκάηην 

ΗΗΗ απέδσζε έλα αλεζηξακκέλν αγγείν κε ην ζθειεηφ ελφο παηδηνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, 

θαη δίπια ηνπ, έλαλ εληαθηαζκφ.
317

 ην Γσκάηην VI εληνπίζηεθε έλαο άδεηνο 

θηβσηηφζρεκνο ζην θέληξν θαη έλαο πίζνο ζηε ΒΑ γσλία.
318

 Δλψ, ην Γσκάηην VII 

πεξηείρε έλαλ άδεην θηβσηηφζρεκν πάλσ απφ ηνλ ηνίρν ζηε ΒΓ γσλία, θαη θάησ απφ 

απηφλ, θαηά κήθνο ηνπ Β ηνίρνπ ηα ππνιείκκαηα πέληε πίζσλ, θαη ελφο έθηνπ θνληά 

ζην Ν ηνίρν.
319

 Οη πίζνη ήηαλ θαίλεηαη σνεηδείο, κε δχν ζεηξέο απφ ηέζζεξηο θάζεηεο 

ιαβέο (ζψδεηαη κφλν ε θαηψηεξε ζεηξά) θαη θπκαηνεηδή δηαθφζκεζε γχξσ απφ ηε 

βάζε θαη πάλσ απφ ηηο ρακειφηεξεο.
320

 Ζ θεξακεηθή απφ ηνλ ηάθν ρξνλνινγείηαη ζηε 

ΜΜ Η θαη ΤΜ ΗΗΗΓ πεξίνδν θαη πεξηιακβάλεη κφλσηα θαη άσηα θσληθά θχπειια, 
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θάπνηα δηαθνζκεκέλα κε ΜΜ ΗΑ ξπζκνχο. Δλψ, ζην Γσκάηην ΗΗΗ βξέζεθαλ έλα 

ζπνλδηθφ αγγείν θαη κηα ηξάπεδα πξνζθνξψλ κε ην εκπίεζην ζρήκα δηπινχ πέιεθπ 

ζηε βάζε∙ θαη ηα δπν ηεο ΜΜ Η πεξηφδνπ.
321

 

Οη αλαζθαθείο ηνπ θηεξίνπ απηνχ, Charbonneaux θαη O. Picard, ην ζεψξεζαλ 

ηαθηθφ ηε ΜΜ Η πεξίνδν θαη ζεψξεζαλ φηη νη θάηνηθνη ησλ ΤΜ ΗΗΗΓ Μαιίσλ 

αλέπηπμαλ εθεί κηα ιαηξεία ησλ λεθξψλ, θαη θαηαζθεχαζαλ ηα θηβσηηφζρεκα 

νξχγκαηα πάλσ απφ ηηο πξνγελέζηεξεο ηαθέο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο βόζροη.
322

 Ο 

van Effenterre, φκσο, πνπ δεκνζίεπζε ην θηήξην, πξφηεηλε φηη απηφ ήηαλ αξρηθά 

νηθία, ίζσο κηα νηθία-θπιάθην πνπ εμππεξεηνχζε ηε λεθξφπνιε, θαη εγθαηαιείθζεθε 

ζην ηέινο ηεο ΜΜ Η. Οη κεηέπεηηα ΤΜ ΗΗΗΓ θάηνηθνη αλαθάιπςαλ θαη 

μαλαρξεζηκνπνίεζαλ ην θηήξην θαη ηνπο πίζνπο γηα δηθέο ηνπο ηαθέο θαη 

θαηαζθεχαζαλ θηβψηηα-βφζξνπο γηα ιαηξεπηηθνχο ζθνπνχο.
323

 χκθσλα, ηέινο, κε 

ηνλ J. Soles, έλα θηήξην-νηθία δελ δηθαηνινγεί ηε ζέζε ηνπ ζε λεθξνηαθείν θαη ηελ 

χπαξμε ηαθηθψλ πίζσλ φζν θαη εληαθηαζκψλ απεπζείαο ζην δάπεδν, νχηε θαη ηα ΜΜ 

Η επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηαθέο απηέο. Αληίζεηα, νη ηάθνη-νηθίεο κε ηέηνηα 

κνξθή ήηαλ δηαδεδνκέλνη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.
324

 Ο ίδηνο δηαθσλεί θαη κε ηε 

ρξήζε ησλ θηβσηίσλ γηα ζπνλδέο αθνχ δελ έρνπλ ζπλεμεηαζηεί ηα νξχγκαηα πνπ 

βξέζεθαλ έμσ απφ ηνλ ηάθν, εθείλα κε θαιππηήξηεο πιάθεο θαη φζα πεξηείραλ ηαθέο. 

Θεσξεί φηη ηα θηβψηηα απηά θαηαζθεπάζηεθαλ γηα ηαθέο, θαη φηη ε Οηθία ησλ 

Νεθξψλ είλαη ΜΜ Η ηάθνο–νηθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ελ κέξεη ηελ ΤΜ ΗΗΗΓ γηα 

επηπιένλ ηαθέο.
325

 

Απφ ηελ πεξηνρή κεηαμχ ηνπ αλαθηφξνπ ησλ Μαιίσλ θαη ηεο αθηήο αλαθέξνληαη 

πνιπάξηζκεο ηαθέο, ηφζν ζην βξαρψδεο έδαθνο φζν θαη ζε ζρηζκέο βξάρσλ. Απφ 

θάπνηνπο ιάθθνπο αλαζχξζεθαλ ζξαχζκαηα κεγάισλ πίζσλ, πνπ νδεγνχλ ζηελ 

ππφζεζε φηη έζαβαλ ηνπο λεθξνχο κέζα ζε απηνχο ή θάησ απφ κεγάια ζξαχζκαηά 

ηνπο. Δθεί βξίζθεηαη θαη ν ιεγφκελνο «ζφινο», έλαο θπθιηθφο ιάθθνο (βάζνο 1,00) κε 

ηνηρψκαηα επελδεδπκέλα κε ιίζνπο (ζηδεξφπεηξα), ζξαχζκαηα ελφο ηαθηθνχ αγγείνπ 

θαη ελφο ηαθηθνχ πίζνπ πνπ πεξηείρε θάπνηα αλζξψπηλα νζηά θαη δφληηα, θαη 

θχπειια, φζηξεα, ηκήκα καξκάξηλνπ θπθιαδηθνχ εηδσιίνπ.
326
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Ζ λεζίδα ηνπ Υξηζηνχ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηε Β αθηή ησλ Μαιίσλ θαη 

θαηαιακβάλεη έθηαζε κηθξφηεξε απφ 1 εθηάξην.
327

 ’ απηφ ην λεζάθη νη Μηλσίηεο 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ίδξπζαλ κηα αθφκε λεθξφπνιε ηεο ΜΜ Η πεξηφδνπ (απφ εθεί 

πξνέξρνληαη θαη ηαθηθέο απνζέζεηο ηεο Γεσκεηξηθήο επνρήο). Οη van Effenterre 

αλαθέξνπλ ηελ ηπραία εχξεζε πξηλ ηελ αλαζθαθή αθφζκεησλ πίζσλ κε νζηά 

παηδηψλ. Με ηελ αλαζθαθή άξρηζαλ λα έξρνληαη ζην θσο ζε δηαθνξεηηθά βάζε πίζνη. 

Κάπνηε ηνπνζεηεκέλνη ζην πιάη θαη ζπαζκέλνη απφ ηελ πίεζε ηεο άκκνπ. Πεξηείραλ 

θαθνδηαηεξεκέλα νζηά παηδηψλ θαη ελειίθσλ, λεθξψλ πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί πξψηα 

κε ην θεθάιη κέζα ζην αγγείν. Γηαθξίλνληαη νη πίζνη κε ειαθξά θακπχισζε, 

θπιηλδξηθνί θαη σνεηδείο πίζνη θαη ζεσξείηαη πσο ζηνπο κηθξνχο θπιηλδξηθνχο θαη 

αθφζκεηνπο πίζνπο είραλ ηαθεί παηδηά. Γίπια ζε θάζε πίζν βξέζεθαλ θχπειια, 

πξφρνη θαη ηξηπνδηθέο ρχηξεο. 

18. ηνλ δξφκν πξνο ην νξνπέδην ηνπ Λαζηζίνπ, ζηελ επαξρία Πεδηάδνο, 2 ρικ. ΒΑ 

ηνπ ρσξηνχ Πνηακηέο, δίπια ζην εμσθθιήζη ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι, εληνπίζηεθαλ 

κηα θπθιηθή θαηαζθεπή θαη δίπια ηεο έλαο ιάθθνο πνπ πεξηείρε έλα ΜΜ πίζν.
328

 Ο S. 

Hood ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα ηαθηθή ζέζε, ελψ άιινη κειεηεηέο δηαθσλνχλ εμαηηίαο 

θπξίσο ηεο έιιεηςεο ζηνηρείσλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ. 

19. Ο ζνισηφο ηάθνο ζηε ζέζε Κνπξάλη ζην Κξάζη Πεδηάδνο, πάλσ ζε χςσκα ζην Γ 

άθξν ηνπ ρσξηνχ απέδσζε ηαθέο απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ (Δηθ. 

44).
329

 Ακέζσο ζηα Ν ηνπ ηάθνπ βξέζεθαλ δχν ζπαζκέλνη κηθξνί πίζνη πνπ πεξηείραλ 

νζηά παηδηψλ (Δηθ. 45). Ο Μαξηλάηνο αλαθέξεη φηη ν έλαο πίζνο (χςνο 0,305) 

απνηειείηαη απφ θηηξηλέξπζξν θαζαξφ πειφ θαη θέξεη νξηδφληηα ηαηλία κε ζρνηλνεηδή 

δηαθφζκεζε ιίγν πάλσ απφ ηε κέζε θαη ηέζζεξηο ηνμνεηδείο ιαβέο, δχν κεγαιχηεξεο 

ζηελ αλψηεξε δψλε θαη δχν κηθξφηεξεο θάησ απφ ην ρείινο. Ο αλαζθαθέαο 

ρξνλνινγεί ηνλ ηάθν ζηηο αξρέο ηεο ΠΜ Η, ηα αληηθείκελα πνπ απνθαιχθζεθαλ έμσ 

απφ απηφλ ζηε κεηαβαηηθή ΠΜ ΗΗΗ-ΜΜ Η πεξίνδν θαη ηνλ κηθξφ ηαθηθφ πίζν ίζσο 

ιίγν αξγφηεξα. 

20. ε θνηιφηεηα ησλ βξάρσλ ζηε ζέζε ηαπξφπιαθα, θνληά ζην ρσξηφ Μαζηά 

Πεδηάδνο, αλαθαιχθζεθαλ ΜΜ ηαθέο ζε πίζνπο, δηαηαξαγκέλεο απφ ηε ζχγρξνλε 
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δξαζηεξηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Γεληθά, ν ρψξνο είλαη γεκάηνο νζηά θαη 

φζηξαθα.
330

 

21. ην Βνξνχ Μεζαξάο αλαθαιχθζεθαλ δχν θπθιηθνί ηάθνη ζε κηθξή απφζηαζε Γ 

θαη ΒΓ απφ ην ρσξηφ, ηνλ Σάθν Α ζηελ θνξπθή ηνπ κηθξνχ ιφθνπ ζην Σνπξισηφ 

Παπνχξη, θαη ηνλ Σάθν Β ζηελ ηνπνζεζία Άγηνο Ζιίαο, 1 ρικ. πεξ. Ν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ.
331

 Ο αλαζθαθέαο ζεσξεί φηη ππάξρνπλ θαη άιινη ηάθνη ζηε γχξσ 

πεξηνρή θαη εληφπηζε ηνλ νηθηζκφ ζηνλ νπνίν αλήθε ηνπιάρηζηνλ ν Σάθνο Α.
332

  

Μεγαιχηεξνο θαη πην θξνληηζκέλνο ν Σάθνο Α έρεη εζσηεξηθή δηάκεηξν 5,50 θαη 

πάρνο ηνίρσλ έσο 1,90 (ζηε Β πιεπξά) (Δηθ. 46).
333

 ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο Γ 

πιεπξάο είραλ πξνζηεζεί γηα λα δερζνχλ λέεο ηαθέο δηακεξίζκαηα κεηαγελέζηεξα ηνπ 

θπθιηθνχ ηάθνπ.
334

 πγθεθξηκέλα, ζε ηνμσηή δηάηαμε θηίζηεθαλ πξψηα δχν 

δηακεξίζκαηα (Γ1 & Γ2) θαη, δπηηθφηεξα, ηξεηο αθφκε ρψξνη (ΓΓ1, ΓΓ2, ΓΓ3) πνπ 

ήηαλ γεκάηνη κε πίζνπο, ζαξθνθάγνπο, ζθειεηνχο θαη θηεξίζκαηα.
335

 Ο Μαξηλάηνο 

ζεσξεί φηη ν ηάθνο θηίζηεθε ζην ηέινο ηεο ΠΜ πεξηφδνπ, εμαηηίαο θάπνησλ αγγείσλ 

ηεο επνρήο απηήο, αιιά ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ επξεκάησλ αλήθνπλ ζηε ΜΜ Η 

πεξίνδν.
336

 

 Ο Σάθνο Α πεξηείρε ηξηψλ εηδψλ ηαθέο: ζην δάπεδν, κε πξνζαλαηνιηζκφ Γ-Α- 

πάλσ απφ ηνπο λεθξνχο απηνχο ππήξρε έλα ζηξψκα ιεπθνχ θαζαξνχ ρψκαηνο (παρ. 

0,10)· ζε ζαξθνθάγνπο ή ζε ρπηξνεηδή αγγεία θαη ζε ιίγνπο πίζνπο, νη νπνίνη 

βξέζεθαλ θπξίσο ζην βφξεην κηζφ ηνπ ηάθνπ θαη θαηά θαλφλα φξζηνη (Δηθ. 47).
337

 

Γηέζεηαλ ζπλήζσο πψκα πνπ ζσδφηαλ ζπαζκέλν ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Οη ζαξθνθάγνη 

απνθαιχθζεθαλ θπξίσο ζην Ν ηκήκα ε κία πάλσ ζηελ άιιε ∙ θάπνηεο, κάιηζηα, ήηαλ 

άδεηεο.
338

 Σα επξήκαηα απφ ην εζσηεξηθφ ησλ πίζσλ θαη ησλ ζαξθνθάγσλ ήηαλ 

ζπάληα, ζε αληίζεζε κε απηά απφ ηηο ηαθέο ζην δάπεδν.
339

  

 Σα δηακεξίζκαηα Γ1 θαη Γ2 πεξηείραλ κφλν θηεξίζκαηα θαη ζην εζσηεξηθφ 

ηνπο αλαθαιχθζεθαλ θπξίσο πξφρνη θαη θχπειια, ελψ ηα ΓΓ1-3 (θπξίσο ην ΓΓ2) 
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πεξηείραλ λεθξνχο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ζηνπο 16-18, ελίνηε ζε 

πίζνπο- κεξηθνί πίζνη δελ πεξηείραλ νζηά, ελψ άιινη απέδσζαλ θαηάινηπα δχν 

ζθειεηψλ (Δηθ. 48).
340

 Απφ ην ΓΓ1 πξνήιζε έλαο πίζνο κε πξνρνή, έλαο δεχηεξνο 

απνζπαζκαηηθά ζσδφκελνο, ηκήκα ζαξθνθάγνπ θαη κηθξφ αγγείν κε ηα νζηά παηδηνχ 

θηεξηζκέλν κε ζαιάζζηα φζηξεα.
341

 Σν ΓΓ2 πεξηείρε κέηξηνπ κεγέζνπο πίζνπο, 

θάπνηνπο θελνχο, ηνλ έλα πάλσ ζηνλ άιιν. Ο Πίζνο 3 έθεξε ζθειεηφ ζε θαιή 

θαηάζηαζε, θαη δχν θξαλία, ην έλα παηδηθφ, ελψ θάησ απφ ηε βάζε ηνπ βξέζεθε 

κηθξφ άσην θσληθφ θχπειιν.
342

 Ο Πίζνο 4 πεξηείρε δχν ζθειεηνχο θαη δχν θχπειια, 

ελψ ν Πίζνο 5 έλαλ ζθειεηφ.
343

 Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ λεθξνχ ζην κέηξηνπ κεγέζνπο 

ηαθηθφ αγγείν, έκπαηλε απφ πάλσ ηνπ κηα πέηξα, γηα λα ηνλ πηέδεη θαη λα ρσξά 

θαιχηεξα.
344

 θειεηφο βξέζεθε θαη θάησ απφ έλαλ θάδν, θαη ζε κηθξφ ρπηξνεηδέο 

αγγείν αληρλεχηεθαλ ηα νζηά θαη ε ζηαγφλα παηδηνχ ειηθίαο 8-10 εηψλ, πηζαλφλ ζε 

δεπηεξνγελή ηαθή.
345

  

Σν δηακέξηζκα ΓΓ3 παξνπζίαδε κεγάιε αλαζηάησζε. Πεξηείρε 7-8 ζθειεηνχο 

ζην ρψκα, 3-4 κηθξέο ζξαπζκέλεο ιάξλαθεο, 2-3 πηζάξηα ή ρπηξνεηδή θαη άιια 

κηθξφηεξα αγγεία, ηδίσο πξφρνη.
346

 

Ο Σάθνο Β δηαηεξείηαη θαηά ηα ¾ πεξίπνπ (Δηθ. 49, 50).
347

 Ο Μαξηλάηνο ζεσξεί φηη 

ρξνλνινγείηαη ζηε ΜΜ Η πεξίνδν, ήηαλ ζνισηφο θαη είρε κάιηζηα ειάρηζην 

εζσηεξηθφ χςνο, ππφζεζε πνπ εληζρχεη ην γεγνλφο, φηη νη φξζηνη ηαθηθνί πίζνη πνπ 

πεξηείρε είραλ ηνπνζεηεζεί κέζα ζε ιάθθνπο ζην δάπεδν.
348

 Έλαο κεγάινο ζηε Β 

πιεπξά κπήθε πιαγηαζηφο, σο εάλ ν ηάθνο λα κελ ήηαλ αξθεηά ςειφο γηα λα ηνλ 

ρσξέζεη. 

 ηε ΒΑ πιεπξά ηνπ Σάθνπ Β απνθαιχθζεθε κηα κεγάιε ζαξθνθάγνο κε έλαλ 

λεθξφ, δχν άιινπο εθηφο απηήο ζην δάπεδν θαη κεγάιν πιαγηαζηφ πίζν κε ην ζηφκην 

Α πνπ πεξηείρε ειάρηζηα θνκκάηηα νζηψλ, ελψ ζηε δπηηθή πιεπξά βξέζεθε φξζηνο 

έλαο δηαβξσκέλνο πίζνο κε έλα ζθειεηφ θαη ηξία κηθξά αγγεία θαη ίζσο δίπια ηνπ 

άιινο κηθξφηεξνο, αθνχ ηα ζπλαθή φζηξαθα ήηαλ δχν εηδψλ.
349

 ην Ν ηκήκα ηνπ 
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ηάθνπ ήξζε ζην θσο κεγάινο αλεζηξακκέλνο ζθχθνο κε πξνρνή πνπ πεξηείρε ηνλ 

ζθειεηφ βξέθνπο.
350

 Κνληά ηνπο ζηα ΝΑ, δχν απνζπαζκαηηθά ζσδφκελνη πίζνη ήηαλ 

ελσκέλνη ζην χςνο ηνπ ζηνκίνπ: έλαο ζθειεηφο βξέζεθε ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη απφ 

πάλσ ηνπο ζξαχζκαηα αγγείνπ, κάιινλ ζθχθνπ.
351

 Έμσ απφ ηνλ ηάθν, ζηε ΝΓ 

πιεπξά, έλαο αλεζηξακκέλνο ρνλδξνεηδήο πίζνο πεξηείρε έλα ζθειεηφ θαη κεξηθά 

θνκκάηηα θακέλσλ νζηψλ, έλα άσην θσληθφ θχπειιν θαη ππνιείκκαηα απφ δχν 

ράιθηλνπο θξίθνπο.
352

 Δμάιινπ, θνληά ζηε δεμηά παξαζηάδα ηεο εηζφδνπ βξέζεθαλ 

φζηξαθα άιινπ πίζνπ- ζπλνιηθά δηαπηζηψζεθαλ 9-10 πηζνηαθέο.
353

 

22. ηνλ νθαξά, ζηελ Α πιαγηά ηνπ ιφθνπ Μέιηζζα, δηαλνίγνληαη 

βξαρνζηέγαζηξα/βξαρνζθεπέο κε ηαθηθή ρξήζε, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ 

δηαζθνξπίζηεθε φηαλ θαηέξξεπζε ηκήκα ηνπ πξαλνχο.
354

 Μέζα απφ ηα ρψκαηα θαη 

ηνπο βξαρνζσξνχο ζπιιέρηεθαλ πνιιά θνκκάηηα πίζσλ, ζαξθνθάγσλ, νζηψλ θαη 

αγγείσλ πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ πεξίνδν κεηαμχ ΜΜ ΗΑ θαη ΜΜ ΗΗ πεξηφδνπ. 

23. ηε Μεζαξά, ζηε ζέζε Αγία Δηξήλε, ΒΑ ηεο Κνπκάζαο, ν . Ξαλζνπδίδεο 

αλέζθαςε δχν φκνηα θαηαζθεπαζκέλνπο ζνισηνχο ηάθνπο (Δ θαη ε) κε είζνδν ζηα 

Α.
355

 Ο κεγαιχηεξνο ηάθνο Δ (θαηαζθεπήο ΠΜ) ζψδεηαη ζε χςνο απφ 0,80 κέρξη 1,50 

θαη έρεη εζσηεξηθή δηάκεηξν πεξίπνπ 8κ. ην εζσηεξηθφ ηνπ βξέζεθαλ θνκκάηηα απφ 

15 πεξίπνπ αθφζκεηεο πήιηλεο ιάξλαθεο θαη ησλ δπν βαζηθψλ ηχπσλ (ινπηεξνεηδείο 

θαη θηβσηηφζρεκεο) θαη ιίγα φζηξαθα πίζσλ ηεο ΤΜ πεξηφδνπ. Γηαζθνξπηζκέλα 

αλζξψπηλα νζηά ρσξίο ίρλε θσηηάο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ ηάθνπ φζν θαη 

απφ ηηο ζαξθνθάγνπο. Ο Ξαλζνπδίδεο ππνζέηεη φηη ν ηάθνο έρεη ζπιεζεί θαη γη απηφ 

δελ πεξηιακβάλεη ΠΜ επξήκαηα. 

24. ηε ζέζε Γξαθφλεο, πάληα ζηε Μεζαξά, Α ηεο Κνπκάζαο, αλάκεζα ζηα ρσξηά 

ηάβηεο θαη Φνπξλνθάξαγγν, αλαζθάθεθαλ απφ ηνλ . Ξαλζνπδίδε νη ζνισηνί ηάθνη 

Γ θαη Ε.
356

 Ο Σάθνο Γ (εζση. δηάκ. 5,85) έρεη είζνδν (πιάη. 0,75) ζηα ΝΑ. Απέδσζε 

δχν ζηξψκαηα, έλα ιεπηφ αξραηφηεξν ζηξψκα κε νζηά, θαη έλα λεφηεξν κε 
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ζξαχζκαηα απφ ιάξλαθεο θαη πίζνπο.
357

 Ο αλαζθαθέαο αλαθέξεη θεξακεηθή 

(πξφρνπο, ιεθάλεο, πψκαηα, θχπειια), θπξίσο απφ εθηφο ησλ ηάθσλ, ηεο ΜΜ Η 

πεξηφδνπ, ρσξίο φκσο λα ηελ απνδίδεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηαθέο.
358

 Σν κφλν πνπ 

αλαθέξεη είλαη φηη ε πιεηνςεθία ηεο θεξακεηθήο πνπ πεξηγξάθεη πξνέξρεηαη απφ ηηο 

ηαθέο πνπ έγηλαλ εθηφο ησλ ζνισηψλ ηάθσλ, ρσξίο φκσο λα είλαη ζαθέο πνχ αθξηβψο 

βξέζεθαλ.
359

 ηνλ ηάθν βξέζεθαλ ηξία ΠΜ ΗΗΗ ιίζηλα αγγεία, κηα παιέηα απφ 

αζβεζηφιηζν, θέξλνη, δχν κπιφπεηξεο, δχν πεξίαπηα απφ ειεθαληφδνλην θαη δχν 

ιίζηλεο ζθξαγίδεο, ρσξίο φκσο λα είλαη μεθάζαξν πνηεο αθξηβψο ηαθέο ζπλφδεπαλ. 

25. ην Πνξηί ηεο Μεζαξάο, 4 ρικ. πεξίπνπ ΒΓ ηεο Κνπκάζαο, ν . Ξαλζνπδίδεο 

εξεχλεζε ην 1907 ηε λεθξφπνιε ελφο ζεκαληηθνχ κηλσηθνχ νηθηζκνχ.
360

 Σν 

λεθξνηαθείν, ζην θάησ πιάησκα ηνπ ιφθνπ «ηνπ Μπατξάκε ην Παπνχξη» 

πεξηιακβάλεη: έλαλ ζνισηφ ηάθν, Σάθνο Π, πνπ θαηαζθεπάζηεθε πηζαλφλ ζηα ηέιε 

ηεο ΠΜ ΗΗΗ πεξηφδνπ κε ηξία εμσηεξηθά δσκάηηα ζηα Α ηνπ (α, β θαη γ)· έλα 

νξζνγψλην ρηηζηφ ηάθν, θαη ηαθέο ζε αλεζηξακκέλνπο πίζνπο (Δηθ. 51).  

Απφ ηα εμσηεξηθά δσκάηηα, ν πξνζάιακνο (α) βξίζθεηαη ακέζσο κεηά ηελ 

είζνδν θαη Β απφ απηφλ εληνπίδνληαη νη επηκήθεηο ρψξνη, β θαη γ (β: 3,25x1,82, γ: 

4,20x1,15). Κνκκάηηα απφ πίζνπο θαη ιάξλαθεο πξνήιζαλ απφ ηνλ Υψξν β, καδί κε 

ιίγα νζηά ρσξίο ίρλε θσηηάο, θχπειια απφ ην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ ηνπ ζνισηνχ 

ηάθνπ. Ο Υψξνο γ (βάζνο πεξ. 1,50) ήηαλ νζηενθπιάθην, θαζψο βξέζεθε γεκάηνο 

νζηά, αλάκεζα ζηα νπνία ππήξραλ θαη κεξηθά κηθξά θνκκάηηα ΜΜ πίζσλ, καδί κε 

θάπνηα ίζσο ΠΜ φζηξαθα, ΜΜ Η θχπειια θαη κηα ράληξα απφ νξεία θξχζηαιιν κε 

γεσκεηξηθέο εγραξάμεηο.  

ε ηνκέο πνπ έθαλε ν Ξαλζνπδίδεο ζηα Ν θαη ηα Α ηνπ ηάθνπ ήξζαλ ζην θσο 

πνιιέο ηαθέο ζε κηθξνχο, θαθνδηαηεξεκέλνπο ηάθνπο θνληά ζηελ επηθάλεηα θαη 

πνζφηεηα ιίζσλ θαη ιείςαλα ηνίρσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ζην πιάησκα (πνπ δελ 

πεξηιακβάλεη σζηφζν ζην ζρέδην ηεο δεκνζίεπζεο). Αλάκεζα  ζε απηνχο ηνπο 

ιηζνζσξνχο, ηξεηο αλεζηξακκέλνη γξαπηνί ΜΜ πίζνη κέζνπ κεγέζνπο (χς. 0,80-1,00) 

πεξηείραλ αλζξψπηλα νζηά θαη έζσδαλ κφλν ην θάησ ηκήκα ηνπο, δειαδή ην ζηφκην 

κε ηηο ιαβέο θαη ηε γεθπξφζηνκε πξφρπζε, αθνχ ε θαιιηέξγεηα κε ην αιέηξη είρε 

                                                             
357 Xanthoudides 1924, 76. Γχξσ απφ ηνλ Σάθν, θπξίσο ζηα Α, ζε άιια θηίζκαηα πνπ δελ 
δηαηεξνχληαη θαιά βξέζεθαλ νζηά θαη ηκήκαηα απφ πίζνπο θαη ιάξλαθεο. 
358 π. π., 77-80. 
359 Απηφζη. 
360

 Εψεο 1998, 170-177. Xanthoudides 1924, 54-69. 
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θαηαζηξέςεη ην ππφινηπν ηκήκα. Μαδί ηνπο βξέζεθαλ ιίγα θχπειια, πεξίπνπ 10 

άιια αγγεία, έλαο πήιηλνο ιχρλνο θαη έλα πήιηλν δψδην βννεηδνχο.  

Ο Σάθνο δ (δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θάηνςε ηεο δεκνζίεπζεο) ήηαλ ελ κέξεη 

ιαμεπκέλνο ζηνλ καιαθφ βξάρν θαη ελ κέξεη ρηηζηφο (κήθ. 2,60) θαη είρε είζνδν 

(πιάη. 1,00) ζηε Ν πιεπξά. ε κηα γσληά ηνπ ηάθνπ βξέζεθε έλαο ηαθηθφο πίζνο 

θακαξατθνχ ξπζκνχ, αλάινγνο κάιινλ κε ηνπο άιινπο ηξεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ο 

Ξαλζνπδίδεο δελ δεκνζίεπζε, σζηφζν ηνπο ηαθηθνχο πίζνπο, παξφιν πνπ 

αλαξσηήζεθε αλ είραλ απνηεζεί φινη κέζα ζην έδαθνο ή κέζα ζε ρηηζηνχο ηάθνπο. 

Θεψξεζε ηελ παξνπζία ελφο απφ απηνχο ζηνλ Σάθν δ θαη ηε κεγάιε αθζνλία ιίζσλ 

ζε φιν ην πιάησκα ελδείμεηο γηα ηελ απφζεζε ησλ πίζσλ κέζα ζε ρηηζηνχο 

πεξηβφινπο. 

26. ηε ζέζε Αγία Κπξηαθή, ζην Αγηνθάξαγγν, αλαζθάθεθε ην 1971-72 απφ ηνπο D. 

Blackman θαη K. Branigan θπθιηθφο ζνισηφο ηάθνο κε ηέζζεξα πξνζθηίζκαηα ζηελ 

Α θαη ΝΑ πιεπξά ηνπ (Eηθ. 52).
361

 Ο ηάθνο, ν πξνζάιακφο ηνπ θαη έλα αθφκα 

δσκάηην θαηαζθεπάζηεθαλ ηελ ΠΜ Η (πάλσ απφ αθφκε πξσηκφηεξε θαηαζθεπή), ελψ 

ην ηξίην δσκάηην πξνζηέζεθε ηελ ΠΜ ΗΗ θαη ην ΝΑ ηειεπηαίν ηε ΜΜ ΗΑ πεξίνδν. 

Ακέζσο ζηα Ν ηνπ ηαθηθνχ ζπγθξνηήκαηνο εληνπίζηεθε πιαθφζηξσηνο ρψξνο θαη 

πεξίβνινο. Παξά ηελ εληαηηθή ζχιεζε απέδσζε κεγάιε πνζφηεηα θεξακεηθήο, 

θάπνηα ιίζηλα αγγεία, εηδψιηα θαη ηεκάρηα νςηαλνχ, θαηά θαλφλα ρσξίο 

ζηξσκαηνγξαθηθή ζπζρέηηζε. Οη αλαζθαθείο ζεσξνχλ φηη νη λεθξνί ζα 

εληαθηάδνληαλ, ελψ αξγφηεξα πξνζηέζεθαλ θαη ηαθέο ζε πίζνπο θαη ιάξλαθεο. 

Αληρλεχηεθαλ, έηζη, θνκκάηηα απφ έμη πήιηλεο ιάξλαθεο (θηβσηηφζρεκεο θαη 

ινπηεξνεηδείο) θαη απφ 18 κεγάια απνζεθεπηηθά αγγεία/πίζνπο- κνλάρα έλαο απφ 

απηνχο βξέζεθε ζε ζηξσκαηνγξαθεκέλν ΜΜ Η πεξηβάιινλ (Δπίπεδν 5 ηνπ Γσκαηίνπ 

1). Σν νζηενινγηθφ πιηθφ είλαη ειάρηζην θαη πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην Γσκάηην 1. 

27. ηελ πεξηνρή Υφλδξνπ Βηάλλνπ αλαθαιχθζεθαλ ηαθέο ζε πίζνπο κε ΠΜ 

αγγεία.
362

  

28. ηα Γαιαλά Υαξάθηα, πάληα ζηε Βηάλλν, αλαζθάθεθαλ νη δχν βξαρνζθεπέο Α 

θαη Β, πνπ πεξηείραλ πνιιέο ηαθέο ζε αλεζηξακκέλνπο πίζνπο.
363

 Πξφθεηηαη γηα 30 

ηαθηθά πηζάξηα, ηα πεξηζζφηεξα κε εκπίεζηε ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε θαη δχν ζεηξέο 

                                                             
361 Blackman and Branigan 1982, 1-57. Branigan 1993, 17-32. 
362 Πιάησλ 1954, 515. 
363 π. π., 512. 
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ιαβψλ ζην χςνο ηνπ ρείινπο θαη ηεο βάζεο. Ζ ζπλεζηαικέλε ζηάζε αλαθέξεηαη σο 

ηξφπνο ηαθήο ησλ λεθξψλ, ελψ θάπνηνη είραλ, θαίλεηαη, ηνπνζεηεζεί κέζα ζε δχν ή 

θαη ηξεηο αιιεπάιιεινπο πίζνπο. Άθζνλα νζηά παξαηεξήζεθαλ ζηνπο ρψξνπο κεηαμχ 

ησλ πίζσλ, θαη πιήζνο θηεξηζκάησλ, εληφο φζν θαη εθηφο ησλ ηαθηθψλ αγγείσλ: 

πεξίπνπ 50 ιίζηλα θαη αξθεηά πήιηλα αγγεία, δχν ζθξαγίδεο, έλα εγρεηξίδην, ιεπηέο 

ράιθηλεο βειφλεο, ράιθηλν δαθηχιην. Πνιιά αγγεία είλαη ΠΜ, θάπνηα ηεο αξρήο ησλ 

ΜΜ ρξφλσλ. 

29. ηε ζέζε Αξθαιηέο ή Ακπειηνχ Πφξνο ηεο Βηάλλνπ αλαζθάθεθαλ απφ ηνλ Νηθ. 

Πιάησλα δχν ΜΜ Η ηάθνη κε ηαθηθνχο πίζνπο ή ζαξθνθάγνπο.
364

 Ο έλαο βξέζεθε 

δηαηαξαγκέλνο θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «κάιινλ πησρφο», ελψ ν δεχηεξνο έδσζε 

πηζίζθν κε πνιιέο ηνμνεηδείο ιαβέο, αθφκε θαη ζην πψκα, θαη δχν ιίζηλα νικνεηδή 

αγγεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
364 Πιάησλ 1956, 417. 
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Αλαηοιηθή Κρήηε. Νοκός Λαζηζίοσ (Χάρηες 1) 

30. ην ζπήιαην Μεζθίλε ηνπ δήκνπ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, πεξίπνπ 400κ. Α απφ ην 

ρσξηφ θαθίδηα (βάζνο ηνπιάρηζηνλ 20, πιάη. 2, χς. 2-0,40), κία απφ ηηο πέληε 

δνθηκαζηηθέο ηνκέο απέδσζε ΜΜ Η ηαθηθφ πίζν θαη αλζξψπηλα νζηά, πνπ είραλ 

ζπλζιηβεί απφ θνκκάηη πεζκέλνπ βξάρνπ.
365

 

31. ην νξνπέδην Λαζηζίνπ πάληα, ε ζέζε Μειίζθεπνο, 200κ. Γ ηνπ ρσξηνχ Πιάηε, 

ζεσξείηαη ην ΜΜ Η-ΤΜ Η λεθξνηαθείν ηνπ εθεί κηλσηθνχ νηθηζκνχ. Απφ ηελ πεξηνρή 

αλαθέξνληαη δχν πηζνηαθέο, θαη αξθεηά άιια ζξαχζκαηα πίζσλ, έλα ΜΜ Η θχπειιν 

κε θάζεηα ηνηρψκαηα (tumbler), ΜΜ ΗΒ-ΗΗΗΑ ηξνπηδσηά θχπειια θαη έλα ΜΜ ΗΗΗ- 

ΤΜ Η θσληθφ θχπειιν.
366

 

32. ην ίδην ην νξνπέδην, θνληά ζην ρσξηφ Κακηλάθη, ε ζέζε Πεγαδίζηξηα, Γ ηεο 

εθθιεζίαο ησλ Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο, θηινμελνχζε ίζσο ην ΠΜ ΗΗ- ΜΜ 

ΗΗΗ λεθξνηαθείν ηνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ ζηνλ Αθέληε Υξηζηφ- θαη αξγφηεξα ηνπ 

ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η νηθηζκνχ ζην Κακηλάθη θαη ησλ ΤΜ ΗΗΗ θαη ηνπ γεσκεηξηθνχ νηθηζκνχ 

ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. Αλάκεζα ζηα δηάζπαξηα φζηξαθα αλαθέξνληαη θαη θνκκάηηα 

ΜΜ θαη γεσκεηξηθψλ ηαθηθψλ πίζσλ θαη κηαο ζαξθνθάγνπ.
367

 

33. ην ιφθν ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ ή Μπνχθνο, 500κ. Α ηνπ ζχγρξνλνπ παξάιηνπ 

νηθηζκνχ ζην ίζη θαη 4ρικ. Α ησλ Μαιίσλ, έρεη αλαζθαθεί ΠΜ ΗΗΑ λεθξνηαθείν κε 

9 ηνπιάρηζηνλ ηάθνπο-νηθίεο πνπ ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ηελ ΜΜ ΗΗΒ 

πεξίνδν (Δηθ. 53).
368

 ψδεη πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο ηαθέο: ζε πίζνπο, ζε 

απινχο εληαθηαζκνχο ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε θαη λενγλψλ ζε αγγεία. Απφ ηε ΜΜ 

ΗΗΑ θαίλεηαη φηη πηζνηαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο π.ρ. ζηνλ 

Σαθηθφ Υψξν 1.29.
369

 

ην Ν ηκήκα ηνπ Σαθηθνχ Υψξνπ 1.2 (πεξ. 1,70x 2,80) ε πξνζζήθε ελφο ΜΜ ΗΗΒ 

πίζνπ δηέζπαζε ην βνηζαισηφ δάπεδν θαη δηαηάξαμε πξνυπάξρνπζεο ηαθέο. Σν 

αγγείν, ηνπνζεηεκέλν ζε έλα ιάθθν πνπ νξηδφηαλ απφ πέηξεο, πεξηείρε κηα λεθξή 

γπλαίθα 40 εηψλ πεξίπνπ. Δπεηδή ην θεθάιη εμείρε απφ ην ζηφκην ηνπ πίζνπ, απηφ 

θαιχθζεθε απφ έλα άιιν αγγείν. Έλα κηθξφ θχπειιν ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζνηαθή, 

                                                             
365 Pendlebury, Pendlebury and Money- Coutts 1940, 6, 17, 24. Εψεο 1973, 118. 
366 Watrous 1982, 64. 
367 π. π., 61. 
368 Schoep 2009, 45-55. Schoep et al. 2011, 41-67. Σν λεθξνηαθείν ρσξηδφηαλ απφ ηνλ νηθηζκφ κε έλαλ 

ηνίρν. Βι. επίζεο, Schoep et al. 2017, 369. 
369 Schoep et al. 2017, 370. 
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αιιά εηθάδεηαη φηη θαη ε κεγάιε πνζφηεηα ΜΜ ΗΗΒ θεξακεηθήο (θχπειια, πξφρνη, 

ακθνξείο, δίζθνη, ηξηπνδηθά πηλάθηα, ιχρλνη, ζπρλά ζπαζκέλα θαηά ηελ απφζεζε) ζην 

Β ηκήκα ηνπ Σαθηθνχ Υψξνπ 1.1 ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζνηαθή ηνπ 1.2 θαη φρη κε 

θαζαξηζκφ ηαθψλ.
370

  

Ο Tαθηθφο Xψξνο 1.17, κε κηα πνιχπινθε ζηξσκαηνγξαθία πνπ καξηπξεί ηελ 

εληαηηθή ΜΜ Η-ΗΗΑ ρξήζε ηνπ, πεξηιακβάλεη, ζηε ΒΑ γσλία ηνπ, πίζν ηνπνζεηεκέλν 

νξηδφληηα κε ην θάησ ήκηζπ ζηεξηγκέλν κε θπθιηθή θαηαζθεπή απφ πέηξεο.
371

 

Πεξηείρε ηα νζηά κηαο γπλαίθαο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο, φπσο δειψλεηαη απφ ηε 

θαηληαθή ππνρψξεζε γχξσ απφ ηνπο γνκθίνπο θαη απφ ηα ίρλε θζνξάο ζηα δφληηα, 

πνπ ηνπνζεηήζεθε ζην αγγείν κε ην θεθάιη, ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε- φκσο ην θξαλίν 

πξνο ην θέληξν θαη φρη πξνο ηε βάζε ηνπ πίζνπ. Σν κφλν θηέξηζκα κέζα ζηνλ πίζν 

ήηαλ κηα αζπλήζηζηε θηάιε κε πφδη, πάλσ απφ ην θάησ κέξνο ηνπ ζθειεηνχ. 

Ο ππαίζξηνο Σαθηθφο Υψξνο 1.29, Ν ηνπ 1.17, πεξηείρε ηξεηο ΜΜ ΗΗΑ πίζνπο. Ο 

πξψηνο εληνπίζηεθε θνληά ζην Β ηνίρν πάλσ ζε βνηζαισηφ δάπεδν, ν δεχηεξνο 

ζηεξηδφηαλ απφ κηα θπθιηθή θαηαζθεπή απφ πέηξεο επίζεο πάλσ ζε βνηζαισηφ 

δάπεδν. Σα αλζξψπηλα ιείςαλα κέζα θαη γχξσ απφ ηνλ πίζν δειψλνπλ φηη είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πεξηζζφηεξεο ηαθέο. Σα εθάζηνηε νζηά ηεο πξνεγνχκελεο ηαθήο 

αθαηξνχληαλ θαη ηνπνζεηνχληαλ ζηελ Α πιεπξά ηνπ πίζνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

θξαλίν θαη ε θάησ γλάζνο ελφο παηδηνχ παξέκεηλαλ ζηνλ πίζν, ελψ ηα καθξά νζηά 

ηνπ ηνπνζεηήζεθαλ έμσ θαη Α ηνπ αγγείνπ. Ζ ηειεπηαία ηαθή ηνπνζεηήζεθε ζε 

ζπλεζηαικέλε ζηάζε ζην δεμί πιεπξφ, κε ηα ρέξηα δηπισκέλα κπξνζηά ζηνλ 

θνξκφ.
372

  

Ο ηξίηνο πίζνο ήηαλ θαη απηφο ηνπνζεηεκέλνο ζε βνηζαισηφ δάπεδν, 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηα Α, κε ηελ πξσηνγελή δηαβξσκέλε ηαθή ελφο αηφκνπ 

αδηεπθξίληζηεο ειηθίαο, πηζαλφλ εθήβνπ, ηνπ νπνίνπ απνπζηάδεη ην θξαλίν. Σν ζψκα 

ηνπνζεηήζεθε κε ην θεθάιη κέζα ζην αγγείν, ελψ ε έληνλα ζπλεζηαικέλε δείρλεη φηη 

ηα πφδηα είραλ δεζεί ζηνλ άλσ θνξκφ. Κάησ απφ ηνλ πίζν βξέζεθε κηα MM IIA 

πξνρνΐζθε.
373

 Ζ ηέηαξηε πεξίπησζε έγθεηηαη ζε ηεκάρηα απφ δηαθνξεηηθά 

                                                             
370 Schoep 2009, 45-55. 
371 Schoep et al. 2011, 41-67. Schoep et al. 2012, 27-37. Πάλσ θαη θάησ απφ ηνλ πίζν βξέζεθαλ άιια 

ηαθηθά ζηξψκαηα κε εληαθηαζκνχο. 
372

 Schoep et al. 2011, 41-67. Ζ κειέηε ησλ νζηψλ θαηέδεημε έλαλ ειάρηζην αξηζκφ ηξηψλ ελειίθσλ θαη 

ελφο παηδηνχ ειηθίαο 4-8,5 εηψλ. 
373 Schoep et al. 2012, 27-37. 
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απνζεθεπηηθά αγγεία πνπ θάιππηαλ ηα πνιχ θζαξκέλα ζψκαηα δχν ηνπιάρηζηνλ 

λεθξψλ- ε βάζε ελφο πίζνπ ηνπνζεηήζεθε ζην ζηφκην άιινπ γηα λα ηνλ ζθξαγίζεη θαη 

καδί λα θαιχςεη ην έλα θξαλίν. Ο πξψηνο λεθξφο, πνπ ζψδεη κνλάρα ην άλσ ζψκα, 

ηάθεθε ζε βνηζαισηφ δάπεδν ζην αξηζηεξφ πιεπξφ, κε ην θεθάιη ηνπ ζηα Α θαη 

ιεπίδα νςηαλνχ ζηελ θφγρε ηνπ αξηζηεξνχ καηηνχ. Δλψ ν λεθξφο πνπ ηάθεθε 

δεχηεξνο - ρσξηδφηαλ απφ ηνλ πξψην κε έλα ιεπηφ ζηξψκα ηδήκαηνο - δηαηεξεί κφλν 

ηνλ βξαρίνλα, ηελ θλήκε θαη ηκήκα απφ ηελ θάησ γλάζν.
374

 Κάπνηα ζηηγκή, κέζα 

ζηελ ΜΜ ΗΗΑ πεξίνδν, ν Υψξνο 1.29 θαη νη πηζνηαθέο ζθξαγίδνληαη κε κηα 

εθηεηακέλε δεπηεξνγελή απφζεζε πιηθνχ (θεξακεηθά αγγεία, ηεκάρηα ιίζηλσλ 

αγγείσλ, νζηά, θεξακεηθφο ηξνρφο, ιεπίδεο νςηαλνχ).
375

 

ηνλ Tαθηθφ Xψξν 1.18, έλαο αθφκε νξηδφληηα ηνπνζεηεκέλνο «πίζνο», πάλσ ζε 

βνηζαισηφ δάπεδν, είρε θαιπθζεί απφ κηα εθηεηακέλε ΜΜ ΗΗΑ απφζεζε θπξίσο 

θεξακεηθήο, αιιά θαη ζξαπζκάησλ ιίζηλσλ αγγείσλ, ιεπίδσλ νςηαλνχ θαη νζηψλ.
376

 

Πάλσ απφ ηελ απφζεζε απηή ππάξρεη κηα πξσηνγελή ηαθή θαη κηα αθφκε 

απνζπαζκαηηθά ζσδφκελε πηζνηαθή. Ο «πίζνο» ζπλαξκνινγήζεθε, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, απφ ηα εκίηνκα δχν άιισλ, ελψ ηηο ηαθέο θάιππηαλ θαη άιια 

απνζεθεπηηθά αγγεία.
377

 Σν θάησ κηζφ ηνπ «πίζνπ» ζηεξηδφηαλ ζε κηα θπθιηθή 

ιηζνθαηαζθεπή. Σα ζθειεηηθά θαηάινηπα αλήθνπλ ζε ελήιηθα ζε ηζρπξά 

ζπλεζηαικέλε ζηάζε, κάιινλ κε ηα πφδηα δεκέλα ζηνλ θνξκφ.
378

 Πίζνο κε ηελ ηαθή 

ελφο παηδηνχ βξέζεθε θάησ απφ ην βνηζαισηφ κε ηνλ πξνεγνχκελν.
379

 Σα ζθειεηηθά 

θαηάινηπα θαιχπηνληαλ θαη πάιη απφ φζηξαθα δηαθνξεηηθψλ αγγείσλ. Δλψ έλα 

αλεζηξακκέλν θχπειιν βξέζεθε πάλσ ζηνλ ζθειεηφ θαη έλα πηζαλφ ιίζηλν εξγαιείν, 

αλάκεζα ζην δεμί κεξηαίν νζηφ θαη ζηελ αξηζηεξή θλήκε ηνπ. 

Σν ΜΜ ΗΒ ηαθηθφ ζηξψκα ηνπ Σαθηθνχ Υψξνπ 9.1 (πεξ. 1,50x3,50) πεξηείρε νθηψ 

ηαθέο (κία πηζνηαθή, έμη πξσηνγελείο ηαθέο ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε θαη κηα 

δεπηεξνγελή).
380

 Σέινο, ζηνλ ελ κέξεη αλεζθακκέλν Υψξν 9.4 αλαθέξεηαη ν 

εληνπηζκφο ησλ άλσ ηκεκάησλ ηξηψλ ηαθηθψλ αγγείσλ.
381
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34. ην Σζακπί Μηξακπέιινπ, ζηε ζέζε Παπάδνο, αλαθαιχθζεθε ην ήκηζπ ΜΜ 

ηαθηθνχ πίζνπ κε ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε, ηνπνζεηεκέλν ζε νξηδφληηα ζέζε, εληφο 

θνηιφηεηαο ηνπ βξάρνπ, κε ην ζηφκην πξνο Α (δηάκ. βάζεο 0,30, χς. πεξ. 1).
382

 Απφ 

ηνλ ζθειεηφ ζσδφηαλ νπζηαζηηθά κφλν ην θξαλίν, ζηνλ ππζκέλα ηνπ πίζνπ, ελψ καδί 

βξέζεθαλ ιίγα φζηξαθα κηθξνχ αγγείνπ θαη, αθξηβψο ζηε ζέζε ηνπ αξηζηεξνχ απηηνχ, 

κηθξφ θακπχιν ράιθηλν έιαζκα πεξηειηγκέλν ζε νζηάξην. 

35. ε ΤΜ ΗΗΗ ιαμεπηφ ηάθν (χς. 1,30, δηάκ. 1,65) ζηνλ Λνχκα Μηξακπέιινπ 

ζσζηηθέο έξεπλεο ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο απνθάιπςαλ ην ήκηζπ ηαθηθνχ 

πίζνπ (χς. 1,03, δηάκ. ρείι. 0,53). Σν αγγείν ήηαλ πιαγηαζηά ηνπνζεηεκέλν ζηνλ 

ζάιακν, κε ην ζηφκην πξνο ηα Α, ζηεξηδφηαλ κε ιίζνπο θαη ζθξαγηδφηαλ κε ζηελή 

πιάθα (Δηθ. 54).
383

 Δίρε έμη θάζεηεο ιαβέο θαη έθεξε πιαζηηθέο ηαηλίεο. Πεξηείρε έλα 

δηαβξσκέλν θξαλίν θαη ιίγα νζηά. 

36. ηελ αξραία Οινχληα, αλαζθάθεθε λεθξνηαθείν ηεο ΤΜ ΗΗΗΑ1-ΤΜ ΗΗΗΒ 

πεξηφδνπ κε πνηθίινπο ηχπνπο ηάθσλ.
384

 Αλαθέξνληαη ηαθέο κε ειάρηζηα θηεξίζκαηα 

ζε ζαξθνθάγνπο πνπ ζάβνληαλ ζην έδαθνο ή ζε θνηιφηεηεο βξάρσλ: ηξεηο πεξηείραλ 

θαχζεηο, νη δχν δχν αηφκσλ, θαη ε ηξίηε ηξηψλ αηφκσλ. Οζηά εληνπίζηεθαλ θαη ζε 

θνηιφηεηεο βξάρσλ, φπνπ, θαηά ηνλ H. van Effenterre, νη λεθξνί είραλ ηνπνζεηεζεί 

αξρηθά ζε μχιηλε λεθξηθή θιίλε. Δπίζεο, βξέζεθαλ 25 πίζνη κε ππνιείκκαηα θακέλσλ 

νζηψλ, θαη ηξεηο άιινη κε ηαθέο βξεθψλ, ρσξίο ίρλε θαχζεο. Σα αγγεία ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλα ζην πιάη, ηα πεξηζζφηεξα (15) ρσξίο θηεξίζκαηα, έλα κε πέληε αγγεία, 

θαη ηα ππφινηπα κφλν κε έλα θηέξηζκα. ηελ Δηθφλα 55 παξνπζηάδνληαη δχν απφ ηνπο 

πην ραξαθηεξηζηηθνχο ηχπνπο πίζσλ ησλ κεηαλαθηνξηθψλ ρξφλσλ θαη ζηελ Δηθφλα 56 

έλαο αθφκα ηχπνο πίζνπ ρσξίο ιαβέο πνπ ζπλαληάηαη ζηελ Κσ θαη ηελ Κχπξν. Καη νη 

ηξεηο παξαπάλσ αληηπξνζσπεχνληαη ζην λεθξνηαθείν ηεο αξραίαο Οινχληαο. ηελ 

Κξήηε, νη ηαθέο θαχζεσλ ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΜ ΗΗΗΑ2 έσο ηελ ΤΜ ΗΗΗΒ πεξίνδν. 

Οη θάηνηθνη, ινηπφλ, ηεο ζέζεο επέιεμαλ λα ζάςνπλ ηνπο λεθξνχο ηνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ηαθήο, φζν θαη λένπο, π.ρ. ηελ 

θαχζε. 
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37. ηνλ Άγην Νηθφιαν Μηξακπέιινπ ήξζε ζην θσο ηάθνο κεζνκηλσηθψλ ρξφλσλ, κε 

κηθξή ειιεηπηηθή ιάξλαθα, κηθξφ πίζν, θαη έλα θχπειιν. Ο Πιάησλ αληηζηνηρεί ηα 

επξήκαηα κε απηά ηνπ Seager απφ ηελ Παρηά Άκκν.
385

 

38. ηελ πεξηνρή ησλ Λάθθσλ, 1 ρικ. πεξίπνπ απφ ην ρσξηφ Κξηηζά βξέζεθε 

ιαμεπηφο ζαιακνεηδήο ηάθνο κε πνιχ καθξχ δξφκν, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ ΤΜ 

ΗΗΗΒ θαη αθνχ θαζαξίζηεθε απφ ην αξρηθφ πεξηερφκελφ ηνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 

ζηελ ΤΜ ΗΗΗΓ πεξίνδν, ζηελ νπνία αλήθνπλ δχν εληαθηαζκνί ζε ινπηεξνεηδείο 

ιάξλαθεο θαη έλαο ζε κεγάιν ηαθηθφ πίζν.
386

 

39. ηελ παξαζαιάζζηα δψλε ηνπ Καινχ Υσξηνχ, 7 ρικ. δπηηθά ησλ Γνπξληψλ, ζηελ 

πεξηνρή Ίζηξνλ ηνπ θφιπνπ ηνπ Μηξακπέιινπ, εληνπίζηεθε ηκήκα 

παιαηναλαθηνξηθνχ ΜΜ Η-ΗΗ λεθξνηαθείνπ.
387

 ε αγξνηεκάρην αλαθαιχθζεθαλ ηα 

δχν δηαηαξαγκέλα Σαθηθά Πεξηθξάγκαηα Α θαη Β. ην Πεξίθξαγκα Β βξέζεθε κηα 

πνιχ θαηεζηξακκέλε πηζνηαθή, ελψ ην Πεξίθξαγκα Α απέδσζε έμη ιάξλαθεο ζε 

παρχ ζηξψκα θίηξηλνπ πεινχ, κάιινλ απφ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ηάθνπ.
388

 

40. Ζ εγθαηάζηαζε ζηα Γνπξληά βξίζθεηαη ζην Β άθξν ηνπ Ηζζκνχ ηεο Ηεξάπεηξαο, Γ 

ηνπ ζχγρξνλνπ ρσξηνχ ηεο Παρηάο Άκκνπ, θαη δηεξεπλήζεθε, καδί κε ηελ ππφινηπε 

πεξηνρή, απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο αξραηνιφγνπο ήδε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Σαθηθά 

θαηάινηπα απνθαιχθζεθαλ ζε δχν ιφθνπο: ζηνλ θαζεαπηφ ιφθν ηνπ νηθηζκνχ θαη ζε 

εθείλνλ ζην Πέξα Αιαηδνκνχξη, ΒΑ ηνπ πξψηνπ (Δηθ. 57)
389

· ζηε Β πιαγηά ηνπ 

πςψκαηνο ησλ Γνπξληψλ εθηείλεηαη ην πξναλαθηνξηθφ θαη παιαηναλαθηνξηθφ Βφξεην 

Νεθξνηαθείν, κε έλαλ ηάθν-νηθία (Tomb III) θαη δπν βξαρνζθεπέο (V,VI) ηεο ΠΜ 

ΗΗΑ πεξηφδνπ, θαη πέληε ΠΜ ΗΗΗ/ΜΜ Η-ΜΜ ΗΗ ηάθνπο-νηθίεο.
390

 

 Δλψ, ζηε Γ πιαγηά ηνπ ιφθνπ ζην Πέξα Αιαηδνκνχξη βξίζθεηαη ην 

λεθξνηαθείν ηνπ θνπγγαξά, πνπ πεξηείρε ΠΜ ΗΗ ηαθέο ζηηο Βξαρνζθεπέο Η θαη ΗΗ, 

θαη ΠΜ ΗΗ-ΗΗΗ πξφρεηξνπο αηνκηθνχο θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο θαη ηαθέο ζε ιάθθνπο 

ζηηο Απνζέζεηο Α θαη Β.
391

 Δπίζεο, ζηε Βξαρνζθεπή IV θαη ζηελ Απφζεζε F 

βξέζεθαλ ΜΜ Η ιάξλαθα θαη πηζνηαθέο. Δλψ ηε Νεναλαθηνξηθή πεξίνδν (ΜΜ ΗΗΗ 
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θαη θπξίσο ΤΜ Η) ζηελ ίδηα ζέζε ηάθεθαλ 150 άλζξσπνη ζε ηζάξηζκνπο πίζνπο.
392

 Οη 

ηαθηθνί πίζνη ηνπνζεηήζεθαλ αλάπνδα, ζε αθαλφληζηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε, θαη 

θαιχθηεθαλ κε ρψκα, ελψ ζπρλά παξαηεξείηαη έλαο κεγάινο ππεξθείκελνο επίπεδνο 

ιίζνο πάλσ ηνπο. Αλάκεζα θαη θάησ απφ ηνπο πίζνπο βξέζεθαλ βφηζαια, θαη φηαλ 

απηνί βξίζθνληαλ πνιχ θνληά επηζηξαηεχνληαλ κεγαιχηεξνη ιίζνη-ζθήλεο γηα λα ηνπο 

ζπγθξαηνχλ ζηε ζέζε ηνπο.
393

 Κάησ απφ κεξηθά αγγεία βξέζεθαλ ηα πψκαηά ηνπο, 

σζηφζν είλαη ζαθήο ε πξνηίκεζε ην ζηφκην ηνπ αγγείνπ λα κέλεη αθάιππην, ελψ 

ζεκεηψλεηαη θαη ε εχξεζε ελφο πίζνπ εληφο άιινπ.
394

 

 Σν κέγεζνο θαη ην ζρήκα ησλ πίζσλ πνηθίιινπλ πνιχ. Ζ E.Hall απνδίδεη ηα 

κηθξά αγγεία ζε παηδηά, θαη ηα κεγαιχηεξα ζε ελήιηθεο.
395

 Σν ζρήκα ησλ αγγείσλ 

είλαη θάπνηε γλσζηφ ζηελ ηππνινγία ησλ νηθηαθψλ αγγείσλ. Μάιηζηα, θαηά ηνπο 

αλαζθαθείο, πίζνη κε ζεκάδηα θζνξάο θαίλεηαη λα απνζχξζεθαλ απφ ην νηθηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο ηαθέο, κε εμαίξεζε έλαλ ηχπν πνπ ίζσο 

θαηαζθεπάζηεθε απνθιεηζηηθά σο ηαθηθφο.
396

 Σα αγγεία έρνπλ χςνο 0,32-0,94 θαη ηα 

πεξηζζφηεξα είλαη αθφζκεηα ή θέξνπλ γξαπηέο θαηαιεηβάδεο- κηα δηαθφζκεζε πνπ 

εκθαλίδεηαη δπλακηθά ηελ ΠΜ ΗΗ, αιιά είλαη εμίζνπ νηθεία θαη ηε ΜΜ ΗΗΗ θαη ΤΜ Η 

πεξίνδν.
397

  

Κάπνηνη πξψηκνη πίζνη θνζκνχληαη κε ζθνπξφρξσκα θακπχια θαη θπθιηθά 

ζέκαηα ηεο ΜΜ Η πεξηφδνπ (Δηθ. 58). Δλψ, αλαθέξνληαη θαη ηέζζεξηο πίζνη κε 

ραξαθηεξηζηηθή ΜΜ ΗΗΗ δηαθφζκεζε κε ιεπθά κνηίβα ζε ζθνηεηλφ βάζνο (Δηθ. 59)· 

απηνί νη πίζνη έρνπλ επηπιένλ απιαθψζεηο θάησ απφ ην ρείινο θαη πάλσ απφ ηε βάζε 

(Δηθ. 60,61).
398

 Δλψ ε ΤΜ Η απέδσζε δχν κνλάρα γξαπηά παξαδείγκαηα πίζσλ, έλαλ 

δηαθνζκεκέλν εμ νινθιήξνπ κε δψλεο απφ ζπείξεο θαη ξφδαθεο (Δηθ. 62), ηνλ άιιν 

κε κηθξνχο ζθνχξνπο θχθινπο ζε δηάζηηθην βάζνο.
399

  

 Απφ ηνπο 150 πίζνπο πνπ ήξζαλ ζην θσο ζηνλ θνπγγαξά, κφλν νη 15 

απέδσζαλ θηεξίζκαηα: ειάρηζηε θεξακεηθή (θπξίσο φζηξαθα θππέιισλ, πψκα κε 

γξαπηά αλζέκηα πνπ βξέζεθε θάησ απφ έλα ηαθηθφ αγγείν [Δηθ. 63] θαη έλα αγγείν κε 

πξνρνή [Δηθ. 64])
400

 πην ζπρλέο είλαη νη ράλδξεο ησλ απινχζηεξσλ ηχπσλ απφ πειφ, 
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ραιθφ, ζηεαηίηε-ζε κηα πεξίπησζε απηέο ήηαλ πξνζθνιιεκέλεο ζην θξαλίν
401

· 

ράιθηλα αληηθείκελα, φπσο έλαο ίζσο αθηεξσκαηηθφο ή ζπκβνιηθφο πέιεθπο (Δηθ. 65), 

ζθεθσηήξαο (Δηθ. 66) θαη ηξία δαρηπιίδηα-ην έλα θέξεη απιή γξακκηθή δηαθφζκεζε 

θαη βξέζεθε καδί κε κνιχβδηλν δαρηπιίδη, κε απεηθφληζε γπλαηθείαο κνξθήο (Δηθ. 

67)· ζθξαγηδφιηζνπο (Δηθ. 68) ζπλήζσο θαθνεηδείο θαη ακπγδαινεηδείο, απφ θφθθηλν 

ζάξδην, νξεία θξχζηαιιν, πειφ θαη ακέζπζην.
402

  

41. Ζ Παρηά Άκκνο, έλα ζεκαληηθφ λεθξνηαθείν πηζνηαθψλ, βξίζθεηαη ζηε Β πιεπξά 

ηνπ Ηζζκνχ ηεο Ηεξάπεηξαο θαη αλαζθάθεθε ην 1914 απφ ηνλ R.B.Seager.
403

 Απέρεη 

απφ ηε ζάιαζζα γχξσ ζηα 20κ. θαη θαηαιακβάλεη κηα έθηαζε 150x40. Απέδσζε, απφ 

ην βάζνο 0,20-2,50κ., 213 ηαθηθά αγγεία θαη έμη ιάξλαθεο, πνπ ρξνλνινγνχληαη 

θπξίσο απφ ηε ΜΜ Η, ΜΜ ΗΗΗ θαη ηελ πξψηκε ΤΜ Η πεξίνδν.
404

 Ζ ειιηπήο πξνζνρή 

θαηά ηνλ εληαθηαζκφ έρεη πξνθαιέζεη ζπρλά ζπάζηκν ζηα ππνθείκελα ή ηα γεηηνληθά 

αγγεία θαη θαη’ επέθηαζε δηαηάξαμε ησλ ηαθψλ.
405

 Μηα παηδηθή ηαθή ηνπνζεηήζεθε 

κέζα ζε αγγείν πνπ έθεξε άιιε ηαθή.
406

  

Παξφιν πνπ ε δηαηήξεζε ηνπ ζθειεηηθνχ πιηθνχ ραξαθηεξίδεηαη θησρή (απφ 

φιν ην λεθξνηαθείν ζψζεθαλ κνλάρα ηέζζεξα θξαλία), είλαη πηζαλφλ, αλ θξίλεη 

θαλείο απφ ηηο ηαθέο ηνπ θνπγγαξά, φηη ην ζψκα εηνπνζεηείην ζην αγγείν ζε 

θαζηζηή ζέζε κε ηα γφλαηα ζηεξεσκέλα θάησ απφ ην πεγνχλη θαη ηα ρέξηα γπξηζκέλα 

πίζσ απφ ην ζψκα, θαη ην θεθάιη πξνο ηα θάησ. ηε ζπλέρεηα ην αγγείν 

«εληαθηαδφηαλ» κε ηε βάζε ηνπ πξνο ηα πάλσ.
407

 Πξφθεηηαη γηα πξσηνγελείο ηαθέο, 

φπνπ έιαβαλ ρψξα ιίγν κεηά ηνλ ζάλαην. Σν κηθξφ κέγεζνο ησλ ηαθηθψλ αγγείσλ 

δείρλεη φηη πξννξίδνληαλ ζπρλά γηα παηδηθέο ηαθέο. Κάπνηε γηλφηαλ ζθφπηκε 

αθαίξεζε ηκήκαηνο ηνπ αγγείνπ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εηζαγσγή ηνπ λεθξνχ ή 

ζθφπηκν ζπάζηκν ησλ νζηψλ ηεο ιεθάλεο θαη ηνπ άλσ θνξκνχ γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ηχπνπο πίζσλ.
408

 Μεγάιεο πέηξεο γχξσ απφ ηνπο πίζνπο, ηνπο ζηεξέσλαλ ζην έδαθνο. 
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Σα αγγεία ζπρλά νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ, πέληε ή πεξηζζφηεξσλ, 

ίζσο γηα λα θηινμελήζνπλ κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο- αλ θαη ζπρλά εθείλα κηαο 

νκάδαο αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ρξνλνινγηθέο πεξηφδνπο θάλνληαο ηε ζπζρέηηζή 

ηνπο επηζθαιή.
409

 Γελ βξέζεθαλ ζήκαηα πνπ λα δειψλνπλ ηε ζέζε ηνπο- ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη απφ μχιν ή άιια θζαξηά πιηθά.  

Πνιιά ηέηνηα ηαθηθά αγγεία ήηαλ, πξνθαλψο, θζαξκέλα ζθεχε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, φπσο δείρλνπλ παξαδείγκαηα πνπ ζηεξνχληαη κέξνο ηνπ ρείινπο ή ηηο 

ιαβέο ή αθφκα θαη ηκήκα ηεο βάζεο.
410

 ην λεθξνηαθείν αλαγλσξίζηεθαλ 10 ή 12 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη πίζσλ, θνηλνί κε απηνχο ζηηο κηλσηθέο νηθίεο πνπ εμππεξεηνχζαλ 

ηηο απνζεθεπηηθέο αλάγθεο ησλ ελνίθσλ. 

Ζ δηαθφζκεζε ησλ αγγείσλ εμαξηάηαη, βέβαηα, απφ ηε ρξνλνιφγεζή ηνπο, 

αιιά νη ζθνχξεο θαηαιεηβάδεο εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο, ζηνπο 78 απφ 

ηνπο 213 πίζνπο.
411

  Χζηφζν, ε ρξνλνινγηθή έληαμε ησλ αθφζκεησλ πίζσλ δελ είλαη 

δπλαηή αλ δελ πεξηέρνπλ ή δελ ζρεηίδνληαη κε κηθξφηεξα αγγεία, ελψ ηα 

δηαθνζκεκέλα παξαδείγκαηα ρξνλνινγνχληαη κελ επθνιφηεξα, αιιά δελ δηαθξίλνληαη 

εχθνια ηα ΜΜ ΗΗΗ απφ ηα ΤΜ Η.
412

  

Ο αλαζθαθέαο θαηαηάζζεη ηηο ηαθέο ζε 22 νκάδεο, κε βάζε ηελ εγγχηεηά 

ηνπο ηε ζηηγκή ηεο εχξεζήο ηνπο: 

Ζ Οκάδα Η απνηειείηαη απφ έλα ΜΜ Η πίζν (Δηθ. 69) πνπ βξέζεθε πάλσ απφ 

έλα ΠΜ ΗΗΗ αγγείν (Δηθ. 70) κε ηνλ θαιά δηαηεξεκέλν ζθειεηφ βξέθνπο θαη έλα 

θχπειιν.
413

 ην ίδην επίπεδν κε ηνλ ΜΜ Η πίζν ήξζε ζην θσο σνεηδήο ιάξλαθα απφ 

ρνλδξνεηδή πειφ κε ζθνπξφρξσκνπο θχθινπο ζπλδεφκελνπο κε επζείεο γξακκέο θαη 

έλαο δεχηεξνο κηθξφο πίζνο- θαη ηα δχν ηεο ΜΜ Η πεξηφδνπ.
414

  

 Ζ Οκάδα ΗΗ πεξηιακβάλεη δχν ζξαπζκέλνπο αθφζκεηνπο πίζνπο (Δηθ. 72) θαη 

αξθεηνχο κηθξφηεξνπο πνπ θνζκνχληαη κε ζθνχξεο θαηαιεηβάδεο (Δηθ. 73). Σξία απφ 

απηά ηα αγγεία πεξηείραλ αθφζκεηα ΤΜ Η άσηα θχπειια.
415

 

                                                             
409 Seager 1916, 12-13. 
410 π. π., 13. 
411 π. π., 14. 
412 π. π., 15. Ο Seager ζεσξεί φηη ε κεηάβαζε ζεκαηνδνηείηαη απφ ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ιεπθνχ 

ρξψκαηνο, ελψ ην εξπζξφ ηεο ΤΜ Η δηαθέξεη πνηνηηθά απφ εθείλν ηεο ΜΜ ΗΗΗ. 
413

 π. π., 16. 
414 Απηφζη. Σν ίδην ζρέδην απαληάηαη θαη ζηνπο ΜΜ Η πίζνπο. Κνληά ηνπο βξέζεθε έλαο εμαηξεηηθφο 

ΜΜ ΗΗΗ πίζνο (Δηθ. 71) κε γξαπηά ηνηρψκαηα ζηα ηειηθά ζηάδηα ηνπ ιεπθνχ ξπζκνχ επί ζθνηεηλνχ 

βάζνπο πνπ πξνεηθνλίδνπλ ηελ ΤΜ Η δηαθφζκεζε, θαη ιεπθή βαθή ζηε βάζε. 
415 π. π., 17. 
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 Ο κεκνλσκέλνο πίζνο ηεο Δηθφλαο 74 (Οκάδα ΗΗΗ) αλήθεη ζηε κεηάβαζε ηεο 

ΜΜ ΗΗΗ πξνο ηελ ΤΜ Η πεξίνδν- θέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλνηρηνχ ξπζκνχ ζε 

ζθνηεηλφ βάζνο φζν θαη ηνπ ζθνηεηλνχ ξπζκνχ ζε αλνηρηφ βάζνο.
416

 

 Ζ Οκάδα IV πεξηιακβάλεη πέληε πίζνπο, φινπο ζακκέλνπο αξθεηά: νη ηξεηο 

θέξνπλ θαηαιεηβάδεο, έλαο είλαη αθφζκεηνο θαη ν πέκπηνο, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ 

πξψηκε ΤΜ Η πεξίνδν, είλαη δηαθνζκεκέλνο κε αλζέκηα (Δηθ. 75).
417

 Πάλσ απφ ηελ 

νκάδα απηή, θνληά ζηελ επηθάλεηα, βξέζεθε έλαο κηθξφο πίζνο κε πξνρνή ζηε βάζε 

ηνπ.
418

 

 Ζ Οκάδα V αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλαλ πίζν κε θαηαιεηβάδεο, ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ νπνίνπ βξέζεθαλ δχν θχπειια θαη έλα ιεπθφ καξκάξηλν αγγείν, πνπ ρξνλνινγεί 

θαη ηνλ πίζν ζηελ ΠΜ ΗΗΗ ή ζηε ΜΜ Η πεξίνδν.
419

 Ζ Οκάδα VI απνηειείηαη απφ έλαλ 

ακθνξέα κε ρνλδξνεηδή πειφ θαη πέληε πίζνπο (ηέζζεξηο αθφζκεηνη θαη έλαο 

δηαθνζκεκέλνο ΜΜ Η πίζνο ηνπ ηχπνπ ηεο Δηθφλαο 76). Μαδί βξέζεθαλ θαη δχν 

θχπειια- ην έλα κε δψλε ιεπθψλ ζπεηξψλ ζε ζθνηεηλφ βάζνο.
420

 Ζ Οκάδα VII 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηξεηο πίζνπο, δχν κε θαηαιεηβάδεο, πηζαλφλ ηεο ΤΜ Η πεξηφδνπ: 

έλαο απφ απηνχο πεξηείρε κηθξφ ιίζηλν απφ breccia αγγείν.
421

 

 Οθηψ πίζνη απνηεινχλ ηελ φγδνε Οκάδα. Έλαο απφ απηνχο πεξηείρε ηξία 

αθφζκεηα ΜΜ θχπειια, ελψ ν πίζνο ηεο Δηθφλαο 77 ρξνλνινγείηαη απφ ηε 

δηαθφζκεζε (ζθνχξα ζέκαηα κε ιεπθά πεξηγξάκκαηα), ηνλ πειφ θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ ρξψκαηνο ζηε ΜΜ Η ή ζηε ΜΜ ΗΗΗ πεξίνδν αληίζηνηρα.
422

 

 Ζ Οκάδα IX έρεη πέληε ΜΜ Η πνιχ απνζπαζκαηηθνχο πίζνπο,  ηνλ έλα 

ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζηνλ άιιν- ηελ θαηαζηξνθή ηνπο πξνθάιεζε ν κεηέπεηηα 

εληαθηαζκφο ελφο έθηνπ ΜΜ ΗΗΗ ή ΤΜ Η πίζνπ.
423

 Οη πέληε πίζνη αλήθνπλ ζηνλ ηχπν 

απηψλ ηεο Δηθφλαο 76: ζην εζσηεξηθφ ηνπ ελφο βξέζεθαλ δχν ΜΜ Η θχπειια (ην έλα 

κε ίρλε δηαθφζκεζεο αλνηρηνχ επί ζθνηεηλνχ), ελψ έλαο άιινο δηαθνζκεκέλνο κε 

                                                             
416 Seager 1916, 17. ην κέζνλ, γηα παξάδεηγκα, ηνπ ζψκαηνο ζψδεη ηαηλία κε ζθνπξφρξσκα άλζε κε 

ιεπθφ ρξψκα ζην θέληξν θαη ηα πεξηγξάκκαηά ηνπο. 
417 Απηφζη. 
418 Απηφζη. 
419 π. π., 18. 
420 Απηφζη. Σέηνηνπ είδνπο θχπειια είλαη νηθεία ζηελ πεξηνρή θαη ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ χζηεξε 

ΜΜ ΗΗ έσο ηελ ΤΜ Η πεξίνδν. 
421 Απηφζη. Κνληά ζε απηήλ ηελ νκάδα βξέζεθαλ θαη δχν αγγεία απφ ζηεαηίηε πνπ, φκσο, απνδφζεθαλ 

ζε ΠΜ ηαθή. 
422

 π. π., 19. Αλάκεζα ζηηο ιαβέο δηαθξίλνληαη νκάδεο ηεζζάξσλ θχθισλ απφ ζθνχξν ρξψκα, θαη 

θάησ απφ απηέο δηακνξθψλνληαη ηξεηο νκνηφρξσκεο θάζεηεο θακππινχκελεο ηαηλίεο- θχθινη θαη 

ηαηλίεο έρνπλ ιεπθά πεξηγξάκκαηα. ηνλ ιαηκφ ζψδεηαη ηαηλία κε ιεπθέο ζπείξεο θαη πάλσ απφ ηε 

βάζε, απνδίδνληαη ελαιιαζζφκελεο ιεπθέο θαη ζθνχξεο ηαηλίεο. 
423 Απηφζη. 
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θαηαιεηβάδεο, πεξηείρε αθφζκεην θχπειιν.
424

 Οη δχν θαιχηεξα ζσδφκελνη πίζνη 

απηήο ηεο νκάδαο ρξνλνινγνχληαη ζην ηέινο ηεο ΜΜ ΗΗΗ ή ζηηο αξρέο ηεο ΤΜ Η 

πεξηφδνπ (Δηθ. 78). Ο έλαο θέξεη ζέκα δειθηληψλ ζε ζθνχξν ρξψκα κε ιεπθά 

πεξηγξάκκαηα επί θηηξηλσπνχ βάζνπο, ελψ ν άιινο ζθνπξφρξσκν ζέκα πνπ ζπκίδεη 

ην ankh ησλ Αηγππηίσλ, θαη ιεπθφ ζηεθάλη ζηνλ ιαηκφ.
425

 Κνληά ζε απηήλ ηελ νκάδα 

βξέζεθε θαη αθφζκεηνο πίζνο (Δηθ. 79) πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφο ηεο ΜΜ ΗΗΗ 

πεξηφδνπ θαη πεξηείρε δηαβξσκέλν ράιθηλν παηδηθφ βξαρηφιη.
426

 

 ηελ Οκάδα Υ αλήθεη έλαο επηθαλεηαθφο πίζνο κε θαηαιεηβάδεο, πνπ βξέζεθε 

θνληά ζε ζαξθνθάγν φξζηνο θαη φρη αλεζηξακκέλνο, φπσο ζπλεζηδφηαλ. Έλα κεγάιν 

φζηξαθν είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο πψκα. ην εζσηεξηθφ ηνπ βξέζεθε κηθξή πξφρνπο 

θαη θχπειιν πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηε κεηάβαζε ΜΜ ΗΗΗ πξνο ΤΜ Η.
427

 

 ε κηθξή απφζηαζε απνθαιχθζεθε αθφκε έλαο πίζνο (Δηθ. 80) ηεο ΜΜ ΗΗΗ 

πεξηφδνπ (Οκάδα XI), κε δχν ζθνχξεο ηαηλίεο κε ζεηξά απφ ιεπθέο ζειεηέο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο, θαη ζθνχξεο θαη ιεπθέο ηαηλίεο γχξσ απφ ην ζηφκην θαη ηε βάζε.
428

 

Πίζνο πνπ κάιινλ απνηειεί απφ κφλνο ηνπ κηα νκάδα είλαη απηφο ηεο Δηθφλαο 81, κε 

δηαθφζκεζε κε ρηαπφδη, ε νπνία ηνλ ρξνλνινγεί ζηε κεηαβαηηθή ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η 

πεξίνδν.
429

 ην ίδην ζεκείν αιιά ζε ρακειφηεξν ζηξψκα βξέζεθε φξζηνο έλαο ΠΜ ΗΗΗ 

πίζνο (Δηθ. 76, ζην θέληξν) θαη κε ιεπθνχο δηαγξακκηζκέλνπο θχθινπο θαη ξφκβνπο 

ζηα ηξηγσληθά θελά κεηαμχ ησλ ζηελψλ γξακκψλ, ζέκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΠΜ ΗΗΗ 

πεξηφδνπ. Σν άλσ ήκηζπ ηνπ αγγείνπ είλαη θαιπκκέλν κε καχξν ρξψκα, ελψ ην 

ππφινηπν δηαηεξεί ηνλ θηηξηλσπφ πειφ.
430

  

 Ζ επφκελε Οκάδα XII πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο πίζνπο, ηνπο δχν 

δηαθνζκεκέλνπο ηεο ΜΜ ΗΗΗ πεξηφδνπ.
431

 Δθείλνο ηεο εηθφλαο 82, θέξεη καχξν 

ρξψκα ζην θαηψηεξν ήκηζπ πνπ απνιήγεη ζε κεγάια εκηθπθιηθά κνηίβα, κε ιεπθέο 

ζηηγκέο ζηα θπκαηηζηά άθξα θαη ζηε βάζε δχν νξηδφληηεο ιεπθέο ηαηλίεο, ελψ ζηνλ 

ψκν θαη ην ρείινο κηα αλάινγε ζηελή ζθνχξα.
432

 Ο δεχηεξνο πίζνο (Δηθ. 83) είλαη 

φινο θαιπκκέλνο κε καχξν ρξψκα πάλσ ζην νπνίν έρεη απνδνζεί κε ιεπθφ κηα εηθφλα 

                                                             
424 Seager 1916, 19. 
425 π. π., 19-20. 
426 π. π., 20. 
427 π. π., 20-21. Ζ πξφρνπο θέξεη ζηνλ ψκν ηαηλία κε ζθνπξφρξσκεο ζπείξεο θαη κνηίβν ripple ζηε 

βάζε, ελψ ην θχπειιν θνζκνχλ ιεπθέο ζπείξεο ζε ζθνχξν βάζνο.  
428 π. π., 21. 
429

 π. π., 22. 
430 Απηφζη. 
431 π. π., 23. 
432 Απηφζη. 
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ζαιάζζηαο δσήο κε δειθίληα, θχκαηα θαη βπζνχ κε βφηζαια.
433

 Πάλσ απφ ηα 

δειθίληα, πνπ θαηαιακβάλνπλ κηα επξεία δψλε ζην κέζνλ ηνπ αγγείνπ, εηθνλίδεηαη ε 

θπκαηηζηή επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, θαη ππεξθείκελα ζχλλεθα πνπ παξαζχξνληαη απφ 

ηνλ άλεκν.
434

 Ο ιαηκφο θαη ην ρείινο θνζκνχληαη κε ιεπθφ θπιιφζρεκν ζέκα, 

νκνηφρξσκεο ζηγκνεηδείο ηαηλίεο θαη ζηηγκέο. Ζ βάζε δελ ζψδεηαη. Οη δχν άιινη πίζνη 

θέξνπλ ην γλψξηκν κνηίβν ησλ θαηαιεηβάδσλ (Δηθ. 84).
435

  

 Γχν ΜΜ Η πίζνη θαη έλαο ηξίηνο κε θαηαιεηβάδεο ζπγθξνηνχλ ηελ Οκάδα 

XIII. Ο έλαο ΜΜ Η πίζνο (Δηθ. 85) θέξεη ζθνχξα γεσκεηξηθά ζρέδηα ζε αλνηρηφ 

βάζνο, ελψ απηφο κε ηηο θαηαιεηβάδεο πεξηείρε δχν πήιηλα θχπειια, ην έλα αθφζκεην 

θαη ην άιιν κε ιεπθέο ζπείξεο ζε ζθνηεηλφ βάζνο.
436

  

 Σελ επφκελε Οκάδα XIV απνηεινχλ έμη ηαθηθά αγγεία.
437

 Ξερσξίδεη ν 

πηζακθνξέαο (Δηθ. 86) ηεο κεηαβαηηθήο ΜΜ ΗΗΗ–ΤΜ Η πεξηφδνπ κε ζθνπξφρξσκεο 

ζπείξεο θαη θπηηθά ζέκαηα κε ιεπθέο ιεπηνκέξεηεο ζε αλνηρηφρξσκν βάζνο. Καηά ηνλ 

Seager, ην κέγεζνο θαη ν ζηελφο ιαηκφο ηνπ αγγείνπ πξνηείλνπλ ηελ θχιαμε ησλ 

νζηψλ βξέθνπο/παηδηνχ ή ελήιηθα. Μαδί κε ηξεηο αθφζκεηνπο πίζνπο ζηελ νκάδα 

αλήθεη θαη ν ΜΜ ΗΗΗ πίζνο ηεο Δηθφλαο 87 πνπ θέξεη καχξν ρξψκα θαη ιεπθέο ηαηλίεο 

ζηνλ ψκν θαη ηε βάζε, θαη εγράξαθην ζέκα, ζην ρείινο, θαζψο θαη πίζνο κε 

θαηαιεηβάδεο (Δηθ. 88). 

 Πνιινί πίζνη απφ δηαθνξεηηθά βάζε απνηεινχλ ηελ Οκάδα XV.
438

 

Δπηθαλεηαθά βξέζεθε πίζνο κε ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε ζηνλ ψκν, πνπ πεξηείρε 

αθφζκεην ΤΜ Η θχπειιν. Γίπια ηνπ, αιιά ρακειφηεξα ππήξρε πίζνο κε 

θαηαιεηβάδεο θαη θνληά ζε απηφλ ήηαλ έλα κεγάιν αθφζκεην αγγείν ηνπνζεηεκέλν 

ζην πιάη, πνπ πεξηείρε έλα ΤΜ Η θχπειιν.
439

 Αθφκε ρακειφηεξα αλαθαιχθζεθε ΜΜ 

ΗΗΗ πίζνο (Δηθ. 89) κε ακθίβνια ίρλε καχξνπ ρξψκαηνο θαη πηζαλήο ιεπθήο 

δηαθφζκεζεο. Γίπια ηνπ θαη ζην ίδην βάζνο, έλαο αθφκε πίζνο κε θαηαιεηβάδεο 

πεξηείρε δχν αθφζκεηα ΤΜ Η θχπειια φκνηα κε απηά πνπ βξέζεθαλ θαη ζηνπο άιινπο 

πίζνπο ηεο νκάδαο.
440

 

                                                             
433 Seager 1916, 23. 
434 Απηφζη. 
435 π. π., 24. 
436

 π. π., 25. 
437

 π. π., 25-26. 
438 π. π., 26. 
439 Απηφζη. 
440

 π. π., 27. 
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 Σν αγγείν ηεο Οκάδαο XVI (Δηθ. 90) θέξεη ίρλε ιεπθνχ ρξψκαηνο ζε ζθνηεηλφ 

βάζνο θαη ρξνλνινγείηαη ζηε ΜΜ ΗΗΗ πεξίνδν. ψδεη πξνρνή ακέζσο θάησ απφ ην 

ρείινο, πνπ δελ έρεη φκσο δηαλνηρζεί.
441

 Πίζσ ηνπ βξέζεθαλ έλα ηξηπνδηθφ αγγείν απφ 

θφθθηλν καγεηξηθφ πειφ, φπσο απηά ζηηο κηλσηθέο νηθίεο, θαη έλαο ΜΜ Η ακθνξέαο κε 

ιεπθέο ηαηλίεο ζε ζθνηεηλφ βάζνο.
442

 

 Σξεηο ζαξθνθάγνη, δχν φξζηεο θαη κία αλαπνδνγπξηζκέλε, κε ειάρηζηα 

ζθειεηηθά θαηάινηπα, θαη έλαο πίζνο αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ Οκάδα XVII.
443

  

 ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η αλήθεη ν πίζνο ηεο Οκάδαο XVIII, κε 

θαξδηέο ζθνπξφρξσκεο ηαηλίεο πνπ ελαιιάζζνληαη κε δψλεο ρεισλσηνχ θνζκήκαηνο 

ζε αλνηρηφρξσκν βάζνο (Δηθ. 91).
444

 ηνλ ψκν θαη ζην κέζνλ ηνπ αγγείνπ 

δηαθξίλνληαη ιεπθέο ζπείξεο ζην ζθνηεηλφ βάζνο, θαη γχξσ απφ ηε βάζε, ιεπθή 

θπιινθφξνο ηαηλία.
445

  

Απφ ηνπο πην φκνξθνπο πίζνπο ηνπ λεθξνηαθείνπ είλαη απηφο ηεο Οκάδαο 

XXII (Δηθ. 92) κε ην απιφ αιιά πνιχ δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ηνπ ιεπθνχ ζηεθαληνχ 

πάλσ ζε ζθνηεηλφ βάζνο, πνπ ηνλ ρξνλνινγεί ζηε ΜΜ ΗΗΗ πεξίνδν.
446

  

42. ην Καβνχζη θνληά ζην Καιφ Υσξηφ Μηξακπέιινπ, κηα ηαθηθή βξαρνζθεπή ηεο 

κεηάβαζεο απφ ηελ Πξναλαθηνξηθή ζηελ Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν αλαζθάθεθε 

ζηε ζέζε Δβξατθά θαη πεξηείρε δεπηεξνγελείο ηαθέο ζε πίζνπο θαη ιάξλαθεο, θαη καδί, 

δχν ζθξαγίδεο θαη θχπειια.
447

 

43. Σν ρσξηφ ηνπ Μφρινπ βξίζθεηαη ζηελ παξαιηαθή δψλε 18 ρικ. δπηηθά ηεο 

εηείαο, θαη πεξηιακβάλεη θαη ην πνιχ θνληηλφ λεζάθη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ.
448

 Ζ 

πεξηνρή έηπρε έξεπλαο ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηφζν απφ Ακεξηθαλνχο 

αξρηθά, φζν θαη απφ Έιιελεο αξραηνιφγνπο.
449

 Δκθαλίδεη ίρλε αλζξψπηλεο 

παξνπζίαο απφ ηελ Όζηεξε ή Σειηθή Νενιηζηθή, ζχκθσλα κε ηνλ Εψε, ελψ επαξθψο 

                                                             
441

 Seager 1916, 27. 
442 Απηφζη. 
443 π. π., 27-28. ζνλ αθνξά ηηο ζαξθνθάγνπο, πξφθεηηαη γηα πξψηκεο απνζέζεηο (ΠΜ ΗΗΗ-ΜΜ Η) θαη 

είλαη ζεκαληηθφ φηη ζηελ νκάδα απηή έρνπκε ηξεηο. Κνληά ζε απηήλ ηελ νκάδα ήξζε ζην θσο κηα 

ηέηαξηε αθφζκεηε ιάξλαθα απφ ρνλδξνεηδή θφθθηλν πειφ. 
444 π. π., 29. 
445 Απηφζη. 
446 π. π., 30. 
447 Haggis 2005, 141. Tsipopoulou 2008, 132. 
448 Vavouranakis 2007, 20. 
449 Απηφζη. 
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αληηπξνζσπεχνληαη ζηε λεζίδα θαη ζηελ απέλαληη ζηεξηά ε ΠΜ ΗΗΑ θαη ε ΤΜ ΗΗΗΒ 

πεξίνδνο.
450

 

 Ο πξναλαθηνξηθφο νηθηζκφο είλαη ειάρηζηα γλσζηφο, ζε αληίζεζε κε ην 

ζχγρξνλφ ηνπ λεθξνηαθείν κε ηα πινχζηα θηεξίζκαηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε δπηηθή 

πιεπξά ηεο λεζίδαο. Πεξηειάκβαλε πεξ. 30 ρηηζηνχο ηάθνπο, αθελφο ζηε Νφηηα 

Πιαγηά (South Slope) θαη αθεηέξνπ ζην Γπηηθφ Άλδεξν (West Terrace) (Δηθ. 93).
451

 

Ζ παιαηναλαθηνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζην λεθξνηαθείν είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο 

κνλάρα ν Σάθνο Λ  εκθαλίδεη ζεκάδηα ρξήζεο.
452

 Γελ ζψδνληαη ηαθέο πνπ λα 

ρξνλνινγνχληαη ζηε ΜΜ ΗΗΗΑ νχηε ζηε λεζίδα νχηε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Μφρινπ.
453

  

ηηο αξρέο ηεο Νεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ (ΜΜ ΗΗΗΒ-ΤΜ ΗΑ) ν νηθηζκφο 

κεγαιψλεη, ελψ μαλαρξεζηκνπνηείηαη ην Γπηηθφ Άλδεξν ηνπ λεθξνηαθείνπ, φπσο 

δείρλνπλ 15 ηαθηθνί πίζνη ζε πξνυπάξρνληεο ηάθνπο.
454

 ιεο νη ηαθέο είλαη, θαίλεηαη, 

παηδηθέο θαη ζεσξνχληαη κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ.
455

 Χζηφζν, ην θπξίσο 

λεναλαθηνξηθφ λεθξνηαθείν ηνπ Μφρινπ δελ έρεη αθφκε εληνπηζηεί.
456

  

Ο ΤΜ ΗΒ νηθηζκφο ζην λεζί θαη ε ζχγρξνλή ηνπ πλνηθία ησλ Σερληηψλ ζηελ 

απέλαληη αθηή θαηαζηξέθνληαη βίαηα ζην ηέινο ηεο ΤΜ ΗΒ ή ζηηο αξρέο ηεο ΤΜ ΗΗΑ 

πεξηφδνπ· ε ΤΜ ΗΗ πάλησο είλαη πεξίνδνο εγθαηάιεηςεο. Καηά ηελ ΤΜ ΗΗΗΑ1 

αλαθέξνληαη επαλαθαηνίθεζε θαη ηξία λεθξνηαθεία: απηφ κε πεξ. 30 ζαιακνεηδείο 

ηάθνπο ζηε Γ πιεπξά ηνπ ιφθνπ ησλ Ληκελαξηψλ, ην δεχηεξν ζηελ εγθαηαιειεηκκέλε 

πλνηθία ησλ Σερληηψλ θαη ην ηξίην ζηε ζέζε Αζπξνπειηά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ Μφρινπ (Δηθ. 94).
457

 

Σα Ληκελάξηα είλαη ην θπξίσο ΤΜ ΗΗΗΑ-Β λεθξνηαθείν ηνπ Μφρινπ θαη βξίζθεηαη 

ζηελ απέλαληη αθηή, ζηα δπηηθά ηνπ ιφθνπ πνπ πςψλεηαη λφηηα απφ ην ζχγρξνλν 

ρσξηφ ηνπ Μφρινπ (Δηθ. 95).
458

 Σξηάληα έλα ιαμεπηνί ηάθνη εθηείλνληαη ζε ζεηξά Β-

Ν γηα ca. 100κ. εθ ησλ νπνίσλ 26 είλαη ζαιακνεηδείο, δχν ιαθθνεηδείο, έλαο θαίλεηαη 

λα είλαη θπζηθή θνηιφηεηα ζηελ πιαγηά ηνπ ιφθνπ θαη, ηέινο, έλαο ηάθνο είλαη ξερφο, 

                                                             
450 Vavouranakis 2007, 21. 
451 Απηφζη. 
452

 π. π., 22. 
453 Απηφζη. 
454 Απηφζη. 
455 Απηφζη. Αλαιφγσο, ζηε πλνηθία ησλ Σερληηψλ ηαθή κε ελειίθνπ (sub-adult) βξέζεθε θάησ απφ ην 

πάησκα ηνπ Κηεξίνπ Α. 
456 Απηφζη. 
457 π. π., 23-24. 
458 Soles and Triantaphyllou (with contributions) 2008, 129-130. 
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καθξφζηελνο ιάθθνο δηακνξθσκέλνο ζηνλ δξφκν ζαιακνεηδνχο ηάθνπ ν ζάιακνο 

ηνπ νπνίνπ δελ θαηαζθεπάζηεθε πνηέ.
459

 Οη πεξηζζφηεξνη ζαιακνεηδείο ηάθνη 

δηέζεηαλ δξφκν κε κήθνο απφ ca. 1 κέρξη 3,60, ελψ νη ζάιακνί ηνπο είλαη αθαλφληζηνη 

θχθινη θαη έρνπλ δηάκεηξν απφ ca. 1 κέρξη 2,50.
460

 Υψκα, πέηξεο, αιιά θαη θηηζηνί 

ηνίρνη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, θαηαζθεπάδνληαλ γηα λα θαιχςνπλ ηνλ δξφκν.
461

 

Κάπνηνη απφ ηνπο ηάθνπο ζρεκάηηδαλ ζπζηάδεο πνπ νη κειεηεηέο απνδίδνπλ ζε 

νηθνγέλεηεο.
462

 Σα ζθειεηηθά ιείςαλα δηαηεξήζεθαλ πνιχ απνζπαζκαηηθά, ελψ ηα 

θηεξίζκαηα ζψζεθαλ ζρεδφλ αλέπαθα.
463

 Οη πεξηζζφηεξεο ηαθέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζε πίζνπο ή πηζνεηδή αγγεία, ελψ ε ρξήζε ζαξθνθάγσλ ππήξμε ιηγφηεξν ζπρλή.
464

 

Δλδείμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηαθηθψλ ηειεηνπξγηψλ ζην λεθξνηαθείν πξνζθέξνπλ δχν 

θξαηήξεο ˙ ν έλαο βξέζεθε ζπαζκέλνο πάλσ απφ ηνλ Σάθν 17, θαη ν άιινο ζην πιάη, 

πξνζηαηεπκέλνο κέζα ζε ιηζνζσξφ πάλσ απφ ηνπο Σάθνπο 26, 27 θαη 28.
465

   

 Δηδηθφηεξα, νη πίζνη απαληνχλ ζε ζαιακνεηδείο ηάθνπο (14 πεξηπηψζεηο), ζε 

ιάθθνπο (δχν πεξηπηψζεηο) θαη ζηνλ δξφκν κε νινθιεξσκέλνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ 

(κηα πεξίπησζε). Δπίζεο, έλα πηζνεηδέο ηαθηθφ αγγείν εληνπίζηεθε ζε ιάθθν κέζα ζε 

θπζηθή θνηιφηεηα ηεο πιαγηάο ηνπ ιφθνπ.
466

 Οη πεξηζζφηεξνη ζαιακνεηδείο ηάθνη 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξνχ (1,20-2,25) θαη κεζαίνπ (2,60-3,65) κεγέζνπο 

ηάθσλ, ζχκθσλα πάληα κε ην ζπλνιηθφ ηνπο κήθνο ζηελ θαηεχζπλζε Α-Γ. Μνλαδηθή 

εμαίξεζε ν Σάθνο 16 πνπ ην κήθνο ηνπ μεπεξλά ηα 5,00κ.
467

 

 ινη νη πίζνη (χς. 0,55-1,02) ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη ζην πιάη, θπξίσο ζην πίζσ 

κέξνο ηνπ ζαιάκνπ, φζνλ αθνξά ηνπο ζαιακνεηδείο ηάθνπο, κε ην ζηφκηφ ηνπο 

ζηξακκέλν ζην Β (6 πεξηπηψζεηο) ή ζην Ν (8 πεξηπηψζεηο).
468

 Αλαθέξνληαη, επίζεο, 

ηα παξαδείγκαηα 3 πίζσλ ζηξακκέλσλ ζηα Α θαη ελφο ζηα Γ. Σν ζηφκηφ ηνπο 

                                                             
459 Soles and Triantaphyllou (with contributions) 2008, 130. 
460 Απηφζη. 
461 Απηφζη. 
462 π. π., 131. 
463 Soles 2008, 2. Ζ απνπζία ζθειεηηθψλ θαηαινίπσλ ζην 1/3 πεξίπνπ ησλ ηάθσλ ίζσο νθείιεηαη ζε 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ή ζε ηαθηθέο πξαθηηθέο. Οη ππφινηπνη 20 ηάθνη πεξηείραλ 32 άηνκα ˙ 13 

απέδσζαλ έλαλ κνλάρα λεθξφ, 5 δχν, ελψ ν Σάθνο 19 απέδσζε 4 λεθξνχο (δχν πξσηνγελείο ηαθέο 

κέζα ζηνπο πίζνπο θαη δχν αλαθνκηδέο δίπια ηνπο) θαη, ηέινο, ν Σάθνο 13 πέληε. (Triantaphyllou 

2011, 2)  
464

 Soles and Triantaphyllou (with contributions) 2008, 131. Απφ ηνπο 31 ηάθνπο νη 9 πεξηείραλ ηαθέο 

ζε ζαξθνθάγνπο (θηβσηηφζρεκεο θαη ινπηεξνεηδείο). Οη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

ηαθηθφ αγγείν πξννξίδνληαλ γηα ηελ νκάδα εμνπζίαο ηνπ νηθηζκνχ. (Soles 2008a, 189,191) 
465 Soles 2008a, 195. 
466 Soles and Triantaphyllou (with contributions) 2008, 129-184. Θαιακνεηδείο ηάθνη 

3,5,6,8,9,14,16,20,23,24,26,27,28,31. Λάθθνη: Σάθνο 17,21. Γξφκνο: Σάθνο 19 (2 πίζνη). Φπζηθή 

θνηιφηεηα: Σάθνο 18. 
467

 Soles 2008a, 189. 
468 Soles and Triantaphyllou (with contributions) 2008, 129-184. 
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ζθξαγηδφηαλ είηε κε κηα ή δχν ζρηζηνιηζηθέο πιάθεο, είηε κε κηα ζρηζηνιηζηθή πιάθα 

θαη πέηξεο ή κε έλα πηζνεηδέο αγγείν. ηήξημε ζηα ηαθηθά αγγεία πξνζέθεξαλ 

ζρηζηνιηζηθέο πιάθεο ή/θαη πέηξεο πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί γχξσ ηνπο ή ζηε βάζε ή ζε 

κηα κνλάρα πιεπξά. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ πίζσλ ήηαλ φηη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο 

ζηνλ ηάθν θνβφηαλ ην 1/3 πεξίπνπ ηνπ ζψκαηφο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηαθεί ν 

λεθξφο. ηε ζπλέρεηα ην θνκκάηη πνπ είρε αθαηξεζεί ηνπνζεηνχληαλ μαλά ζηε ζέζε 

ηνπ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζρηζηνιηζηθέο πιάθεο ην ζπγθξαηνχζαλ ψζηε ηα 

πεξηερφκελα ηνπ πίζνπ λα είλαη αζθαιή (Δηθ. 96). Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη πίζνη 

έθεξαλ απφ κηα κέρξη έμη νξηδφληηεο πιαζηηθέο ηαηλίεο κε ζρνηλνεηδέο κνηίβν θαη 

θαηαιεηβάδεο ζθνχξνπ ρξψκαηνο (Δηθ. 97-100).
469

 

 Δμαηηίαο ηεο απνζπαζκαηηθήο δηαηήξεζεο ησλ νζηψλ ησλ λεθξψλ δελ είλαη 

πάληα δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο ζέζεο θαη ηεο ζηάζεο ηνπο. Απφ ηηο ππάξρνπζεο 

πιεξνθνξίεο νη λεθξνί θαίλεηαη λα είραλ ην θεθάιη ηνπο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα Γ ή 

Ν, είηε πξνο ηε βάζε ή ην ρείινο ηνπ αγγείνπ. Μαξηπξείηαη θαη ε ζπλεζηαικέλε θαη ε 

χπηηα ζέζε ηνπ λεθξνχ ζψκαηνο. Ζ νζηενινγηθή κειέηε αλαγλψξηζε αζζέλεηεο φπσο 

νζηεναξζξίηηδα, πεξηνζηίηηδα ησλ θάησ άθξσλ, ζηδεξνπεληθή αλαηκία, ππνπιαζία ηεο 

αδακαληίλεο, ηεξεδφλα.
470

  

 Σα θηεξίζκαηα πνπ ζπλφδεπαλ ηνπο λεθξνχο βξέζεθαλ ηφζν κέζα ζηα ηαθηθά 

αγγεία φζν θαη εθηφο απηψλ, θνληά ζην ζηφκην ή ηε βάζε ή γχξσ απφ ηα 

ηνηρψκαηα.
471

 Απφ ην εζσηεξηθφ ησλ πίζσλ πξνέξρνληαη κνλάρα θνζκήκαηα 

(ζθξαγηδφιηζνη, ράιθηλα δαρηπιίδηα, βξαρηφιηα θαη πεξφλε, ράλδξεο απφ ρξπζφ, 

ραιθφ, παιφκαδα, θαγεληηαλή, ζάξδην, αηκαηίηε) πνπ νη εξεπλεηέο απνδίδνπλ ζε 

γπλαηθείεο ηαθέο.
472

 Πξφρνη, ζθχθνη, ςεπδφζηνκνη ακθνξείο θαη θχπειια απνηεινχλ 

ηα πην θνηλά θηεξίζκαηα πνπ ζπλφδεπαλ ηνπο λεθξνχο (Δηθ. 101-103).
473

 Κάπνηα απφ 

ηα παξαπάλσ αγγεία πξνέξρνληαλ απφ ην Παιαίθαζηξν θαη ηελ θεληξηθή Κξήηε. 

Άιια αληηθείκελα πνπ βξέζεθαλ ζηνπο ηάθνπο είλαη ζκίιεο, φζηξεν, καραίξη, 

αγθίζηξη. Ζ ρξνλνιφγεζε ησλ πήιηλσλ θηεξηζκάησλ ηνπνζεηείηαη ζηελ ΤΜ ΗΗΗΑ, ΤΜ 

ΗΗΗΑ2, ΤΜ ΗΗΗΑ2-ΗΗΗΒ, ΤΜ ΗΗΗΒ.
474

 

                                                             
469

 Soles and Triantaphyllou (with contributions) 2008, 129-184. 
470

 Απηφζη. 
471 Απηφζη. 
472 Απηφζη. Βι., επίζεο, Soles 2008a, 191-192. 
473

 Soles and Triantaphyllou (with contributions) 2008, 129-184. Σν 77% ησλ αηφκσλ πνπ ηάθεθαλ ζε 

πίζνπο έιαβε ιηγφηεξα απφ πέληε αγγεία, ελψ κφιηο ην 23% πεξηζζφηεξα απφ πέληε. (Soles 2008a, 191) 
474 Soles and Triantaphyllou (with contributions) 2008, 129-184. 
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ηελ ΤΜ ΗΒ πλνηθία ησλ Σερληηψλ αλαζθάθεθε έλα κηθξφ ΤΜ ΗΗΗΑ2-ΤΜ ΗΗΗΒ1 

λεθξνηαθείν κε εθηά ηάθνπο νη έμη απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ πήιηλα αγγεία ζε ξερνχο 

ιάθθνπο πνπ αλνίρηεθαλ ζηα ραιάζκαηα ησλ ΤΜ ΗΒ Κηεξίσλ Α θαη Β (Δηθ. 104).
475

 

Καη εδψ ηα ζθειεηηθά ιείςαλα ζψδνληαη απνζπαζκαηηθά ˙ σζηφζν, ην πεξηνξηζκέλν 

εχξνο ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ θαη ε χπαξμε θπξίσο κε ελειίθσλ ή βξεθψλ δειψλεη, 

ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, έλαλ νηθνγελεηαθφ ρψξν ηαθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

απφ κηα γεληά.
476

 Έλαο ακθνξνεηδήο θξαηήξαο πνπ βξέζεθε θνληά ζην θέληξν ηνπ 

λεθξνηαθείνπ θαη θνληά ζηελ επηθάλεηα, ΒΓ ηνπ Σάθνπ 1, ίζσο απνηεινχζε ζήκα ή 

αγγείν πξνζθνξάο.
477

 

 Καη ζ’ απηφλ ηνλ ηαθηθφ ρψξν νη λεθξνί είραλ ηνπνζεηεζεί ζε πηζνεηδή αγγεία 

(χς. 0,37-0,45), ελψ κνλάρα απφ ηνλ πίζν (χς. 0,62) ηνπ Σάθνπ 2 είρε αθαηξεζεί 

θνκκάηη ηνηρψκαηνο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ λεθξψλ, ελφο ελήιηθα θαη ελφο βξέθνπο.
478

 

Σα ηαθηθά αγγεία είραλ ηνπνζεηεζεί ζην πιάη, ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ 

θαη ζθξαγίδνληαλ κε κηα ή δχν ζρηζηνιηζηθέο πιάθεο (Δηθ. 105). ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Σάθνπ 7 ν ίδηνο ν ηνίρνο ηνπ Γσκαηίνπ 2 ηνπ Κηεξίνπ Β  απνηέιεζε ην πψκα ηνπ 

αγγείνπ. Σα θηεξίζκαηα ήηαλ ζαθψο ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε απηά απφ ην λεθξνηαθείν 

ζηα Ληκελάξηα θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ζθχθνπο θαη θχπειια πνπ βξέζεθαλ έμσ 

απφ ηα ηαθηθά αγγεία (Σάθνο 3 θαη 4) (Δηθ. 106).
479

  

ην ιφθν Αζπξνπειηά θνληά ζηε Μπξζίλε εηείαο αλαζθάθεθε λεθξνηαθείν 

δψδεθα ΤΜ ΗΗΗ ιαμεπηψλ ζαιακνεηδψλ ηάθσλ.
480

 Οη πεξηζζφηεξνη ηάθνη πεξηείραλ 

ζαξθνθάγνπο, θηβσηηφζρεκεο ή ινπηεξνεηδείο, θαη κνλάρα δχν –νη ηάθνη Γ θαη ΗΒ- 

απέδσζαλ ηαθέο ζε πίζνπο. χκθσλα κε ηηο αλαζθαθηθέο αλαθνξέο νη πεξηζζφηεξεο 

ηαθέο ζπλνδεχνληαλ απφ 20-30 αγγεία (πξφρνη, ακθνξίζθνη, ςεπδφζηνκνη ακθνξείο, 

ξπηά, θχπειια), ελψ ζεκεηψλεηαη θαη ε εχξεζε ράιθηλσλ εξγαιείσλ θαη φπισλ θαη 

δχν μηθψλ ηχπνπ Naue.
481

  

44. ηε ζέζε Γαιαλά Υαξάθηα Μπξζίλεο αλαζθάθεθε ζνισηφο ηάθνο ηεο ηειεπηαίαο 

Πξναλαθηνξηθήο θάζεο, έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο γλσζηνχο ζηελ Α Κξήηε, φπνπ 

                                                             
475 Soles and Walker (with contributions) 2003, 135. 
476

 Απηφζη. 
477

 π. π., 136. 
478

 π. π., 135-145. Καη ν Σάθνο 4 πεξηείρε ηα ιείςαλα δχν κε ελειίθσλ αηφκσλ. 
479

 Απηφζη. 
480

 Πιάησλ 1959, 372-373. 
481 Απηφζη. 
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επηθξαηνχλ νη ηάθνη-νηθίεο.
482

 Έρεη είζνδν ζηα ΒΑ (δηαζψζεθε ε κηα απφ ηηο 

παξαζηάδεο ηεο) (εζση. δηάκ. 4,70, πάρ. ηνηρ. 1,20), θαη βξέζεθε γεκάηνο κε ηαθηθνχο 

πίζνπο θαη ζαξθνθάγνπο, κε λεθξνχο θαη πήιηλα ή ιίζηλα αγγεία θαη άιια 

αληηθείκελα. Πεξηζζφηεξα απφ 60 άηνκα εληαθηάζηεθαλ ζε πεξίπνπ 25 ηέηνηεο ηαθέο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ.
483

  

Οη ηαθηθνί πίζνη έρνπλ πνηθίια ζρήκαηα θαη θέξνπλ ζπρλά πιαζηηθή 

ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε θαη/ή κε θαηαιεηβάδεο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο ζαξθνθάγνη 

είλαη ειιεηπηηθέο.
484

 Σα αγγεία πνπ ζπλφδεπαλ ηηο ηαθέο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ ΠΜ ζηε ΜΜ πεξίνδν (πξφρνη θαη πξνρνΐδηα, πηζίζθνη, 

ιεθαλίδηα, ηξνπηδσηά ζθεχε, ινπάδεο, θχπειια). Μεηαμχ ησλ θηεξηζκάησλ ήηαλ θαη 

ιεπίδεο νςηαλνχ, ιίζηλνη δίζθνη, θάπνηα ράιθηλα εξγαιεία, θαη ζθνλδχιηα, ελψ  

απνπζηάδνπλ νη ζθξαγίδεο, πνπ ζπλεζίδνληαλ ζηνπο πξναλαθηνξηθνχο ζνισηνχο 

ηάθνπο ηεο Μεζαξάο.
485

 

45. Μέζα ζηελ πφιε ηεο εηείαο, θνληά ζε κηλσηθή εγθαηάζηαζε αλαζθάθεθε ΜΜ 

ΗΗΗΑ ζπειαηψδεο ηάθνο κε ηαθέο ζε πίζν θαη ζαξθνθάγν.
486

  

46. Ο Πεηξάο βξίζθεηαη 2 ρικ. πεξίπνπ Α ηεο εηείαο. Δξεπλήζεθε απφ ηνλ R.C. 

Bosanquet ην 1900 δχν κέξεο, θαη ζπζηεκαηηθά απφ ην 1985 απφ ηελ ηέσο 24
ε
 

Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ κε ηε δηεχζπλζε ηεο Μεηαμίαο 

Σζηπνπνχινπ.
487

 Ζ εγθαηάζηαζε εθηείλεηαη ζε δχν ιφθνπο (Δηθ. 107, 108). ηνλ 

Λφθν Η (Hill I) ήξζε ζην θσο ηκήκα εθηεηακέλνπ κηλσηθνχ νηθηζκνχ πνπ 

ρξνλνινγείηαη απφ ηελ ΠΜ ΗΗ έσο ηελ ΤΜ ΗΗΗΒ, θαη έλα κηθξφ αλάθηνξν, ην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε ζηελ πξνρσξεκέλε ΜΜ ΗΗΑ θαη ιεηηνχξγεζε έσο ηελ ΤΜ ΗΒ.
488

 

ηνλ Λφθν ΗΗ (Κεθάια), αλαηνιηθφηεξα θαη ιίγν βνξεηφηεξα απφ ηνλ Η, 

αλαθαιχθζεθε έλαο νηθηζκφο ηεο Σειηθήο Νενιηζηθήο IV θαη ηεο ΠΜ Η, θαζψο θαη 

έλα λεθξνηαθείν πνπ απνηειείηαη απφ ηάθνπο-νηθίεο –νη πξσηκφηεξνη ρξνλνινγνχληαη 

απφ ηελ ΠΜ ΗΗΑ- θαη δχν κεγάινπο ππαίζξηνπο ρψξνπο γηα ηελ ηέιεζε ηειεηνπξγηψλ 

                                                             
482

 Πιάησλ 1959, 374. 
483

 Απηφζη. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη κεξηθέο απεπζείαο ζην δάπεδν ή ζε αβαζείο ιάθθνπο: ηα νζηά 

θάπνησλ λεθξψλ έρνπλ κεηαθηλεζεί θαη ζπζζσξεπηεί γηα λα δεκηνπξγεζεί ρψξνο γηα ηελ απφζεζε 
άιισλ. 
484 Απηφζη. 
485 Απηφζη. 
486

 Πιάησλ 1953, 484. 
487 Tsipopoulou 2012a, 45, 47. 
488 π. π., 47. 
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(Σειεηνπξγηθέο Πεξηνρέο 1 θαη 2) (Δηθ. 109).
489

 ηε δπηηθή πιαγηά ηνπ Λφθνπ ΗΗ 

εληνπίζηεθε θαη κηα ηαθηθή βξαρνζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ ΠΜ ΗΒ έσο 

ηελ ΜΜ ΗΒ/ΗΗΑ πεξίνδν.
490

 

Σν αζχιεην λεθξνηαθείν ζηνλ ιφθν ηεο Κεθάιαο βξίζθεηαη ζε κηα κεγάιε 

επίπεδε έθηαζε, ιίγα κέηξα ρακειφηεξα απφ ηνλ ΣΝ IV-ΠΜ Η νηθηζκφ.
491

 Έσο ηψξα 

έρνπλ εληνπηζηεί δεθαηξείο ηάθνη-νηθίεο, νη πεξηζζφηεξνη κε ηνπιάρηζηνλ έμη 

δσκάηηα,  θαη ελίνηε κε ελλέα ή δέθα, πνπ μεπεξλνχλ ηα 60 η.κ.
492

 Αλήθαλ κάιινλ ζε 

νκάδεο, ίζσο ππξεληθέο νηθνγέλεηεο, κε πςειή ζέζε ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε 

αθνχ πεξηείραλ πνιιά αληηθείκελα γνήηξνπ (ιίζηλα αγγεία, εηζεγκέλα αληηθείκελα 

απφ ρξπζφ θαη ραιθφ θαη ζθξαγίδεο). ην ζθειεηηθφ πιηθφ αληηπξνζσπεχνληαη θαη ηα 

δχν θχια θαη φιεο νη ειηθίεο.
493

 Ζ βξαρνζθεπή θαη νη ηάθνη-νηθίεο είλαη θπξίσο 

νζηενθπιάθηα, ελψ νη εθεί πξσηνγελείο ηαθέο είλαη ειάρηζηεο.
494

  

  Ο Σάθνο-Οηθία 2 (Σαθηθφ Κηήξην 2), ζην λφηην ηκήκα ηνπ λεθξνηαθείνπ, 

ήηαλ ζε ρξήζε απφ ηελ ΜΜ ΗΒ θαη ζε φιε ηελ παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν (Δηθ. 

110).
495

 Απνηειείηαη απφ νρηψ νξζνγψληα δσκάηηα θαη θαηαιακβάλεη 60 η.κ. 

πεξίπνπ.
496

 Υηηζηά ζξαλία πεξηέβαιιαλ ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ Σαθηθνχ 

Κηεξίνπ, ελψ ζηα Α δηακνξθψζεθε βαζκηδσηή πιαηθφξκα.
497

 Ζ Σειεηνπξγηθή 

Πεξηνρή 1, ζηα ΝΑ ηνπ λεθξνηαθείνπ, ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ην Σαθηθφ Κηήξην 

2 θαη θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ 100 η.κ.
498

 Ο Σάθνο πεξηείρε πξσηνγελείο 

ηαθέο, ζην δάπεδν θαη ζε ηαθηθά αγγεία, καδί κε πνιιέο δεπηεξνγελείο ηαθέο.
499

 

Δηδηθφηεξα, ζηε ΒΓ γσλία ηνπ δσκαηίνπ 1 εληνπίζηεθε ηαθηθφο πίζνο (χςνο 0,90) 

πιάγηα ηνπνζεηεκέλνο, κε ην ζηφκην ζθξαγηζκέλν κε θπιηλδξηθφ πηζνεηδέο αγγείν 

(Δηθ. 111).
500

 Πεξηείρε ηηο δεπηεξνγελείο ηαθέο δχν ελειίθσλ. Κάζεηα ζε απηφλ θαη 

παξάιιεια κε ηνλ αλαηνιηθφ ηνίρν βξέζεθε κηα ιάξλαθα κε κηα πξσηνγελή ηαθή ζε 

ζπλεζηαικέλε ζηάζε θαη κηα δεπηεξνγελή.
501

 

                                                             
489 Tsipopoulou 2012a, 56. Βι. επίζεο, Tsipopoulou 2017, 58. 
490

 Απηφζη. 
491 Tsipopoulou 2012a, 58. 
492

 Απηφζη. Βι. επίζεο, Tsipopoulou 2017, 58. 
493 Απηφζη. 
494 Betancourt 2012, 107. 
495 Tsipopoulou 2012b, 117. Βι. επίζεο, Tsipopoulou 2017, 85. 
496 Betancourt 2012, 109. ηε ζέζε ηνπ πξνυπήξρε έλαο άιινο ηάθνο πνπ θαηαζηξάθεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Σάθνπ 2.  
497 Tsipopoulou 2017, 64. 
498 π. π., 69. 
499 Tsipopoulou 2012b, 117. 
500

 Tsipopoulou 2017, 87. 
501 Απηφζη. 
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47. ηελ πεξηνρή ηεο Εάθξνπ, θνληά ζηελ είζνδν ηνπ Φαξαγγηνχ ησλ Νεθξψλ 

Γεξκαλνί πεξηεγεηέο αλαθάιπςαλ πνιχ κηθξφ ζπήιαην, ζην άλνηγκα ηνπ νπνίνπ 

εληφπηζαλ ηκήκα ηαθηθνχ πηζακθνξέα (Δηθ. 112).
502

 Ο ρψξνο είρε δηαηαξαρζεί θαη 

παληνχ ήηαλ δηαζθνξπηζκέλα νζηά θαη ηεκάρηα αγγείσλ. Με γσληνχκελν ηνίρν είρε 

δεκηνπξγεζεί έλα είδνο εηζαγσγηθνχ αλδήξνπ φπνπ βξέζεθε ν πηζακθνξέαο, 

ηνπνζεηεκέλνο πιάγηα- γηα ηνλ ιφγν απηφ ην θάησ ήκηζπ ηνπ είρε θαηαζηξαθεί. Δίρε 

σνεηδέο ζρήκα κε ρακειφ ηξνραιηφζρεκν ιαηκφ θαη έθεξε επάιιειεο γξαπηέο δψλεο 

κε ζηνιηδψζεηο θαη κε απνκίκεζε θιεβψλ καξκάξνπ. ην θσληθφ ηνπ θάιπκκα 

δηαζψζεθαλ ππνιείκκαηα ζθεχνπο ζην νπνίν απηφ θαηέιεγε ζηελ θνξπθή.  

Σν 1967, ζηε ζέζε Πεδνχιεο Κεθάιαο ή Πεξβφιηα ζηε Εάθξν εξεπλήζεθαλ ζηελ ίδηα 

πιαγηά δχν Σαθηθά Πεξηθξάγκαηα, ην πςειφηεξν Α θαη ην ρακειφηεξν Β.
503

 Ζ Β 

πιεπξά ηνπο έρεη ζηεξηρηεί ζηνλ θπζηθφ βξάρν πνπ ήηαλ θάζεηα ιαμεπκέλνο, θαη ν Ν. 

Πιάησλ ηα ρξνλνιφγεζε κε βάζε ηελ θεξακεηθή ηνπο ζηε ΜΜ ΗΑ πεξίνδν.
504

 

ην δσκάηην Β ηνπ Σαθηθνχ Πεξηθξάγκαηνο Α βξέζεθαλ ηέζζεξηο 

νξζνγψληεο ζαξθνθάγνη, θαη ζην Ν ηκήκα ηνπ εληαθηαζκνί ζε πνιχ 

ζξπκκαηηζκέλνπο πίζνπο (Δηθ. 113,114).
505

 Ο έλαο πνπ ζπληεξήζεθε αλήθεη ζε 

γλσζηφ ηχπν κε δχν ζεηξέο ιαβψλ θαη δηαθφζκεζε κε θαηαιεηβάδεο ηεο ηειηθήο 

Πξναλαθηνξηθήο θαη ηεο πξψηκεο Παιαηναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ.
506

 Σα νζηά, κεηαμχ 

απηψλ θαη 45 θξαλία, πνιχ ζπρλά βξέζεθαλ ζε επάιιεια ζηξψκαηα, φπσο θαη ηα 

θηεξίζκαηα (Δηθ. 115).
507

  

Ζ νζηενινγηθή κειέηε έδεημε φηη: α) θαη ζηα δχν πεξηθξάγκαηα ηάθεθαλ 81 

άηνκα, αλάκεζά ηνπο θαη έλα παηδί 6-8 εηψλ θαη ηξεηο έθεβνη·
508

 β) ην κέζν αλδξηθφ 

χςνο ήηαλ 1,67 θαη ην γπλαηθείν 1,57· γ) ν ηνπηθφο πιεζπζκφο έπαζρε απφ αξζξίηηδα, 

είρε πνιχ ζπρλά ηεξεδφλα θαη πεξηνδνληίηηδα∙ δ) ην πνζνζηφ ζαλάηνπ ήηαλ πςειφ 

γηα ηηο ειηθίεο απφ 18 έσο 50 εηψλ. 

 

                                                             
502 Πιάησλ 1974, 190. 
503

 Εψεο 1997, 62-63. 
504 π. π., 67. 
505 π. π.,  64. 
506 Πιάησλ 1969, 192. 
507 Εψεο 1997, 64-66. Κπξίσο πήιηλα αγγεία (πξφρνη, θχπειια, θχαζνη, νηλνρνΐζθε κε ηξηθπιιφζρεκν 
ζηφκην, ακθνξίζθνο, δίσηνη ζθχθνη, ιεθάλεο)· κηα κηθξή ιίζηλε ππμίδα· ςήθνη πεξηδεξαίνπ (απφ 

ζάξδην, ακέζπζην, ραιθφ θαη παιφκαδα)· δηζθνεηδήο ζθξαγηδφιηζνο απφ νξεία θξχζηαιιν κε 

ηεθηνληθφ ζέκα· κηθξή ιεπίδα νςηαλνχ.  
508

 Becker 1975, 274-276. Ζ απνπζία βξεθψλ θαη ν κηθξφο αξηζκφο εθήβσλ είλαη αζπλήζηζηα θαη 

νθείιεηαη ίζσο ζην γεγνλφο φηη νη λεθξνί θάησ ησλ 18 ρξνλψλ ζάβνληαλ ρσξηζηά ή ζηελ θαθή 

δηαηήξεζε ησλ νζηψλ ηνπο. 
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Πηζνηαθέο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (Υάξηεο 2) 

Βορεηοαλαηοιηθό Αηγαίο 

Δληφο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Πνιηφρλεο ζηε Λήκλν ζην ΒΑ Αηγαίν απνθαιχθζεθαλ δχν 

παηδηθέο ηαθέο ζε πίζνπο, πνπ ζθξαγίδνληαλ κε θηάιε θαη είραλ ηνπνζεηεζεί ζε 

νξηδφληηα ζέζε θάησ απφ ηα δάπεδα νηθηψλ ηεο Κίηξηλεο πεξηφδνπ (ΠΔΥ ΗΗΗ).
509

 ηελ 

ηειεπηαία ρξνλνινγνχληαη θαη δχν θαχζεηο ζε ηεθξνδφρν αγγείν πνπ εληνπίζηεθαλ 

θάησ απφ ην δάπεδν νηθίαο. 

Κάησ απφ ηα αξρατθά ιείςαλα ηνπ Ζξαίνπ ηεο άκνπ ήξζαλ ζην θσο θαη δχν 

πηζνηαθέο ηεο ΠΔΥ. Πξάγκαηη, ζε βάζνο 2,02κ. εληνπίζηεθε έλαο επξχζηνκνο δίσηνο 

πίζνο ηεο ΠΥ Η (χς. πεξ. 0,35, δηάκ. 0,31) ηνπνζεηεκέλνο ζην πιάη πάλσ ζε δχν 

ιίζηλεο πιάθεο (Δηθ. 116).
510

 Μηα κεγάιε πσξνιηζηθή πιάθα ζθξάγηδε ηνλ πίζν, γχξσ 

απφ ηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθε κηα ιίζηλε νξζνγψληα ζήθε, πνπ θαιππηφηαλ απφ 

κεγάιε πιάθα θαη θάπνηεο πέηξεο (Δηθ. 117). ην εζσηεξηθφ ηνπ αγγείνπ ηάθεθε έλα 

παηδί ελφο έηνπο πεξίπνπ, κε κνλαδηθφ ηνπ θηέξηζκα, ζην χςνο ηνπ θξαλίνπ, έλα 

ράιθηλν κελνεηδέο έιαζκα κε νπή ζηηο άθξεο ηνπ, κάιινλ γηα ηελ ζηεξέσζή ηνπ ζην 

κέησπν (Δηθ. 116, αξηζκφο 2). Ο πίζνο ζψδεη ειάρηζηε ζηίιβσζε θαη ίρλε 

θαζηαλέξπζξνπ επηρξίζκαηνο. 

 Ζ δεχηεξε ηαθή αλαζθάθεθε ελ κέξεη ην 1926 απφ ηνλ Welter θαη 

νινθιεξψζεθε ην 1953 απφ ηνλ Milojcic.
511

 Ο πίζνο ηεο ΠΥ ΗΗΗ (χς. 1,05) είρε 

ηνπνζεηεζεί ζην πιάη κε ην θάησ κηζφ ζακκέλν ζε ζηξψκα απφ ραιίθηα.
512

 Σν ζηφκηφ 

ηνπ έθξαζαλ δχν ιίζηλεο πιάθεο, ε κία ζην ζηέλεκα ηνπ ιαηκνχ θαη ε άιιε εμσηεξηθά 

ηνπ ζηνκίνπ. Λίζηλεο πιάθεο αθνινπζνχζαλ ην πεξίγξακκα ηνπ πίζνπ θαη άθελαλ 

ειεχζεξε ηελ πεξηνρή ηνπ ζηνκίνπ, ζρεκαηίδνληαο κηα σνεηδή ηαθηθή ζήθε ηελ νπνία 

θάιππηαλ επίζεο δχν ιίζηλεο νξζνγψληεο πιάθεο (Δηθ. 118). ηαλ απηέο αθαηξέζεθαλ 

θάλεθε φηη ην άλσ κέξνο ηνπ πίζνπ είρε θνπεί ειιεηπηηθά (κήθ. αλνίγκαηνο 0,45, 

πιάη. αλνίγκαηνο 0,42) θαη φηη ην θνκκέλν θνκκάηη ηνπνζεηήζεθε μαλά ζηε ζέζε ηνπ. 

Ο πίζνο έρεη δχν κηθξέο ηνμνεηδείο ιαβέο ζην άλσ ζψκα θαη ηξεηο παρηέο θπιηλδξηθέο 

ιαβέο αληί πνδηψλ ζηε βάζε (Δηθ. 119). Φέξεη εξπζξφ επίρξηζκα θαη είλαη 

ζηηιβσκέλνο. 
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 Μαλίθε 2006, 24. 
510 Milojcic 1961, 6. 
511 π. π., 10. 
512 π. π., 10-11. 
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   Ζ ηαθή αλήθε ζε έλα παηδί 5-7 εηψλ, πνπ είρε ηνπνζεηεζεί κε ην θεθάιη πξνο 

ηε βάζε, ηα γφλαηα ιπγηζκέλα, αθνπκπηζκέλν ζην δεμί πιάη∙ ε γλάζνο ηνπ πξφδηδε 

ειαηησκαηηθή νδνληνζηνηρία. ε ηνκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1953 ζην θάησ κηζφ 

ηεο ιίζηλεο ζήθεο πνπ πεξηείρε ηνλ πίζν, βξέζεθαλ δχν κεγάια απνζεθεπηηθά αγγεία 

(Δηθ. 120: 16 & 21), κηα θηάιε (Δηθ. 120: 20), έλα κφλσην θχπειιν (Δηθ. 120: 15), 

ηκήκα ππξαχλνπ (Δηθ. 120: 17). ηε ΒΑ άθξε ηεο θνηιφηεηαο αλαγλσξίζηεθαλ, 

επίζεο, ππμίδα κε εγράξαθηε δηαθφζκεζε (Δηθ. 120: 19), πξφρνπο (Δηθ. 120: 18) θαη 

ακθνξνεηδέο αγγείν (Δηθ. 120: 22). ια βξίζθνληαλ πάλσ απφ ηηο ιίζηλεο πιάθεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ηνπ ηάθνπ θαη είραλ θαιπθζεί κε θαζαξφ αξγηιψδεο ρψκα 

θαη ραιίθηα. 

ζνλ αθνξά ηα θηεξίζκαηα, θάησ απφ ην θξαλίν βξέζεθε κηθξφο πέιεθπο απφ 

κφιπβδν (Δηθ. 121), ελψ απφ ην χςνο ηνπ ιαηκνχ αλαζχξζεθε κηθξφ κνιχβδηλν 

δαρηπιίδη. Έμσ απφ ηνλ πίζν, εθαηέξσζελ ηνπ ζηνκίνπ εληνπίζηεθαλ, επίζεο, δχν 

ξακθφζηνκεο πξφρνη (Δηθ. 122), κε ηελ πξνρνή ζηξακκέλε πξνο ην ζηφκην ηνπ πίζνπ, 

θαη, πνιχ θνληά ηνπο δχν θχπειια θαη άιια φζηξαθα.
513

  

Γωδεθάλεζα 

ην Αζθιεπηείν ηεο Κσ, ζε χςσκα ζηε ζέζε Γιπθνπέξακα ζην ΝΑ ηκήκα ηεο πφιεο 

θαη ζε βάζνο 3κ., βξέζεθαλ δχν κεγάινη επξχζηνκνη πίζνη (χς. 1,25 θαη 1,60 

αληίζηνηρα) πνπ πεξηβάιινληαλ απφ πέηξεο.
514

 Ο έλαο πεξηείρε ηέζζεξηο ζθειεηνχο 

θαη ν άιινο ηξεηο, φινπο ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε. Καη ηηο δχν ηαθέο ζπλφδεπαλ 

αγγεία. ηελ ίδηα πεξηνρή απνθαιχθζεθε, επίζεο, κία απιή ηαθή ζε ιάθθν, ελψ ζε 

έλαλ άιιν πίζν, πνπ δελ πεξηείρε νζηά, βξέζεθαλ δχν κηθξά αγγεία θαη έλα ράιθηλν 

καραίξη. Σα αγγεία θαη νη ηαθέο ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΠΔΥ. 

Κσθιάδες 

Ζ πξψηκε ΜΚ πφιε ηεο Αγίαο Δηξήλεο ζηελ Κέα (πεξίνδνο IV) απέδσζε ηξία 

λεθξνηαθεία κε πνηθηιία ηάθσλ εθηφο νηθηζκνχ (απινί ιάθθνη, θηβσηηφζρεκνη, 

ρηηζηνί θηβσηηφζρεκνη, αγγεία) θαη έλαλ ζηα φξηά ηνπ.
515

 Καηά ηελ ΤΚ Η/ ΤΜ ΗΑ 

(πεξίνδνο VI) ππάξρεη ζπλέρεηα, αιιά ηαπηφρξνλα θαη κηα αιιαγή φζνλ αθνξά ηνπο 

ηχπνπο ησλ ηάθσλ θαη ηα ηαθηθά έζηκα. Σαθέο ζε αθφζκεηα ρνλδξνεηδή αγγεία 

                                                             
513

 Milojcic 1961, 11. 
514 Μαλίθε 2006, 25. 
515

 Marthari 2009, 43. 
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αληηπξνζσπεχνληαη κε ηξία παξαδείγκαηα, πνπ βξίζθνληαη ηψξα φκσο εληφο ηνπ 

νηθηζκνχ. 

 Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίνδν IV ρξνλνινγνχληαη 25 ηάθνη, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηξία λεθξνηαθεία (Γπηηθφ Νεθξνηαθείν, Βφξεηα θαη Νφηηα, Αλαηνιηθφ 

Νεθξνηαθείν), θπξίσο γηα παηδηά θαη βξέθε.
516

 Νεθξνηαθείν ελειίθσλ δελ βξέζεθε, 

αιιά κφλν θάπνηεο ηαθέο ελειίθσλ. Γεληθά, ηα λεθξνηαθεία εληνπίδνληαη θνληά ζηνλ 

νηθηζκφ, αιιά έμσ απφ απηφλ (Δηθ. 123), θαη πεξηιακβάλνπλ κφλν εληαθηαζκνχο ελφο 

λεθξνχ, θαη θάπνηνη πεξηζζφηεξσλ. Πξφθεηηαη θαηά θαλφλα γηα πξσηνγελείο ηαθέο, 

κε εμαίξεζε ίζσο ηνλ Σάθν 8 κε ππνιείκκαηα δεπηεξνγελψλ ηαθψλ, πνπ είρε 

εγγξαθεί ζε κηα θηηζηή εμέδξα (platform). Οη λεθξνί είραλ ηαθεί ζε ζπλεζηαικέλε 

θαη πεξηζηαζηαθά κφλν ζε χπηηα ζηάζε, ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ.   

 Κηεξίζκαηα είραλ ηνπνζεηεζεί κφλν ζηνπο κηζνχο ηάθνπο, αλ θαη ε αθξηβήο 

ηνπο ζέζε είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί. Πξφθεηηαη γηα πήιηλα αγγεία ηχπσλ 

γλσζηψλ απφ ηνλ νηθηζκφ, κεηαιιηθά θαη ιίζηλα θνζκήκαηα (δαρηπιίδηα, ράλδξεο, 

πεξφλεο, ζθξαγίδεο θαη έλα δηάδεκα), ιίζηλα αγγεία, πήιηλα ζθνλδχιηα. 

Σν Γπηηθφ Νεθξνηαθείν, Νφηηα (West Cemetery South) βξίζθεηαη ζην Σεηξάγσλν G7 

(Δηθ. 123), αλάκεζα ζην ηείρνο ηεο πεξηφδνπ IV ζηα Ν θαη ηνλ πχξγν ηνπ ζηα Γ, ζηελ 

Οηθία F ζηα Α θαη ζην ηείρνο ηεο Μεγάιεο Ορχξσζεο ζηα Β.
517

 Πεξηιακβάλεη έμη 

επηβεβαησκέλνπο ηάθνπο- θαη ίζσο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ απιέο ηαθέο ελειίθσλ. 

Δηδηθφηεξα: ν Σάθνο 7 ήηαλ απιφο ιάθθνο κε λεθξφ ελήιηθα 38 εηψλ, ν 5 ήηαλ 

θαλνληθφο θηβσηηφζρεκνο πηζαλφλ κε ηελ ηαθή λενγλνχ ή βξέθνπο θαη ν θηηζηφο 

θηβσηηφζρεκνο 6 κε δχν παηδηά έσο δχν εηψλ. Δλψ, νη ιίγν πξσηκφηεξνη Σάθνη 2, 3 

θαη 4 έγθεηληαη ζε ηαθηθά αγγεία λενγλψλ ή βξεθψλ. 

 Έλα αθφζκεην επξχζηνκν ηαθηθφ αγγείν (χς. 0,31) κε ςειφ πφδη θαη ιαβή 

(Δηθ. 124) ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ Σάθν2, 2-1. Βξέζεθε ηνπνζεηεκέλν ζην πιάη, κε ην 

ζηφκην ζηα Α, θαη πέηξεο λα ην ζπγθξαηνχλ ζηε ζέζε ηνπ. Πεξηείρε λενγέλλεην 

βξέθνο θαη θνκκάηη ράιθηλεο πεξφλεο.
518

 

 Κάησ αθξηβψο απφ ηελ Κηηζηή Δμέδξα Β, ζηα Α ηνπ Σάθνπ 2, ήξζε ζην θσο 

έλα αθφκα ηαθηθφ αγγείν (Σάθνο 3, 3-1), ζξαπζκέλν, ηνπνζεηεκέλν αλάπνδα θαη 

                                                             
516 Overbeck 1989, 184. 
517 π. π., 186. 
518 π. π., 187. 
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ζηεξηγκέλν ζε ηξεηο πιάθεο.
519

 Πξφθεηηαη γηα έλα ζθαηξηθφ πηζνεηδέο (χς. 0,29) κε 

εξπζξή ζηίιβσζε θαη γξαπηέο ηαηλίεο πεξί ην ζψκα (Δηθ. 125). Απέδσζε ηαθή 

λενγέλλεηνπ ην νπνίν ζπλφδεπε κηα εξπζξή ζηηιβσκέλε θχιηθα πνπ βξέζεθε 

απέλαληη ηνπ (Δηθ. 126). 

 Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ Σάθνπ 4 (4-1, χς. 0,532) είλαη έλα βαξειφζρεκν 

πηζνεηδέο κε θίηξηλν επίρξηζκα θαη ίρλε γξακκηθήο δηαθφζκεζεο ζε θάζεηεο κεηφπεο 

(εηθ.127).
520

 Ήηαλ ηνπνζεηεκέλν ζην πιάη, θαη ζηεξηγκέλν κε πέηξεο. Δίρε ην ζηφκηφ 

ηνπ ζηα ΒΓ, ζθξαγηζκέλν κε θσληθφ θαπάθη κε ιαβή. Πεξηείρε ηνλ ζθειεηφ ελφο 

δίρξνλνπ παηδηνχ, πνπ ζπλφδεπαλ θηάιε κε θαζηαλέξπζξε ζηίιβσζε- ε νπνία 

βξέζεθε απέλαληη απφ ην αγγείν- θαη έλα ρξπζφ δαρηπιίδη (Δηθ. 128).  

ην Β ηψξα ηκήκα ηνπ Γπηηθνχ Νεθξνηαθείνπ (West Cemetery, North), πνπ είλαη 

κεγαιχηεξν θαη ρξνλνινγείηαη ιίγν αξγφηεξα απφ ην Νφηην (Δηθ. 123), εληνπίζηεθαλ 

15 ηάθνη ηεο πεξηφδνπ IV έμσ απφ ην ηείρνο.
521

 Πξφθεηηαη γηα θηβσηηφζρεκνπο 

ηάθνπο θαη ησλ δχν ηχπσλ, θαη γηα ηαθηθά αγγεία πνπ πεξηείραλ θπξίσο λενγλά θαη 

βξέθε. Απφ ηελ πιεπξά απηή ηνπ λεθξνηαθείνπ πξνέξρνληαη νη Δμέδξεο C θαη D 

(Δηθ. 129). 

 Ζ πξσηκφηεξε Δμέδξα C θαηαζθεπάζηεθε πάλσ ζηνλ βξάρν, επεθηείλνληαο 

ηνλ ιηζνπεξίθιεηζην θαηά ηνλ εθθνξηθφ ηξφπν ζάιακν πνπ πεξηείρε ηνλ ηαθηθφ πίζν 

(Σάθνο 8, δηαζη. 0,95x2,08) (Δηθ. 130).
522

 Ο πίζνο (χς. 1,18) ζψδεη εγράξαθηε 

δηαθφζκεζε θαη βξέζεθε ζηνλ ειαθξά ιαμεπκέλν βξάρν (Δηθ. 131), κε ην ζηφκην ζηα 

Β, πηζαλφηαηα ζθξαγηζκέλν κε ιίζνπο, ελψ δχν κεγάιεο πέηξεο ίζσο θάιππηαλ ηνλ 

ηαθηθφ ζάιακν. ην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηιακβάλνληαη- πηζαλφηαηα σο δεπηεξνγελείο 

ηαθέο- θνκκάηηα απφ ην θξαλίν θαη ηνπο ζθειεηνχο έμη αλζξψπσλ θαη ησλ δχν θχισλ 

θαη πεξηζζφηεξσλ ειηθηψλ, πνπ βξέζεθαλ αλαθαηεκέλα κε ξίδεο, πέηξεο θαη 

ζξαχζκαηα απφ ηνλ πίζν. Σα πνιπάξηζκα θηεξίζκαηα εληάζζνπλ ηνλ Σάθν 8 ζηνπο 

«πινχζηνπο» ηνπ λεθξνηαθείνπ. Μηθξνγξαθηθέο πξφρνη, ζξαχζκαηα απφ άιια 

κηθθχια αγγεία, έλα ζήιαζηξν, πψκαηα, έλα κηθξφ πηζνεηδέο, θηάιεο, θχιηθα- φια 

δηαθνζκεκέλα- κηα αζεκέληα θαη θνκκάηηα ράιθηλεο πεξφλεο, ράιθηλν δαρηπιίδη, δχν 

ρξπζέο ράλδξεο θαη 56 απφ ζάξδην, ίζσο απφ έλα πεξηδέξαην (Δηθ. 132), θαη αθφκε 

                                                             
519 Overbeck 1989, 187. Οη θηηζηέο εμέδξεο είλαη ζπκπαγείο ηεηξάπιεπξεο ιηζφθηηζηεο θξεπίδεο, κε 

πξαθηηθφ ή/θαη ηειεηνπξγηθφ πξννξηζκφ, π.ρ. πξνζηαζία θάπνησλ ηάθσλ, απφζεζε θηεξηζκάησλ ή 

πξνζθνξψλ (Overbeck 1989, 184-185). 
520 Απηφζη. 
521 Απηφζη. 
522 π. π., 190. 
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ηξεηο ζθξαγηδφιηζνη απφ ζεξπεληίλε, θνκκάηη καξκάξηλνπ αγγείνπ θαη πήιηλν θεθάιη 

εηδσιίνπ, πνπ ίζσο ήηαλ παηρλίδη (Δηθ. 133).
523

  

Ζ Κηηζηή Δμέδξα D βξηζθφηαλ ζην Ν άθξν ηεο Δμέδξαο C θαη θάιππηε ηνπο 

παηδηθνχο ηάθνπο 9, 10 θαη 11. Απφ απηνχο πξψηνο θαηαζθεπάζηεθε ν θηηζηφο 

θηβσηηφζρεκνο Σάθνο 11 κε ιάμεπζε ζηνλ βξάρν θαη κε θαιππηήξηεο πιάθεο. Ο 

Σάθνο 10 πεξηείρε ηαθηθφ αγγείν ζε πξφρεηξε θηβσηηφζρεκε θαηαζθεπή πνπ 

θαιχθζεθε κε δχν πιάθεο, ελψ ε πεξηνρή κπξνζηά ηνπ ιηζνζηξψζεθε κε πιαηηέο 

πέηξεο πνπ εθηεηλφηαλ έσο ηηο θαιππηήξηεο πιάθεο ηνπ Σάθνπ 11. Πάλσ αθξηβψο απφ 

ηε ιηζφζηξσζε απηή, απέλαληη απφ ηνλ Γ ηνίρν ηνπ Σάθνπ 10, ηνπνζεηήζεθε ην 

ηαθηθφ αγγείν ηνπ Σάθνπ 9, πνπ ζηεξίρζεθε θαη θαιχθζεθε κε πέηξεο. ηε ζπλέρεηα 

θαη νη ηξεηο ηάθνη θαιχθζεθαλ ζρεκαηίδνληαο αθφκε κηα κηθξφηεξε εμέδξα (Δμέδξα 

D), ε νπνία νπζηαζηηθά ήηαλ ζπλέρεηα ηεο Γ πξφζνςεο ηεο Δμέδξαο C.
524

 

 Ο Σάθνο 9, πεξηείρε ηνλ κηθξφ ζθαηξηθφ πίζν 9-1 (χς. 0,306), πνπ θέξεη 

θίηξηλν επίρξηζκα θαη δχν νπέο ζην ρείινο (Δηθ. 134). Βξέζεθε θαηαθεξκαηηζκέλνο 

λα θείηεηαη ζην πιάη, κε ην ζηφκην ηνπ ζηα Γ, ζθξαγηζκέλν κε δχν ιίζηλεο πιάθεο, 

ελψ αξθεηέο κηθξέο πέηξεο είραλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε ζηήξημε ηνπ 

αγγείνπ. Έλα αθηέξηζην βξέθνο (αγφξη;) επηά κελψλ ππήξρε ζην εζσηεξηθφ ηνπ.
525

 

Έλαο ζξαπζκέλνο βαξειφζρεκνο πίζνο ήξζε ζην θσο ρακειφηεξα θαη Α απφ 

ηνλ Σάθν 9 ζηνλ Σάθν 10 (χς. 0,81) (Δηθ. 135).
526

 Δζσθιεηφηαλ ζε ρηηζηφ ζάιακν 

(δηαζη. πεξ. 0,65x0,91, χς. 0,70/0,90) ηνπνζεηεκέλνο ζην πιάη, κε ην ζηφκηφ ηνπ ζηα 

Ν λα ζθξαγίδεηαη κε ην πήιηλν πψκα ηνπ (Δηθ. 136). Πεξηείρε έλα νρηάρξνλν παηδί 

(θνξίηζη;). Σν αγγείν θέξεη θίηξηλν επίρξηζκα θαη ηέζζεξηο νπέο ζην ρείινο. ηα 

θηεξίζκαηα ζπγθαηαιέγνληαη έλαο αθφζκεηνο ζθχθνο, κηα αζεκέληα πεξφλε, 

ηέζζεξα κνιχβδηλα (;) δαρηπιίδηα ή ζχλδεζκνη, θαη έμη ράλδξεο απφ ζάξδην (Δηθ. 

137). 

 Ο Σάθνο 13 πεξηιακβάλεη έλα κηθξφ θαινθηηαγκέλν πηζνεηδέο (13-1, χς. 

0,305), πνπ βξέζεθε ζην πιάη κε ην ζηφκηφ ηνπ ζηα Ν, ζθξαγηζκέλν κε ιίζηλε πιάθα 

(Δηθ. 138).
527

 Φηινμελνχζε ηελ αθηέξηζηε ηαθή βξέθνπο έμη κε νρηψ κελψλ. Σν 

αγγείν θέξεη εξπζξή ζηίιβσζε, θίηξηλν επίρξηζκα, θαη δηαθφζκεζε πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζην άλσ ζψκα: δψλε απφ νκάδεο ηξηπιψλ καχξσλ δηαγψλησλ ηαηληψλ πνπ ηέκλνληαη 

                                                             
523 Overbeck 1989, 191. 
524

 π. π., 192. 
525

  π. π., 192-193. 
526 π. π., 193. 
527 π. π., 194. 
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ζηα άθξα ηνπο νξίδεηαη απφ νκνηφρξσκεο νξηδφληηεο ηαηλίεο, ελψ θάησ απφ αλάινγε 

ηαηλία, ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιηάο, νιφθιεξν ην ηνίρσκα είλαη επηρξηζκέλν κε θίηξηλν 

ρξψκα.  

 Ο Σάθνο 14 πνπ εηζρψξεζε ζηνλ Σάθν 15, απαξηίδεηαη απφ έλαλ ςειφ 

αθφζκεην θαη ρσξίο ιαβέο πίζν (14-1, χς. 0,49-0,55) (Δηθ. 139), ηνπνζεηεκέλν ζην 

πιάη (ε άλσ επηθάλεηά ηνπ είρε θαηαζηξαθεί), κε ην ζηφκην ζηα Ν, ζθξαγηζκέλν κε 

ιίζηλε πιάθα (Δηθ. 140).
528

 Αξθεηέο πέηξεο είραλ επηζηξαηεπηεί γηα ηε ζηήξημή ηνπ. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ βξέζεθε βξέθνο πέληε κε έμη κελψλ, ηνπνζεηεκέλν κε ην θεθάιη 

ζηα Ν. Γελ αλαθέξνληαη θηεξίζκαηα. 

 Ο Σάθνο 15, πνπ βξίζθεηαη ελ κέξεη θάησ απφ ηνλ Σάθν 14 θαη Β απφ έλα 

θακίλη ηεο ΠΔΥ, απνηειείηαη απφ έλα αθφζκεην επξχζηνκν αγγείν κε δχν θάζεηεο 

ιαβέο θαη ζηελή θνίιε βάζε (15-1, χς. 0,32) (Δηθ. 141).
529

 Δίρε ηνπνζεηεζεί ζην 

πιάη, κε ην ζηφκηφ ηνπ ζηα Α θαη ζθξαγηδφηαλ κε ιίζηλε πιάθα. ην εζσηεξηθφ 

αλαγλσξίζηεθε αθηέξηζην βξέθνο. 

 Κνληά ζην θακίλη πνπ πξναλαθέξζεθε, αληρλεχηεθε ν Σάθνο 17, ν νπνίνο 

απέδσζε έλα αθφζκεην κφλσην επξχζηνκν ρνλδξφ αγγείν (17-1, χς. 0,224) (Δηθ. 

142), πνπ βξέζεθε ζπαζκέλν ζην θπζηθφ βξάρν κε ην ζηφκηφ ηνπ ζηα Α, 

ζθξαγηζκέλν κε ιίζηλε πιάθα (Δηθ. 143).
530

 Αξθεηέο πέηξεο είραλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηε ζηήξημή ηνπ. Μέζα βξέζεθε έλα αθηέξηζην λενγέλλεην. 

 Ο Σάθνο 18 νξίδεηαη θαη απηφο ζε ζρέζε κε ην θακίλη ηνπ νπνίνπ 

θαηαιακβάλεη ην θαηψηεξν ηκήκα (Δηθ. 144).
531

 Πξφθεηηαη γηα έλα αθφζκεην 

ζθαηξηθφ πηζνεηδέο (18-1, χς. 0,274) ηνπνζεηεκέλν ζην πιάη κέζα ζηνλ ηνίρν, κε ην 

ζηφκηφ ηνπ ζηα Α, θαιπκκέλν κε ηκήκα εξπζξνζηηιβσηήο θχιηθαο (Δηθ. 145). Σε 

ζηήξημή ηνπ δηαζθάιηδαλ κεξηθέο πέηξεο. Γελ βξέζεθαλ νζηά νχηε θηεξίζκαηα. 

 Ο Σάθνο 19, έλαο κηθξφο ζξαπζκέλνο βαξειφζρεκνο πίζνο (19-1, χς. 0,409) 

πνπ βξέζεθε ηνπνζεηεκέλνο ζην πιάη κε ην ζηφκην ζηα Γ, θαιπκκέλνο κε έλα ιίζηλν 

πψκα, ην νπνίν ζπγθξαηνχζαλ δχν κηθξέο πέηξεο (Δηθ. 146).
532

 Πεξηείρε λενγέλλεην 

βξέθνο πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ αθφζκεηε θηάιε θαη επίζεο αθφζκεην ρνλδξνεηδέο 

θχπειιν κε κεγάιε θάζεηε, θπιηλδξηθή ιαβή (Δηθ. 147). Σν ηαθηθφ αγγείν ζψδεη 

ηέζζεξηο νπέο ζην ρείινο, θέξεη εξπζξφ επίρξηζκα, ζηίιβσζε, θαη γξαπηή 
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 Overbeck 1989, 194-195. 
529 π. π., 195. 
530 Απηφζη. 
531 π. π., 196. 
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δηαθφζκεζε: δχν δψλεο δηπιψλ δηαγψλησλ ελαιιαζζφκελσλ καχξσλ ηαηληψλ πνπ 

νξίδνληαη απφ αλάινγεο νξηδφληηεο, πάλσ ζε θίηξηλν επίρξηζκα πνπ θάιππηε σο θαη ηε 

βάζε- πάλσ απφ ηελ νπνία ππάξρεη ζεηξά απφ αιιειεπηθαιππηφκελα καχξα ηφμα.  

Ο θάξθνο βξίζθεηαη ζε έλα ρακειφ ιφθν πνπ πεξηβάιιεηαη απφ κηα εχθνξε πεδηάδα 

θνληά ζηνλ φξκν ηνπ κεγάινπ θπζηθνχ ιηκαληνχ ηεο Ίνπ (Δηθ. 148-149), θαη 

πεξηιακβάλεη έλαλ ΠΚ νηθηζκφ (ΠΔΥ ΗΗ, νκάδα χξνπ ηνπ πνιηηηζκνχ Κέξνπ- 

χξνπ) θαη έλα λεθξνηαθείν ηνπ ηέινπο ηεο ΜΚ θαη ησλ αξρψλ ηεο ΤΚ πεξηφδνπ- 

πνπ εθηείλεηαη ζε ρψξνπο ηνπ ΠΚ νηθηζκνχ, ελψ ν ΜΚ νηθηζκφο ζηνλ νπνίν αλήθαλ 

δελ βξέζεθε αθφκα.
533

 Αλαγλσξίδνληαη δχν νκάδεο ηάθσλ, ε Σαθηθή Οκάδα 1 ζηα Β 

θαη ε Σαθηθή Οκάδα 2 ζηα ΝΑ, πνπ πεξηέρνπλ ηαθέο ζε ιάθθνπο θαη ζε αγγεία, 

θπξίσο ζε πίζνπο (Δηθ. 150). 

 Ζ Σαθηθή Οκάδα 1 (πάλσ απφ ην Σεηξάγσλν 4 θαη ηα Κηήξηα Μ θαη Β ηνπ 

ΠΚ νηθηζκνχ) πεξηιακβάλεη έμη ηάθνπο, ηέζζεξηο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ηαθέο ζε 

αγγεία (Αξ. 1-4) θαη νη άιινη δχν ιάθθνη (Αξ. 5-6).  

 Σν αγγείν ηνπ Σάθνπ 1 ηνπνζεηήζεθε φξζην ζε θνηιφηεηα πνπ είρε ζθαθεί 

ζην ζηξψκα θαηαζηξνθήο ηνπ ΠΚ νηθηζκνχ. Γελ απέδσζε νζηά νχηε θηεξίζκαηα θαη 

πεξηιάκβαλε ηαθή βξέθνπο πνπ δελ δηαηεξήζεθε(;). Σν αθξηβέο ζρήκα ηνπ αγγείνπ 

είλαη αβέβαην, αθνχ δελ ζψδεηαη ην αλψηεξν ηκήκα ηνπ. Αβέβαηε είλαη, επνκέλσο, 

θαη ε φπνηα ρξνλνιφγεζή ηνπ. 

 Σν δεχηεξν αγγείν (Σάθνο 2, Δηθ. 151) βξέζεθε ηνπνζεηεκέλν ζην πιάη θαη 

επίζεο άδεην απφ νζηά θαη θηεξίζκαηα θαη ππνζηεξίδεηαη φηη πξφθεηηαη θαη πάιη γηα 

ηαθή βξέθνπο.
534

 Σν ακθηθσληθφ ζρήκα ηνπ αγγείνπ θαη ην απνηχπσκα θπθιηθνχ 

ςαζηνχ ζηε βάζε ηνπ πξνηείλνπλ ηε ΜΚ ρξνλνιφγεζή ηνπ.
535

 Ζ ρξνλνιφγεζε ηεο 

ηαθήο κπνξεί επνκέλσο λα είλαη ζχγρξνλε ή πζηεξφηεξε απφ απηήλ ηνπ αγγείνπ. 

 Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ Σάθνπ 3 (Δηθ. 152) θαηαζηξάθεθε ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ θαιιηέξγεηα.
536

 Μεγάια ζξαχζκαηα απφ ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ 

ζπλνδεχνληαλ απφ θάπνηα νζηά θαη θηεξίζκαηα, π.ρ. δχν κηθξνγξαθηθέο πξφρνη (Δηθ. 

153) πνπ ρξνλνινγνχλ ηελ ηαθή ζηηο αξρέο ηεο ΤΔΥ. 

 Ο Σάθνο 4 απέδσζε έλαλ ηαθηθφ πίζν (χς. 0,80) ηνπνζεηεκέλν ζην πιάη ζε 

κεγάιν ιάθθν, κε ην ζηφκην ζηα Ν, αθνπκπηζκέλν ζε ηεηξάγσλε πιάθα θαη 
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ζθξαγηζκέλν κε κηα θπθιηθή ζρηζηνιηζηθή δεχηεξε πιάθα (Δηθ. 154). Έρεη σνεηδέο 

ζρήκα κε δχν κελνεηδείο ιαβέο, ρακειφ θπιηλδξηθφ ιαηκφ θαη πεπιαηπζκέλν ρείινο, 

θαη ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηεο ΜΚ πεξηφδνπ (Δηθ. 155).
537

 Ο λεθξφο είρε ηαθεί ζε 

ζπλεζηαικέλε ζηάζε, κε ην θεθάιη πξνο ηε βάζε ηνπ πίζνπ.
538

 Φαίλεηαη φηη θαηά ηελ 

ηαθή ρξεηάζηεθε λα ζπάζεη ζε ζεκείν ηνπ ρείινπο, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε είζνδνο ηνπ 

λεθξνχ. Κηεξίζκαηα (Δηθ. 156) βξέζεθαλ ζην ρψξν αλάκεζα ζην θέληξν θαη ην 

ζηφκην ηνπ πίζνπ, επεηδή πξνθαλψο ηνπνζεηήζεθαλ κεηά ην λεθξφ θαη 

πεξηιακβάλνπλ έμη πήιηλα αγγεία πνπ δελ είλαη κεηαγελέζηεξα ησλ αξρψλ ηεο ΤΔΥ 

(κηθξή ξακθφζηνκε πξφρνπο, ηέζζεξα θσληθά θχπειια, θχιηθα) θαη έλαο ράιθηλνο 

ζθεθσηήξαο, ν νπνίνο νδήγεζε ζηελ ππφζεζε κηαο ηαθήο θνξηηζηνχ. Μηθξφ 

καγεηξηθφ ζθεχνο θαη δχν θσληθά θχπειια (ην έλα γεκάην νζηά δψσλ) απνηεινχλ 

ίζσο ζηνηρεία ηειεηνπξγηθνχ.
539

 Δλψ ίρλε απφ ππξέο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζην 

ίδην βάζνο πξνηείλνπλ ηελ ηέιεζε λεθξνδείπλσλ. 

 Ζ Σαθηθή Οκάδα 2 (Δηθ. 150) απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο Σάθνπο: νη Αξ. 7 θαη 

10 είλαη απινί ιάθθνη θαη νη Αξ. 8 θαη 9 είλαη αγγεία.
540

 Σν αγγείν ηνπ Σάθνπ 8 (Δηθ. 

157), έλαο πηζακθνξέαο ζακκέλνο ζην πιάη, δελ απέδσζε νζηά νχηε θηεξίζκαηα, ελψ 

ην απηφζρεκν ζρήκα θαη ηα παξάιιειά ηνπ απφ ην Αθξσηήξη ηνλ ρξνλνινγνχλ ζηελ 

ΤΚ Η πεξίνδν.
541

 Σέινο, ην αγγείν ηνπ Σάθνπ 9 (Δηθ. 158) ήηαλ φξζην, ζηεξηδφκελν 

απφ πιάθεο, θαη ην άλσ κέξνο ηνπ είρε θαηαζηξαθεί απφ ηελ θαιιηέξγεηα. Οζηά θαη 

θηεξίζκαηα δελ αλαθέξνληαη.
542

 

ηε Φπιαθσπή ηεο Μήινπ βξέζεθαλ παηδηθέο ηαθέο ζε πίζνπο θάησ απφ νηθίεο, ζηνλ 

βξάρν πάλσ ζηνλ νπνίν έρνπλ ζεκειησζεί νη νηθίεο ηνπ θαηψηεξνπ ζηξψκαηνο ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Πξφθεηηαη γηα ξερά νξχγκαηα, κε εκηβπζηζκέλνπο πίζνπο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο.
543

  

πλνιηθά εληνπίζηεθαλ νρηψ ηαθέο, νη πεξηζζφηεξεο ζην ηεηξάγσλν Ζ 4 18- 

κηα αθφκε βξέζεθε ζην Ζ 4 21 (Δηθ. 159), φπνπ αξθεηέο θνηιφηεηεο ζηνλ βξάρν ήηαλ 

                                                             
537 Marthari 2009, 48, 50. 
538 π. π., 49. 
539 π. π., 50. 
540

 π. π., 51. Ο ιάθθνο 7, ζε αληίζεζε κε ηνπο αλάινγνπο 5, 6 θαη 10, είρε πινχζηα επξήκαηα 
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ηξηρνιαβίδεο, ράιθηλε ιεπίδα). Καη ε ηαθή απηή παξείρε ελδείμεηο πξνεηνηκαζίαο, πξνζθνξάο θαη 

θαηαλάισζεο θαγεηνχ [π. π., 51-53]. 
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φιεο άδεηεο. Σα αγγεία πεξηείραλ παηδηθέο ηαθέο- κεξηθά παηδηά ήηαλ αξθεηά κεγάια 

ψζηε είραλ εκθαλίζεη ηα δεχηεξα δφληηα ηνπο.
544

  

Μφλν ζηνλ πίζν 183 (Δηθ. 160) ζηάζεθε δπλαηφλ λα απνθαηαζηαζεί ε αξρηθή 

ζέζε ηνπ ζψκαηνο: είρε ηνπνζεηεζεί ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε ζην αξηζηεξφ πιεπξφ 

κε ηα πφδηα πξνο ηε βάζε ηνπ αγγείνπ. Σελ ηαθή απηή ζπλφδεπαλ δχν δφληηα θαη 

έλαο αζηξάγαινο αηγνπξνβάηνπ, δχν ηεκάρηα πεηαιίδαο θαη ηκήκα απφ ην θξαλίν 

κηθξνχ δψνπ.
545

  

ε δχν πεξηπηψζεηο, ην ζηφκην είρε ζθξαγηζηεί κε κηα ιεθάλε, σζηφζν νη 

πεξηζζφηεξεο ηαθέο ήηαλ κάιινλ αθηέξηζηεο (νη πίζνη πεξηείραλ κφλν νζηά).
546

 Ζ 

εχξεζε αγγείσλ πνιχ θνληά ζηηο ηαθέο ζην Ζ 4 18, πξνηείλεη ηελ εθεί ηνπνζέηεζή 

ηνπο θαηά ηελ ηαθή (Δηθ. 161, Αξ. 116, 160, 164, 165, 169, 170, 212 θαη 259): ε 

θφζκεζή ηνπο κε γεσκεηξηθά ζέκαηα κε κειαλφ ή ζακπφ ιεπθφ ρξψκα, ηα 

ρξνλνινγεί ζην ηέινο ηεο πξψηεο πφιεο ηεο Φπιαθσπήο.
547

 ζνλ αθνξά ηνπο πίζνπο 

νη πεξηζζφηεξνη δελ έθεξαλ δηαθφζκεζε, είραλ ιεπηά ηνηρψκαηα θαη κηθξέο  

βάζεηο.
548

 Χζηφζν, ν πίζνο 183 ζψδεη γεσκεηξηθφ ζρέδην ζε ιεπθφ.
549

  

Σν 1974-75 ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεγάξνπ ζηε Φπιαθσπή ήξζαλ ζην θσο ηξεηο 

αθφκα παηδηθέο ηαθέο (Σνκέο ΠΒ, ΠC θαη ΠΔ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ιείςαλα πξψηκσλ 

νηθηψλ.
550

 Αλαθέξεηαη φηη βξέζεθαλ ζε πήιηλν αγγείν, ρσξίο φκσο λα πξνζδηνξίδεηαη 

ν ηχπνο ηνπ, θαη φηη πξφθεηηαη γηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο απφ απηά ησλ Dawkins 

θαη Droop. Tα αγγεία ήηαλ θαη πάιη ζακκέλα ζε ιάθθνπο ζηνλ βξάρν. Οη ηαθέο ζηελ 

ΠΒ θαη ΠC ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΠΚ, ελψ εθείλε ζηελ ΠΔ ζηελ ΠΚ/ ΜΚ πεξίνδν. 

Οη εξγαζίεο ζεκειίσζεο ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Αθξσηεξίνπ ζηε 

Θήξα νδήγεζαλ ζηελ απνθάιπςε εθηά αθέξαησλ πίζσλ θαη ηκήκαηνο ελφο φγδννπ, 

κε ηαθέο βξεθψλ, παηδηψλ θαη ζε κία πεξίπησζε θαη ελήιηθα.
551

 Δηδηθφηεξα, ζην Νέν 

Φξέαξ Πεζζνχ 58Α, ΝΑ ηεο Ξεζηήο 4, ζε ζηξψκα θαζαξνχ ηψδνπο ρψκαηνο, ζε 

κεγάιν βάζνο απνθαιχθζεθε ην θάησ ήκηζπ πίζνπ (χς. 0,63), γεκάην ρψκα θαη νζηά 

ελήιηθνπ αηφκνπ (Δηθ. 162-163).
552

 Ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ζε δχν κεγάιεο πέηξεο ελψ 
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μεξνιηζηά ην ζπγθξαηνχζε ζηα Β. Έρεη σνεηδέο ζρήκα θαη δηζθνεηδή βάζε, θαη πεξί 

ην άλσ ζσδφκελν ηκήκα ηνπ αβαζή νξηδφληηα απιάθσζε. Φέξεη θαζηαλφ επίρξηζκα 

θαη ζηίιβσζε εμσηεξηθά. Βξέζεθε ζηo φξην δχν ζηξσκάησλ, ηνπ ηέινπο ηεο ΠΚ ΗΗ 

(νκάδα Καζηξί) θαη ηεο ψξηκεο ΜΚ πεξηφδνπ, έρεη σζηφζν ηππνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξψηεο. 

 ηελ Α επέθηαζε ηνπ Φξέαηνο 6 (ΝΦΠ 6), ζε ηνκή ζην Γσκάηην 2 ηνπ 

Κηεξίνπ Η, ζε βάζνο πεξίπνπ 3,50κ. απνθαιχθζεθε πηζνεηδέο κε ρακειφ ιαηκφ θαη 

δχν κηθξέο θάζεηεο ιαβέο (χς. 0,347), κε ηηο ηαθέο ηξηψλ βξεθψλ (Δηθ. 164-166).
553

 

Δγγξαθφηαλ ζηελ επίρσζε κηαο «θνηιφηεηαο» επελδεδπκέλεο κε ιαμεπκέλνπο αιιά 

θαη αθαηέξγαζηνπο ιίζνπο, είρε ειαθξά θεθιηκέλε ζέζε, θαη ήηαλ ζθεπαζκέλν κε 

θνκκάηηα ζρηζηφπιαθαο. Φέξεη θαζηαλφ έσο εξπζξφ επίρξηζκα εμσηεξηθά θαη ίρλε 

ππξάο, θαη κπνξεί λα ρξνλνινγεζεί ζηελ ΠΚ ΗΗ.  

 ην Φξέαξ ΝΦΠ 63Α, ΒΑ ηνπ Κηεξίνπ ΗΑ, ζε βάζνο πεξ. 9,00κ. θαη ζε 

ζηξψκα ζθνχξνπ ρψκαηνο κε πιήζνο κηθξέο πέηξεο θαη φζηξαθα, απνθαιχθζεθε 

ζξαπζκέλν πηζνεηδέο σνεηδνχο ζρήκαηνο κε ηδηαίηεξα ζηελή βάζε (χς. 0,376) κε ηελ 

ηαθή βξέθνπο (Δηθ. 167-168).
554

 ην άλσ κέξνο ηνπ ππήξραλ δχν κεγάια βφηζαια, 

ελψ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ςειά κέζα ζε ρψκα, βξέζεθαλ πνιιέο πέηξεο, ιίζηλα 

εξγαιεία (ηξηπηήξαο, αθνλφπεηξα), δχν ιίζηλα ζθαηξίδηα θαη φζηξαθα, θάπνηα απφ ηα 

νπνία ήηαλ ίζσο θηεξίζκαηα. Σα νζηά ππήξραλ κέζα ζην θαζαξφ ρψκα ζην θάησ 

κέξνο ηνπ αγγείνπ. Γχξσ ηνπ εληνπίζηεθαλ θνκκάηηα άιινπ πίζνπ πνπ πηζαλφλ 

πεξηέβαιιαλ ην ηαθηθφ πηζνεηδέο, ελψ πάλσ ηνπ αθνπκπνχζε ην ζξαπζκέλν θαη 

αλεζηξακκέλν θάησ κέξνο θιεηζηνχ αγγείνπ. ην κέζν ηνπ χςνπο θέξεη δχν 

νξηδφληηεο κελνεηδείο ιαβέο κε θάζεην ηξήκα. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα είλαη 

επηρξηζκέλε κε θαζηαλφ ρξψκα θαη ειαθξψο ζηηιβσκέλε, θαη έρεη εγράξαθηε 

δηαθφζκεζε: νξηδφληηα ηαηλία θαη ππνθείκελν δεχγνο ηαηληψλ πεξηηξέρνπλ ην άλσ 

ζψκα νξίδνληαο δψλε κε ζπλερείο φξζηεο δηάγξακκεο γσλίεο ζε νξηδφληηα δηάηαμε. Ζ 

θεξακεηθή ηνπ ζηξψκαηνο ηεο πηζνηαθήο, ηελ ρξνλνινγεί ζην ηέινο ηεο ΠΚ ή ζηελ 

αξρή ηεο ΜΚ πεξηφδνπ. 

 ην Φξέαξ ηνπ πεζζνχ 18 (ΝΦΠ 18), Ν ηεο Πιαηείαο Κελνηαθίνπ, 

απνθαιχθζεθε κεγάινο ζάιακνο κε ηξεηο θφγρεο ή κηθξφηεξνπο ζαιάκνπο.
555

 ε κηα 

απφ ηηο 11 κηθξέο, ιαμεπκέλεο θνηιφηεηεο πνπ ήηαλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ ζαιάκνπ 

                                                             
553 Μαλίθε 2006, 14-15. 
554 π. π., 15-16. 
555 π. π., 16-17. 



95 
 

επηρσκαησκέλεο, άδεηεο ή κε ιίγεο πέηξεο βξέζεθε κηθξφο δίσηνο πίζνο (χς. 0,21) κε 

απηφζρεκν ζψκα, απιή δηζθνεηδή βάζε θαη δεχγνο θάζεησλ θπιηλδξηθψλ ιαβψλ κε 

ηαθή βξέθνπο (Δηθ. 169). ηελ επίρσζε ηνπ ηαθηθνχ αγγείνπ πεξηέρνληαλ πέληε 

ιίζηλα πψκαηα θαη πνιιά ιίζηλα εξγαιεία (ιεπίδεο, απνιεπίζκαηα νςηαλνχ, θαη έλα 

ηδηαίηεξα κεγάιν θνκκάηη απφ ππξήλα νςηαλνχ), δχν πήιηλεο αγλχζεο θαη έλα 

λενιηζηθφ ζρεκαηηθφ γπλαηθείν εηδψιην- πνπ δελ είλαη ζίγνπξν αλ απνηεινχλ 

ζπλάθεηεο ηεο ηαθήο σο θηεξίζκαηα. Σκήκα άιινπ ρνλδξνεηδνχο αγγείνπ κε επίζεο 

θάζεηε θπιηλδξηθή ιαβή ρξεζίκεπε σο πψκα ηνπ ηαθηθνχ πίζνπ, ελψ ε ΠΚ ΗΗ 

θεξακεηθή ζηελ επίρσζε ηνπ ζαιάκνπ ρξνλνινγεί ηελ ηαθή ζηελ ίδηα πεξίνδν θαηά 

ηελ νπνία επηρψζζεθε ν ζάιακνο. 

 ην Φξέαξ ηνπ πεζζνχ 68 (ΝΦΠ 68), ΒΑ ηεο Ξεζηήο 5, ζε κεγάιν βάζνο, 

απνθαιχθζεθε ειιεηπηηθφ ζηφκην ιαμεπηφ ζηνλ βξάρν, ην νπνίν νδεγνχζε ζε δχν 

ζαιάκνπο· ν έλαο θαίλεηαη λα ήηαλ πξνζάιακνο.
556

 Δθεί ζην αλψηεξν ζηξψκα καδί κε 

ρψκα, ιίγνπο κηθξνχο αξγνχο ιίζνπο θαη άκκν, απνθαιχθζεθε κηθξφο δίσηνο 

ζθαηξηθφο πίζνο (χς. 0,265), κε δηζθνεηδή βάζε θαη δχν θάζεηεο θπιηλδξηθέο ιαβέο 

πνπ πεξηείρε ηαθή βξέθνπο (Δηθ. 170-171). Ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ζε επηθάλεηα κε 

κηθξέο πέηξεο, είρε ζρηζηφπιαθα ζην ζηφκηφ ηνπ θαη κηα δεχηεξε θάζεηε ζηελ Α 

πιεπξά ηνπ. Δίρε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα επηρξηζκέλε ζην ρξψκα ηνπ πεινχ θαη 

ειαθξψο ζηηιβσκέλε. Ζ ηαθή ζα πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί είηε ζηε κεηάβαζε απφ ηελ 

νκάδα Καζηξηνχ ζηε Φπιαθσπή Η-ηηη, είηε ζηελ θαζεαπηφ Φπιαθσπή Η-ηηη. 

 Σν Νέν Φξέαξ ηνπ Πεζζνχ 69 (ΝΦΠ 69), Β ηεο Ξεζηήο 5, απέδσζε ζπλνιηθά 

ηξεηο πηζνηαθέο.
557

 Ο πξψηνο πίζνο απνθαιχθζεθε ζε δηαηαξαγκέλε ΠΚ επίρσζε 

κέζα ζε βάζπλζε ηνπ βξάρνπ, πεξηείρε ηελ ηαθή δχν βξεθψλ, θαιππηφηαλ απφ 

θνκκάηη άιινπ ρνλδξνεηδνχο αγγείνπ, θαη ήηαλ ζηεξεσκέλνο κε πέηξεο, βφηζαια θαη 

έλα ρνλδξφ φζηξαθν γχξσ απφ ηε κηθξή αζηαζή βάζε ηνπ (Δηθ. 172). Ληγφηεξν απφ 

κηζφ κέηξν ΝΑ ηνπ πξψηνπ ηαθηθνχ, ζηνλ βξάρν δηαλνηγφηαλ ην ζηφκην ιαμεπηνχ 

ζαιάκνπ, γεκάηνπ επηρψζεηο, θάησ απφ ηηο νπνίεο απνθαιχθζεθε ν δεχηεξνο 

εγρπηξηζκφο (Δηθ. 173) κε ηαθέο δχν βξεθψλ θαη ελφο παηδηνχ. Σν αγγείν παηνχζε ζε 

κηθξή αβαζή θνηιφηεηα, θαη πεξηβαιιφηαλ απφ αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο θαηαζθεπή 

απφ ιάζπε, πέηξεο, κηθξά θνκκάηηα βξάρνπ θαη βφηζαια, ελψ παρηά ζηξψζε απφ 

ιάζπε θαη ιίζνπο ζθξάγηδε ην ζηφκηφ ηνπ. Κνληά ηνπ ζηα Ν ηκήκα ηξίηνπ αγγείνπ 

                                                             
556 Μαλίθε 2006, 18-19. 
557 π. π., 19. 
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πεξηείρε θνκκάηη θξαλίνπ βξέθνπο ζε θαθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο κάιινλ εμαηηίαο 

ηεο επίρσζεο πνπ γέκηζε ηνλ ζάιακν. 

 Σν πξψην αγγείν, έλα αθφζκεην επξχζηνκν πηζνεηδέο κε εκηζθαηξηθφ ζψκα 

(χς. 0,205, Δηθ. 174), έρεη ρνλδξά ρείιε, δηζθνεηδή βάζε θαη δχν δηακεηξηθά 

αληίζεηεο θαηαθφξπθεο ηαηλησηέο ιαβέο θάησ απφ ην ζηφκην. Σν δεχηεξν αγγείν είλαη 

κεγάιν επίζεο επξχζηνκν πηζνεηδέο κε θσληθφ ζψκα (χς. 0,264, Δηθ. 175), δηζθνεηδή 

βάζε θαη δχν κεγάιεο δηακεηξηθά αληίζεηεο θάζεηεο θπιηλδξηθέο ιαβέο, ε κηα απφ ηηο 

νπνίεο θέξεη ζεκείν θεξακέσο απφ ηξεηο κηθξέο ζηηγκέο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηξίγσλν.  

Σν ηξίην αγγείν πξέπεη λα είλαη αλάινγν κε ην δεχηεξν. 

 ηνλ δεχηεξν θαη ηξίην εγρπηξηζκφ βξέζεθαλ θνκκάηηα νςηαλνχ, ρσξίο φκσο 

λα κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί κε βεβαηφηεηα φηη πξφθεηηαη γηα θηεξίζκαηα ή απιά 

βξίζθνληαλ ζην ρψκα πνπ θάιππηε ηα νζηά. Ζ δεχηεξε ηαθή ζπλνδεπφηαλ πηζαλφλ 

απφ δχν πήιηλα ζθνληχιηα πνπ βξέζεθαλ φκσο εθηφο αγγείνπ. 

 Γηα ηελ ρξνλνιφγεζε ηνπ πξψηνπ αγγείνπ δελ βνεζνχλ νχηε ε δηαηαξαγκέλε 

επίρσζε ζηελ νπνία πεξηέρεηαη θαη είλαη θπξίσο ΠΚ κε πνιιά ζηνηρεία ηεο θάζεο 

Κέξνπ-χξνπ, νχηε ε κνξθή ηνπ, πνπ δελ έρεη άκεζα παξάιιεια ζηελ θεξακεηθή ηεο 

πεξηφδνπ απηήο ζην Αθξσηήξη. Δλψ ηα άιια δχν ηαθηθά αγγεία έρνπλ κνξθνινγηθέο 

αλαινγίεο (π.ρ. κεγάιεο θπιηλδξηθέο ιαβέο) κε άιια ηεο ΠΚ Η θαη ΠΚ ΗΗ πεξηφδνπ. 

Νεζηά ηοσ Αργοζαρωληθού 

ηελ Κνιφλα ηεο Αίγηλαο παηδηθέο πηζνηαθέο ηεο ΠΔΥ έρνπλ αλαθεξζεί κέζα ζε 

ζπίηηα ηνπ νηθηζκνχ.
558

 Γελ γίλεηαη, σζηφζν, ιφγνο νχηε γηα ηνλ αξηζκφ ηνπο, νχηε γηα 

άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ηηο αθνξνχλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
558 Μαλίθε 2006, 26. 
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II. Αλαηοιία 

Ηζηνξία ηεο Έξεπλαο 

Ζ Αλαηνιία ή Μηθξά Αζία είλαη κηα κεγάιε ρεξζφλεζνο 407.700 η.ρικ. πνπ βφξεηα 

βξέρεηαη απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ηε Θάιαζζα ηνπ Μαξκαξά, δπηηθά απφ ην 

Αηγαίν Πέιαγνο, θαη λφηηα απφ ηε Μεζφγεην Θάιαζζα θαη δελ πεξηιακβάλεη ηα 

αλαηνιηθφηεξα νξεηλά ηκήκαηα ηεο Σνπξθίαο. Υσξίδεηαη απφ ηελ ππφινηπε Δγγχο 

Αλαηνιή απφ κηα λνεηή γξακκή πνπ ζπλδέεη ηηο ζχγρξνλεο πφιεηο ηεο Σξαπεδνχληαο 

ζηα βφξεηα θαη ηνπ Iskenderun ζηα λφηηα.
559

  

Οη πξψηεο αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή μεθίλεζαλ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, ζε ειιεληζηηθέο θπξίσο εγθαηαζηάζεηο, φπσο ε Έθεζνο (1863), ε Μίιεηνο 

(1873) θαη ε Πέξγακνο (1878).
560

 ηα 1870 ν H.Schliemann αλαθάιπςε ηελ Σξνία 

(Hɩsarlɩk) θαη άλνημε έηζη ηελ απιαία γηα ηε κειέηε ηεο εθεί Πξντζηνξίαο.
561

 Μέρξη 

ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ε ελαζρφιεζε κε ηελ Σνπξθηθή αξραηνινγία βξηζθφηαλ 

ζηα ρέξηα θάπνησλ πνιχ κνξθσκέλσλ Οζσκαλψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
562

 Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία δελ 

ελδηαθέξζεθε, φκσο, γηα ηηο θιαζηθέο θαη πξν-θιαζηθέο αξραηφηεηεο, ζηηο νπνίεο 

ηφζν νη δπηηθνί αξραηνιφγνη φζν θαη νη Σνχξθνη κειεηεηέο είδαλ ηελ θνηηίδα ηνπ 

δπηηθνχ πνιηηηζκνχ.
563

 Ζ ίδξπζε ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ην 1923 επεξέαζε ηελ 

αξραηνινγία, θαζψο ε ηειεπηαία ηέζεθε ζηελ ππεξεζία ηνπ θξάηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο εζληθήο ηαπηφηεηαο.
564

 «Μέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην 

ν K.Atatürk ππνζηήξημε ηελ Αξραηνινγία, δεκηνπξγψληαο αληίζηνηρα ηκήκαηα ζε 

παλεπηζηήκηα, ζηέιλνληαο λένπο αξραηνιφγνπο ζην εμσηεξηθφ γηα κεηεθπαίδεπζε, θαη 

πξνζιακβάλνληαο αξθεηνχο Γεξκαλνχο κειεηεηέο πνπ είραλ δηαθχγεη ηε ζχιιεςε 

απφ ηνπο Ναδί».
565

 ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη νη κεηξήζεηο θξαλίσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν ζε ζχγρξνλνπο πιεζπζκνχο φζν θαη ζε ζθειεηνχο 

Υεηηαίσλ θαη Φξπγψλ πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε εζληθή ζπλέρεηα.
566

  

Αλάκεζα ζην 1923 θαη ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, πξαγκαηνπνηνχληαη πάξα 

πνιιά αλαζθαθηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Αλαηνιία απφ Σνχξθνπο φζν θαη απφ μέλνπο 

                                                             
559 Düring 2011, 4. 
560 π. π., 21. 
561 π. π., 22. 
562 π. π., 23. 
563

 Απηφζη. 
564 Απηφζη. 
565 π. π., 24. 
566

 Mac Sweeney 2012. 
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αξραηνιφγνπο.
567

 εκαληηθφηεξεο είλαη νη ηνπξθηθέο αλαζθαθέο ζηα Alaca Hӧyük, 

Ahlatlibel, Dündartepe, Gӧllüdağ, Karaoğlan, θαη Gavur Kalesi, ελψ νη μέλεο 

απνζηνιέο εξεχλεζαλ πξντζηνξηθέο ζέζεηο φπσο ηα Alɩṣar, Mersin-Yumuktepe, 

Tarsus-Gӧzlükule, Kusura, Kültepe-Kaniš θαη ηελ Σξνία.
568

 κσο, κφλν κε ηηο 

ζπζηεκαηηθέο λενιηζηθέο αλαζθαθέο ηνπ J.Mellaart ζην Hacɩlar θαη ζην Ḉatalhӧyük 

θαη ηνπ  French ζην Canhasan απνθαιχπηεηαη ην εχξνο ηεο Πξντζηνξίαο ζηελ 

Αλαηνιία θαη εληάζζεηαη θαη απηή ζηνλ επξχηεξν αξραηνινγηθφ ράξηε ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.
569

  

 Χζηφζν ε Αλαηνιία παξακέλεη αθφκε θαη ζήκεξα κηα πεξηνρή ζε κεγάιν 

βαζκφ αλεμεξεχλεηε. Μέρξη πξφζθαηα εζεσξείην κηα πεξηνρή-γέθπξα, πνπ επέηξεπε 

ηε δηέιεπζε αλζξψπσλ, πξντφλησλ θαη ηδεψλ, φισλ ησλ λέσλ πνιηηηζκηθψλ 

θαηλνηνκηψλ (κφληκε θαηνίθεζε, εμεκέξσζε θπηψλ θαη δψσλ) απφ ηε Μεζνπνηακία 

θαη ηελ Δχθνξε Ζκηζέιελν πξνο ηελ Δπξψπε.
570

 Ζ ζχγρξνλε έξεπλα επηθεληξψλεηαη 

θπξίσο ζηε Νενιηζηθή Πεξίνδν θαη ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, ελψ ε κειέηε ηεο 

Υαιθνιηζηθήο πεξηφδνπ πζηεξεί.
571

 Παξάιιεια, ε Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή, ε 

Δπηπαιαηνιηζηθή θαη ε Μεζνιηζηθή πεξίνδνο έρνπλ ειάρηζηα εξεπλεζεί, κε εμαίξεζε 

θάπνηεο ζέζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηάιεηαο  θαη ηνπ Amuq.
572

 

Σαθέο ζε αγγεία ζηελ Αλαηνιία ζηε Νενιηζηθή πεξίνδν θαη ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ 

(Υάξηεο 3-5) 

Πξψηκνη εγρπηξηζκνί αλαθέξνληαη απφ ηελ Καππαδνθία. Γηα παξάδεηγκα, λενιηζηθή 

ηαθή βξέθνπο ζε αγγείν αληρλεχηεθε θάησ απφ ην δάπεδν θηεξίνπ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ 

Tepecik.
573

  Αλαιφγσο, ζηελ πξψηκε Υαιθνιηζηθή ζέζε Kӧṣk Hӧyük ηαθέο λενγλψλ, 

βξεθψλ θαη παηδηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο θάησ απφ ηα θηήξηα ζε ιάθθνπο ή 

ζε αγγεία, ελψ θεξακεηθή, εηδψιηα, πξψηκεο ζθξαγίδεο θαη θνζκήκαηα ζπλφδεπαλ 

ηνπο λεθξνχο.
574

  

 Μαξηπξίεο ηαθψλ ηεο χζηεξεο Υαιθνιηζηθήο ζε αγγεία ππάξρνπλ απφ ηελ 

πεξηνρή ηνπ Πφληνπ: ζην Ḉamlibel Tarlaṣ θάησ απφ ην δάπεδν νηθηψλ, ήξζαλ ζην 

                                                             
567 Düring 2011, 24. 
568 π. π.,24- 25. 
569 π. π., 26- 27. Μέρξη ηφηε ήηαλ επξέσο απνδεθηφ φηη ε Μηθξά Αζία Β ηεο νξνζεηξάο ηνπ Σαχξνπ 

δελ θαηνηθήζεθε πξηλ ην 3500 π.Υ. 
570 π. π., 27. 
571 π. π., 29. 
572

 Απηφζη. 
573 π. π., 150. 
574 π. π., 152. 
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θσο ηξεηο παηδηθέο ηαθέο, νη δχν απφ απηέο ζψδνληαη ζε αγγείν 
575

· ζην ζηξψκα 13 

ηνπ Aliṣar, θάησ απφ έλα θηήξην, βξέζεθαλ έμη ηαθέο, δχν ελειίθσλ θαη ηεζζάξσλ 

παηδηψλ ζε ιάθθνπο, ζε αγγεία ή ζε ιίζηλα ή μχιηλα «θηβψηηα».
576

 

 ηελ πεξηνρή ησλ Ληκλψλ ζηε ΝΓ Αλαηνιία, ζηελ εγθαηάζηαζε Kuruḉay 6 

αληρλεχηεθαλ 50 αθηέξηζηεο παηδηθέο ηαθέο ζε αγγεία (χζηεξε Υαιθνιηζηθή): έλα ή 

δχν ηέηνηα αγγεία βξέζεθαλ θάησ απφ ηηο γσλίεο δσκαηίσλ ζρεδφλ ζε φια ηα ζπίηηα· 

πεξίπνπ ηα κηζά παηδηά ήηαλ λενγλά θαη ηα ππφινηπα κηθξφηεξα απφ ηεζζάξσλ 

εηψλ.
577

 

Ο χζηεξνο Υαιθνιηζηθφο νηθηζκφο Tarsus-Gӧzlükule ζηελ Κηιηθία απέδσζε 

13 extra muros ηαθέο, πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο, θπξίσο ζε αγγεία. Πεξηείραλ 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο λεθξνχο, παηδηά θαη ελήιηθεο, ελίνηε κε αγγεία σο 

θηεξίζκαηα.
578

    

 Απφ ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ Η (3000-2600 π.Υ.) ειάρηζηα 

λεθξνηαθεία είλαη γλσζηά ζηε δπηηθή Αλαηνιία, φια φκσο κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηε ζπγρξνληθή ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηάθσλ (π.ρ. εληαθηαζκνχο ζε ιάθθνπο, ζε 

ιίζηλνπο θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο θαη ζε πίζνπο εθηφο νηθηζκψλ).
579

 

Ζ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ ΗΗ (2600-2300 π.Υ.) ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

εκθάληζε πνιπάξηζκσλ λεθξνηαθείσλ- θάπνηα ζα πξέπεη, φκσο,  λα πξνυπήξραλ απφ 

ηελ ΠΔΥ Η- κεηαμχ άιισλ, ζην Babakӧy, Bakla Tepe, Demircihüyük-Sariket, 

Harmanӧren-Gӧndürle Hӧyük, Iasos, Ilηpηnar, Kaklηk-Mevkii, Karataṣ-Semayük, 

Küḉükhüyük θαη Yortan.
580

 Κάπνηα πεξηείραλ εθαηνληάδεο ηαθέο (απηφ ζην 

Demircihüyük-Sariket, γηα παξάδεηγκα, απέδσζε 500 ηαθέο) ζε ιάθθνπο, ζε 

θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο αιιά ζπλήζσο ζε πίζνπο. Ζ πηζνηαθή γίλεηαη πιένλ ν 

απνθιεηζηηθφο ηξφπνο ηαθήο ζηε δπηηθή Αλαηνιία φπνπ κεγάινη «νηθνγελεηαθνί» 

πίζνη πεξηέρνπλ 6-8 άηνκα ζε δηαδνρηθέο ηαθέο, ελψ ζψδνληαη θαη κηθξά αγγεία γηα ηα 

βξέθε. 

ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ ΗΗΗ (2300-2000 π.Υ.) ηνπνζεηνχληαη νη 

«βαζηιηθνί ηάθνη» ηνπ Alaca Hӧyük ζηελ ΒΑ θεληξηθή Αλαηνιία: κε 14 

                                                             
575

 Düring 2011, 238. 
576 π. π., 240. Γχν απφ απηέο πεξηείραλ νξγαληθά θαηάινηπα, φπσο χθαζκα θαη δέξκα, κάιινλ απφ ην 

έλδπκα ησλ λεθξψλ, ελψ ζηα θηεξίζκαηα αλήθαλ ράιθηλα πεξηβξαρηφληα, πεξφλεο θαη κηα ζθξαγίδα.  
577 π. π., 228. 
578 π. π., 252. 
579 Massa and Şahoğlu 2011, 167. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ θεληξηθή Αλαηνιία, αιιά θαη 

αλαηνιηθφηεξα, ελψ εθηφο δπηηθήο Αλαηνιίαο νη πεξηζζφηεξεο ηαθέο γίλνληαλ εληφο ησλ νηθηζκψλ, ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηάθσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ειηθία θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ λεθξψλ. 
580 Düring 2011, 278-280. 
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ιηζνπεξίθιεηζηνπο θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο ζπλήζσο κε έλα θαη ελίνηε κε δχν ή θαη 

ηξία άηνκα.
581

 Οη ηάθνη θαιχπηνληαλ κε μχια θαη θιαδηά, πάλσ ζηα νπνία 

ηνπνζεηνχληαλ ππνιείκκαηα δψσλ, πξνζθνξέο ή θαηάινηπα λεθξνδείπλσλ, θαη 

πεξηειάκβαλαλ σο θηεξίζκαηα φπια, αλζξσπφκνξθα θαη δσφκνξθα εηδψιηα, 

κεηαιιηθά θαη πήιηλα αγγεία θαη θνζκήκαηα.
582

 

ηε ΝΑ Αλαηνιία ηεο ίδηαο επνρήο καξηπξνχληαη ηαθέο ζε απινχο ιάθθνπο, 

ζε ζαιακνεηδείο ηάθνπο κε πινχζηα επξήκαηα, ζε αγγεία, ζε θηβσηηφζρεκνπο θαη ζε 

ιαθθνεηδείο ηάθνπο.
583

 Πξνο ηα ηέιε ηεο πεξηφδνπ επηβηψλνπλ κνλάρα νη εληαθηαζκνί 

ζε ιάθθνπο, ζε θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο θαη ζε αγγεία, ελψ θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο 

νη θαχζεηο.
584

 Δπίζεο, ε πνηθηιία θαη ε πνηφηεηα ησλ κεηαιιηθψλ θηεξηζκάησλ πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηηο αξρέο ηεο ΠΔΥ ΗΗΗ θαίλεηαη λα εμαζζελεί πξνο ηα ηέιε ηεο 

πεξηφδνπ. 

ε γεληθέο γξακκέο, βηβιηνγξαθηθφ ελδηαθέξνλ ζεκεηψλεηαη γηα ηηο ηαθηθέο 

πξαθηηθέο ηεο ΠΔΥ ζηελ Αλαηνιία, ηδηαίηεξα ηε δπηηθή. Δηδηθφηεξα, ζηε δπηηθή 

Μηθξά Αζία ηα λεθξνηαθεία είλαη extramuros, ζπρλά ζηελ πιαγηά ιφθνπ θνληά ζηνλ 

νηθηζκφ.
585

 ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη ηάθνη νξγαλψλνληαη ζε ζεηξέο θαη θέξνπλ 

ζήκαηα, κε κφλε εμαίξεζε ηα λενγέλλεηα θαη ηα βξέθε έσο ελφο έηνπο πνπ ζάβνληαη 

αθηέξηζηα θάησ απφ ην δάπεδν νηθηψλ. Ζ δηαθνξεηηθή απηή πξαθηηθή ζα κπνξνχζε 

λα νθείιεηαη ζην πςειφ πνζνζηφ βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο ζηηο πξντζηνξηθέο 

θνηλφηεηεο ηεο Αλαηνιίαο (ζην Karataṣ ην 30% ηνπ πιεζπζκνχ πέζαηλε ζηελ ειηθία 

ηνπ πξψηνπ έηνπο). Ο λεθξφο ζαβφηαλ ζε εκβξπαθή ζέζε, ζην έλα πιεπξφ κε ην 

θεθάιη ζηα Α ή ηα ΝΑ- ίζσο ζε ζπλάθεηα κε ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ. Γηα λα πεηχρνπλ 

ηελ εκβξπαθή ζηάζε κάιινλ έδελαλ ηνλ λεθξφ (π.ρ. κε θπηηθέο ίλεο;) πξηλ επέιζεη ε 

λεθξηθή αθακςία. ηελ πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηαθψλ ηα νζηά ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ελνίθνπ κεηαθηλνχληαλ πξνο ηε βάζε ηνπ αγγείνπ γηα λα ρσξέζεη ε λέα ηαθή, 

δηαθνξεηηθά δηαηεξνχληαλ κνλάρα ην θξαλίν θαη ηα καθξά νζηά, θαη ν ππφινηπνο 

ζθειεηφο ζαβφηαλ εθηφο ηάθνπ.
586

 

Οη λεθξνί ζπλνδεχνληαλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα αληηθείκελα, ζπλήζσο πήιηλα 

αγγεία θαη ζθεχε πηζαλφλ κε πξνζθνξέο ηξνθήο ή πφζεο, αιιά θαη θνζκήκαηα θαη 

                                                             
581

 Steadman 2011, 246. 
582 Απηφζη. 
583 Ӧkse 2011, 273. 
584 π. π., 275. 
585

 Massa and Şahoğlu 2011, 165. 
586 π. π., 166. 
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ελδχκαηα, εξγαιεία, βειφλεο, πειέθεηο θ.ιπ.
587

 Σα κηθξά παηδηά ζάβνληαλ θαηά 

θαλφλα ρσξίο θηεξίζκαηα· φηαλ ήηαλ θηεξηζκέλα, είραλ θνζκήκαηα, θνπδνπλίζηξεο, 

ζήιαζηξα, θαη κηθξά καξκάξηλα ή πήιηλα εηδψιηα.
588

 Ζ ηνπνζέηεζε φπισλ ζε 

ελήιηθεο άλδξεο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο ΠΔΥ θαη πξνδίδεη πηζαλφλ κηα αχμεζε ηεο 

έληαζεο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ή θαη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, αθνχ ζεκάδηα 

ηξαπκαηηζκψλ απφ φπια έρνπλ παξαηεξεζεί ζε αλδξηθνχο ζθειεηνχο ζε φιε ηελ 

Αλαηνιία.
589

 Απηά εκθαλίδνληαη θπξίσο ζην θξαλίν ή ζηα θφθθαια ησλ ρεξηψλ, θαη 

έρνπλ πξνθιεζεί θπξίσο απφ ρηππήκαηα πειέθεσλ. ην Karataṣ θαη ζην 

Demircihӧyük παξαηεξνχληαη πεξίπνπ ζην 10% ησλ ελήιηθσλ αλδξψλ, ελψ ζην 

Ikiztepe ην πνζνζηφ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν.
590

 

Σαθηθέο ηειεηνπξγίεο αλαθέξνληαη ζπάληα, ίζσο θαη εμαηηίαο ηεο ειιεηπνχο 

έξεπλαο ζηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο ησλ λεθξνηαθείσλ. Χζηφζν, ζην α΄ κηζφ ηεο 

3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. ζην Bakla Tepe πίζνη θάζεηα ηνπνζεηεκέλνη δίπια ζηνπο 

θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο ίζσο δείρλνπλ δξαζηεξηφηεηεο απνζήθεπζεο; κεηά ηελ 

ηαθή.
591

 Δλψ ζηελ ίδηα ζέζε ηελ χζηεξε ΠΔΥ, πνιιέο πηζνηαθέο ζπλνδεχνληαλ απφ 

πξφρνπο θαη θχπειια ηχπνπ tankard ηνπνζεηεκέλα έμσ απφ ηνπο ηάθνπο, πνπ πηζαλφλ 

ππνδειψλνπλ πξνζθνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ ηαθηθή δηαδηθαζία. Δμάιινπ, 

ιάθθνο έμσ απφ ην λεθξνηαθείν πνπ πεξηείρε θακέλα νζηά δψσλ θαη πνιιά 

ιεπηφηερλα αγγεία πφζεο θαη ζεξβηξίζκαηνο, ζεσξήζεθε σο ηδηαίηεξνο κάιινλ 

ηειεηνπξγηθφο ρψξνο.
592

  

Ζ Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (2000-1700/1650 π.Υ.) ζηελ Αλαηνιία ζπκπίπηεη 

κε ηελ ίδξπζε αζζπξηαθψλ εκπνξηθψλ ζηαζκψλ (ησλ ιεγφκελσλ kārum θαη ησλ 

κηθξφηεξσλ wabartums) ζηηο ηζρπξφηεξεο νηθνλνκηθά πφιεηο ηεο θεληξηθήο 

Αλαηνιίαο, κε πην ζεκαληηθή ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην Kaniš, ην ζεκεξηλφ 

Kültepe.
593

 Σα αξρεία πνπ δηαηεξνχζαλ δείρλνπλ έλαλ πνιηηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ζηηο 

αξρέο ηεο 2
εο

 ρηι. π.Υ. ζε πεξηζζφηεξεο κηθξέο νρπξσκέλεο πφιεηο-θξάηε, ή ζε 

εδαθηθά θξάηε κε πξσηεχνπζα θαη πνιιά ρσξηά, πνπ άιινηε ζπγθξνχνληαλ θαη 

άιινηε ζπλαζπίδνληαλ. Φνξείο ηεο εμνπζίαο ήηαλ ν εθάζηνηε βαζηιηάο θαη κεγάινο 

                                                             
587 Massa and Şahoğlu 2011, 166. 
588 Απηφζη. 
589 Απηφζη. 
590

 Απηφζη. 
591 Απηφζη. 
592 Απηφζη. 
593 Michel 2011, 313- 329. 
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αξηζκφο αμησκαηνχρσλ- γηα ηνπο ηειεπηαίνπο έρνπλ αλαγλσξηζηεί πελήληα επίζεκνη 

ηίηινη. 

ηνπο Αζζχξηνπο εκπφξνπο απνδίδνληαη ζεκαληηθέο θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ επεξέαζαλ ηνπο ηνπηθνχο πιηθνχο πνιηηηζκνχο, π.ρ. intra 

muros ηαθέο ησλ λεθξψλ θάησ απφ ηα δάπεδα ησλ νηθηψλ ηνπο, λέεο θεξακεηθέο 

παξαδφζεηο, άιιεο κνξθέο κηθξνηερλίαο (θπξίσο νη θπιηλδξηθέο ζθξαγίδεο).
594

 ηηο 

ηαθηθέο πξαθηηθέο ηεο πεξηφδνπ επηβηψλνπλ νηθείνη παιαηφηεξνη ηχπνη, δειαδή νη 

ηαθέο ζε ιάθθνπο, ζε θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο θαη ζε αγγεία. Ζ δπηηθή Αλαηνιία 

εγθαηαιείπεη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ πίζνπ, ελψ ραξαθηεξηζηηθή ζεσξείηαη ε 

εκθάληζε ηεο θαχζεο θαη ε παξάιιειε ρξήζε ηεο ζε λεθξνπφιεηο. 

Ζ Όζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (1700/1650- 1200/1180 π.Υ.) ζπκπίπηεη κε ηελ 

ίδξπζε ηνπ θξάηνπο ησλ Υεηηαίσλ ζηελ θεληξηθή Αλαηνιία, ελψ θαη ζηε δπηηθή 

Αλαηνιία θηινμελήζεθαλ δηαθνξεηηθά θξάηε θαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο, κε 

ηζρπξφηεξε κηα νκάδα βαζηιείσλ πνπ αλαθέξνληαη σο Arzawa ζηα ρεηηηηηθά θείκελα 

θαη είραλ εγθαηαζηαζεί ζε κεγάια ηκήκαηα ηεο Αλαηνιίαο απφ ηηο αξρέο ηεο 2
εο

 

ρηιηεηίαο π.Υ., άιινηε σο ππνηειείο θαη άιινηε σο ζπλαζπηζκέλνη ερζξνί ηνπ 

Μεγάινπ Βαζηιηά ησλ Υεηηαίσλ.
595

  

Σν ρεηηηηηθφ βαζίιεην αλαπηχρζεθε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ εκπνξηθνχ 

δηθηχνπ ησλ Αζζπξίσλ.
596

 Δθηεηακέλεο ππξθαγηέο ζε πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο 

θαλεξψλνπλ κηα δχζθνιε πεξίνδν γλσζηή θαη απφ ηηο επηγξαθέο ζηε ζθελνεηδή 

γξαθή θαη καξηπξνχλ ηελ πάιε ησλ νκάδσλ ηεο επνρήο πξηλ ηελ ηειηθή αλάδπζε ηνπ 

βαζηιείνπ ησλ Υεηηαίσλ. 

Ο αξηζκφο ησλ γλσζηψλ ρεηηηηηθψλ ηαθψλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο, θαη 

εγγξάθεηαη θπξίσο ζηελ πεξίνδν ηνπ Παιαηνχ Υεηηηηηθνχ Βαζηιείνπ (1650-1500 

π.Υ), κηα έιιεηςε πιεξνθνξηψλ πνπ εκπνδίδεη ηελ αλίρλεπζε ησλ ηφηε ζξεζθεπηηθψλ 

θαη ελ γέλεη πλεπκαηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ Υεηηαίσλ.
597

 Οη Υεηηαίνη 

έζαβαλ ηνπο λεθξνχο ηνπο ζε λεθξνηαθεία εθηφο ηνπ νηθηζκνχ- κφλν πεξηζηαζηαθέο 

είλαη νη intramuros ηαθέο παηδηψλ, θαη, γεληθά, δελ παξαηεξείηαη αζπλέρεηα ησλ 

                                                             
594 Michel 2011, 313-329. Ζ αλαρψξεζή ηνπο ήηαλ ίζσο ην απνηέιεζκα δηελέμεσλ αλάκεζα ζηα 

δηάθνξα θέληξα. Φεχγνληαο πήξαλ καδί ηνπο θαη ηε γξαθή, πνπ ζα μαλαεκθαληζηεί κε δηαθνξεηηθή 

κνξθή ζηελ θεληξηθή Αλαηνιία κεηά απφ έλαλ αηψλα κε ηνπο Υεηηαίνπο. 
595 Bryce 2011, 373-374. ην θιίκα απηφ αλαζθάιεηαο ζπλέβαιαλ θαη νη θάηνηθνη ηεο Ahhiyawa 

(Αραηνί;) πνπ κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηε Milawata (Μίιεην) απνηέιεζαλ ζπλερή πεγή 

απνζηαζεξνπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ Υεηηαίσλ κε ηα βαζίιεηα ηεο δπηηθήο Αλαηνιίαο- νη εθεί ρψξεο  

Maša θαη Karkiša παξέκεηλαλ εθηφο ηνπ ειέγρνπ ησλ Υεηηαίσλ. 
596 Seeher 2011, 378. 
597 π. .π., 388. 
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ηαθηθψλ εζίκσλ ζε ζρέζε κε εθείλα ηεο ΠΔΥ. Οη λεθξνί, δειαδή, ζάβνληαλ ζπλήζσο 

ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε κέζα ζε πίζνπο, ζε θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο, ζε ιάθθνπο 

νξηνζεηεκέλνπο κε ή ρσξίο πέηξεο, θάησ απφ ζξαχζκαηα αγγείσλ. Δίλαη θηεξηζκέλνη 

κε έλα ή πεξηζζφηεξα αγγεία, θπξίσο πξφρνπο, θαη θάπνην αθφκα αληηθείκελν απφ 

κέηαιιν ή πειφ ή νζηφ.
598

 Κάπνηα λεθξνηαθεία απέδσζαλ κνλάρα εληαθηαζκνχο, 

ελψ ζε άιια ππεξηεξνχλ νη θαχζεηο (Boğazkӧy, Ilηca).
599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
598 Seeher 2011, 388. Οη ηαθέο ζε εθηεηακέλε ζηάζε πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο Kazankaya 

θαη Aliṣar Hӧyük- ζηε ΒΑ θεληξηθή Αλαηνιία- απνηεινχλ εμαίξεζε. 
599

 π. π., 404. Δμάιινπ, ε λφηηα Αλαηνιία ζψδεη ειάρηζηα λεθξνηαθεία ηεο ΤΔΥ, ζπλήζσο κε extra 

muros εληαθηαζκνχο θαη θαχζεηο. 
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Σαθέο ζε αγγεία ζηελ Αλαηνιία ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (Υάξηεο 5) 

Γηακέρηζκα Αηγαίοσ. Δπαρτία κύρλες. 

Ζ εγθαηάζηαζε Bakla Tepe, ζηελ πεδηάδα ηνπ Menderes, λφηηα ηεο κχξλεο, 

θαηνηθήζεθε απφ ηελ χζηεξε Υαιθνιηζηθή πεξίνδν έσο θαη ην ηέινο ηεο ΠΔΥ.
600

 Ο 

νηθηζκφο ηεο ΠΔΥ Η είλαη νρπξσκέλνο θαη ζηα αλαηνιηθά ζψδεη νρπξσκαηηθή; ηάθξν, 

ελψ ην λεθξνηαθείν αλαπηχζζεηαη ζηα Α, ΒΑ θαη ΝΑ ηνπ, ζηελ πεξηνρή ηεο χζηεξεο 

ραιθνιηζηθήο εγθαηάζηαζεο.
601

 Ζ λεθξφπνιε απέδσζε 40 πεξίπνπ ηάθνπο, θπξίσο κε 

εληαθηαζκνχο ζε απινχο ιάθθνπο, αιιά θαη ζε θηβσηηφζρεκνπο πνπ ήηαλ ζπλήζσο 

παηδηθνί θαη ζε πίζνπο (Δηθ. 176). 

Δθηφο απφ θάπνηεο παηδηθέο ηαθέο, φινη νη ηάθνη βιέπνπλ ζηα Α, κε ηνλ λεθξφ 

ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε, ζπλήζσο ζην δεμί πιεπξφ.
602

 Οη ειάρηζηνη θηβσηηφζρεκνη 

ηάθνη ελειίθσλ θαη νη πηζνηαθέο απέδσζαλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ λεθξφ, θαη πεξηείραλ 

ζπλήζσο νζηά πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ ζε δηαδνρηθέο ηαθέο. Οη ιάθθνη απέδσζαλ 

έλα κνλάρα λεθξφ, θαη ήηαλ νη πινπζηφηεξα θηεξηζκέλνη- πάλσ ζην ζψκα ή ζην 

θεθάιη ή ηα πφδηα. Καη ζηνπο ηξεηο ηχπνπο ηαθψλ ην δάπεδν θαιππηφηαλ κε άκκν θαη 

ζπφξνη δεκεηξηαθψλ ζθνξπίδνληαλ πάλσ ζηνλ λεθξφ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

λεθξνηαθείνπ είλαη νη κεγάινη πίζνη κε πέηξεο πνπ ηνπνζεηνχληαη θάζεηα δίπια ζηνπο 

θηβσηηφζρεκνπο. ψδνπλ κνλάρα ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπο. ηελ επνρή ρξήζεο ηνπ 

λεθξνηαθείνπ ζα ήηαλ αζθαιψο νξαηνί θαη ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο ζήκαηα θαη ζα 

ζπκκεηείραλ ζε ηαθηθέο θαη κεηα-ηαθηθέο ηειεηνπξγίεο. 

Ο νηθηζκφο ηνπ Bakla Tepe εγθαηαιείπεηαη ζηα ηέιε ηεο ΠΔΥ Η, φηαλ ίζσο νη  

θάηνηθνί ηνπ κεηαθηλήζεθαλ ζην γεηηνληθφ Lembertepe, θαη μαλαθαηνηθείηαη ηελ 

χζηεξε ΠΔΥ ΗΗ-πξψηκε ΠΔΥ ΗΗΗ, φηαλ έρεη έλα εθηεηακέλν λεθξνηαθείν 200 πεξίπνπ 

ηάθσλ θπξίσο κε ηαθέο ζε πίζνπο θαη άιια αγγεία- θαη ειάρηζηεο ζε ιάθθνπο (Δηθ. 

177).
603

 

ινη νη πίζνη βιέπνπλ ζηα Α, θαη είλαη ζπλήζσο ζθξαγηζκέλνη κε κεγάιεο 

ιίζηλεο πιάθεο ή πέηξεο. Απέδσζαλ απφ έλαλ κέρξη ηέζζεξηο λεθξνχο, θαη ζε κηα 

πεξίπησζε έμη άηνκα, φινπο ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε. Κάζε λέα ηαθή πξνυπφζεηε ηελ 

κεηαθίλεζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη ησλ θηεξηζκάησλ ηεο ζην πιάη ή πξνο ηε βάζε ηνπ 

πίζνπ. Απαλζξαθσκέλα δεκεηξηαθά αλαγλσξίζηεθαλ ζε θάπνηεο ηαθέο. 
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Μέζα ζηνλ πίζν, ή ζπαληφηεξα κπξνζηά απφ ην ζηφκηφ ηνπ, βξέζεθαλ 

θεξακεηθή (αλζξσπφκνξθα θαη δσφκνξθα αγγεία γηα ζπνλδέο, δέπαο ακθηθχπειινλ, 

θχπειια ηνπ ηχπνπ tankard, ππμίδεο κε ηα πψκαηά ηνπο, κηθξέο ηζαγηέξεο, 

ξακθφζηνκεο πξφρνη), κεηαιιηθά θηεξίζκαηα (εγρεηξίδηα, καραίξηα, μπξάθηα, 

πειέθεηο, πεξφλεο, δαρηπιίδηα, βξαρηφιηα), πήιηλα ζθνλδχιηα, ιίζηλεο ράλδξεο.
604

 Ζ 

πινπζηφηεξε ηαθή ηεο λεθξφπνιεο αλήθεη ζε κηα ελήιηθε γπλαίθα (;) πνπ είρε 

ππνζηεί ηξππαληζκφ θαη έρεη ζαθηεί ζην δεμί πιεπξφ κέζα ζ’ έλαλ πνιχ κεγάιν πίζν 

(Δηθ. 178). πλνδεπφηαλ απφ έλαλ κεηαιιηθφ πέιεθπ, έλα μπξάθη, κηα πεξφλε 

ελδχκαηνο, κηθξή πνζφηεηα ιεπηφηερλεο θεξακεηθήο, θαη κηα νζηέηλε πηελφζρεκε 

ζθξαγίδα. Σε κνλαδηθή γλσζηή ζθξαγίδα ηνπ λεθξνηαθείνπ, πνπ ηεο απνδίδεη, θαηά 

ηνπο κειεηεηέο, ηδηαίηεξε ζέζε κέζα ζηελ θνηλφηεηα.
605

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ΠΔΥ Η 

ηάθσλ ζεσξείηαη φηη αληηζηνηρεί ζε κηα θνηλφηεηα αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο ηδέεο 

θαη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο πνπ ζπλππήξραλ εηξεληθά, ζε κηα πεξίνδν πνπ ην 

Bakla Tepe δελ είρε πνιιέο επαθέο κε ηελ θεληξηθή Αλαηνιία. Μεηά ην θελφ 

θαηνίθεζεο, ε θαηάζηαζε αιιάδεη αλ θαη ε λέα νκάδα πνπ εγθαζίζηαηαη 

ελζηεξλίδεηαη ηηο παιαηφηεξεο ηαθηθέο παξαδφζεηο θαη ίζσο θαη ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο φπσο δείρλεη ε ζρεδφλ γεληθεπκέλε πξαθηηθή ηεο πηζνηαθήο. Σα ηφηε 

θηεξίζκαηα θαλεξψλνπλ, επίζεο, ζηελφηεξεο ζρέζεηο κε ηελ θεληξηθή Αλαηνιία.
606

 

ηελ εγθαηάζηαζε ζην Ulucak Hӧyük, αλαηνιηθά ηεο κχξλεο, αλαθαιχθζεθαλ 

νηθηζκφο, θαη 150κ. ΝΑ ηνπ, λεθξνηαθείν ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ (Δηθ. 179), κε 

ρξήζε ηελ ΠΔΥ ΗΗ θαη ηε ΜΔΥ. 

 ηελ ΠΔΥ αλήθνπλ 12 ηαθέο ζε πίζνπο πάλσ ζε βνηζαισηή επηθάλεηα (Δηθ. 

180).
607

 Σα ηαθηθά αγγεία έρνπλ χςνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 0,85κ. κέρξη 1,50κ. θαη ην 

ζηφκηφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα Α ή ΝΑ, ελίνηε ζθξαγηζκέλν κε πέηξεο θαη ζε 

κηα πεξίπησζε θαιπκκέλν κε πέηξεο θαη ζξαχζκαηα αγγείσλ. Απφ ηα ειάρηζηα νζηά 

πνπ ζψδνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ πίζσλ θαίλεηαη φηη νη λεθξνί ήηαλ ζε ζπλεζηαικέλε 

ζηάζε. Έλα ηαθηθφ αγγείν (Δηθ. 181) βξέζεθε γεκάην κε πέηξεο θαη πνιχ ιίγα νζηά, 

κηα ίζσο ζπκβνιηθή πξαθηηθή θαηά ηνπο εξεπλεηέο.
608

 Απφ ηα πνιχ πεξηνξηζκέλα 
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θηεξίζκαηα ηεο ΠΔΥ ζην Ulucak Hӧyük αλαθέξνληαη δχν αζεκέληα δαρηπιίδηα θαη 

έλα φζηξαθν ζε κηα γπλαηθεία ηαθή θαη έλα ζθνληχιη ζε κηα άιιε. 

 Οη 21 ηαθέο ηεο ΜΔΥ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε κε εθείλεο ηεο ΠΔΥ (Δηθ. 

182) θαη εγγξάθνληαη φιεο ζε ηαθηθά αγγεία ηξηψλ ηχπσλ: πίζνπο κε χςνο 1,60-0,70, 

πηζνεηδή αγγεία κε χςνο 0,70-0,40 θαη άιια βξαρχηεξα απφ 0,40.
609

 Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ αγγείσλ δελ είλαη ηψξα νκνηφκνξθνο (ΝΑ, Α, ΒΓ, θαη Γ), ελψ 

κεγάιε επίπεδε πέηξα ζθξάγηδε ηα πεξηζζφηεξα αγγεία. Οη λεθξνί ζάβνληαλ ζε 

ζπλεζηαικέλε ζηάζε θαη καξηπξνχληαη κφλν ηξεηο πεξηπηψζεηο πεξηζζφηεξσλ 

ηαθψλ, φηαλ ηα νζηά ησλ εθάζηνηε πξνεγνχκελσλ κεηαθηλνχληαλ πξνο ηε βάζε ηνπ 

πίζνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ε εχξεζε δχν ζθειεηψλ ηνλ έλαλ αληίθξπ ζηνλ άιιν, 

θαζψο θαη ηέζζεξα ηεθξνδφρα αγγεία πνπ δείρλνπλ θαχζεηο ελειίθσλ θαη παηδηψλ. Οη 

παηδηθέο ηαθέο ήηαλ κάιηζηα ζπγθεληξσκέλεο φιεο καδί ζην λεθξνηαθείν.
610

 

Διάρηζηνη ηάθνη απέδσζαλ θηεξίζκαηα: θπξίσο θεξακεηθή θαη θνζκήκαηα (δχν 

ράιθηλα βξαρηφιηα, έλα δαρηπιίδη, αζεκέληα ελψηηα). Αγγεία πνπ βξέζεθαλ δίπια ζε 

λεθξνχο πεξηείραλ ίζσο ηξνθή θαη πγξά γηα απηνχο.
611

 

Σν λεθξνηαθείν ζην Yortan (ΠΔΥ ΗΗ), ζηελ πεδηάδα ηνπ Κάηθνπ πνηακνχ ζηε ΒΓ 

Σνπξθία, αλαζθάθεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα απφ ηνλ Γάιιν κεραληθφ Paul 

Gaudin θαη απνθάιπςε κεγάινπο πίζνπο (κέρξη 2κ.), κε ην ζηφκην πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζηα Α, ζθξαγηζκέλν κε κεγάιεο πιάθεο.
612

 Σα βξέθε θαη ηα παηδηά ηνπνζεηνχληαλ ζε 

κηθξφηεξα αγγεία, ελψ φινη ζάβνληαλ ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε, θηεξηζκέλνη θπξίσο 

κε πξνρπηηθά αγγεία θαη ζπαληφηεξα κε θηάιεο- ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηα ηαθηθά 

αγγεία ζψδνπλ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο λεθξνχο. 

Γηακέρηζκα Αηγαίοσ. Δπαρτία Afyonkarahisar. 

ην λεθξνηαθείν ηεο ζέζεο Kusura (ΠΔΥ Η), ηα ηαθηθά αγγεία ππεξηεξνχλ ησλ ηαθψλ 

ζε ιάθθνπο θαη ζε θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο.
613

 Πξφθεηηαη γηα έλα νξγαλσκέλν 

λεθξνηαθείν κε ηέζζεξηο πηζνηαθέο, ηξεηο ςεπδνπηζνηαθέο (φηαλ ν πίζνο δηρνηνκείηαη 

θαηά κήθνο θαη ην έλα ηκήκα ζθεπάδεη ην λεθξφ ζψκα), θαη κηα ηαθή θάησ απφ 

ζξαχζκα πίζνπ. Σν χςνο ησλ αγγείσλ θπκαίλεηαη απφ 1,00 κέρξη 1,40, ην θεθάιη 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα Γ, βξίζθεηαη δειαδή πξνο ηε βάζε ηνπ πίζνπ. Οη ηαθέο 

                                                             
609

 Ḉilingiroğlu et al. 2004, 58. 
610

 π. π., 57-58. 
611

 π. π., 60. 
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 Kiamil 1980. Βι. επίζεο, Mellink 1965, 243. 
613 Wheeler 1974, 418. 
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είλαη αηνκηθέο θαη θηεξηζκέλεο κνλάρα κε θεξακεηθή, θπξίσο κε κηθξά αγγεία φπσο 

θχπειια, πξφρνπο, ζηάκλεο πνπ εληνπίδνληαη ζπλήζσο πίζσ απφ ην θξαλίν. 

Γηακέρηζκα Κεληρηθής Αλαηοιίας. Δπαρτία Eskiṣehir. 

Ζ ζέζε Demircihӧyük, ζηηο Γ παξπθέο ηνπ πςηπέδνπ ηεο θεληξηθήο Αλαηνιίαο, πάλσ 

ζε ζεκαληηθή θπζηθή νδφ πξνο ηε ζάιαζζα ηνπ Μαξκαξά, πεξηιακβάλεη κηθξφ 

νρπξσκέλν νηθηζκφ γηα 100-130 αλζξψπνπο, κε πνιπάξηζκα ζθειεηηθά θαηάινηπα 

παηδηψλ έσο 1 έηνπο.
614

  

Σν λεθξνηαθείν ηνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαγηά ελφο ιφθνπ, 370κ. ΝΓ ηνπ 

νηθηζκνχ (Δηθ. 183) θαη απέδσζε 500 πεξίπνπ ηάθνπο ηεο ΠΔΥ (2700- 2550 π.Υ.). 

Μεηά απφ έλα θελφ 800-900 ρξφλσλ ην λεθξνηαθείν μαλαρξεζηκνπνηήζεθε ηε ΜΔΥ 

ζηελ νπνία αλήθνπλ 80 ηάθνη.
615

 Πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηάθσλ- 

πηζνηαθέο, ιάθθνπο, θηβσηηφζρεκνπο (Δηθ. 184)-, κε επηθξαηέζηεξεο αξηζκεηηθά ηηο 

ηαθέο ζε πίζνπο. Απηέο κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ έλα αγγείν (46,5%) πνπ 

ζθξαγηδφηαλ κε πέηξεο ή ιίζηλεο πιάθεο ή απφ δχν αγγεία (28,6%) ηα νπνία 

αιιεινεπηθαιχπηνληαλ ζην ζεκείν ηνπ ζηνκίνπ.
616

 Ηδηαίηεξε θξνληίδα θαίλεηαη λα 

έδηλαλ ζηελ ζηήξημε ησλ δηπιψλ αγγείσλ θαζψο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο βξέζεθαλ 

πέηξεο ή ζξαχζκαηα αγγείσλ θάησ θαη γχξσ ηνπο.
617

 Οη πίζνη δελ μεπεξλνχλ ηα 1,30 

χςνο θαη ηα 0,60 δηάκεηξν (Δηθ. 185).
618

 Αλάινγνπ κεγέζνπο θαη ζρήκαηνο αγγεία 

απαληψληαη θαη ζηνλ νηθηζκφ, θαη δειψλεη φηη μαλαρξεζηκνπνηήζεθαλ κάιινλ θαη 

ζην ηαθηθφ πεξηβάιινλ. Οη λεθξνί ζάβνληαλ ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε, ζπρλά κε ηα 

ρέξηα ζην ζηήζνο ή ζην πξφζσπν. 

Κάζε ηάθνο είρε θαίλεηαη έλαλ κφλν λεθξφ, ν νπνίνο ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ζην 

πιάη ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε∙ πεξηζζφηεξεο ηαθέο γεληθά ζπαλίδνπλ θαη ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηαθή ελφο ελήιηθα θαη ελφο παηδηνχ. Μφλν ην 9% ησλ ηαθηθψλ αγγείσλ 

μαλαρξεζηκνπνηήζεθε.
619

 Ζ νζηενινγηθή κειέηε θαηέδεημε φηη ην 95% ησλ γπλαηθψλ 

ηάθεθε ζην αξηζηεξφ πιεπξφ θαη ην 94% ησλ αλδξψλ ζην δεμί.
620

 Σα παηδηά ειηθίαο 

1-11 εηψλ ζάβνληαλ ζε αγγεία θαη ην 45% ησλ ηαθψλ απηψλ δελ απέδσζε 

θηεξίζκαηα.
621

 Έθεβνη ειηθίαο 11-17 εηψλ εληνπίζηεθαλ είηε ζε αγγεία είηε ζε 

                                                             
614 Massa 2014, 73. 
615 π. π., 76. 
616 π. π., 78. 
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 Massa 2014, 78. 
619 π. π., 80. Αληίζεηα, ην 48% ησλ θηβσηηφζρεκσλ ηάθσλ πεξηείρε απφ δχν έσο ηέζζεξηο λεθξνχο. 
620 π. π., 81. 
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απινχο ιάθθνπο, ελψ ελήιηθεο (17-40 εηψλ) θαη ηδηαίηεξα νη κεγαιχηεξνη (40+) ζε 

θηβσηηφζρεκνπο, ζε ιηζνπεξίθιεηζηνπο ιάθθνπο, αιιά θαη ζε κεγάινπο πίζνπο, καδί  

κε πεξηζζφηεξα θηεξίζκαηα, θπξίσο αζεκέληα ή ρξπζά ηέρλεξγα. Οη πινπζηφηεξνη 

ηάθνη αλήθνπλ, θπξίσο, ζε ελήιηθεο άλδξεο, θαη νη άλδξεο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν 

κε ηαθέο ζε ιηζνπεξίθιεηζηνπο ιάθθνπο ή ζε θηβσηηφζρεκνπο. Δλψ, ζπγθεθξηκέλα 

ηαθηθά αληηθείκελα ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο κε ζπγθεθξηκέλε ειηθία ή/θαη 

θχιν: έηζη παηδηά ειηθίαο 1-6 εηψλ ζπλνδεχνπλ θνπδνπλίζηξεο, ζήιαζηξα, πήιηλα ή 

καξκάξηλα εηδψιηα θαη θνζκήκαηα. Δλψ, νη κελ ελήιηθεο άλδξεο θηεξίδνληαη 

ζπλήζσο κε φπια θαη εξγαιεία, νη δε γπλαίθεο δε θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε 

δεδνκέλα ηέρλεξγα.
622

 

ην λεθξνηαθείν ηνπ Sarηket δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο 

ηαθηθψλ ηειεηνπξγηψλ: ειάρηζηα αγγεία απνδίδνληαη βεβαησκέλα ζε απνζέζεηο έμσ 

απφ ηνπο ηάθνπο ή αλάκεζα ζηνπο ιηζνζσξνχο πνπ ηνπο θάιππηαλ, ελψ απνπζηάδνπλ 

ηα νζηά δψσλ, ηα αγγεία πφζεσο ή ηξνθνθαηαλάισζεο.
623

 

Σε ΜΔΥ νη ηαθέο ζην λεθξνηαθείν πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πίζνπο (50%, Δηθ. 

186), ζε θηβσηηφζρεκνπο (27%), θαη ζε απινχο ιάθθνπο (10%), ελψ παξάιιεια 

εκθαλίδεηαη θαη ε πξαθηηθή ηεο θαχζεο (11 πεξηπηψζεηο).
624

 Ζ ζέζε ησλ πίζσλ κέζα 

ζην φξπγκά ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν θάζεηε ηψξα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν. Απνπζηάδνπλ εμάιινπ νη ηαθέο ζε δηπινχο πίζνπο. Γεληθά, νη πίζνη 

απέδσζαλ πεξηζζφηεξεο ηαθέο, έσο θαη ηεζζάξσλ αηφκσλ. Οη λεθξνί ζάβνληαη ζε 

ζπλεζηαικέλε ζηάζε ζην δεμί ή ζην αξηζηεξφ πιεπξφ, κε πξνζαλαηνιηζκφ θπξίσο 

ΝΑ. Κηεξίζκαηα (θπξίσο θεξακεηθή, κεηαιιηθά θνζκήκαηα [ράλδξεο, πεξφλεο, 

δαρηπιίδηα]) εληνπίδνληαη ζπλήζσο εθηφο, θνληά ζην ζηφκην ησλ πίζσλ.
625

  

Γηακέρηζκα Κεληρηθής Αλαηοιίας. Δπαρτία Άγθσρας. 

ην Γφξδηνλ,  ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ αγγάξηνπ, ζηελ θεληξηθή Αλαηνιία, κε 

δεθάδεο ηαθηθνχο ηχκβνπο ηεο Φξπγηθήο πεξηφδνπ, αλαζθάθεθε λεθξνηαθείν ηεο 

ΜΔΥ (ΜΔΥ ΗΗ-ΗΗΗ, 19
νο

 -16
νο

 αηψλαο π.Υ.).
626
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 Massa 2014, 90. 
623 π. π., 78. 
624 Seeher 2000, 179-182. ε ηξεηο κάιηζηα πίζνπο εθηφο απφ ηνλ βαζηθφ εληαθηαζκφ αλαγλσξίζηεθαλ 
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626 Mellink 1956, 1-2. Μαδί βξέζεθαλ ξσκατθφ λεθξνηαθείν, ηαθέο θαη θαχζεηο ηεο Λπδν-Φξπγηθήο 

πεξηφδνπ, ηχκβνη θαη νηθηζκφο ηεο Φξπγηθήο πεξηφδνπ (Απηφζη). 
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Σελ πεξίνδν 1951-1953 αλαζθάθεθαλ απινί εληαθηαζκνί, ηαθέο ζε 

θηβσηηφζρεκνπο θαη ζε πίζνπο πάλσ ζε ραιίθηα ή ζηνλ θπζηθφ βξάρν, αθνινπζψληαο 

ηελ θιίζε ηεο πιαγηάο. Οη εληαθηαζκνί απνηεινχλ κάιινλ ηηο παιαηφηεξεο ηαθέο ζην 

λεθξνηαθείν, απφ φπνπ απνπζηάδνπλ νη θαχζεηο. Αθνινχζεζε κηα πεξίνδνο κε 

πνηθίινπο ηαθηθνχο ηχπνπο, ψζπνπ ππεξίζρπζαλ νη πηζνηαθέο.
627

 Σν ζηφκην 18 απφ 

ηνπο 34 πίζνπο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ΝΑ, ζηνπο ππφινηπνπο κε κηθξέο απνθιίζεηο 

απφ ηνλ ΝΑ άμνλα, ελψ ζηνπο θηβσηηφζρεκνπο θαη ηνπο απινχο εληαθηαζκνχο δελ 

αθνινπζείηαη ν παξαπάλσ θαλφλαο. Ο λεθξφο ζαβφηαλ ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε, ζην 

δεμί, ή ζην αξηζηεξφ ηνπ πιεπξφ- ζε κηα πεξίπησζε, θάησ απφ έλα ζσξφ πέηξεο θαη 

ζε εκη-ζπλεζηαικέλε ζηάζε, δειαδή κε δηπισκέλα κνλάρα ηα πφδηα. Αλαθέξνληαη 

ηξία παξαδείγκαηα δηπιψλ ηαθψλ ζε δηαδνρηθά ηαθηθά επεηζφδηα. 

Σν λεθξνηαθείν παξνπζηάδεη κηα θάπνηα νξγάλσζε, θαζψο νη ηάθνη δελ 

παξεκβαίλνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν. ’ απηφ ζα ζπλέβαιαλ αζθαιψο ζήκαηα, πνπ φκσο 

δελ βξέζεθαλ: ίζσο πάλσ απφ ηνπο εληαθηαζκνχο ππήξρε θάπνηνο κηθξφο ηχκβνο απφ 

ιηζνζσξνχο θαη πάλσ απφ ηνπο πίζνπο απφ ραιίθηα θαη πιίλζνπο.
628

 Πιίλζνη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είηε γχξσ απφ ηνπο πίζνπο είηε ζην χςνο ηνπ ζηνκίνπ γηα ηελ 

θαιχηεξε ζηήξημε ησλ αγγείσλ. Γηαθξίλνληαη ηέζζεξηο ηχπνη πίζσλ: νη απινί 

θεξακηδφρξσκνη (χς. 0,78-1,00) κε κηθξέο ιαβέο θαη θφθθηλν επίρξηζκα πνπ ήηαλ 

απνθιεηζηηθά ηαθηθνί· απηνί κε αλάγιπθεο πηπρψζεηο (χς. 1,06-1,15) πνπ ίζσο 

αλήθνπλ ζηελ νςηκφηεξε θάζε ηνπ λεθξνηαθείνπ
629

· νη πίζνη ηχπνπ κεγάινπ θαη 

κηθξνχ καγεηξηθνχ ζθεχνπο (χς. 0,73-1,05 θαη χς. 0,37- 0,53 αληίζηνηρα)- νη 

ηειεπηαίνη θηινμελνχλ κνλάρα παηδηθέο ηαθέο. 

Οη πίζνη ηνπνζεηνχληαλ πιάγηα πάλσ ζε ραιίθηα ή ζηνλ θπζηθφ βξάρν, θαη 

ήηαλ ζε δχν πεξηπηψζεηο ελ κέξεη ζε ιαμεπηφ ιάθθν, κε ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ην 

ζθξάγηζκά ηνπο, κε πέηξεο, ιίζηλεο πιάθεο ή έλαλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ καδί κε 

πιίλζνπο θαη πειφ.
630

 

ηαλ ππάξρνπλ θηεξίζκαηα, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο θηάιεο ηνπνζεηεκέλεο 

κπξνζηά ζην ζηήζνο ηνπ λεθξνχ, θαζψο θαη ράιθηλεο πεξφλεο θπξίσο απφ ηελ 

πεξηνρή ησλ ψκσλ, θαη άιια κεηαιιηθά θνζκήκαηα (ελψηηα, δαρηπιίδηα, βξαρηφιηα). 

Αλαθέξνληαη, επίζεο, ιίζηλεο ράλδξεο, φζηξεα, ζθνληχιηα θαη πνιπάξηζκνη 

                                                             
627 Mellink 1956, 3-4. 
628 Απηφζη. 
629 π. π., 11. 
630 π. π., 8, 10. 
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αζηξάγαινη πνπ ζπλφδεπαλ ηνπο λεθξνχο ζηελ ηειεπηαία θαηνηθία ηνπο. Έμσ απφ δχν 

πηζνηαθέο, βξέζεθαλ πξνρπηηθά αγγεία κάιινλ γηα ηνπνζέηεζε πξνζθνξψλ.
631

 

Γηακέρηζκα Κεληρηθής Αλαηοιίας. Δπαρτία Yozgat. 

ηνλ νηθηζκφ Aliṣar, ζηελ θεληξηθή Αλαηνιία, εληνπίζηεθαλ intramuros ηαθέο ζε 

αγγεία, ζε θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο, θαη απινί εληαθηαζκνί ζε ιάθθνπο πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ 3
ε
 ρηιηεηία π.Υ.

632
 Απφ ηνπο 49 ηάθνπο, νη 31 είλαη ηαθηθά 

αγγεία, ζηα νπνία ζαβφηαλ βξέθε, παηδηά θαη νη ελήιηθεο άλδξεο- νη ελήιηθεο 

γπλαίθεο θαίλνληαη λα απνθιείνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν. Άλδξεο ζάβνληαλ 

θαη ζε ιάθθνπο ή ζε θηβσηηφζρεκνπο, αιιά δηαθνξεηηθά θηεξηζκέλνη απφ φ,ηη ζηα 

αγγεία. ε απηά κφλν ζπλνδεχνληαλ απφ ράιθηλεο πεξφλεο, πνπ εληνπίδνληαη 

ζπλήζσο ζηνλ άλσ θνξκφ. Οη ράιθηλεο πεξφλεο ζα ζπγθξαηνχζαλ θάπνην είδνο 

ξνχρνπ πνπ ζα θνξνχζαλ ηα κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ηεο θνηλφηεηαο. 

ην Aliṣar ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. παξαηεξνχληαη ηαθέο ζε πίζνπο, ζε 

θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο αιιά θαη ζε απινχο ιάθθνπο θάησ απφ ην δάπεδν ησλ 

νηθηψλ, ρσξίο εκθαλή πξνηίκεζε σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ.
633

 Δκθαλίδεηαη φκσο 

ηψξα, παξάιιεια κε ηε ζπλεζηαικέλε θαη ε εθηεηακέλε ζηάζε ησλ λεθξψλ. 

εκεηψλεηαη, επίζεο, ε εχξεζε ελφο πίζνπ ηνπνζεηεκέλνπ αλάπνδα- θάηη αλάινγν 

παξαηεξήζεθε θαη ζηε ζέζε Kusura, νη πεξηπηψζεηο φκσο απηέο αλαθέξνληαη σο 

κεκνλσκέλεο. 

Γηακέρηζκα Μεζογείοσ. Δπαρτία Αηηάιεηας. 

ην νξνπέδην ηνπ Elmalɩ, 50 κίιηα απφ ηε Ν αθηή ηεο Λπθίαο, ε M.J.Mellink 

αλέζθαςε απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1963 ηελ εγθαηάζηαζε ζην Karataṣ, πνπ βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηα ρσξηά Semayük (ηψξα Bozüyük) θαη Gӧkpɩnar (Δηθ. 187).
634

 Ο νηθηζκφο 

θαηαιακβάλεη ρακειφ χςσκα δηακ. 100κ. θαη ηελ πεξηνρή γχξσ απφ απηφλ. Σα 

λεθξνηαθεία πεξηέβαιαλ ηνλ νηθηζκφ (ζηα Β, Α, ΝΑ, Ν, ΝΓ, θαη ΒΓ ηνπ ιφθνπ) θαη 

ρξνλνινγνχληαη, φπσο θαη απηφο, ζηελ ΠΔΥ ΗΗ, ελψ ππάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο θαη 

γηα ηε ΜΔΥ. ε απηά έρνπλ δνζεί ζπκβαηηθά νλφκαηα αλάινγα ηεο ηνπνγξαθίαο 

ηνπο: ην θχξην λεθξνηαθείν, ην αλαηνιηθφ λεθξνηαθείν, νη ηνκέο 98, 7-8-12, 37. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηαθψλ έγηλε ζε πίζνπο θαη ζε άιια αγγεία, ελψ 

                                                             
631

 Mellink 1956, 8, 11. 
632 Wheeler 1974, 420. 
633

 Mellink 1956, 45- 46. 
634 Mellink 1964, 271. 
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ππάξρνπλ θαη δχν πεξηπηψζεηο απιψλ εληαθηαζκψλ ζε ιάθθνπο θαη κία ζε ρηηζηφ 

ζάιακν. 

1)Σν θχξην λεθξνηαθείν βξίζθεηαη ΝΓ ηνπ ιφθνπ· φιεο νη ηαθέο ηνπ ήηαλ ζε πίζνπο 

θαη ζε άιια κηθξφηεξα αγγεία.
635

 Οη ελήιηθεο ζάβνληαλ ζε κεγάια αγγεία (χς. 0,75-

1,20) κε ιαβέο ζε ζρήκα ζειηάο ή ζε ηεξάζηηνπο πίζνπο (χς. έσο 2κ.) κε απνθχζεηο 

αληί ιαβψλ, ελψ παηδηά θαη λήπηα, ζε κέζνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο αγγεία, θάπνηα 

ζαθέζηαηα απφ ηα νηθηαθά ζθεχε.
636

 

 Οη ηαθηθνί πίζνη είλαη βαξηά αγγεία, κε παρηά ηνηρψκαηα, απνθχζεηο αληί 

ιαβψλ ζηνλ ψκν θαη δηζθνεηδείο βάζεηο, απφ αξθεηά ρνλδξφθνθθν πειφ, θέξνπλ 

εξπζξφ ή θειηδσηφ εξπζξφ επίρξηζκα θαη ελίνηε εγράξαθηεο ηαηλίεο πεξί ηνλ ιαηκφ 

θαη ηνλ ψκν. Γηαθξίλνληαη ζε απηνχο κε χςνο απφ 1,50 κέρξη πάλσ απφ 1,80 θαη πάρ. 

0,06 θαη ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ χςνο απφ 1,00 κέρξη 1,20.
637

 

 Σα αγγεία βξέζεθαλ ζην πιάη κε ειαθξηά θιίζε πξνο ηα πάλσ, κε ηε βάζε 

ηνπο ζε φξπγκα αλνηγκέλν ζηνλ καιαθφ βξάρν θαη ην ζψκα θαη ηνλ ψκν έμσ απφ 

απηφ (Δηθ. 188).
638

 Οη παηδηθέο ηαθέο ζηεξνχληαη νξχγκαηνο.
639

 Σν ζηφκην ησλ 

ηαθηθψλ αγγείσλ έβιεπε ζηαζεξά ζηα Α θαη ζθξαγηδφηαλ ελίνηε κε ιίζηλε πιάθα, θαη 

ζπλήζσο κε αλαπνδνγπξηζκέλε θηάιε ή κε ζξαχζκαηα κεγάισλ αγγείσλ.
640

  

 ε ζπλεζηαικέλε ζηάζε ν λεθξφο αθνπκπνχζε ζην δεμί ή ην αξηζηεξφ 

πιεπξφ, κε ην θεθάιη ζην χςνο ηνπ ψκνπ, θαη κε γφλαηα θαη ρέξηα ιπγηζκέλα 

κπξνζηά ζηνλ θνξκφ θαη ζην ζηήζνο αληίζηνηρα (Δηθ. 189). Αλαθέξνληαη αξθεηέο 

δηαδνρηθέο ηαθέο (Δηθ. 190), κε ηελ πξσηκφηεξε θαη ηα θηεξίζκαηά ηεο λα 

κεηαηνπίδνληαη πξνο ηε βάζε ή ηηο πιεπξέο ηνπ αγγείνπ- έηζη, έλαο πίζνο πεξηείρε έμη 

λεθξνχο (Δηθ. 191). Οη άλζξσπνη ζην Karataṣ θξφληηδαλ, σζηφζν, ηε δηαηήξεζε ηδίσο 

ησλ θξαλίσλ φζν θαη ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο κέζα ζηα αγγεία.
641

 

 Σα αληηθείκελα πνπ ζπλφδεπαλ ηνπο λεθξνχο έκπαηλαλ, επνκέλσο, ζην 

εζσηεξηθφ ησλ αγγείσλ θαη αλάκεζα ζηηο πέηξεο πνπ ηα ζθξάγηδαλ. Πξφθεηηαη θπξίσο 

γηα θεξακεηθή πνπ είλαη ρεηξνπνίεηε, θπξίσο εξπζξφρξσκε ζηηιβσηή, θαη ιηγφηεξν 

ακαπξφρξσκε ή ηεθξφρξσκε (ηδίσο πξφρνπο θαη πξνρνΐζθεο) (Δηθ. 192). Τπάξρνπλ, 

                                                             
635

 Mellink 1964, 271. 
636

 Mellink 1965, 241. 
637

 Mellink 1964, 273-274. 
638 π. π., 272. 
639 Mellink 1965, 241. 
640

 Mellink 1965, 241. Mellink 1964, 271-272. Με θνκκάηηα αγγείσλ θαη πέηξεο έθιεηλαλ ζπρλά νη 

παηδηθνί εγρπηξηζκνί. 
641 Mellink 1964, 272-273. 
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φκσο, ράιθηλα θνζκήκαηα (πεξηβξαρηφληα, πεξφλεο, δαρηπιίδηα), κεξηθά ζθνλδχιηα, 

ράλδξεο, φζηξεα θαη καξκάξηλα εηδψιηα· ηα ηειεπηαία ζε παηδηθέο ηαθέο.
642

 

2)Σν Ννηηναλαηνιηθφ Νεθξνηαθείν ζην Karataṣ βξίζθεηαη, φπσο δειψλεη ν 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ, ΝΑ ηνπ ιφθνπ ηνπ νηθηζκνχ θαη έρεη πεξηερφκελν πνιχ αλάινγν 

απηνχ ηνπ θχξηνπ λεθξνηαθείνπ.
643

 ε απηφ αλαζθάθεθαλ 56 ηάθνη κε ηαθέο ζε 

αγγεία, απφ ηνπο νπνίνπο νη 35 αλήθνπλ ζε παηδηά ή λήπηα, 5 δηέζεηαλ κνλάρα έλαλ 

λεθξφ θαη 14 απέδσζαλ πεξηζζφηεξνπο (απφ δχν κέρξη πέληε λεθξνχο).
644

 Πξφθεηηαη 

γηα ηεηξάσηα αγγεία θαη πίζνπο κε απνθχζεηο αληί ιαβψλ, ηνπνζεηεκέλα ζην πιάη κε 

ην ζηφκην ζθξαγηζκέλν κε ζξαχζκαηα άιισλ αγγείσλ. πλήζσο νη δηαδνρηθέο ηαθέο 

ελειίθσλ ήηαλ θηεξηζκέλεο κε εξπζξφρξσκεο ζηηιβσηέο πξφρνπο θαη εγράξαθηε 

ακαπξφρξσκε ζηηιβσηή θεξακεηθή.
645

 

 Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηηο αλαζθαθηθέο αλαθνξέο γηα ηνλ Πίζν 245, πνπ 

πεξηείρε ηξεηο ηαθέο. Ζ παιαηφηεξε αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα θξαλίν πνπ βξέζεθε 

ζηε Ν πιεπξά ηνπ αγγείνπ, ελψ ν ζθειεηφο ελφο ελήιηθα άλδξα ζε ζπλεζηαικέλε 

ζηάζε βξέζεθε αδηαηάξαθηνο θάησ απφ κηα ζηξψζε ρψκαηνο πάρνπο 0,10-0,15 πάλσ 

ζην νπνίν αθνινχζεζε ε ηαθή λεαξήο γπλαίθαο. Σελ ηειεπηαία ζπλφδεπαλ δχν 

πξφρνη, κηα ζην εζσηεξηθφ θαη κηα θνληά ζην ρείινο ηνπ πίζνπ, κηα ράιθηλε πεξφλε, 

θάπνηεο κηθξέο ιίζηλεο ράλδξεο θαη δχν ζθεθσηήξεο.
646

  

 Ηδηαίηεξν εχξεκα ηνπ λεθξνηαθείνπ απηνχ είλαη έλαο ρηηζηφο ηαθηθφο ζάιακνο 

ηεο χζηεξεο ΠΔΥ ΗΗ πάλσ απφ ηνλ νπνίν πςσλφηαλ ηχκβνο απφ ρψκα θαη πέηξεο.
647

 

Φηινμελνχζε ηε δεπηεξνγελή ηαθή ελήιηθνπ άλδξα, πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ πνιιά 

ρξπζά θαη αζεκέληα αληηθείκελα, ίζσο επηζέκαηα θάπνηνπ πθάζκαηνο ή ελζέζεηο 

μχιηλνπ θηβσηίνπ. Χο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λεθξνχ έρεη πξνηαζεί φηη πηζαλφλ 

θαηείρε ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία ηνπ νηθηζκνχ. 

3)ηελ Σνκή 98, πνπ δηαλνίρζεθε ην 1967 θαη 1968, ζηε βνξεηφηεξε επέθηαζε ηνπ 

θχξηνπ λεθξνηαθείνπ αληρλεχηεθαλ 110 ηάθνη, πνπ φρη κφλν επηβεβαηψζαλ ηελ 

θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο ηαθηθήο πξαθηηθήο ηεο πηζνηαθήο αιιά θαη απνθάιπςαλ ηελ 

ζήκαλζε ησλ ηάθσλ πνπ δελ είρε δηαηεξεζεί αιινχ ζην Karataṣ εμαηηίαο ηεο 

δηάβξσζεο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο. 
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 Mellink 1964, 273-276. 
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 Mellink 1968, 255. 
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 Απηφζη. 
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 π. π., 256. 
646

 Απηφζη. 
647 Massa 2014, 89. 
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 Σα ζήκαηα πνπ δηαηεξήζεθαλ ζε 40 πεξίπνπ ηάθνπο ηεο Σνκήο 98 είλαη 

θπθιηθνί ηνίρνη (κε δηάκ. 1-6,50 θαη πάρ. 0,40-0,50 (Δηθ. 193-194) ζην θέληξν πεξ. 

ησλ νπνίσλ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ηα αγγεία. Δίραλ θιίζε ζην πιάη, ην ζηφκην πξνο 

αλαηνιάο θαη κπνξνχζαλ λα αλνίμνπλ ζην κέιινλ ρσξίο λα θαηαζηξαθεί ην ιίζηλν 

θπθιηθφ ηνπο πεξίθξαγκα.
648

 Κάπνηε έλα αλαιεκαηηθφ ηνηράξην ρηηδφηαλ πάλσ απφ 

ην ιαηκφ ησλ πίζσλ δειψλνληαο πνχ ζα αλνηγφηαλ μαλά ζε πεξίπησζε επφκελεο 

ηαθήο- απηφ παξαηεξήζεθε θπξίσο ζηνπο πίζνπο κε θάζεηεο πεπιαηπζκέλεο ιαβέο 

ζην ΝΑ ηκήκα ηεο Σνκήο 98 (Δηθ. 195-196).
649

 Γελ έθεξαλ, σζηφζν, ζήκα πνιιέο 

απφ ηηο παηδηθέο ηαθέο πνπ εληνπίζηεθαλ θπξίσο ζηα δηάθελα ησλ θπθιηθψλ 

πεξηθξαγκάησλ θνληά ζηελ επηθάλεηα. 

 Σα θηεξίζκαηα βξέζεθαλ κέζα ζηα αγγεία θαη έμσ, θνληά ζην ρείινο ηνπο, θαη 

πξφθεηηαη γηα εξπζξφρξσκεο ζηηιβσηέο ξακθφζηνκνπο πξφρνπο κε ιεπθή 

δηαθφζκεζε, θαη αξθεηά κεηαιιηθά αληηθείκελα (εγρεηξίδηα, ιεπίδεο, πεξφλεο, 

ράλδξεο).
650

 

4)Ζ Σνκή 7-8-12, ΒΓ ηνπ θχξηνπ λεθξνηαθείνπ, απέδσζε 55 ηαθηθά αγγεία, κε νηθεία 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Χζηφζν, δχν απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο πίζνπο  (Αξ. 168 θαη 170) είραλ κηα εζσηεξηθή δηακφξθσζε δαπέδνπ 

απφ ραιίθηα, πάλσ ζηα νπνία αθνχκπεζε ε ηαθή, κηα ζπλήζεηα πνπ εθαξκφζηεθε 

κφλν ζηελ πεξίπησζε κεγάισλ αγγείσλ κε έληνλα θακππινχκελα ηνηρψκαηα.
651

 

5)Άιια ηαθηθά αγγεία εληνπίζηεθαλ θαη ζηα ΒΓ, Β θαη Α ηνπ ιφθνπ ηνπ νηθηζκνχ 

αλάκεζα θαη κέζα ζε νηθίεο πνπ είραλ εγθαηαιεηθζεί, πνπ απέδσζαλ ηαθέο ελειίθσλ 

θαη παηδηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ Σνκή 37, ΒΓ ηνπ ιφθνπ, βξέζεθαλ 59 ηαθέο, φιεο 

ζρεδφλ (εθηφο απφ δχν εληαθηαζκνχο ζε ιάθθνπο) ζε αγγεία, φρη πίζνπο, 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηα Α, πνπ θαιχπηνληαλ κε θηάιεο ή κε θνκκάηηα άιισλ αγγείσλ 

ή κε πέηξεο, θαη είραλ ιηζνζσξφ σο ζήκα.
652

 Απφ ηηο 59 ηαθέο: νη 38 είλαη παηδηθέο, 

θπξίσο αθηέξηζηεο· νη 11 είραλ έλαλ λεθξφ, ελήιηθα ή έθεβν (sub-adult), ζπλήζσο κε 

θηεξίζκαηα κέζα ζηα αγγεία ή θνληά ζην ρείινο ηνπο· θαη 6 ήηαλ δηπιέο ηαθέο, κε ηελ 

παιαηφηεξε λα έρεη κεηαθεξζεί ζηε βάζε ηνπ αγγείνπ, φιεο θηεξηζκέλεο.
653

 Σα 

θηεξίζκαηα ζηελ Σνκή 37 ήηαλ ιηηά ζε ζρέζε κε ην θχξην λεθξνηαθείν: φπνπ 

                                                             
648

 Mellink 1968, 319. Ζ εζσηεξηθή επηθάλεηα θάπνησλ πεξηθξαγκάησλ είρε θαιπθζεί κε κηθξέο 

πέηξεο, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ιίζνη πνπ ζθξάγηδαλ ηα αγγεία έθηαλαλ κέρξη ηελ επηθάλεηα.  
649

 Mellink 1969, 320. 
650

 π. π., 321-322. 
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 Mellink 1967, 253. Ο Πίζνο 168 είρε χς. 2,10 θαη δηάκ. 1,40. 
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ππάξρνπλ, είλαη θπξίσο ακαπξφρξσκα ζηηιβσηά αγγεία ηχπνπ jar, θάπνηεο ράιθηλεο 

πεξφλεο θαη κεξηθά ζθνληχιηα πνπ δείρλνπλ φηη ην ηκήκα απηφ είλαη ίζσο ζχγρξνλν 

κε ηελ ΠΔΥ ΗΗ πεξίνδν ηνπ θχξηνπ λεθξνηαθείνπ.
654
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ΤΖΗΣΗΗ 

Πηζνηαθέο ζηελ Κξήηε ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. Βηβιηνγξαθηθή κειέηε 

ηα ηέιε ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ (ΠΜ ΗΗΗ) εκθαλίδνληαη νη ηαθέο ζε πίζνπο 

θαη ζαξθνθάγνπο. Ζ θαηλνηνκία απηή είλαη ζχγρξνλε κε ηελ αξγή θαη ζηαδηαθή αιιά 

ζηαζεξή εγθαηάιεηςε ησλ ζπιινγηθψλ, ζπρλά κλεκεηαθψλ ππέξγεησλ ρηηζηψλ 

ηάθσλ, πνπ είλαη νη ηάθνη-νηθίεο θαη ηα νζηενθπιάθηα ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε θαη νη 

θπθιηθνί ηάθνη ζηε Μεζαξά.
655

 Σέηνηεο αιιαγέο ζεσξείηαη φηη ζρεηίδνληαη κε ηηο 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά 

ηε κεηάβαζε απφ ηηο πξσηνκηλσηθέο θνηλφηεηεο ησλ γελψλ ζηηο κεζνκηλσηθέο θαη 

πζηεξνκηλσηθέο πξσηνθξαηηθέο θνηλσλίεο.
656

 

ε απηφ ην πιαίζην, αξθεηνί κειεηεηέο έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ πξαθηηθή ηεο 

πηζνηαθήο. Γελ ππάξρεη φκσο αθφκα, φζν γλσξίδσ, θάπνηα κεγάιε ζχλζεζε 

(κνλνγξαθία) γηα απηήλ. ηηο αξρέο ήδε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, φηαλ 

αλαθαιχθζεθε ην λεθξνηαθείν ηεο Παρηάο Άκκνπ, ν A. Evans αλαγλψξηζε ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ ηξφπνπ απηνχ ηαθήο, αθνχ ν λεθξφο ζα έπξεπε λα ηνπνζεηεζεί ζην 

αγγείν πξηλ επέιζεη ε λεθξηθή αθακςία.
657

 Μεηά απφ 50 ρξφληα πεξίπνπ, ν B. 

Rutkowski κειεηψληαο ηηο ιάξλαθεο, πξφηεηλε φηη ε ρξήζε ηνπο φζν θαη απηή ησλ 

πίζσλ ζεκαηνδνηεί κηα κεηαθνξά ζηνηρείσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ζην ηαθηθφ πεξηβάιινλ. 

Δλψ,  ηελ ίδηα δεθαεηία ηνπ 1960, ν Η. Pini δεκνζίεπζε έλαλ θαηάινγν κε ηηο κέρξη 

ηφηε κηλσηθέο ζέζεηο κε πηζνηαθέο, πξφηεηλε σο πηζαλφ ηφπν πξνέιεπζήο ηνπο ηελ 

Δγγχο Αλαηνιή, φπνπ καξηπξνχληαη ήδε απφ ην β΄ κηζφ ηεο 4
εο

 ρηιηεηίαο, θαη θάλεη 

ιφγν γηα πηζνηαθέο ζηελ Αλαηνιία απφ ην α΄ ηέηαξην ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ.
658

  

ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ν K. Branigan εγγξάθεη ηελ θνηλσληθή ζεκαζία ηεο 

πξαθηηθήο απηήο ζηε βηβιηνγξαθία, επαλεμεηάδνληαο θαη εμειίζζνληαο ζηελ νπζία 

ηελ πξφηαζε ηνπ Pini φηη πίζνη θαη ιάξλαθεο δείρλνπλ ηε ραιάξσζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ γελψλ ηεο ΠΔΥ θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ 

αηνκηθφηεηα θαζψο απνκνλψλνπλ ην λεθξφ ζψκα απφ ην πνιηηηζκηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. Θεσξεί δε φηη ε θνηλσληθή απηή ζπκπεξηθνξά πξναλαγγέιιεη ηηο ΜΜ 

πξσηνθξαηηθέο αλαθηνξηθέο θνηλσλίεο.
659

 Ζ G. Walberg πνπ κειέηεζε ηελ ηππνινγία 
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ησλ ΜΜ ηαθηθψλ πίζσλ ππνζηεξίδεη φηη ε πηνζέηεζή ηνπο, φπσο θαη ησλ 

ζαξθνθάγσλ, νθείιεηαη ζε θαζαξά πξαθηηθνχο ιφγνπο, π.ρ. ζηε κεηαρείξηζε ηνπ 

λεθξνχ κε έλαλ πην «θαζαξφ» θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
660

 Σν 1990 ε F. Petit 

ελεκέξσζε ηνλ θαηάινγν ηνπ Pini θαη ηφληζε ην γεγνλφο φηη ηα ηαθηθά αγγεία ήηαλ 

κέξνο κηαο ηειεηνπξγηθήο πξαθηηθήο θαη γη’ απηφ έρνπλ ζπκβνιηθή ζεκαζία.
661

 

Με ηηο αλαζθαθέο ηνπο ζην ζεκαληηθφηαην λεθξνηαθείν ησλ Αξραλψλ, ζην 

Φνπξλί ,ν Γ. αθειιαξάθεο θαη ε Έ. απνπλά-αθειιαξάθε εκπινχηηζαλ ηηο 

γλψζεηο καο γηα ηελ ηππνινγία ησλ ηαθηθψλ πίζσλ θαη ιαξλάθσλ θαη ηηο ζρεηηθέο 

κηλσηθέο ηαθηθέο πξαθηηθέο. Πξνηείλνπλ φηη πινπζηφηεξα άηνκα ελδέρεηαη λα 

ηνπνζεηνχληαλ ζε ζαξθνθάγνπο, αιιά ηνλίδνπλ ηελ αμία κηαο κειινληηθήο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ θηεξηζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη 

θνηλσληθέο παξάκεηξνη ησλ πίζσλ.
662

 

Αμίδεη λα γίλεη εδψ εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηε κειέηε ηνπ Κ. Υξεζηάθε γηα 

ηνπο θξεηηθνχο πίζνπο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, θαζψο ην 30% ηνπ δείγκαηφο ηνπ 

απνηεινχλ ηα ηαθηθά αγγεία. χκθσλα, κε ηνλ ίδην, απηνί έρνπλ χςνο 0,50-1,20 θαη 

είλαη θπξίσο επξχζηνκα αγγεία γηα λα επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

λεθξνχ ζψκαηνο.
663

 Σν 60% ησλ αγγείσλ απηψλ είλαη παλνκνηφηππν κε ηα αληίζηνηρα 

ζην νηθηαθφ πεξηβάιινλ, θαη κφλν δχν ηχπνη κνηάδνπλ λα πξννξίδνληαη γηα 

απνθιεηζηηθά ηαθηθή ρξήζε.  

Ο πξψηνο ηχπνο (Δηθ.197: 98-101) πεξηιακβάλεη πίζνπο απφ ηελ Παρηά Άκκν, 

ηνλ θνπγγαξά, ηνλ Μφριν, ηελ Φείξα, ηα Μάιηα - ηξεηο απφ απηνχο πξνέξρνληαη 

απφ νηθηαθφ πεξηβάιινλ, δχν απφ ηα Μάιηα θαη έλαο απφ ηα Γνπξληά. Σν απηφζρεκν 

ζρήκα ηνπο κε ην επξχ ζηφκην θαη ην ζηελφηεξν θάησ ζψκα ηνχο θάλεη θαηάιιεινπο 

γηα ηαθέο, ελψ θέξνπλ πεξίηερλε δηαθφζκεζε, πνπ δειψλεη φηη ζθνπφο ηνπο ήηαλ ε 

έθζεζε: θάπνηα γξαπηά ζέκαηα ζε απηνχο, φπσο δειθίληα θαη ρηαπφδηα, είλαη 

πιάζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ην ρζφλην.
664

 Οη πίζνη 

ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ (Δηθ. 198: 108,113,120) πξνέξρνληαη φινη απφ ην ΜΜ 

λεθξνηαθείν ηνπ Άε Ληα ζηελ Κλσζφ, έρνπλ θσληθφ ζρήκα πνπ δελ έρεη αληρλεπζεί 

ζε νηθηαθφ πεξηβάιινλ. Αλάινγα αγγεία βξέζεθαλ ζην Φνπξλί Αξραλψλ θαη ζηα 

Ατηάληα, θαη κάιηζηα απφ πειφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο Κλσζνχ- Αξραλψλ. 

                                                             
660 Walberg 1987, 58-60. Βι. επίζεο Vavouranakis 2014, 199.  
661 Petit 1990. Βι. επίζεο Vavouranakis 2014, 199.  
662 Sakellarakis and Sapouna-Sakellaraki 1997, 246-249, 466-469. Βι. επίζεο Vavouranakis 2014, 199. 
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Ο Υξεζηάθεο ηνλίδεη θαη απηφο ηελ αηνκηθφηεηα ησλ πηζνηαθψλ, κνινλφηη 

ζπλππάξρνπλ κε ζπιινγηθνχο/θνηλνηηθνχο ηάθνπο, θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

αγγείσλ σο νζηενθπιάθηα. Αλαξσηηέηαη, καδί κε ηνλ O.T.P.K. Dickinson, κήπσο νη 

πίζνη απιά απνκφλσλαλ ηηο ηαθέο αληί λα ηνλίδνπλ ηελ αηνκηθφηεηα ησλ λεθξψλ, κηα 

ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ επαλαθέξεη ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ησλ 

ππφ κειέηε ηαθηθψλ αγγείσλ - ν Dickinson ηνλίδεη ηνλ νξγαληθφ ηνπο ξφιν ζην 

πιαίζην ηεο ηαθηθήο δηεξγαζίαο ηελ νπνία πξνζεγγίδεη σο έλα ζπκβνιηθφ κεραληζκφ 

πνπ δεκηνπξγεί ή πξνσζεί ηελ θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε.
665

 Ο Υξεζηάθεο 

αλαθέξεηαη, επίζεο, ζηελ άπνςε ηεο R. Hallote φηη νη εγρπηξηζκνί κπνξεί λα 

παξαπέκπνπλ ζηελ επηζηξνθή ζηε κήηξα θαη ηελ αλαγέλλεζε.
666

 

Ο B. Legarra Herrero, ζηελ πξφζθαηε επαλεμέηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

ηαθηθψλ εζίκσλ θαη ηεο θνηλσληθήο δνκήο ζηελ Κξήηε ζηα ηέιε ηεο ΠΔΥ, ηάζζεηαη 

ππέξ ηεο απνζχλδεζεο ησλ ηαθψλ ζε πίζνπο θαη ιάξλαθεο απφ ηελ ηδέα ηεο 

αηνκηθφηεηαο θαη ζεσξεί φηη νη αηνκηθέο ηαθέο ζηα αγγεία απνηεινχλ κηα εμαίξεζε 

ζηα κηλσηθά ηαθηθά έζηκα θαη, επεηδή βξίζθνληαη ζπρλά εθηφο ηάθσλ, κπνξεί λα 

απνηεινχλ ηαθέο πεξηζσξηαθψλ αηφκσλ (social outcasts). Βιέπεη ηελ πηνζέηεζε ηεο 

πξαθηηθήο απηήο σο κέξνο κηαο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο λα εληζρπζνχλ πξνυπάξρνληα 

ηαθηθά έζηκα, θαη πηζηεχεη φηη ηέηνηεο αιιαγέο ζπλδένληαη κε ηζηνξηθνχο-θνηλσληθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο, π.ρ. ζε κηα κεηάβαζε απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ γελψλ ζε έλαλ πην 

ραιαξφ ηξφπν ζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ κέζα ζηηο ΠΜ ΗΗΗ- ΜΜ Η 

θνηλφηεηεο.
667

 

Πηζνηαθέο ζηελ Κξήηε ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. πκπεξάζκαηα 

Καηά ηελ ΠΔΥ, ε πξαθηηθή ηεο ηαθήο ζε πίζνπο εκθαλίδεηαη ζε ειάρηζηεο θξεηηθέο 

ζέζεηο, πνπ βξίζθνληαη, σζηφζν, ζε νιφθιεξν ην λεζί, θπξίσο ζηα Β παξάιηά ηνπ. 

Πηζνηαθέο αλαθέξνληαη, γηα παξάδεηγκα, ζηα Ννπήγεηα Κηζζάκνπ, ζηηο Αξράλεο, 

ζηελ Παρηά Άκκν, αιιά θαη ζηνλ Υφλδξν Βηάλλνπ ζηα λφηηα. Ζ intramuros παηδηθή 

ηαθή ζηα Ννπήγεηα είλαη ε πξσηκφηεξε γλσζηή (ΠΜ ΗΗΒ), ελψ ηα παξαδείγκαηα απφ 

ηνλ Υφλδξν ρξνλνινγνχληαη απφ ηα ζπλεπξήκαηά ηνπο (ΠΜ αγγεία) ζηελ επξχηεξε 

ΠΜ πεξίνδν. Οη Αξράλεο φκσο θαη ε Παρηά Άκκνο απέδσζαλ ΠΜ ΗΗΗ πηζνηαθέο: 

ζηελ πεξίνδν απηή αλήθνπλ ν πίζνο ζην ηαθηθφ ζηξψκα ΗΗ ηνπ Θνισηνχ Σάθνπ Γ θαη 
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έλαο αθφκε απφ ηελ Πεξηνρή ησλ Βξάρσλ ζην Φνπξλί, έλαο ηεο νκάδαο Η θαη έλαο 

δεχηεξνο ζην θαηψηεξν ζηξψκα ηεο  νκάδαο ΥΗ ζηελ Παρηά Άκκν. 

 ηελ ΠΜ ΗΗΗ-ΜΜ Η πεξίνδν αλήθνπλ πηζνηαθέο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ 

λεζηνχ (Αξράλεο, Κππαξίζζη, Γξαθφλεο, Κξάζη, Γαιαλά Υαξάθηα Βηάλλνπ) αιιά θαη 

ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε (Παρηά Άκκνο, Γαιαλά Υαξάθηα Μπξζίλεο). 

 ηε ΜΜ Η πεξίνδν νη πεξηπηψζεηο απμάλνπλ θαη ηψξα πιεζαίλνπλ θαη ζην 

δπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ (Υαληά, Πεγή, Πιάηεο ή Υάξαθαο). ην Φνπξλί 

ζπλερίδνληαη νη ηαθέο ζε πίζνπο, ελψ λέεο ζέζεηο εκθαλίδνληαη ηφζν ζηε βφξεηα 

θεληξηθή Κξήηε (Μπαΐξηα Γάδη, Κλσζφο, Άγηνο Μχξσλαο, Μάιηα), φζν θαη ζηε λφηηα 

θεληξηθή (Αγία Κπξηαθή, Βνξνχ, Αξθαιηέο). Σν νξνπέδην Λαζηζίνπ 

αληηπξνζσπεχεηαη ηφηε απφ έλαλ ηαθηθφ πίζν, ζην ζπήιαην Μεζθίλε, ελψ ε 

αλαηνιηθή Κξήηε απέδσζε ηαθέο ζε πίζνπο ζηελ Παρηά Άκκν, ζηνλ Μφριν θαη ζηε 

Εάθξν. 

Πηζνηαθέο ηεο ΜΜ ΗΑ-ΗΗ πεξηφδνπ εκπινπηίδνπλ ηνλ ράξηε δηαζπνξάο ηεο 

πξαθηηθήο απηήο κε λέεο εγθαηαζηάζεηο θπξίσο ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε (Μειίζθεπνο, 

ίζζη, Καιφ Υσξηφ, Δβξατθά, Πεηξάο) θαη ιηγφηεξεο ίζσο ζηελ θεληξηθή (νθαξάο), 

θαη, βέβαηα, ζηηο πξνυπάξρνπζεο ζηελ Κλσζφ θαη ηηο Αξράλεο. 

ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθνί πίζνη αληρλεχηεθαλ ζε θνηιφηεηεο ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ, 

ελψ ζηελ θεληξηθή Κξήηε καξηπξνχληαη κφλν έλαο πίζνο θαη ηεκάρηα άιισλ ζην 

Γάδη. Σν λεθξνηαθείν ηνπ θνπγγαξά ζηα Γνπξληά πεξηιακβάλεη πνιπάξηζκεο 

πηζνηαθέο, θαη, αλαιφγσο, ζπλερίδεη ην λεθξνηαθείν ηεο Παρηάο Άκκνπ, ελψ 

αλαηνιηθφηεξα, ζηε εηεία, καξηπξνχληαη ΜΜ ΗΗΗΑ πηζνηαθέο. Έθηνηε, ηε δηάδνζε 

ηεο πξαθηηθήο απηήο κνηάδεη λα ραξαθηεξίδεη κηα ζηαζηκφηεηα, ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

θεληξηθή Κξήηε, ρσξίο ζεκαληηθή επέθηαζή ηεο ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε. Τπάξρνπλ 

σζηφζν εγθαηαζηάζεηο πνπ επηκέλνπλ ζηνλ ηξφπν απηφ ηαθήο, π.ρ. ε Παρηά Άκκνο 

θαη άιιεο πνπ ηνλ πηνζεηνχλ ηφηε π.ρ. ν γεηηνληθφο θνπγγαξάο- γεγνλφο πνπ δελ 

κνηάδεη ηπραίν. 

Κάπνηα ρξνλνινγηθά θελά ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξσζνχλ κε ζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη γεληθά σο ΜΜ. Γηα παξάδεηγκα: ην Καινγεξφζπειην· αλαηνιηθφηεξα ην 

ζπήιαην ηεο Δηιεηζπίαο, ηα Ατηάληα, ν Σάθνο XVII ζην Μαπξνζπήιην ηεο Κλσζνχ- 

πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηε βάζε ησλ ζπλεπξεκάησλ ηνπο γεληθά ζηε ΜΜ πεξίνδν, ην 

ίδην θαη ην Πνξηί Μεζαξάο, ζηε λφηηα θεληξηθή Κξήηε· ζηελ αλαηνιηθή θεληξηθή 

Κξήηε, ε Μαζηά-ηαπξφπιαθα θαη ε Πεγαδίζηξηα· ηέινο, αλαιφγσο, ην Σζακπί, ν 
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Άγηνο Νηθφιανο, ε Παρηά Άκκνο (έλαο πίζνο ηεο νκάδαο VIII) θαη έλα ηαθηθφ 

ζπήιαην ζην Φαξάγγη ησλ Νεθξψλ ζηε Εάθξν. 

ηε κεηαβαηηθή ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η πεξίνδν αλήθνπλ κηα ζεκαληηθφηαηε ηαθή απφ 

ηε Γαχδν, αθνχ απνηειεί ην λνηηφηεξν γλσζηφ παξάδεηγκα ηεο πξαθηηθήο απηήο. Απφ 

ηελ πεξίνδν απηή παξαδίδεηαη, επίζεο, κηα πηζνηαθή απφ ηελ Αλψπνιε Πεδηάδνο. 

ηα αλαηνιηθά ην λεθξνηαθείν ηεο Παρηάο Άκκνπ απνηειεί αθφκε ζηαζεξφ ζεκείν 

αλαθνξάο, ελψ απφ ην Γπηηθφ Άλδεξν ηνπ Μφρινπ πξνήιζαλ 15 πηζνηαθέο παηδηψλ, 

πνπ ρξνλνινγήζεθαλ απφ ηε ΜΜ ΗΗΒ έσο ηελ ΤΜ ΗΑ πεξίνδν. 

Ζ ΤΜ Η αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηα λεθξνηαθεία πηζνηαθψλ ηεο αλαηνιηθήο 

Κξήηεο, ζηνλ θνπγγαξά θαη ζηελ Παρηά Άκκν πνπ ζπλερίδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο θαη ηα ηεκάρηα ζηνλ Θνισηφ Σάθν Δ ηεο Αγίαο Δηξήλεο 

ζηε Μεζαξά. 

 Μεηά απφ έλα θελφ, ηαθηθνί πίζνη απαληνχλ μαλά ηελ ΤΜ ΗΗΗ πεξίνδν: 

θάπνηνη πεξηέρνπλ εληαθηαζκνχο (Κξηηζά, Λνχκαο, Μφρινο), ελψ άιινη θαχζεηο 

(Οινχο)- πνπ γίλνληαη δεκνθηιείο ζην ηέινο ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, 

ηδηαίηεξα ζηελ αλαηνιηθή αιιά θαη ζηελ ππφινηπε Κξήηε. Βξηζθφκαζηε πιένλ ζηα 

κεηαλαθηνξηθά ρξφληα, φηαλ νη ηαθέο ζε πίζνπο ζα κπνξνχζαλ λα παξαπέκπνπλ ζηελ 

αλάκλεζε ελφο εζίκνπ, ρσξίο απαξαίηεηα λα θέξεη ηνπο ίδηνπο ζπκβνιηζκνχο 

πξνεγνχκελσλ πηζνηαθψλ. 

Σαθηθνί πίζνη έρνπλ βξεζεί ζε ζνισηνχο ηάθνπο θαη ζε πξνζθηίζκαηά ηνπο, 

ζε ηάθνπο-νηθίεο/ηαθηθά πεξηθξάγκαηα, ζε ιάθθνπο, ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, ζε 

ζπήιαηα, ζε θνηιφηεηεο βξάρσλ, θπζηθέο ή αλζξσπνγελείο: ζρεδφλ ζε φινπο, δειαδή,  

ηνπο γλσζηνχο ηχπνπο ηάθσλ, κε κεγαιχηεξε κάιηζηα ζπρλφηεηα ζηνπο θνηλνηηθνχο 

ζνισηνχο ηάθνπο θαη ηνπο ηάθνπο-νηθίεο. πλήζσο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θνηλνηηθά 

ηαθηθά κλεκεία, νη πίζνη γεηηληάδνπλ κε ζαξθνθάγνπο θαη κε ειεχζεξεο ηαθέο επί ηνπ 

δαπέδνπ∙ ζηελ αξηζκεηηθή απηή ζρέζε νη ιάξλαθεο ππεξηεξνχλ.  

Οη πίζνη ηνπνζεηνχληαη θαηά θαλφλα ζε φξζηα ή πιάγηα ζέζε, ελίνηε θαη 

αλάζηξνθα κέζα ζην εθάζηνηε ηαθηθφ πεξηβάιινλ, κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηνκίνπ 

θπξίσο ζηα Γ- πάληα κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. πρλά ηνπο ζηεξίδνπλ 

ιίζνη, ελψ κπνξεί λα παηνχλ είηε απεπζείαο ζην δάπεδν ή ζε ιίζνπο ή ζε πιάθεο ή 

αθφκε ζε βνηζαισηφ δάπεδν. Σν ζηφκηφ ηνπο θξάζζεηαη κε επίπεδε ιίζηλε πιάθα ή 

πέηξεο ή κε άιιν αγγείν ή κε θνκκάηηα αγγείσλ. 

 ε θάπνηνπο ηάθνπο παξαηεξείηαη ε δηάηαμε ησλ πίζσλ ζε ζεηξέο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη πίζνη ηνπ Σαθηθνχ Κηεξίνπ 5 ησλ Αξραλψλ είραλ παξαηαρζεί φξζηνη, 
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ελψ εθείλνη απφ ηελ Οηθία ησλ Νεθξψλ ζηα Μάιηα βξέζεθαλ αλεζηξακκέλνη θαη ζε 

ζεηξέο θνληά ζηνπο ηνίρνπο ησλ δσκαηίσλ.  ε δχν επάιιειεο ζεηξέο, ν έλαο δειαδή 

πάλσ ζηνλ άιιν, ήηαλ δηαηεηαγκέλνη νη πίζνη ηνπ δηακεξίζκαηνο ΓΓ2 ζην Βνξνχ. 

Πίζνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξσηνγελείο ηαθέο, αηνκηθέο φζν θαη δηαδνρηθέο, 

αιιά θαη γηα αλαθνκηδέο ιεηηνπξγψληαο σο νζηενθπιάθηα.
668

 Μνλάρα ζην ηέινο ηεο 

Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ αξρίδνπλ λα θηινμελνχλ θαη θαχζεηο. ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ε ρξήζε ησλ αγγείσλ δελ είλαη μεθάζαξε, θαζψο ζηε βηβιηνγξαθία δελ 

παξέρνληαη ιεπηνκέξεηεο. 

 Πξσηνγελείο αηνκηθέο ηαθέο πξνέξρνληαη απφ ηε Γαχδν, ην Γάδη, ηελ Κλσζφ 

(Tomb of the cow), ηελ Αλψπνιε Πεδηάδνο, ηηο Αξράλεο (Θνισηφο Δ, Σαθηθά Κηήξηα 

9 θαη 18), ην Βνξνχ (Σάθνο Α, δηακέξηζκα ΓΓ2), ην ίζη, ην Σζακπί, ηα Γνπξληά, ηελ 

Παρηά Άκκν, θαη ηνλ Πεηξά. Πξσηνγελείο δηαδνρηθέο ηαθέο, ζχκθσλα πάληα κε ηηο 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, καξηπξνχληαη ζηηο Αξράλεο (Σαθηθά Κηήξηα 9 θαη 18), ζην 

Βνξνχ (Σάθνο Α, δηακέξηζκα ΓΓ2). Δπεηδή νη δηαδνρηθέο ηαθέο θαη ηα νζηενθπιάθηα 

ζπλαληψληαη ζε ζπιινγηθνχο ηάθνπο, ε δηάθξηζε θαη ε απφδνζή ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε. Γηα παξάδεηγκα, νη ίδηνη νη 

αλαζθαθείο ραξαθηεξίδνπλ ηα ηαθηθά θαηάινηπα ζηα Δβξατθά, δεπηεξνγελείο ηαθέο 

(δειαδή αλαθνκηδέο) ζε πίζνπο. ην Φνπξλί ησλ Αξραλψλ, επίζεο, παξαηεξείηαη 

κεγάιε ζπγθέληξσζε θξαλίσλ, ειεχζεξσλ ή κέζα ζε πίζνπο ή ιάξλαθεο, ζε θάπνηα 

ηαθηθά θηήξηα (π.ρ. ηα Κηήξηα 5 θαη 6), νπφηε ζα κπνξνχζαλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο 

νζηενθπιάθηα. Γελ γλσξίδνπκε, φκσο, κε βεβαηφηεηα ηη είδνπο ηαθέο ήηαλ απηέο ζηε 

λεθξφπνιε ηνπ Άε Ληα θαη ζηνλ Σάθν XVII ζηελ Κλσζφ, αλ θαη δελ απνθιείεηαη λα 

πξφθεηηαη γηα πξσηνγελείο ηαθέο πνπ ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή δέρηεθαλ επηπιένλ 

λεθξνχο θαη αξγφηεξα θάπνηεο απφ απηέο ιεηηνχξγεζαλ σο νζηενθπιάθηα. 

 Σα ζθειεηηθά θαηάινηπα, φπνπ ππάξρνπλ, αλήθνπλ ζε άηνκα θαη ησλ δχν 

θχισλ θαη φισλ ησλ ειηθηψλ, κε κηα ζρεηηθά κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα βξεθψλ θαη 

παηδηψλ. Οιφθιεξνη ζθειεηνί είλαη ζπάληνη, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη είλαη ζε κεγάιν 

βαζκφ δηαβξσκέλνη (π.ρ. απφ ηα 213 ηαθηθά αγγεία ηεο Παρηάο Άκκνπ αλαζχξζεθαλ 

κνλάρα ηέζζεξα θξαλία), ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ε ζθφπηκε 

δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ κεξψλ π.ρ. θξαλία, καθξά νζηά πξνθαλψο σο κέξνο 

θάπνηαο ηαθηθήο ηειεηνπξγίαο. πνπ δηελεξγήζεθε νζηενινγηθή κειέηε, απηή έδεημε 

φηη νη λεθξνί έπαζραλ απφ ηεξεδφλα, πέηξα θαη πεξηνδνληίηηδα. 

                                                             
668 Ο Legarra Herrero (2016, 184) επηζεκαίλεη φηη νη ηαθηθνί πίζνη πνπ βξέζεθαλ εθηφο θηηζηψλ ηάθσλ 

ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη αλάπνδα θαη πεξηείραλ έλαλ κφλν λεθξφ κε ην θεθάιη ζηε βάζε ηνπ αγγείνπ.  
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 Κηεξίζκαηα δελ απέδσζαλ φιεο νη ηαθέο. Δμάιινπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δελ είλαη μεθάζαξν πνην ή πνηα θηεξίζκαηα ζπλφδεπαλ ηελ εθάζηνηε ηαθή εμαηηίαο 

ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ηαθηθψλ επεηζνδίσλ, ηδίσο ζηνπο ρηηζηνχο ηάθνπο. Αιιά 

νχηε θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη βέβαην- εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά- φηη απηά 

βξέζεθαλ εθηφο ή εληφο ησλ πίζσλ. Γεληθά, ηα θηεξίζκαηα είλαη πήιηλα αγγεία 

(θχπειια, πξφρνη, πξνρνΐζθεο, ακθνξίζθνη, θηάιεο, ινπάδεο, ιεθάλεο, πηλάθηα, 

δίζθνη, πηζίζθνη, καγεηξηθά ζθεχε, ζπκηαηήξηα, ιχρλνο), ιίζηλα αγγεία, ράιθηλα 

αληηθείκελα (ζξαχζκαηα εξγαιείσλ, βειφλεο, πέιεθπο, εγρεηξίδην), θνζκήκαηα 

(ράλδξεο, ςήθνη, πεξφλεο, πεξίαπηα, δαρηπιίδηα, ζθεθσηήξαο), ζθνλδχιηα, ηξηβεία 

θαη ηξηπηήξεο, ζθξαγίδεο θαη ζθξαγηδφιηζνη, ιεπίδεο νςηαλνχ, εηδψιηα, θπθιαδηθά 

εηδψιηα, φζηξεα, βφηζαια, νζηά θαη δφληηα κηθξψλ δψσλ, πήιηλν ζείζηξν.  

Πηζνηαθέο ζην Αηγαίν ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. πκπεξάζκαηα 

Σν πιηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία θαη αθνξά ην Αηγαίν ηελ Δπνρή 

ηνπ Υαιθνχ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλν θαη γη’ απηφ νη φπνηεο παξαηεξήζεηο είλαη 

αδχλακεο. Χζηφζν, δελ κπνξεί λα παξαβιέςεη θαλείο ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη 

θπξίσο γηα ηαθέο βξεθψλ θαη παηδηψλ (Πνιηφρλε, Ζξαίν, Αγία Δηξήλε, Φπιαθσπή, 

Αθξσηήξη, Κνιψλα). Δθείλεο κάιηζηα ηεο ΠΚ πεξηφδνπ εληνπίδνληαη θαηά θχξην 

ιφγν κέζα ζηνπο νηθηζκνχο, φπσο ζπλεζίδεηαη άιισζηε ηφηε θαη ζηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα (Δχηξεζε, Κίξξα, Δπίδαπξνο, Σίξπλζα, Αζίλε, Λέξλα, θ.ά.), αιιά θαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Αλαηνιία, Βφξεηα πξία, 

Μεζνπνηακία). Δπίζεο, ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ηεο ΠΔΥ νη ηαθέο ζε πίζνπο θαη άιια 

αγγεία είλαη πνιχ δεκνθηιέζηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ Κξήηε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηε γεηηλίαζε κε ηε δπηηθή Αλαηνιία (Πνιηφρλε, Ζξαίν, 

Αζθιεπηείν)- θαη είλαη ζχλεζεο λα ζπλδένληαη ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ 

αιιά θαη ε «νκάδα Καζηξηνχ» ησλ Κπθιάδσλ (χζηεξε ΠΥ ΗΗ) κε ηηο απέλαληη πξνο 

αλαηνιάο αθηέο.
669

 

Οη πεξηζζφηεξεο πηζνηαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν θαιχπηνπλ ηελ 

Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (Πνιηφρλε, Ζξαίν, Αζθιεπηείν, Φπιαθσπή, Αθξσηήξη, 

Κνιψλα), ελψ νη αξρέο ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηηο 

ζέζεηο ηεο Αγίαο Δηξήλεο ζηελ Κέα θαη ηνπ Αθξσηεξίνπ ζηε Θήξα. Δλψ,  ν θάξθνο 

ηεο Ίνπ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ην ηέινο ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη ηηο 

                                                             
669

 Άιισζηε ζην λενιηζηθφ λεθξνηαθείν ζηελ Κεθάια ηεο Κέαο βξέζεθαλ ηέζζεξα πηζνεηδή αγγεία κε 

ηηο ηαθέο πέληε βξεθψλ πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηε ΝΝ ΗΗ (4300/4200-3300 π.Υ.) (Coleman 1977, 59-

86). 
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αξρέο ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο. ε απηφ ην ρξνληθφ πιαίζην, ε πξαθηηθή δηαηεξεί 

κελ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ ήδε επηζεκαλζεί ζηελ Κξήηε, δηακνξθψλεηαη φκσο 

θαη απφ ην εθάζηνηε γεσινγηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. μεθάζαξε είλαη ε πξνηίκεζε ζε 

ιηζνπεξίθιεηζηνπο ζαιάκνπο ζην Ζξαίν ηεο άκνπ θαη ε επξεία ρξήζε ηνπ ηνπηθνχ 

ιίζνπ ζηελ Αγία Δηξήλε). 

 Οη πεξηζζφηεξνη πίζνη είλαη πιάγηα ηνπνζεηεκέλνη (Πνιηφρλε, Ζξαίν, Αγία 

Δηξήλε, θάξθνο, Φπιαθσπή, Αθξσηήξη), κε φξζηα, σζηφζν, θάπνηα παξαδείγκαηα 

απφ ηνλ θάξθν (Σάθνη 1 θαη 9) θαη ην Αθξσηήξη. Μνλάρα έλαο πίζνο βξέζεθε 

αλάπνδα, ζηελ Αγία Δηξήλε (Σάθνο 3). Γεληθά ηα αγγεία παηνχζαλ ζηνλ θπζηθφ 

βξάρν, ζπρλά ζε θνηιφηεηεο δηακνξθσκέλεο ζε απηφλ, ελίνηε απεπζείαο ζην δάπεδν 

ζε ιίζηλεο πιάθεο ή ζε ζηξψκα απφ ραιίθηα ή πέηξεο. Σν ζηφκηφ ηνπο θαιππηφηαλ κε 

άιιν αγγείν (θηάιε ζηελ Πνιηφρλε, ιεθάλε ζηε Φπιαθσπή) ή κε ηκήκα αγγείνπ, κε 

γέκηζκα ιίζσλ, κε κηα ή δχν ιίζηλεο πιάθεο, κε πήιηλα ή ιίζηλα πψκαηα, θαη, ζε έλα 

παξάδεηγκα, κε παρηά ζηξψζε απφ ιάζπε θαη πέηξεο (Αθξσηήξη ΝΦΠ69). Σε 

ζηήξημε ησλ ηαθηθψλ αγγείσλ ελίζρπαλ πιάθεο θαη θπξίσο πέηξεο πνπ είραλ 

ηνπνζεηεζεί γχξσ ηνπο. 

 Οη ηαθέο ζην εζσηεξηθφ ησλ πίζσλ ήηαλ θπξίσο πξσηνγελείο αηνκηθέο. ην 

Αζθιεπηείν, σζηφζν, δχν πίζνη θηινμελνχζαλ απφ ηέζζεξηο ζθειεηνχο ν έλαο θαη 

ηξεηο ν άιινο. Δλψ, ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο ζην Αθξσηήξη αλαγλσξίζηεθαλ δχν ή ηξεηο 

ηαθέο αληίζηνηρα - πξφθεηηαη, φκσο, γηα αλαθνκηδέο ή γηα πξσηνγελείο δηαδνρηθέο 

ηαθέο; Δπηπιένλ, ν πίζνο ζηνλ Σάθν 8 ηεο Αγίαο Δηξήλεο έζσδε ηα ζθειεηηθά 

θαηάινηπα έμη αηφκσλ φισλ ησλ ειηθηψλ θαη ησλ δχν θχισλ - εδψ ίζσο 

αληηπξνζσπεχνληαη δεπηεξνγελείο ηαθέο; Ζ ζπλεζηαικέλε ζηάζε είρε πηνζεηεζεί 

γεληθά γηα ηνπο λεθξνχο, πνπ ζάβνληαλ ζην αγγείν είηε κε ην θεθάιη είηε κε ηα πφδηα. 

 Γεληθά, ηα θηεξίζκαηα, φπνπ ππήξραλ, ήηαλ ιηγνζηά θαη εληνπίζηεθαλ κέζα 

ζηα ηαθηθά αγγεία αιιά θαη εθηφο απηψλ. Πεξηιακβάλνπλ θεξακεηθή (ξακθφζηνκεο 

θαη κηθξνγξαθηθέο πξφρνπο, θχπειια, θχιηθεο, θηάιεο, ζθχθνπο, έλα ζήιαζηξν), 

κεηαιιηθά αληηθείκελα (πέιεθπ, δαρηπιίδη, πεξφλεο, ζθεθσηήξα), ιίζηλα αληηθείκελα 

(ράλδξεο θαη ζθξαγηδφιηζνπο). ην Αθξσηήξη αλαθέξνληαη, επίζεο, ιίζηλα εξγαιεία 

(ιεπίδεο νςηαλνχ, ηξηπηήξαο, αθνλφπεηξα), ιίζηλα ζθαηξίδηα, θαη πήιηλεο αγλχζεο.    

Πηζνηαθέο ζηελ Αλαηνιία ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. πκπεξάζκαηα 

Οη ηαθέο ζε πίζνπο πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ Αλαηνιία αλήθνπλ θπξίσο ζηελ ΠΔΥ 

(Bakla Tepe, Ulucak Hӧyük, Yortan, Kusura, Demircihӧyük, Alηṣar, Karataṣ), ελψ ηε 
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ΜΔΥ αληηπξνζσπεχνπλ νη εγθαηαζηάζεηο ζηα Ulucak Hӧyük, Demircihӧyük,  

Γφξδηνλ θαη Alηṣar. 

 ην πξψηκν ηκήκα ηεο ΠΔΥ νη πηζνηαθέο ζπλππάξρνπλ ζηα λεθξνηαθεία κε 

εληαθηαζκνχο ζε ιαθθνεηδείο θαη ζε θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο (Bakla Tepe, Kusura, 

Demircihӧyük, Alηṣar). Σελ ΠΔΥ ΗΗ-ΗΗΗ απνθιεηζηηθά λεθξνηαθεία πίζσλ βξίζθνληαη 

ζηα Ulucak Hӧyük, Yortan θαη Karataṣ. Μεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη ηε 

ΜΔΥ, φηαλ εκθαλίδεηαη θαη ε πξαθηηθή ηεο θαχζεο. ην Ulucak Hӧyük 

καξηπξνχληαη ηαθέο ζε πίζνπο θαη ζε ηεθξνδφρα αγγεία· ζηηο εγθαηαζηάζεηο Γφξδηνλ 

θαη Alηṣar αλαθέξνληαη εληαθηαζκνί ζε ιαθθνεηδείο, θαη ζε θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο, 

ζε πίζνπο θαη άιια αγγεία, ελψ ζην Demircihӧyük πξνζηίζεληαη θαη πεξηπηψζεηο 

θαχζεσλ. 

 Γεληθά, ηα ηαθηθά αγγεία ηνπνζεηνχληαλ κε ειαθξά θιίζε ζε θνηιφηεηεο ζην 

έδαθνο, θάπνηε παηνχζαλ ζε άκκν (Bakla Tepe) ή ζε βφηζαια/ραιίθηα (Ulucak 

Hӧyük, Γφξδηνλ). Υαιηθσηφ δάπεδν δηακνξθψζεθε ζην εζσηεξηθφ ηνπ πίζνπ ζην 

Karataṣ. Σα ζηφκηα ησλ αγγείσλ θάιππηαλ: ιίζηλεο πιάθεο, πέηξεο ή έλαο κεγάινο 

πιαθνεηδήο ιίζνο, ή έλαο ζπλδπαζκφο απφ πέηξεο θαη ιίζηλεο πιάθεο καδί κε πιίλζνπο 

θαη πειφ, θαη, αθφκα, πέηξεο θαη ζξαχζκαηα αγγείσλ, θεξακεηθά φζηξαθα ή/θαη 

αλάπνδα ηνπνζεηεκέλεο θηάιεο. Γηα ηελ θαιχηεξε ζηήξημε ησλ πίζσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πέηξεο ζηηο πιεπξέο ηνπο, ή πιίλζνη γχξσ ηνπο ή ζην ζηφκηφ ηνπο, 

θαη αθφκα ζξαχζκαηα αγγείσλ θάησ θαη γχξσ ηνπο. 

 Οη ηαθηθνί πίζνη κπνξεί λα πεξηέρνπλ απφ έλαλ κέρξη έμη λεθξνχο (Bakla 

Tepe, Ulucak Hӧyük, Yortan, Demircihӧyük, Karataṣ), φινπο/εο ζε ζπλεζηαικέλε 

ζηάζε, ζην δεμί ή ζην αξηζηεξφ πιεπξφ, κε ην θεθάιη ζηνλ ππζκέλα ή ζην χςνο ηνπ 

ψκνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ ηαθψλ, θάζε θνξά πνπ ζαβφηαλ έλαο λένο 

λεθξφο, νη πξνεγνχκελνη κεηαθηλνχληαλ καδί κε ηα θηεξίζκαηά ηνπο ζην πιάη ή πξνο 

ηε βάζε ηνπ αγγείνπ. 

 Κηεξίζκαηα δελ απέδσζαλ φιεο νη ηαθέο. ηαλ ππάξρνπλ, απηά 

ηνπνζεηνχληαλ θπξίσο ζην εζσηεξηθφ ησλ πίζσλ, πάλσ ζην ζψκα - ζην θεθάιη, ζην 

ζηήζνο ή ζηα πφδηα ηνπ λεθξνχ, ή, θάπνηε αλάκεζα ζηηο πέηξεο πνπ ζθξάγηδαλ ην 

ζηφκηφ ηνπο. Κεξακεηθή (θπξίσο πξνρπηηθά αγγεία), φπια (εγρεηξίδηα, καραίξηα, 

ιεπίδεο, μπξάθηα, πειέθεηο), θαη άιια κεηαιιηθά αληηθείκελα (θνζκήκαηα, φπσο 

πεξφλεο, δαρηπιίδηα, βξαρηφιηα, ελψηηα), ιίζηλα αληηθείκελα (ράλδξεο, ζθνληχιηα), 

φζηξεα είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλφδεπαλ ηνπο λεθξνχο. 
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 εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ζήκαλζε ησλ ηάθσλ, αλ θαη, θαίλεηαη φρη 

πάληνηε. Σν Demircihӧyük δελ δηέζεηε ζήκαηα ηελ ΠΔΥ, φπσο δείρλεη ε 

ζηξσκαηνγξαθηθή αλαζηάησζε ζε θάπνηνπο ηάθνπο. ην Karataṣ ηεο ΠΔΥ 

ππάξρνπλ, φκσο, ζαθείο καξηπξίεο ζήκαλζεο κέζσ θπθιηθψλ ηνίρσλ (δηακ. 1-6,50) 

πνπ νξηνζεηνχζαλ ηνλ ρψξν ηαθήο. Δλψ, ζην Γφξδηνλ ηεο ΜΔΥ εηθάδεηαη ε χπαξμε 

ηχκβνπ απφ ραιίθηα θαη πιίλζνπο πάλσ απφ ηνπο ηαθηθνχο πίζνπο. Ζ ζήκαλζε δελ ζα 

εμππεξεηνχζε κνλάρα πξαθηηθνχο ιφγνπο, δειαδή ην ελδερφκελν άλνηγκα ησλ ηάθσλ 

γηα λέεο ηαθέο, αιιά θαη ηειεηνπξγηθνχο ζθνπνχο π.ρ. ηηο εθεί απνζέζεηο πξνζθνξψλ. 

Οη ζπφξνη δεκεηξηαθψλ πνπ αληρλεχηεθαλ πάλσ απφ ην λεθξφ άηνκν ζην Bakla Tepe 

ήηαλ, ίζσο, κέξνο ηειεηνπξγίαο πνπ ζα ζρεηηδφηαλ κε ηνλ ζάλαην θαη ηελ 

αλαγέλλεζε. ην ίδην λεθξνηαθείν βξέζεθαλ θαη νη πίζνη πνπ ήηαλ θάζεηα 

ηνπνζεηεκέλνη δίπια ζηνπο ιηζεπέλδπηνπο θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο θαη πξνηείλνπλ 

κάιινλ ζηεξεέο ή/θαη πγξέο πξνζθνξέο. Κάπνηα, ηέινο, πξνρπηηθά αγγεία πνπ έρνπλ 

βξεζεί εθηφο ηάθσλ ραξαθηεξίδνληαη σο θνξείο πξνζθνξψλ ζην Bakla Tepe θαη ην 

Γφξδηνλ. 

 Σα ππφ κειέηε λεθξνηαθεία ηεο Αλαηνιίαο έρνπλ πξνζθέξεη πνιχ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηκέξνπο κεηαρείξηζε ησλ λεθξψλ. ην Demircihӧyük, γηα 

παξάδεηγκα, νη γπλαίθεο ζάβνληαλ ζην αξηζηεξφ, ελψ νη άλδξεο ζην δεμί πιεπξφ θαη 

νη πινπζηφηεξεο ηαθέο είλαη απηέο ησλ ελειίθσλ άλσ ησλ 40 εηψλ. Δπηπιένλ, ζην 

Alηṣar, νη ελήιηθεο γπλαίθεο απνθιείνληαλ, θαίλεηαη, απφ ηελ ηαθή ζε πίζνπο· ελψ 

ηνπο άλδξεο πνπ ζάβνληαλ ζε απηνχο ζπλφδεπαλ κεηαιιηθέο πεξφλεο πνπ 

εληνπίδνληαη ζπλήζσο ζηνλ άλσ θνξκφ ηνπο θαη ζα ζηεξέσλαλ θάπνην εηδηθφ έλδπκα, 

ηαθηθφ ή ηειεηνπξγηθφ. 
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Επίιογος 

Ζ ελαζρφιεζε κνπ κε ην ζέκα ησλ ηαθψλ ζε πίζνπο ππήξμε κηα κεγάιε πξφθιεζε. 

Με ηελ απνπζία ζρεηηθήο κνλνγξαθίαο, ζπγθεληξψζεθαλ αλαγθαζηηθά πνιπάξηζκεο 

επηκέξνπο πιεξνθνξίεο, κε κεγάιν γεσγξαθηθφ θαη ρξνλνινγηθφ εχξνο, πνπ ήηαλ 

δχζθνιν λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα ζπληεζνχλ, ηδίσο ζην πιαίζην κηαο κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο εηδίθεπζεο. 

 Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Κξήηε ε πξαθηηθή ηεο πηζνηαθήο εληάζζεηαη ζηελ 

ηνπηθή παξάδνζε, αθνχ νη πίζνη ηνπνζεηνχληαη ζε ήδε γλσζηνχο ηχπνπο ηάθσλ: φ,ηη 

ζεκαηνδφηεζε ηελ πηνζέηεζή ηεο δελ ήξζε, πξνθαλψο, ζε ξήμε κε ην παξειζφλ. 

Αθφκε θαη αλ ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο 

ησλ αλζξψπσλ ηεο ΜΜ πεξηφδνπ, ίζσο, αξγφηεξα πξνηηκήζεθε ην πξαθηηθφ ζρήκα 

ηνπ πίζνπ γηα δηαδνρηθέο ηαθέο θαη αλαθνκηδέο. Ζ εμάπισζε ηεο πξαθηηθήο ηε ΜΜ 

πεξίνδν ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί, καδί κε ηελ ελίζρπζε ηεο αηνκηθφηεηαο ησλ 

λεθξψλ, θαη κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγγείνπ ζηελ 

αλαθηνξηθή Κξήηε, κε ηελ έληνλα γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή νηθνλνκία θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ εληαηηθή αλάγθε απνζήθεπζεο ησλ παιαηναλαθηνξηθψλ ρξφλσλ. 

 Δπεηδή νη ηαθέο ζε πίζνπο είλαη ιηηά θηεξηζκέλεο ή εληειψο αθηέξηζηεο, έρεη 

ππνζηεξηρηεί φηη αλήθαλ ζε «θησρνχο αλζξψπνπο». Γελ ζπκθσλψ κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε, θαζψο νη πίζνη σο κεγάια απνζεθεπηηθά αγγεία ζα είραλ 

ζεκαληηθή αμία γηα έλα λνηθνθπξηφ. Δμάιινπ, αξθεηνί απφ απηνχο θέξνπλ πινχζηα 

δηαθφζκεζε. Ζ ιηηή ή αλχπαξθηε θηέξηζε, πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ θαη ζηελ Αλαηνιία, ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηχπν ηεο ηαθήο, δειαδή 

κε ηελ «ηδενινγία ησλ πηζνηαθψλ». 

 Ζ ππφ κειέηε πξαθηηθή ηεο πξνήιζε πηζαλφηαηα απφ ηελ Αλαηνιή, θαζψο 

είλαη γλσζηή ζηε πξνπαιαηζηίλε ήδε απφ ηελ 4
ε
 ρηιηεηία π.Υ. Ζ πηνζέηεζή ηεο δελ 

είλαη απαξαίηεην λα πξνυπνζέηεη θαη κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ, θαζψο ην Αηγαίν 

δηαηεξνχζε δηαρξνληθέο επαθέο κε ηνπο αλαηνιηθνχο πνιηηηζκνχο - ηνπιάρηζηνλ απφ 

ηε Νενιηζηθή πεξίνδν. Δμάιινπ, ηαθέο ζε αγγεία καξηπξνχληαη ζηνλ επεηξσηηθφ 

ειιαδηθφ θαη ηνλ λεζησηηθφ αηγαηαθφ ρψξν θαη πξηλ απφ ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί εδψ ην ζρεηηθά κηθξφ κέγεζνο ησλ πίζσλ ζηελ Κξήηε θαη ζην 

ππφινηπν Αηγαίν ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλήζσο ηεξάζηηνπο πίζνπο ηεο Αλαηνιίαο. Πψο 

θαη απφ πνηνχο δηαδφζεθε ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ίζσο δελ ζα ην κάζνπκε κε 

βεβαηφηεηα πνηέ. Πην ζεκαληηθφ είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηε δηακφξθσζή ηεο ζην 

εθάζηνηε γεσγξαθηθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 
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 Φπζηθά ην ελδηαθέξνλ απηφ ζέκα δελ εμαληιείηαη εδψ. Διπίδσ κφλν λα έγηλε 

θαλεξή ε ζπλζεηφηεηα ηεο κειέηεο ηεο – θαη ησλ ηαθηθψλ πξαθηηθψλ ελ γέλεη -, θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν ζχγρξνλνο κειεηεηήο, ηδίσο φηαλ πξέπεη 

λα αλαηξέμεη ζε αλαζθαθηθέο καξηπξίεο ηνπ α΄ κηζνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα: 

ζεκαληηθέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο έρνπλ ραζεί γηα πάληα. Γπζηπρψο θαη απηή ε 

εξγαζία δίλεη έκθαζε ζηελ πεξηγξαθηθή πξνζέγγηζε ησλ πηζνηαθψλ, αθνχ απφ ηηο 

δεκνζηεχζεηο απνπζηάδνπλ αθφκε πνιιά θαη ζεκαληηθά θνκκάηηα απφ ην πνιχπινθν 

ζρεηηθφ παδι. Γηακνξθψζεθε φκσο, πηζηεχσ, έλαο βαζηθφο θακβάο, κηα ππνδνκή γηα 

ηε κειινληηθή ζπλζεηηθή έληαμε ησλ ηαθψλ ζε πίζνπο θαη ζε άιια αγγεία ζε έλα 

επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ζπγρξνληθφ θαη δηαρξνληθφηεξν, θαη λα ηηο ζπλδέζεη 

ζεσξεηηθά κε ηηο εθάζηνηε θνηλφηεηεο πνπ εμππεξεηνχζαλ, θαη ηηο θνηλσληθέο δνκέο 

θαη ελ γέλεη ζπκπεξηθνξέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε δσή θαη ηνλ ζάλαην. 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΑΡΣΩΝ ΚΑΘ ΕΘΚΟΝΩΝ 

Υάρηες 1 Υάξηεο ηεο Κξήηεο κε ηηο ζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν θαη ζηηο 

νπνίεο βξέζεθαλ ηαθέο ζε πίζνπο. 

Υάρηες 2 Υάξηεο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ κε ηηο ζέζεηο κε πηζνηαθέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν. 

Υάρηες 3 Αλαηνιία. Θέζεηο ηεο Υαιθνιηζηθήο πεξηφδνπ (Düring 2011, fig. 6.1) 

Υάρηες 4 Αλαηνιία. Θέζεηο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ (Düring 2011, fig. 7.1) 

Υάρηες 5 Αλαηνιία. Γεληθφο ράξηεο ηεο Αλαηνιίαο κε ηηο ζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην θείκελν (Massa 2014, fig. 1) 

Εηθ. 1 Ννπήγεηα Κηζζάκνπ. Ζ παηδηθή ηαθή ζε πηζνεηδέο αγγείν (Καξάληδαιε 1997, 

Πίλ.19) 

Εηθ. 2 Γαχδνο. Ζ πηζνηαθή (Whitley et al. 2007, fig.145) 

Εηθ. 3 Πεγή. ρέδην ησλ ηαθψλ (Whitley et al. 2007, fig. 130) 

Εηθ. 4 Πεγή. Λεπηνκέξεηα απφ ηηο ηαθέο (Whitley et al. 2007, fig. 131) 

Εηθ. 5 Μπαΐξηα Γάδη, ην Σαθηθφ Κηήξην απφ Β (Ρεζεκησηάθεο 1989, Πίλ. 151) 

Εηθ. 6 Πεξηνρή Γάδη. ΜΜ πίζνο (Υαηδεδάθεο 1921, Πίλ. 6) 

Εηθ. 7 Άγηνο Μχξσλαο (Λεκπέζε 1984, Πίλ. 187) 

Εηθ. 8 Κλσζφο. Αλάθηνξν θαη ζηα δπηηθά ν ιφθνο Μνλαζηεξηαθφ Κεθάιη (Preston 

2013a, fig. 1.1) 

Εηθ. 9 Κλσζφο. Μνλαζηεξηαθφ Κεθάιη. Κσληθφο πίζνο απφ ηηο αλαζθαθέο ηνπ 1933 

(Preston 2013a, fig. 2.1) 

Εηθ. 10 Κλσζφο. Μνλαζηεξηαθφ Κεθάιη. C 184 θσληθφο πίζνο. C 185 σνεηδήο πίζνο. 

ΜΜ ΗΗΒ (Preston 2013a, fig. 3.15) 

Εηθ. 11 Κλσζφο. Μνλαζηεξηαθφ Κεθάιη. C 302 θαη 308 θσληθνί πίζνη. C 310 θαη 311 

σνεηδείο πίζνη. ΜΜ ΗΗΗΑ & Β (Preston 2013a, fig. 3.22 & 3.23) 

Εηθ. 12 Κλσζφο. Μνλαζηεξηαθφ Κεθάιη. C 359 θσληθφο πίζνο. ΤΜ ΗΑ (Preston 

2013a, fig. 3.26) 

Εηθ. 13 Κλσζφο. Νεθξνηαθείν Άε Ληα. Σάθνο VI (Cook and Boardman 1954, fig. 

15b) 

Εηθ. 14 Κλσζφο. Μαπξνζπήιην. Σάθνο XVII (Forsdyke 1927, fig. 32) 

Εηθ. 15 Κλσζφο. Μαπξνζπήιην. Σάθνο XVII. Λάθθνο (Forsdyke 1927, fig. 34) 

Εηθ. 16 Κλσζφο. Μαπξνζπήιην. Σάθνο XVII. Θξαχζκαηα ΜΜ ΗΗ ηαθηθψλ πίζσλ 

(Forsdyke 1927, fig. 48) 

Εηθ. 17 Κλσζφο. Tomb of the Cow (Evans 1902, fig. 49) 

Εηθ. 18 Υάξηεο ηεο Κξήηεο θαη ηεο πεξηνρήο ησλ Αξραλψλ. ρέδην ηνπ λεθξνηαθείνπ 

ζην Φνπξλί θαηά ηελ Πξναλαθηνξηθή θαη Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν (Papadatos 

2005, Fig. 1) 

Εηθ. 19 Θνισηφο Σάθνο Γ. Οη ιάξλαθεο θαη ν πίζνο ηνπ ζηξψκαηνο ΗΗ (Papadatos 

2005, Fig. 5) 

Εηθ. 20 Θνισηφο Σάθνο Γ. Σν εζσηεξηθφ ηνπ ηάθνπ απφ Γ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

νζηψλ (Papadatos 2005, Pl. 11) 

Εηθ. 21 Θνισηφο Σάθνο Γ. Ο ηαθηθφο πίζνο L12 (Papadatos 2005, Fig. 18) 

Εηθ. 22 Θνισηφο Σάθνο Δ (Panagiotopoulos 2002, Taf. 7) 
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Εηθ. 23 Θνισηφο Σάθνο Δ Ο ηαθηθφο πίζνο 1 (Panagiotopoulos 2002, Taf. 19) 

Εηθ. 24 Θνισηφο Σάθνο Δ Ο ηαθηθφο πίζνο 2 (Panagiotopoulos 2002, Taf. 19) 

Εηθ. 25 Σαθηθφ Κηήξην 5 (Sakellarakis and Sakellaraki 1997, drawing 52) 

Εηθ. 26 Σαθηθφ Κηήξην 5. Σν δσκάηην 1 κε απνζέζεηο θξαλίσλ ζε πίζνπο θαη 

ιάξλαθεο (Sakellarakis and Sakellaraki 1997, fig. 150) 

Εηθ. 27 Σαθηθφ Κηήξην 6 (Sakellarakis and Sakellaraki 1997, drawing 53) 

Εηθ. 28 Σαθηθφ Κηήξην 6. Οη απνζέζεηο ηνπ Κηεξίνπ ζην έδαθνο, ζε κηθξά αγγεία, ζε 

ιάξλαθεο θαη ζε πίζνπο (αθειιαξάθεο 1968, Πίλ. 438-439) 

Εηθ. 29 θαη 30 Σαθηθφ Κηήξην 6. Κηεξίζκαηα πνπ ζπλφδεπαλ ηηο ηαθέο 

(αθειιαξάθεο 1968, Πίλ. 440-441) 

Εηθ. 31 Σαθηθφ Κηήξην 9. Υψξνο 1β κε έλαλ πίζν θαη κηα ιάξλαθα (ΠΑΔ 1973, Πίλ. 

181) 

Εηθ. 32 Σαθηθφ Κηήξην 9. Υψξνο 3 κε ηελ παηδηθή ηαθή θαη ην ζείζηξν in situ 

(αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 1991, εηθ. 15) 

Εηθ. 33 Σαθηθφ Κηήξην 9. Υψξνο 3. Σν ζείζηξν (αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 

1991, εηθ. 16) 

Εηθ. 34 Σαθηθφ Κηήξην 18. Άπνςε ηνπ δσκαηίνπ 6 (αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 

1991, εηθ. 33) 

Εηθ. 35 Σαθηθφ Κηήξην 18. Γσκάηην 7 (αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 1991, εηθ. 

34) 

Εηθ. 36 Σαθηθφ Κηήξην 18. Γσκάηην 8. Σαθηθφο πίζνο θαη ζαξθνθάγνο ηνπ δεχηεξνπ 

ηαθηθνχ ζηξψκαηνο (αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 1991, εηθ. 35) 

Εηθ. 37 Σαθηθφ Κηήξην 18. Γσκάηην 10. Σαθηθφο πίζνο, θσιεφζρεκν θαη πέληε 

θακαξατθά αγγεία  (αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 1991, εηθ. 39) 

Εηθ. 38 Σαθηθφ Κηήξην 19. Αλψηεξν ηαθηθφ ζηξψκα. Γηάθνξνη ηχπνη αγγείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηαθέο (αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 1979, Πίλ. 216) 

Εηθ. 39 Φνπξλί Αξραλψλ. Οη θπξηφηεξνη ηχπνη ηαθηθψλ πίζσλ (Sakellarakis and 

Sakellaraki 1997, fig. 447) 

Εηθ. 40 Ο ζπειαηψδεο ηάθνο ζην Κππαξίζζη Σεκέλνπο, απφ ΒΓ (εξπεηζηδάθε 2006, 

εηθ. 1) 

Εηθ. 41  Αλψπνιε. ΜΜ ηάθνο (Υαηδεδάθεο 1921, εηθ. 6) 

Εηθ. 42  Αλψπνιε. ΜΜ ηάθνο Υαηδεδάθεο 1921, εηθ. 5) 

Εηθ. 43 Μάιηα, ε Οηθία ησλ Νεθξψλ (Legarra Herrero 2014, fig. 58b) 

Εηθ. 44 Κξάζη. Θνισηφο Σάθνο (Μαξηλάηνο 1932, εηθ. 2) 

Εηθ. 45 Κξάζη. Θνισηφο Σάθνο. Πηζνεηδέο απφ ηε λφηηα εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 

ηάθνπ (Μαξηλάηνο 1932, εηθ. 12) 

Εηθ. 46 Βνξνχ. Κπθιηθφο Σάθνο Α (Μαξηλάηνο 1931, εηθ. 2) 

Εηθ. 47 Βνξνχ. Κπθιηθφο ηάθνο Α. Πίζνη. Ο κεζαίνο θέξεη θσδσλφζρεκε βάζε θαη 

πξφρπζε (Μαξηλάηνο 1931, εηθ. 11) 

Εηθ. 48 Βνξνχ. Κπθιηθφο ηάθνο Α. Πίζνη θαη θάδνο απφ ηα δπηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ 

ηάθνπ Α (Μαξηλάηνο 1931, εηθ. 12) 

Εηθ. 49 Βνξνχ. Σάθνο Β (Μαξηλάηνο 1931, εηθ. 5) 

Εηθ. 50 Βνξνχ. Σάθνο Β. Πίζνη (Μαξηλάηνο 1931, εηθ. 16) 

Εηθ. 51 Πνξηί. Θνισηφο Σάθνο Π (Legarra Herrero 2014, fig. 27) 
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Εηθ. 52 Αγία Κπξηαθή. Κάηνςε ηνπ ζνισηνχ ηάθνπ θαη ησλ πξνζθηηζκάησλ ηνπ 

(Blackman and Branigan 1982, fig. 15) 

Εηθ. 53 ίζη. ρέδην ηνπ λεθξνηαθείνπ (Schoep et al. 2017, fig. 1) 

Εηθ. 54 Λνχκαο Μηξακπέιινπ. έιιεο. Ο ηαθηθφο πίζνο (Γαβάξαο 1987, Πίλ. 216) 

Εηθ. 55 Οινχο. Σχπνη πίζσλ κε θαχζεηο (Kanta 2001, fig. 3, 4) 

Εηθ. 56 Οινχο. Σχπνο πίζνπ κε θαχζε (Kanta 2001, fig. 9) 

Εηθ. 57 Σα λεθξνηαθεία ησλ Γνπξληψλ (Legarra Herrero 2014, fig. 73) 

Εηθ. 58 Γνπξληά. ΜΜ Η ηαθηθφο πίζνο (Hall 1912, fig. 32) 

Εηθ. 59 Γνπξληά. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο (Hall 1912, fig. 33) 

Εηθ. 60 Γνπξληά. ΜΜ ηαθηθφο πίζνο (Hall 1912, fig. 34) 

Εηθ. 61 Γνπξληά. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο (Hall 1912, fig. 35) 

Εηθ. 62 Γνπξληά. ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο (Hall 1912, fig. 37) 

Εηθ. 63 Γνπξληά. Πψκα πνπ βξέζεθε θάησ απφ ηαθηθφ αγγείν (Hall 1912, fig. 39) 

Εηθ. 64 Γνπξληά. Γεθπξφζηνκν αγγείν πνπ βξέζεθε κέζα ζε ηαθηθφ αγγείν (Hall 

1912, fig. 38) 

Εηθ. 65 Γνπξληά. Υάιθηλνο πέιεθπο πνπ βξέζεθε κέζα ζε ηαθηθφ αγγείν (Hall 1912, 

fig. 41) 

Εηθ. 66 Γνπξληά. Υάιθηλνο ζθεθσηήξαο πνπ βξέζεθε κέζα ζε ηαθηθφ αγγείν (Hall 

1912, fig. 42) 

Εηθ. 67 Γνπξληά. Γαρηπιίδη απφ κφιπβδν πνπ βξέζεθε κέζα ζε ηαθηθφ αγγείν (Hall 

1912, fig. 44) 

Εηθ. 68 Γνπξληά. θξαγηδφιηζνη πνπ βξέζεθαλ κέζα ζηα ηαθηθά αγγεία (Hall 1912, 

fig. 45) 

Εηθ. 69 Παρηά Άκκνο. ΜΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα Η (Seager 1916, Pl. I) 

Εηθ. 70 Παρηά Άκκνο. ΠΜ ΗΗΗ πηζνεηδέο αγγείν, Οκάδα Η (Seager 1916, Pl. II) 

Εηθ. 71 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ πίζνο, Οκάδα Η (Seager 1916, Pl. I) 

Εηθ. 72 Παρηά Άκκνο. Σαθηθφο πίζνο, Οκάδα ΗΗ (Seager 1916, Pl. II) 

Εηθ. 73 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθνί πίζνη κε δηαθφζκεζε θαηαιεηβάδσλ (Seager 

1916, Pl. V) 

Εηθ. 74 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα ΗΗΗ (Seager 1916, Pl. VI) 

Εηθ. 75 Παρηά Άκκνο. ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα IV (Seager 1916, Pl. I) 

Εηθ. 76 Παρηά Άκκνο. ΠΜ ΗΗΗ θαη ΜΜ Η ηαθηθνί πίζνη (Seager 1916, Pl. XI) 

Εηθ. 77 Παρηά Άκκνο. ΜΜ Η ή ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα VIII (Seager 1916, Pl. 

VIII) 

Εηθ. 78 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η ηαθηθνί πίζνη, Οκάδα IX (Seager 1916, Pl. IX, 

X) 

Εηθ. 79 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα IX (Seager 1916, Pl. XII) 

Εηθ. 80 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XI (Seager 1916, Pl. VIII) 

Εηθ. 81 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο (Seager 1916, Pl. XIII) 

Εηθ. 82 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XII (Seager 1916, Pl. XIII) 

Εηθ. 83 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XII (Seager 1916, Pl. XIII) 

Εηθ. 84 Παρηά Άκκνο. Σαθηθφο πίζνο κε δηαθφζκεζε κε θαηαιεηβάδσλ, Οκάδα XII 

(Seager 1916, Pl. XVI) 
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Εηθ. 85 Παρηά Άκκνο. ΜΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XIII (Seager 1916, Pl. XVII, No. 

XIII-a) 

Εηθ. 86 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XIV (Seager 1916, Pl. 

XVIII) 

Εηθ. 87 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XIV (Seager 1916, Pl. 

XVII) 

Εηθ. 88 Παρηά Άκκνο. Σαθηθφο πίζνο κε δηαθφζκεζε κε θαηαιεηβάδσλ, Οκάδα XIV 

(Seager 1916, Pl. XVI) 

Εηθ. 89 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XV (Seager 1916, Pl. XII) 

Εηθ. 90 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XVI (Seager 1916, Pl. XIX) 

Εηθ. 91 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XVIII (Seager 1916, Pl. 

XVII) 

Εηθ. 92 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XXII (Seager 1916, Pl. XXI) 

Εηθ. 93 Μφρινο. ρέδην ηνπ λεθξνηαθείνπ (Legarra Herrero 2014, fig. 84) 

Εηθ. 94 Μφρινο. Ο Μφρινο θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θαηά ηελ ΤΜ ΗΗΗ πεξίνδν 

(Soles 2008, fig. 1) 

Εηθ. 95 Μφρινο. Σν λεθξνηαθείν ζηα Ληκελάξηα (Soles 2008, fig. 70) 

Εηθ. 96 Μφρινο. Σν λεθξνηαθείν ζηα Ληκελάξηα. Πίζνη απφ ηνπο νπνίνπο έρεη 

αθαηξεζεί ηκήκα ηνπ ηνηρψκαηφο ηνπο (πάλσ αξ., Σάθνο 9 [Soles 2008, Pl. 21C], 

πάλσ δεμ., Σάθνο 17 [Soles 2008, Pl. 31A], θάησ αξ., Σάθνο 20 [Soles 2008, Pl. 

35C], θάησ δεμ., Σάθνο 28 [Soles 2008, Pl. 45C]) 

Εηθ. 97 Μφρινο. Ληκελάξηα. Κάπνηνη απφ ηνπο ηαθηθνχο πίζνπο (απφ αξ., Σάθνο 5, 6, 

14 [Soles et al. 2011, Pl. 9]) 

Εηθ. 98 Μφρινο. Ληκελάξηα. Κάπνηνη απφ ηνπο ηαθηθνχο πίζνπο (απφ αξ., Σάθνο 16 

[Soles et al. 2011, Pl. 10], Σάθνο 17 [Soles et al. 2011, Pl. 11]) 

Εηθ. 99 Μφρινο. Ληκελάξηα. Οη ηαθηθνί πίζνη ηνπ Σάθνπ 19 (Soles et al. 2011, Pl. 10, 

12) 

Εηθ. 100 Μφρινο. Ληκελάξηα. Κάπνηνη απφ ηνπο ηαθηθνχο πίζνπο (απφ αξ., Σάθνο 20 

[Soles et al. 2011, Pl. 12], Σάθνο 21 [Soles et al. 2011, Pl. 13]) 

Εηθ. 101 Μφρινο. Ληκελάξηα. Πξφρνη (απφ αξ., Smith et al. 2010, Pl. 11,9) 

Εηθ. 102 Μφρινο. Ληκελάξηα. θχθνη (απφ αξ., Smith et al. 2010, fig. 11, Pl. 7) 

Εηθ. 103 Μφρινο. Ληκελάξηα. Φεπδφζηνκνη ακθνξείο (Smith et al. 2010, Pl. 19) 

Εηθ. 104 Μφρινο. Οη ΤΜ ΗΗΗ Σάθνη ζηελ εγθαηαιειεηκκέλε ΤΜ ΗΒ πλνηθία ησλ 

Σερληηψλ (Soles 2003, fig. 77) 

Εηθ. 105 Μφρινο. πλνηθία ησλ Σερληηψλ. Κάπνηα απφ ηα ηαθηθά αγγεία (Soles 2003, 

figs. 78a, 79a, 80a, 81a)  

Εηθ. 106 Μφρινο. πλνηθία ησλ Σερληηψλ. Κχπειια (ΗΑ.22, ΗΑ.23, ΗΑ.28) θαη ζθχθνη 

(ΗΑ.24, ΗΑ.26, ΗΑ.27) απφ ηνπο Σάθνπο 3 θαη 4 (Soles 2003, 80b, 81b) 

Εηθ. 107 Πεηξάο. Σνπνγξαθηθφ ζρέδην (Tsipopoulou 2012a, fig. 10b) 

Εηθ. 108 Πεηξάο (Tsipopoulou 2012a, fig. 10a) 

Εηθ. 109 Πεηξάο. ρέδην ηνπ λεθξνηαθείνπ κε ηνπο Σάθνπο-νηθίεο θαη ηηο δχν 

Σειεηνπξγηθέο Πεξηνρέο (CA1 θαη CA2) (Tsipopoulou 2017, fig. 6) 

Εηθ. 110 Πεηξάο. Σάθνο-Οηθία 2 (Betancourt 2012, fig. 1a) 
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Εηθ. 111 Πεηξάο. Άπνςε ηνπ δσκαηίνπ 1 απφ Γ. Αξηζηεξά: ηαθηθφο πίζνο θαη 

θπιηλδξηθφ πηζνεηδέο αγγείν σο πψκα. Γεμηά, πάλσ: ιάξλαθα (Tsipopoulou 2017, fig. 

35) 

Εηθ. 112 Εάθξνο, Φαξάγγη ησλ Νεθξψλ. Έξεπλα ζην ζπήιαην (Πιάησλ 1974, Πίλ. 

176) 

Εηθ. 113 Εάθξνο, Πεδνχιεο Κεθάιαο ή Πεξβφιηα. ρέδην Σαθηθνχ Πεξηθξάγκαηνο Α 

(Becker 1975, ILL. 2) 

Εηθ. 114 Εάθξνο, Πεδνχιεο Κεθάιαο ή Πεξβφιηα. Σν δσκάηην Β κε πίζνπο θαη 

ζαξθνθάγνπο απφ ΒΑ (Πιάησλ 1969, Πίλ. 167) 

Εηθ. 115 Εάθξνο, Πεδνχιεο Κεθάιαο ή Πεξβφιηα. Πήιηλα θαη ιίζηλα αγγεία απφ ηα 

Σαθηθά Πεξηθξάγκαηα Α θαη Β (Πιάησλ 1969, Πίλ. 168-170) 

Εηθ. 116 Ζξαίν άκνπ. Ο επξχζηνκνο δίσηνο ηαθηθφο πίζνο (Milojcic 1961, Taf. 

35,1) 

Εηθ. 117 Ζξαίν άκνπ. Ο πξψηνο ηαθηθφο πίζνο κέζα ζηελ ιίζηλε νξζνγψληα ζήθε 

(Milojcic 1961, Taf 5,2) 

Εηθ. 118 Ζξαίν άκνπ. Ο ηαθηθφο πίζνο κέζα ζηελ σνεηδή ηαθηθή ζήθε (Milojcic 

1961, Abb.1) 

Εηθ. 119 Ζξαίν άκνπ. Ο δεχηεξνο ηαθηθφο πίζνο (Milojcic 1961, Taf. 21,6) 

Εηθ. 120 Ζξαίν άκνπ. Λνηπά επξήκαηα απφ ηελ ηαθηθή ζήθε (Milojcic 1961, Taf. 

36) 

Εηθ. 121 Ζξαίν άκνπ. Πέιεθπο απφ κφιπβδν (Milojcic 1961, Taf. 21,4) 

Εηθ. 122 Ζξαίν άκνπ. Ρακθφζηνκε πξφρνπο (Milojcic 1961, Taf. 21,7) 

Εηθ. 123 Αγία Δηξήλε Κέαο. ρέδην κε ηε ζέζε ησλ λεθξνηαθείσλ (Overbeck 1989, 

Pl. 3) 

Εηθ. 124 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 2. Σαθηθφ αγγείν 2-1 (Overbeck 1989, Pl. 86) 

Εηθ. 125 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 3. Σαθηθφ αγγείν 3-1 (Overbeck 1989, Pl. 87) 

Εηθ. 126 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 3. Κχιηθα 3-2 (Overbeck 1989, Pl. 87) 

Εηθ. 127 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 4. Σαθηθφ αγγείν 4-1 θαη πψκα 4-2 (Overbeck 

1989, Pl. 87) 

Εηθ. 128 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 4. Φηάιε 4-3 (Overbeck 1989, Pl. 87) 

Εηθ. 129 Αγία Δηξήλε Κέαο. Οη Κηηζηέο Δμέδξεο C θαη D (Overbeck 1989, Pl. 89) 

Εηθ. 130 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 8 (Overbeck 1989, Pl. 91) 

Εηθ. 131 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 8. Σαθηθφ αγγείν θαη πψκα (Overbeck 1989, Pl. 

92) 

Εηθ. 132 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 8. Υάλδξεο απφ ζάξδην (Overbeck 1989, Pl. 94) 

Εηθ. 133 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 8. Λνηπά επξήκαηα (Overbeck 1989, Pl. 93) 

Εηθ. 134 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 9. Σαθηθφ αγγείν 9-1 (Overbeck 1989, Pl. 95) 

Εηθ. 135 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 10. Σαθηθφ αγγείν 10-1 (Overbeck 1989, Pl. 96) 

Εηθ. 136 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 10 (Overbeck 1989, Pl. 95 θαη 96) 

Εηθ. 137 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 10. θχθνο, κεηαιιηθά δαρηπιίδηα ή ζχλδεζκνη, 

αζεκέληα θαξθίηζα, ράλδξεο απφ ζάξδην (Overbeck 1989, Pl. 96) 

Εηθ. 138 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 13. Σαθηθφ αγγείν 13-1 (Overbeck 1989, Pl. 98) 

Εηθ. 139 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 14. Σαθηθφ αγγείν 14-1 (Overbeck 1989, Pl. 98) 

Εηθ. 140 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 14. Σαθηθφ αγγείν 14-1 (Overbeck 1989, Pl. 98) 
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Εηθ. 141 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 15. Σαθηθφ αγγείν 15-1 (Overbeck 1989, Pl. 99) 

Εηθ. 142 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 17. Σαθηθφ αγγείν 17-1 (Overbeck 1989, Pl. 100) 

Εηθ. 143 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 17, απφ ΝΑ (ΠΔΥ θακίλη ζηα αξηζηεξά) 

(Overbeck 1989, Pl. 100) 

Εηθ. 144 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 18, απφ ΒΒΑ (Overbeck 1989, Pl. 100) 

Εηθ. 145 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 18. Σαθηθφ αγγείν 18-1 (Overbeck 1989, Pl. 100) 

Εηθ. 146 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 19. Σαθηθφ αγγείν 19-1 θαη ιίζηλν πψκα 

(Overbeck 1989, Pl. 101) 

Εηθ. 147 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 19. Φηάιε θαη θχπειιν (Overbeck 1989, Pl. 101) 

Εηθ. 148 θάξθνο Ίνπ. Υάξηεο ηεο Ίνπ επηζεκαίλνληαο ηε ζέζε ηνπ θάξθνπ 

(Marthari 2009, fig. 2)  

Εηθ. 149 θάξθνο Ίνπ. Ο ιφθνο ηνπ θάξθνπ θαη ε επξχηεξε πεξηνρή (Marthari 

2009, fig. 3) 

Εηθ. 150 θάξθνο Ίνπ. ρέδην ηνπ θάξθνπ πνπ δείρλεη ηκήκα ηνπ ΠΚ νηθηζκνχ (ζε 

γθξη) θαη ηηο Σαθηθέο Οκάδεο (ζε καχξν) ηνπ ηέινπο ηεο ΜΚ θαη ησλ αξρψλ ηεο ΤΚ 

πεξηφδνπ (Marthari 2009, fig. 4) 

Εηθ. 151 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 2. Σαθηθφ αγγείν (Marthari 2009, fig. 6-7) 

Εηθ. 152 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 3 (Marthari 2009, fig. 8) 

Εηθ. 153 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 3. Μαζηνπξφρνπο (Marthari 2009, fig. 9) 

Εηθ. 154 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 4 (Marthari 2009, fig. 11) 

Εηθ. 155 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 4. Σν ηαθηθφ αγγείν (Marthari 2009, fig. 12) 

Εηθ. 156 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 4. Κχιηθα, θσληθά θχπειια, ξακθφζηνκε πξφρνπο θαη 

ράιθηλνο ζθεθσηήξαο (Marthari 2009, fig. 13-17) 

Εηθ. 157 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 8. Σαθηθφ αγγείν (Marthari 2009, fig. 29-30) 

Εηθ. 158 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 9 (Marthari 2009, fig. 31) 

Εηθ. 159 Φπιαθσπή Μήινπ. Πίζνο 65 (Dawkins and Droop 1911, Pl. V) 

Εηθ. 160 Φπιαθσπή Μήινπ. Πίζνο 183 (Dawkins and Droop 1911, Pl. IV) 

Εηθ. 161 Φπιαθσπή Μήινπ. Αγγεία απφ ηηο πηζνηαθέο (Να. 116, 160, 164, 165, 169, 

170, 212 θαη 259) (Dawkins and Droop 1911, Pl. VI) 

Εηθ. 162 Αθξσηήξη Θήξαο. Ο εγρπηξηζκφο ζην ΝΦΠ 58Α. Γηαθξίλνληαη νζηά 

(Μαλίθε 2006, Δηθ. 17β) 

Εηθ. 163 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ ΝΦΠ 58Α (Μαλίθε 2006, Δηθ. 17γ, 

δ) 

Εηθ. 164 Αθξσηήξη Θήξαο. Ο ηαθηθφο πίζνο ηνπ ΝΦΠ 6 κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

πιαθψλ πνπ θάιππηαλ ην ζηφκηφ ηνπ. Γηαθξίλνληαη νζηά θξαλίνπ (Μαλίθε 2006, Δηθ. 

18ε) 

Εηθ. 165 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ ΝΦΠ 6. Σκήκαηα ηεο πιάθαο πνπ 

έθξαδαλ ην ζηφκηφ ηνπ (Μαλίθε 2006, Δηθ. 18β) 

Εηθ. 166 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ ΝΦΠ 6 (Μαλίθε 2006, Δηθ. 18γ) 

Εηθ. 167 Αθξσηήξη Θήξαο. Ο εγρπηξηζκφο ηνπ ΝΦΠ 63Α in situ. Γηαθξίλνληαη ηα 

βφηζαια ζην πάλσ κέξνο ηνπ αγγείνπ θαη ηα φζηξαθα πνπ ην πεξηβάιινπλ (Μαλίθε 

2006, Δηθ. 19β) 

Εηθ. 168 Αθξσηήξη Θήξαο. Ο ηαθηθφο πίζνο ηνπ ΝΦΠ 63Α (Μαλίθε 2006, Δηθ. 19γ, 

δ) 
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Εηθ. 169 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ ΝΦΠ 18 κε ην πεξηερφκελφ ηνπ 

(Μαλίθε 2006, Δηθ. 20β) 

Εηθ. 170 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν αγγείν ηνπ ΝΦΠ 68 (Μαλίθε 2006, Δηθ. 21γ) 

Εηθ. 171 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ ΝΦΠ 68 (Μαλίθε 2006, Δηθ. 21β) 

Εηθ. 172 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν πεξηερφκελν ηνπ ηαθηθνχ αγγείνπ ηνπ πξψηνπ 

εγρπηξηζκνχ απφ ην ΝΦΠ 69. Γηαθξίλνληαη νη ζθειεηνί ησλ δχν βξεθψλ (Μαλίθε 

2006, Δηθ. 23γ) 

Εηθ. 173 Αθξσηήξη Θήξαο. Ο δεχηεξνο εγρπηξηζκφο κέζα ζηνλ ζάιακν ηνπ ΝΦΠ 69 

in situ (Μαλίθε 2006, Δηθ. 22γ) 

Εηθ. 174 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ πξψηνπ εγρπηξηζκνχ απφ ην ΝΦΠ 

69 καδί κε ην πψκα ηνπ (Μαλίθε 2006, Δηθ. 23
 
α,β) 

Εηθ. 175 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ δεχηεξνπ εγρπηξηζκνχ απφ ην ΝΦΠ 

69 (Μαλίθε 2006, Δηθ. 24α) 

Εηθ. 176 Bakla Tepe. Σαθή ζε ιάθθν θαη ζε θηβσηφζρεκν ηάθν ηεο ΠΔΥ Η (Massa 

and Şahoğlu 2011, fig. 3-4) 

Εηθ. 177 Bakla Tepe. Πηζνηαθή (no.320) ηεο χζηεξεο ΠΔΥ ΗΗ-ΗΗΗΑ (Massa and 

Şahoğlu 2011, fig. 5) 

Εηθ. 178 Bakla Tepe. Γπλαηθεία ηαθή ζε πίζν (no.296) κε ζεκάδηα ηξππαληζκνχ ηεο 

χζηεξεο ΠΔΥ ΗΗ-ΗΗΗΑ (Massa and Şahoğlu 2011, fig. 6) 

Εηθ. 179 Υάξηεο ηεο πεξηνρήο ηεο κχξλεο (Ḉilingiroğlu et al. 2004, fig. 1) 

Εηθ. 180 Ulucak Hӧyük. Σαθέο ζε πίζνπο ηεο ΠΔΥ (Ḉilingiroğlu et al. 2004, fig. 56a) 

Εηθ. 181 Ulucak Hӧyük. Σαθηθφ αγγείν γεκάην κε πέηξεο θαη πνιχ κηθξφ αξηζκφ 

νζηψλ (Ḉilingiroğlu et al. 2004, fig. 44, No. 9) 

Εηθ. 182 Ulucak Hӧyük. Σαθέο ζε πίζνπο ηεο ΜΔΥ (Ḉilingiroğlu et al.2004, fig. 56a, 

57a, b) 

Εηθ. 183 Υάξηεο ηνπ Demircihӧyük-Sarηket (Massa 2014, fig. 4) 

Εηθ. 184 Demircihӧyük-Sarηket. Οη ηχπνη ηάθσλ ηεο ΠΔΥ. Πίζνη, ιάθθνη, 

θηβσηηφζρεκνη (Seeher 2000, Abb. 9) 

Εηθ. 185 Demircihӧyük-Sarηket. Σαθηθνί πίζνη ηεο ΠΔΥ (Seeher 2000, Abb. 59-60) 

Εηθ. 186 Demircihӧyük-Sarηket. Σαθηθνί πίζνη ηεο ΜΔΥ (Seeher 2000, Abb. 71-74) 

Εηθ. 187 Karataṣ. ρέδην ηεο πεξηνρήο (Mellink 1964, ILL. 1) 

Εηθ. 188 Karataṣ. Πίζνο 43 (Mellink 1964, Pl. 77, fig. 3) 

Εηθ. 189 Karataṣ. Σαθή ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε ζηνλ Πίζν 47 (Mellink 1964, Pl. 78, 

fig. 6) 

Εηθ. 190 Karataṣ. Πνιιαπιέο ηαθέο ζηνλ Πίζν 56 (Mellink 1964, Pl. 78, fig. 5) 

Εηθ. 191 Karataṣ. Πνιιαπιέο ηαθέο ζηνλ Πίζν 1 (Mellink 1964, Pl. 78, fig. 9) 

Εηθ. 192 Karataṣ. ηάκλα κε πςσκέλε ινμφηκεηε πξνρνή απφ ηελ ηαθή 29, χς. 0,26 

(Mellink 1964, Pl. 80, fig. 16) 

Εηθ. 193 Karataṣ. ρέδην ηεο Σνκήο 98 (Mellink 1968, ILL. 4) 

Εηθ. 194 Karataṣ. Σνκή 98, ηα ζήκαηα (Mellink 1968, Pl. 81, fig. 29) 

Εηθ. 195 Karataṣ. Σνκή 98 (Mellink 1969, Pl. 71, fig. 1) 

Εηθ. 196 Karataṣ. Σάθνο 1 286 κε αλαιεκαηηθφ ηνηράξην (Mellink 1969, Pl. 71, fig. 2) 

Εηθ. 197 Σχπνη πίζσλ πνπ ίζσο πξννξίδνληαλ απνθιεηζηηθά γηα ηαθηθή ρξήζε 

(Christakis 2005, fig. 21) 
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Εηθ. 198 Σχπνη πίζσλ πνπ πξννξίδνληαλ απνθιεηζηηθά γηα ηαθηθή ρξήζε (Christakis 

2005, fig. 23, 24, 26) 
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Υάξηεο 2 Υάξηεο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ κε ηηο ζέζεηο κε πηζνηαθέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν. 
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Υάξηεο 3 Αλαηνιία. Θέζεηο ηεο Υαιθνιηζηθήο πεξηφδνπ (Düring 2011, fig. 6.1) 

 

 

 

Υάξηεο 4 Αλαηνιία. Θέζεηο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ (Düring 2011, fig. 7.1) 
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Υάξηεο 5 Αλαηνιία. Γεληθφο ράξηεο ηεο Αλαηνιίαο κε ηηο ζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην θείκελν (Massa 2014, fig. 1) 
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Δηθ. 1 Ννπήγεηα Κηζζάκνπ. Ζ παηδηθή ηαθή ζε πηζνεηδέο αγγείν (Καξάληδαιε 1997, 

Πηλ.19) 

 

 

Δηθ. 2 Γαχδνο. Ζ πηζνηαθή (Whitley et al. 2007, fig. 145) 

 

 

Δηθ. 3 Πεγή. ρέδην ησλ ηαθψλ (Whitley et al. 2007, fig. 130) 
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Δηθ. 4 Πεγή. Λεπηνκέξεηα απφ ηηο ηαθέο (Whitley et al. 2007, fig. 131) 

 

 

Δηθ. 5 Μπαΐξηα Γάδη. Σν Σαθηθφ Κηήξην απφ Β (Ρεζεκησηάθεο 1989, Πηλ. 151) 

 

 

Δηθ. 6 Πεξηνρή Γάδη. ΜΜ πίζνο (Υαηδεδάθεο 1921, Πηλ. 6) 
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Δηθ. 7 Άγηνο Μχξσλαο (Λεκπέζε 1984, Πηλ. 187) 

 

 

Δηθ. 8 Κλσζφο. Αλάθηνξν θαη ζηα δπηηθά ν ιφθνο Μνλαζηεξηαθφ Κεθάιη (Preston 

2013a, fig. 1.1) 

 

Δηθ. 9 Κλσζφο. Μνλαζηεξηαθφ Κεθάιη. Κσληθφο πίζνο απφ ηηο αλαζθαθέο ηνπ 1933 

(Preston 2013a, fig. 2.1) 
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 Δηθ. 10 Κλσζφο. Μνλαζηεξηαθφ Κεθάιη. C 184 θσληθφο 

πίζνο. C 185 σνεηδήο πίζνο. ΜΜ ΗΗΒ (Preston 2013a, fig. 3.15) 

 

Δηθ. 11 Κλσζφο. Μνλαζηεξηαθφ Κεθάιη. C 302 θαη 308 θσληθνί πίζνη. C 310 θαη 311 

σνεηδείο πίζνη. ΜΜ ΗΗΗΑ & Β (Preston 2013a, fig. 3.22 & 3.23) 

 

 

Δηθ. 12 Κλσζφο. Μνλαζηεξηαθφ Κεθάιη. C 359 θσληθφο πίζνο. ΤΜ ΗΑ (Preston 

2013a, fig. 3.26) 
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Δηθ. 13 Κλσζφο. Νεθξνηαθείν Άε Ληα. Σάθνο VI (Cook and Boardman 1954, fig. 

15b) 

 

Δηθ. 14 Κλσζφο. Μαπξνζπήιην. Σάθνο XVII (Forsdyke 1927, fig. 32) 

 

Δηθ. 15 Κλσζφο. Μαπξνζπήιην. Σάθνο XVII. Λάθθνο (Forsdyke 1927, fig. 34) 
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Δηθ. 16 Κλσζφο. Μαπξνζπήιην. Σάθνο XVII. Θξαχζκαηα ΜΜ ΗΗ ηαθηθψλ πίζσλ 

(Forsdyke 1927, fig. 48) 

 

 

Δηθ. 17 Κλσζφο. Tomb of the Cow (Evans 1902, BSA 8, fig. 49) 
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Δηθ. 18 Υάξηεο ηεο Κξήηεο θαη ηεο πεξηνρήο ησλ Αξραλψλ. ρέδην ηνπ λεθξνηαθείνπ 

ζην Φνπξλί θαηά ηελ Πξναλαθηνξηθή θαη Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν (Papadatos 

2005, Fig. 1) 
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Δηθ. 19 Θνισηφο Σάθνο Γ. Οη ιάξλαθεο θαη ν πίζνο ηνπ ζηξψκαηνο ΗΗ (Papadatos 

2005, Fig. 5) 

 

 

Δηθ. 20 Θνισηφο Σάθνο Γ. Σν εζσηεξηθφ ηνπ ηάθνπ απφ Γ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

νζηψλ (Papadatos 2005, Pl. 11) 
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Δηθ. 21 Θνισηφο Σάθνο Γ. Ο ηαθηθφο πίζνο L12 (Papadatos 2005, Fig. 18) 

 

Δηθ. 22 Θνισηφο Σάθνο Δ (Panagiotopoulos 2002, Taf. 7) 
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Δηθ. 23 Θνισηφο Σάθνο Δ. Ο ηαθηθφο πίζνο 1 (Panagiotopoulos 2002, Taf. 19) 

 

 

 

Δηθ. 24 Θνισηφο Σάθνο Δ. Ο ηαθηθφο πίζνο 2 (Panagiotopoulos 2002, Taf. 19) 
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Δηθ. 25 Σαθηθφ Κηήξην 5 (Sakellarakis and Sakellaraki 1997, drawing 52) 

 

Δηθ. 26 Σαθηθφ Κηήξην 5. Σν Γσκάηην 1 κε απνζέζεηο θξαλίσλ ζε πίζνπο θαη 

ιάξλαθεο (Sakellarakis and Sakellaraki 1997, fig. 150) 
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Δηθ. 27 Σαθηθφ Κηήξην 6 (Sakellarakis and Sakellaraki 1997, drawing 53) 

 

 

Δηθ. 28 Σαθηθφ Κηήξην 6. Οη απνζέζεηο ηνπ Κηεξίνπ ζην έδαθνο, ζε κηθξά αγγεία, ζε 

ιάξλαθεο θαη ζε πίζνπο (αθειιαξάθεο 1968, Πηλ. 438-439) 
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Δηθ. 29 θαη 30 Σαθηθφ Κηήξην 6. Κηεξίζκαηα πνπ ζπλφδεπαλ ηηο ηαθέο 

(αθειιαξάθεο 1968, Πηλ. 440-441) 

 

Δηθ. 31 Σαθηθφ Κηήξην 9. Υψξνο 1β κε έλαλ πίζν θαη κηα ιάξλαθα (ΠΑΔ 1973, Πηλ. 

181) 

 

Δηθ. 32 Σαθηθφ Κηήξην 9. Γσκάηην 3 κε ηελ παηδηθή ηαθή θαη ην ζείζηξν in situ 

(αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 1991, εηθ. 15) 
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Δηθ. 33 Σαθηθφ Κηήξην 9. Γσκάηην 3. Σν ζείζηξν (αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 

1991, εηθ. 16) 

 

Δηθ. 34 Σαθηθφ Κηήξην 18. Άπνςε ηνπ Γσκαηίνπ 6 (αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 

1991, εηθ. 33) 

 

Δηθ. 35 Σαθηθφ Κηήξην 18. Γσκάηην 7 (αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 1991, εηθ. 

34) 
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Δηθ. 36 Σαθηθφ Κηήξην 18. Γσκάηην 8. Σαθηθφο πίζνο θαη ζαξθνθάγνο ηνπ δεχηεξνπ 

ηαθηθνχ ζηξψκαηνο (αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 1991, εηθ. 35) 

 

Δηθ. 37 Σαθηθφ Κηήξην 18. Γσκάηην 10. Σαθηθφο πίζνο, θσιεφζρεκν θαη πέληε 

θακαξατθά αγγεία  (αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 1991, εηθ. 39) 
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Δηθ. 38 Σαθηθφ Κηήξην 19. Αλψηεξν ηαθηθφ ζηξψκα. Γηάθνξνη ηχπνη αγγείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηαθέο (αθειιαξάθεο θαη αθειιαξάθε 1979, Πηλ. 216) 
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Δηθ. 39 Φνπξλί Αξραλψλ. Οη θπξηφηεξνη ηχπνη ηαθηθψλ πίζσλ (Sakellarakis and 

Sakellaraki 1997, fig. 447) 

 

Δηθ. 40 Ο ζπειαηψδεο ηάθνο ζην Κππαξίζζη Σεκέλνπο, απφ ΒΓ (εξπεηζηδάθε 2006, 

εηθ. 1) 

 

Δηθ. 41 Αλψπνιε. ΜΜ ηάθνο. (Υαηδεδάθεο 1921, εηθ. 6) 
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Δηθ. 42 Αλψπνιε. ΜΜ ηάθνο. Υαηδεδάθεο 1921, εηθ. 5) 

 

Δηθ. 43 Μάιηα, ε Οηθία ησλ Νεθξψλ (Legarra Herrero 2014, fig. 58b) 

 

Δηθ. 44 Κξάζη. Θνισηφο Σάθνο. (Μαξηλάηνο 1932, εηθ. 2) 

 

 
Δηθ. 45 Κξάζη. Θνισηφο Σάθνο. Πηζνεηδέο απφ ηε λφηηα εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 

ηάθνπ. (Μαξηλάηνο 1932, εηθ. 12) 
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Δηθ. 46 Βνξνχ. Κπθιηθφο Σάθνο Α (Μαξηλάηνο 1931, εηθ. 2) 

 
 

Δηθ. 47 Βνξνχ. Κπθιηθφο ηάθνο Α. Πίζνη. Ο κεζαίνο θέξεη θσδσλφζρεκε βάζε θαη 

πξφρπζε (Μαξηλάηνο 1931, εηθ. 11) 

 

Δηθ. 48 Βνξνχ. Κπθιηθφο ηάθνο Α. Πίζνη θαη θάδνο απφ ηα δπηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ 

ηάθνπ Α (Μαξηλάηνο 1931, εηθ. 12) 
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Δηθ. 49 Βνξνχ. Σάθνο Β (Μαξηλάηνο 1931, εηθ. 5) 

 

Δηθ. 50 Βνξνχ. Σάθνο Β. Πίζνη (Μαξηλάηνο 1931, εηθ. 16) 

 

Δηθ. 51 Πνξηί. Θνισηφο Σάθνο Π (Legarra Herrero 2014, fig. 27) 
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Δηθ. 52 Αγία Κπξηαθή. Κάηνςε ηνπ ζνισηνχ ηάθνπ θαη ησλ πξνζθηηζκάησλ ηνπ 

(Blackman and Branigan 1982, fig. 15) 

 

 

Δηθ. 53 ίζη. ρέδην ηνπ λεθξνηαθείνπ (Schoep et al. 2017, fig. 1) 
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Δηθ. 54 Λνχκαο Μηξακπέιινπ. έιιεο. Ο ηαθηθφο πίζνο (Γαβάξαο 1987, Πηλ. 216) 

 

 

Δηθ. 55 Οινχο. Σχπνη πίζσλ κε θαχζεηο (Kanta 2001, fig. 3-4) 

 

 

Δηθ. 56 Οινχο. Σχπνο πίζνπ κε θαχζε (Kanta 2001, fig. 9) 
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Δηθ. 57 Σα λεθξνηαθεία ησλ Γνπξληψλ (Legarra Herrero 2014, fig. 73) 

 

 

Δηθ. 58 Γνπξληά. ΜΜ Η ηαθηθφο πίζνο (Hall 1912, fig. 32) 
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Δηθ. 59 Γνπξληά. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο (Hall 1912, fig. 33) 

 

 

Δηθ. 60 Γνπξληά. ΜΜ ηαθηθφο πίζνο (Hall 1912, fig. 34) 

 

 

Δηθ. 61 Γνπξληά. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο (Hall 1912, fig. 35) 
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Δηθ. 62 Γνπξληά. ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο (Hall 1912, fig. 37) 

 

 

Δηθ. 63 Γνπξληά. Πψκα πνπ βξέζεθε θάησ απφ ηαθηθφ αγγείν (Hall 1912, fig. 39) 

 

 

Δηθ. 64 Γνπξληά. Γεθπξφζηνκν αγγείν πνπ βξέζεθε κέζα ζε ηαθηθφ αγγείν (Hall 

1912, fig. 38) 
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Δηθ. 65 Γνπξληά. Υάιθηλνο πέιεθπο πνπ βξέζεθε κέζα ζε ηαθηθφ αγγείν (Hall 1912, 

fig. 41) 

 

 

Δηθ. 66 Γνπξληά. Υάιθηλνο ζθεθσηήξαο πνπ βξέζεθε κέζα ζε ηαθηθφ αγγείν (Hall 

1912, fig. 42) 

 

 

Δηθ. 67 Γνπξληά. Γαρηπιίδη απφ κφιπβδν πνπ βξέζεθε κέζα ζε ηαθηθφ αγγείν (Hall 

1912, fig. 44) 

 

 

Δηθ. 68 Γνπξληά. θξαγηδφιηζνη πνπ βξέζεθαλ κέζα ζηα ηαθηθά αγγεία (Hall 1912, 

fig. 45) 
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Δηθ. 69 Παρηά Άκκνο. ΜΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα Η (Seager 1916, Pl. I) 

 

 

Δηθ. 70 Παρηά Άκκνο. ΠΜ ΗΗΗ πηζνεηδέο αγγείν, Οκάδα Η (Seager 1916, Pl. II) 

 

 

Δηθ. 71 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ πίζνο, Οκάδα Η (Seager 1916, Pl. I) 
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Δηθ. 72 Παρηά Άκκνο. Σαθηθφο πίζνο, Οκάδα ΗΗ (Seager 1916, Pl. II) 

 

 

Δηθ. 73 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθνί πίζνη κε δηαθφζκεζε θαηαιεηβάδσλ (Seager 

1916, Pl. V) 

 

 

Δηθ. 74 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα ΗΗΗ (Seager 1916, Pl. VI) 
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Δηθ. 75 Παρηά Άκκνο. ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα IV (Seager 1916, Pl. I) 

 

 

Δηθ. 76 Παρηά Άκκνο. ΠΜ ΗΗΗ θαη ΜΜ Η ηαθηθνί πίζνη (Seager 1916, Pl. XI) 
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Δηθ. 77 Παρηά Άκκνο. ΜΜ Η ή ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα VIII (Seager 1916, Pl. 

VIII) 

 

 

Δηθ. 78 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η ηαθηθνί πίζνη, Οκάδα IX (Seager 1916, Pl. IX, 

X) 

 

 

Δηθ. 79 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα IX (Seager 1916, Pl. XII) 
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Δηθ. 80 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XI (Seager 1916, Pl. VIII) 

 

 

Δηθ. 81 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο (Seager 1916, Pl. XIII) 

 

 

Δηθ. 82 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XII (Seager 1916, Pl. XIII) 
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Δηθ. 83 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XII (Seager 1916, Pl. XIII) 

 

 

Δηθ. 84 Παρηά Άκκνο. Σαθηθφο πίζνο κε δηαθφζκεζε κε θαηαιεηβάδσλ, Οκάδα XII 

(Seager 1916, Pl. XVI) 
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Δηθ. 85 Παρηά Άκκνο. ΜΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XIII (Seager 1916, Pl. XVII, No. 

XIII-a) 

 

 

Δηθ. 86 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XIV (Seager 1916, Pl. 

XVIII) 

 



180 
 

 

Δηθ. 87 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XIV (Seager 1916, Pl. 

XVII) 

 

 

Δηθ. 88 Παρηά Άκκνο. Σαθηθφο πίζνο κε δηαθφζκεζε κε θαηαιεηβάδσλ, Οκάδα XIV 

(Seager 1916, Pl. XVI) 

 

 

Δηθ. 89 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XV (Seager 1916, Pl. XII) 
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Δηθ. 90 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XVI (Seager 1916, Pl. XIX) 

 

 

Δηθ. 91 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XVIII (Seager 1916, Pl. 

XVII) 

 

 

Δηθ. 92 Παρηά Άκκνο. ΜΜ ΗΗΗ ηαθηθφο πίζνο, Οκάδα XXII (Seager 1916, Pl. XXI) 



182 
 

 

Δηθ. 93 Μφρινο. ρέδην ηνπ λεθξνηαθείνπ (Legarra Herrero 2014, fig. 84) 
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Δηθ. 94 Μφρινο. Ο Μφρινο θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θαηά ηελ ΤΜ ΗΗΗ πεξίνδν 

(Soles 2008, fig. 1) 
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Δηθ. 95 Μφρινο. Σν λεθξνηαθείν ζηα Ληκελάξηα (Soles 2008, fig. 70) 
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Δηθ. 96 Μφρινο. Σν λεθξνηαθείν ζηα Ληκελάξηα. Πίζνη απφ ηνπο νπνίνπο έρεη 

αθαηξεζεί ηκήκα ηνπ ηνηρψκαηφο ηνπο (πάλσ αξ., Σάθνο 9 [Soles 2008, Pl. 21C], 

πάλσ δεμ., Σάθνο 17 [Soles 2008, Pl. 31A], θάησ αξ., Σάθνο 20 [Soles 2008, Pl. 

35C], θάησ δεμ., Σάθνο 28 [Soles 2008, Pl. 45C]) 

 

     

Δηθ. 97 Μφρινο. Ληκελάξηα. Κάπνηνη απφ ηνπο ηαθηθνχο πίζνπο (απφ αξ., Σάθνο 5, 6, 

14 [Soles et al. 2011, Pl. 9]) 
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Δηθ. 98 Μφρινο. Ληκελάξηα. Κάπνηνη απφ ηνπο ηαθηθνχο πίζνπο (απφ αξ., Σάθνο 16 

[Soles et al. 2011, Pl. 10], Σάθνο 17 [Soles et al. 2011, Pl. 11]) 

 

 

Δηθ. 99 Μφρινο. Ληκελάξηα. Οη ηαθηθνί πίζνη ηνπ Σάθνπ 19 (Soles et al. 2011, Pl. 10, 

12) 

 

Δηθ. 100 Μφρινο. Ληκελάξηα. Κάπνηνη απφ ηνπο ηαθηθνχο πίζνπο (απφ αξ., Σάθνο 20 

[Soles et al. 2011, Pl. 12], Σάθνο 21 [Soles et al. 2011, Pl. 13]) 
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Δηθ. 101 Μφρινο. Ληκελάξηα. Πξφρνη (απφ αξ., Smith et al. 2010, Pl. 11, 9) 

   

Δηθ. 102 Μφρινο. Ληκελάξηα. θχθνη (απφ αξ., Smith et al. 2010, fig. 11, Pl. 7) 

 

 

Δηθ. 103 Μφρινο. Ληκελάξηα. Φεπδφζηνκνη ακθνξείο (Smith et al. 2010, Pl. 19) 
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Δηθ. 104 Μφρινο. Οη ΤΜ ΗΗΗ Σάθνη ζηελ εγθαηαιειεηκκέλε ΤΜ ΗΒ πλνηθία ησλ 

Σερληηψλ (Soles 2003, fig. 77) 
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Δηθ. 105 Μφρινο. πλνηθία ησλ Σερληηψλ. Κάπνηα απφ ηα ηαθηθά αγγεία (Soles 2003, 

figs. 78a, 79a, 80a, 81a)  

 

   

Δηθ. 106 Μφρινο. πλνηθία ησλ Σερληηψλ. Κχπειια (ΗΑ.22, ΗΑ.23, ΗΑ.28) θαη ζθχθνη 

(ΗΑ.24, ΗΑ.26, ΗΑ.27) απφ ηνπο Σάθνπο 3 θαη 4 (Soles 2003, 80b, 81b) 
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Δηθ. 107 Πεηξάο. Σνπνγξαθηθφ ζρέδην (Tsipopoulou 2012a, fig. 10b) 

 

 

Δηθ. 108 Πεηξάο (Tsipopoulou 2012a, fig. 10a) 
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Δηθ. 109 Πεηξάο. ρέδην ηνπ λεθξνηαθείνπ κε ηνπο Σάθνπο-νηθίεο θαη ηηο δχν 

Σειεηνπξγηθέο Πεξηνρέο (CA1 θαη CA2) (Tsipopoulou 2017, fig. 6) 
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Δηθ. 110 Πεηξάο. Σάθνο-Οηθία 2 (Betancourt 2012, fig. 1a) 

 

 

Δηθ. 111 Πεηξάο. Άπνςε ηνπ δσκαηίνπ 1 απφ Γ. Αξηζηεξά: ηαθηθφο πίζνο θαη 

θπιηλδξηθφ πηζνεηδέο αγγείν σο πψκα. Γεμηά, πάλσ: ιάξλαθα (Tsipopoulou 2017, fig. 

35) 
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Δηθ. 112 Εάθξνο, Φαξάγγη ησλ Νεθξψλ. Έξεπλα ζην ζπήιαην (Πιάησλ 1974, Πηλ. 

176) 

 

 

Δηθ. 113 Εάθξνο, Πεδνχιεο Κεθάιαο ή Πεξβφιηα. ρέδην Σαθηθνχ Πεξηθξάγκαηνο Α 

(Platon 2017, fig.1) 
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Δηθ. 114 Εάθξνο, Πεδνχιεο Κεθάιαο ή Πεξβφιηα. Σν δσκάηην Β κε πίζνπο θαη 

ζαξθνθάγνπο απφ ΒΑ (Πιάησλ 1969, Πηλ. 167) 

 

    

 

Δηθ. 115 Εάθξνο, Πεδνχιεο Κεθάιαο ή Πεξβφιηα. Πήιηλα θαη ιίζηλα αγγεία απφ ηα 

Σαθηθά Πεξηθξάγκαηα Α θαη Β (Πιάησλ 1969, Πηλ. 168-170) 
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Δηθ. 116 Ζξαίν άκνπ. Ο επξχζηνκνο δίσηνο ηαθηθφο πίζνο (Milojcic 1961, Taf. 

35,1) 

 

 

Δηθ. 117 Ζξαίν άκνπ. Ο πξψηνο ηαθηθφο πίζνο κέζα ζηελ ιίζηλε νξζνγψληα ζήθε 

(Milojcic 1961, Taf 5,2) 

 

 

Δηθ. 118 Ζξαίν άκνπ. Ο ηαθηθφο πίζνο κέζα ζηελ σνεηδή ηαθηθή ζήθε (Milojcic 

1961, Abb.1) 
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Δηθ. 119 Ζξαίν άκνπ. Ο δεχηεξνο ηαθηθφο πίζνο (Milojcic 1961, Taf. 21,6) 

 

 

Δηθ. 120 Ζξαίν άκνπ. Λνηπά επξήκαηα απφ ηνλ ηαθηθφ ζάιακν (Milojcic 1961, Taf. 

36) 
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Δηθ. 121 Ζξαίν άκνπ. Πέιεθπο απφ κφιπβδν (Milojcic 1961, Taf. 21,4) 

 

 

 

 

Δηθ. 122 Ζξαίν άκνπ. Ρακθφζηνκε πξφρνπο (Milojcic 1961, Taf. 21,7) 
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Δηθ. 123 Αγία Δηξήλε Κέαο. ρέδην κε ηε ζέζε ησλ λεθξνηαθείσλ (Overbeck 1989, 

Pl. 3) 
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Δηθ. 124 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 2. Σαθηθφ αγγείν 2-1 (Overbeck 1989, Pl. 86) 

 

 

Δηθ. 125 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 3. Σαθηθφ αγγείν 3-1 (Overbeck 1989, Pl. 87) 

 

 

Δηθ. 126 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 3. Κχιηθα 3-2 (Overbeck 1989, Pl. 87) 
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Δηθ. 127 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 4. Σαθηθφ αγγείν 4-1 θαη πψκα 4-2 (Overbeck 

1989, Pl. 87) 

 

 

 

 

Δηθ. 128 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 4. Φηάιε 4-3 (Overbeck 1989, Pl. 87) 



201 
 

 

Δηθ. 129 Αγία Δηξήλε Κέαο. Οη Κηηζηέο Δμέδξεο C θαη D. Πάλσ αξ.: Οη Κηηζηέο 

Δμέδξεο C θαη D, απφ Γ. Πάλσ δεμ.: Οη Κηηζηέο Δμέδξεο C θαη D, απφ ΝΓ. Κέληξν: 

Κηηζηή Δμέδξα C, απφ Ν. (Overbeck 1989, Pl. 89) 

 

 

Δηθ. 130 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 8 (Overbeck 1989, Pl. 91) 
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Δηθ. 131 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 8. Σαθηθφ αγγείν θαη πψκα (Overbeck 1989, Pl. 

92) 

 

 

Δηθ. 132 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 8. Υάλδξεο απφ ζάξδην (Overbeck 1989, Pl. 94) 
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Δηθ. 133 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 8. Λνηπά επξήκαηα (θηάιε, πψκα, φζηξαθα 

αγγείσλ, ακθνξέαο, πηζνεηδέο, ρξπζέο ράλδξεο, αζεκέληα πεξφλε)  (Overbeck 1989, 

Pl. 93) 

 

 

Δηθ. 134 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 9. Σαθηθφ αγγείν 9-1 (Overbeck 1989, Pl. 95) 
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Δηθ. 135 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 10. Σαθηθφ αγγείν 10-1 (Overbeck 1989, Pl. 96) 

 

 

Δηθ. 136 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 10 (Overbeck 1989, Pl. 95 θαη 96) 

 

   

 

Δηθ. 137 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 10. θχθνο, κεηαιιηθά δαρηπιίδηα ή ζχλδεζκνη, 

αζεκέληα θαξθίηζα, ράλδξεο απφ ζάξδην (Overbeck 1989, Pl. 96) 
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Δηθ. 138 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 13. Σαθηθφ αγγείν 13-1 (Overbeck 1989, Pl. 98) 

 

   

Δηθ. 139 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 14. Σαθηθφ αγγείν 14-1 (Overbeck 1989, Pl. 98) 

 

 

Δηθ. 140 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 14. Σαθηθφ αγγείν 14-1 (Overbeck 1989, Pl. 98) 
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Δηθ. 141 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 15. Σαθηθφ αγγείν 15-1 (Overbeck 1989, Pl. 99) 

 

 

Δηθ. 142 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 17. Σαθηθφ αγγείν 17-1 (Overbeck 1989, Pl. 100) 

 

 

Δηθ. 143 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 17, απφ ΝΑ (ΠΔΥ θακίλη ζηα αξηζηεξά) 

(Overbeck 1989, Pl. 100) 
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Δηθ. 144 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 18, απφ ΒΒΑ (Overbeck 1989, Pl. 100)  

 

Δηθ. 145 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 18. Σαθηθφ αγγείν 18-1 (Overbeck 1989, Pl. 100)   

 

   

 

Δηθ. 146 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 19. Σαθηθφ αγγείν 19-1 θαη ιίζηλν πψκα 

(Overbeck 1989, Pl. 101) 
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Δηθ. 147 Αγία Δηξήλε Κέαο. Σάθνο 19. Φηάιε θαη θχπειιν (Overbeck 1989, Pl. 101) 

 

 

Δηθ. 148 θάξθνο Ίνπ. Υάξηεο ηεο Ίνπ επηζεκαίλνληαο ηε ζέζε ηνπ θάξθνπ 

(Marthari 2009, fig. 2) 

 

 

Δηθ. 149 θάξθνο Ίνπ. Ο ιφθνο ηνπ θάξθνπ θαη ε επξχηεξε πεξηνρή (Marthari 2009, 

fig. 3) 
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Δηθ. 150 θάξθνο Ίνπ. ρέδην ηνπ θάξθνπ πνπ δείρλεη ηκήκα ηνπ ΠΚ νηθηζκνχ (ζε 

γθξη) θαη ηηο Σαθηθέο Οκάδεο (ζε καχξν) ηνπ ηέινπο ηεο ΜΚ θαη ησλ αξρψλ ηεο ΤΚ 

πεξηφδνπ (Marthari 2009, fig. 4) 

 

   

Δηθ. 151 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 2. Σαθηθφ αγγείν (Marthari 2009, fig. 6-7) 

 

 

Δηθ. 152 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 3 (Marthari 2009, fig. 8) 
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Δηθ. 153 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 3. Μαζηνπξφρνπο (Marthari 2009, fig. 9) 

 

 

Δηθ. 154 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 4 (Marthari 2009, fig. 11) 

 

 

Δηθ. 155 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 4. Σν ηαθηθφ αγγείν (Marthari 2009, fig. 12) 

 



211 
 

   

   

Δηθ. 156 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 4. Κχιηθα, θσληθά θχπειια, ξακθφζηνκε πξφρνπο θαη 

ράιθηλνο ζθεθσηήξαο (Marthari 2009, fig. 13-17) 

 

  

Δηθ. 157 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 8. Σαθηθφ αγγείν (Marthari 2009, fig. 29-30) 

 

 

Δηθ. 158 θάξθνο Ίνπ. Σάθνο 9 (Marthari 2009, fig. 31) 
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Δηθ. 159 Φπιαθσπή Μήινπ. Πίζνο 65 (Dawkins and Droop 1911, Pl. V) 

 

 

Δηθ. 160 Φπιαθσπή Μήινπ. Πίζνο 183 (Dawkins and Droop 1911, Pl. IV) 
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Δηθ. 161 Φπιαθσπή Μήινπ. Αγγεία απφ ηηο πηζνηαθέο (Να. 116, 160, 164, 165, 169, 

170, 212 θαη 259) (Dawkins and Droop 1911, Pl. VI) 

 

 

Δηθ. 162 Αθξσηήξη Θήξαο. Ο εγρπηξηζκφο ζην ΝΦΠ 58Α. Γηαθξίλνληαη νζηά 

(Μαλίθε 2006, Δηθ. 17β) 
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Δηθ. 163 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ ΝΦΠ 58Α (Μαλίθε 2006, Δηθ. 17γ, 

δ) 

 

Δηθ. 164 Αθξσηήξη Θήξαο. Ο ηαθηθφο πίζνο ηνπ ΝΦΠ 6 κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

πιαθψλ πνπ θάιππηαλ ην ζηφκηφ ηνπ. Γηαθξίλνληαη νζηά θξαλίνπ (Μαλίθε 2006, Δηθ. 

18
 
ε) 

 

Δηθ. 165 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ ΝΦΠ 6. Σκήκαηα ηεο πιάθαο πνπ 

έθξαδαλ ην ζηφκηφ ηνπ (Μαλίθε 2006, Δηθ. 18β) 
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Δηθ. 166 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ ΝΦΠ 6 (Μαλίθε 2006, Δηθ. 18γ) 

 

Δηθ. 167 Αθξσηήξη Θήξαο. Ο εγρπηξηζκφο ηνπ ΝΦΠ 63Α in situ. Γηαθξίλνληαη ηα 

βφηζαια ζην πάλσ κέξνο ηνπ αγγείνπ θαη ηα φζηξαθα πνπ ην πεξηβάιινπλ (Μαλίθε 

2006, Δηθ. 19β) 

   

Δηθ. 168 Αθξσηήξη Θήξαο. Ο ηαθηθφο πίζνο ηνπ ΝΦΠ 63Α (Μαλίθε 2006, Δηθ. 19γ, 

δ) 
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Δηθ. 169 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ ΝΦΠ 18 κε ην πεξηερφκελφ ηνπ 

(Μαλίθε 2006, Δηθ. 20β) 

 

 

 

Δηθ. 170 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν αγγείν ηνπ ΝΦΠ 68 (Μαλίθε 2006, Δηθ. 21γ) 

 

 

 

Δηθ. 171 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ ΝΦΠ 68 (Μαλίθε 2006, Δηθ. 21β) 
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Δηθ. 172 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν πεξηερφκελν ηνπ ηαθηθνχ αγγείνπ ηνπ πξψηνπ 

εγρπηξηζκνχ απφ ην ΝΦΠ 69. Γηαθξίλνληαη νη ζθειεηνί ησλ δχν βξεθψλ (Μαλίθε 

2006, Δηθ. 23γ) 

 

 

Δηθ. 173 Αθξσηήξη Θήξαο. Ο δεχηεξνο εγρπηξηζκφο κέζα ζηνλ ζάιακν ηνπ ΝΦΠ 69 

in situ (Μαλίθε 2006, Δηθ. 22γ) 

   

Δηθ. 174 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ πξψηνπ εγρπηξηζκνχ απφ ην ΝΦΠ 

69 καδί κε ην πψκα ηνπ (Μαλίθε 2006, Δηθ. 23
 
α,β) 



218 
 

 

Δηθ. 175 Αθξσηήξη Θήξαο. Σν ηαθηθφ αγγείν ηνπ δεχηεξνπ εγρπηξηζκνχ απφ ην ΝΦΠ 

69 (Μαλίθε 2006, Δηθ. 24α) 

 

 

 

Δηθ. 176 Bakla Tepe. Σαθή ζε ιάθθν θαη ζε θηβσηφζρεκν ηάθν ηεο ΠΔΥ Η (Massa 

and Şahoğlu 2011, fig. 3-4) 
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Δηθ. 177 Bakla Tepe. Πηζνηαθή (no.320) ηεο χζηεξεο ΠΔΥ ΗΗ-ΗΗΗΑ (Massa and 

Şahoğlu 2011, fig. 5) 

 

 

Δηθ. 178 Bakla Tepe. Γπλαηθεία ηαθή ζε πίζν (no.296) κε ζεκάδηα ηξππαληζκνχ ηεο 

χζηεξεο ΠΔΥ ΗΗ-ΗΗΗΑ (Massa and Şahoğlu 2011, fig. 6) 
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Δηθ. 179 Υάξηεο ηεο πεξηνρήο ηεο κχξλεο (Ḉilingiroğlu et al. 2004, fig. 1) 

 

 

 

Δηθ. 180 Ulucak Hӧyük. Σαθέο ζε πίζνπο ηεο ΠΔΥ (Ḉilingiroğlu et al. 2004, fig. 56a) 
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Δηθ. 181 Ulucak Hӧyük. Σαθηθφ αγγείν γεκάην πέηξεο θαη κε πνιχ ιίγα νζηά 

(Ḉilingiroğlu et al. 2004, fig. 44, No. 9) 

 

 

   

 

Δηθ. 182 Ulucak Hӧyük. Σαθέο ζε πίζνπο ηεο ΜΔΥ (Ḉilingiroğlu et al. 2004, figs. 

56a, 57a, b) 

 



222 
 

 

Δηθ. 183 Σνπνγξαθηθφο ράξηεο ηεο εγθαηάζηαζεο ζην Demircihӧyük-Sarηket (Massa 

2014, fig. 4) 

 

 

Δηθ. 184 Demircihӧyük-Sarηket. Οη ηχπνη ηάθσλ ηεο ΠΔΥ. Πίζνη, ιάθθνη, 

θηβσηηφζρεκνη (Seeher 2000, Abb. 9) 
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Δηθ. 185 Demircihӧyük-Sarηket. Σαθηθνί πίζνη ηεο ΠΔΥ (Seeher 2000, Abb. 59-60) 

   

 

   

Δηθ. 186 Demircihӧyük-Sarηket. Σαθηθνί πίζνη ηεο ΜΔΥ (Seeher 2000, Abb. 71-74) 
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Δηθ. 187 Karataṣ. ρέδην ηεο πεξηνρήο (Mellink 1964, ILL. 1) 

 

Δηθ. 188 Karataṣ. Πίζνο 43 (Mellink 1964, Pl. 77, fig. 3) 

 

 

Δηθ. 189 Karataṣ. Σαθή ζε ζπλεζηαικέλε ζηάζε ζηνλ πίζν 47 (Mellink 1964, Pl. 78, 

fig. 6) 
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Δηθ. 190 Karataṣ. Γηαδνρηθέο ηαθέο ζηνλ Πίζν 56 (Mellink 1964, Pl. 78, fig. 5) 

 

 

Δηθ. 191 Karataṣ. Γηαδνρηθέο ηαθέο ζηνλ Πίζν 1 (Mellink 1964, Pl. 78, fig. 9) 

 

 

Δηθ. 192 Karataṣ. Λνμφηκεηε πξφρνπο απφ ηελ ηαθή 29. Ός. 0,26 (Mellink 1964, Pl. 

80, fig. 16) 
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Δηθ. 193 Karataṣ. ρέδην ηεο ηνκήο 98 (Mellink 1968, ILL. 4) 

 

Δηθ. 194 Karataṣ. Σνκή 98, ηα ζήκαηα (Mellink 1968, Pl. 81, fig. 29) 

 

 

Δηθ. 195 Karataṣ. Σνκή 98 (Mellink 1969, Pl. 71, fig. 1) 
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Δηθ. 196 Karataṣ. Σάθνο 1 286 κε αλαιεκαηηθφ ηνηράξην (Mellink 1969, Pl. 71, fig. 2) 

 

 

 

Δηθ. 197 Σχπνη πίζσλ πνπ ίζσο πξννξίδνληαλ απνθιεηζηηθά γηα ηαθηθή ρξήζε 

(Christakis 2005, fig. 21) 
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Δηθ. 198 Σχπνη πίζσλ πνπ πξννξίδνληαλ απνθιεηζηηθά γηα ηαθηθή ρξήζε (Christakis 

2005, figs. 23, 24, 26) 

 

 

 




