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I. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ  
 

Χάρτης 1 Χάρτης νομού Ηρακλείου 

Χάρτης 2 Χάρτης νομού Χανίων 

Χάρτης 3 Χάρτης νομού Αγίου Νικολάου 

Χάρτης 4 Χάρτης νομού Ρεθύμνου 

 

II. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ – ΣΧΕΔΙΩΝ 
 

Σχ. 1 Τοπογραφικό σχέδιο Κνωσού. Ορατή η θέση του σύγχρονου 
νοσοκομείου (εικ. 1 Catling H.W., AR 1976-77, σ. 3)   

Εικ. 1  Το μνημείο Τ 34 (εικ. 42.1 Γραμματικάκη 2000)  

Εικ. 2.1, 2.2, 
2.3 

Απόψεις του μνημείου Τ 36 (εικ. 42.3 και 42.4 Γραμματικάκη 
2000, σ. 466-7, φωτ. 8  Γραμματικάκη- Λίτινας 2000, σ. 64)   

Εικ. 3  Φύλλα από στεφάνι (εικ. 42.5 Γραμματικάκη 2000)  

Εικ. 4  Ο κατάδεσμος (φωτ. 1-6 Γραμματικάκη- Λίτινας 2000, σ. 64)  

Εικ. 5  Άποψη του υπόγειου μαυσωλείου (εικ. 4, Βασιλάκης 2000)  

Εικ. 6  Άποψη του μαυσωλείου (πιν. 199, Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 
(1996))  

Εικ. 7 Γυάλινα μυροδοχεία (εικ. 42.6 Γραμματικάκη 2000)  

Σχ. 2 Ο περίβολος της σαρκοφάγου πάνω από προγενέστερους 
τάφους (Εικ. 27 Catling H.W., ΑR 1978)  

Σχ. 3 Τοπογραφικό σχέδιο Κνωσού (εικ. 1 Carington- Smith 1982, σ. 
257)  

Eικ. 8  Ευρήματα από τον τάφο Ε (Πίν 282 γ-ε Ιωαννίδου- Καρέτσου 
Α., ΑΔ 31 (1976))  

Σχ. 4 Σχέδιο τάφου με τα ευρήματα κατά χώραν (εικ. 3 Carington- 
Smith 1982) 

Εικ. 9 Φιαλίδιο με πλαστική απόδοση σταφυλιού (πίν. 39 d Carington- 
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Smith 1982)  

Εικ. 10  Πήλινα εμβλήματα (πίν. 43 h-j Carington- Smith 1982)  

Εικ. 11  Γυάλινο πτηνόμορφο αγγείο (πίν. 36 e Carington- Smith 1982)  

Εικ. 12  Παιχνίδια (πίν. 43 d-e,g Carington- Smith 1982) 

Εικ. 13  Φιαλίδιο με προσωπείο (πίν. 39 k Carington- Smith 1982) 

Σχ. 5 Σχέδιο του παραπάνω φιαλιδίου (εικ. 6, ν.72 Carington- Smith 
1982, σ. 279)  

Εικ. 14  Αγγεία από γυαλί (πίν. 37 a-c Carington- Smith 1982) 

Εικ. 15  Περίαπτο σχήματος φαλλού (πίν. 42 c Carington- Smith 1982) 

Σχ. 6 Σχέδιο Ηρακλείου. Ορατά τα πιθανά όρια της ρωμαϊκής 
νεκρόπολης (εικ. 37 Ιωαννίδου- Καρέτσου 2008) 

Εικ. 16  Λύχνοι από τον λακκοειδή τάφο (πίν. 708 Σακελλαράκης Ι., ΑΔ 
20 (1965))  

Εικ. 17 Πήλινοι δίσκοι (πίν. 709 Σακελλαράκης Ι., ΑΔ 20 (1965)) 

Εικ. 18  Γυάλινο αγγείο (πίν. 437 στ Αλεξίου Στ., ΑΔ 21 (1966))  

Σχ. 7 Τομή του κτιστού τάφου (σχ. 5 Ιωαννίδου Α., ΑΔ 28 (1973), σ. 
569)   

Σχ. 8 Σχέδιο τάφου του είδους columbarium (Σχ.1 Πλάτων Ν.- 
Δαβάρας Κ., ΑΔ 17 (1961/2), σ. 285)  

Εικ. 19 Τάφος Α (Πίν. 543 α Ιωαννίδου Α., ΑΔ 28 (1973), σ. 543)  

Εικ. 20 Λεπτομέρεια από το μαυσωλείο (Εικ. 10 Βασιλάκης 2000)  

Εικ. 21 Τάφος 10 (Πίν. 157 β-γ Σερπετσιδάκη Ι., ΑΔ 46 (1991))  

Εικ. 22 Τάφοι εντός μαυσωλείου (Πίν. 667 γ Ιωαννίδου- Καρέτσου Α., 
ΑΔ 29 (1973-4), σ. 896)  

Σχ. 9 Αξονομετρικό σχέδιο μαυσωλείου (Σχ. 7 Ιωαννίδου- Καρέτσου 
Α., ΑΔ 29 (1973-4), σ. 896)  

Εικ. 23 Λύχνοι με παραστάσεις από το μαυσωλείο με τους 
κιβωτιόσχημους τάφους (Πίν. 667 στ-ζ Ιωαννίδου- Καρέτσου 
Α., ΑΔ 29 (1973-4), σ. 896)  

Εικ. 24 Πήλινα δίωτα αγγεία από το μαυσωλείο με τους 
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κιβωτιόσχημους τάφους (Πίν. 667 ε Ιωαννίδου- Καρέτσου Α., 
ΑΔ 29 (1973-4), σ. 896)  

Εικ. 25 Δαχτυλιόλιθος από ίασπι με παράσταση μάλλον της Λιβίας 
(Πίν. 667 α Ιωαννίδου- Καρέτσου Α., ΑΔ 29 (1973-4), σ. 896)  

Εικ. 26 Άποψη των τάφων (σ. 43 Spratt 2007)  

Σχ. 10 Σχέδιο κάτοψης και τομής τάφου Ι (σχ. 4 Χατζή- Βαλλιάνου 
1995, σ. 1028)  

Εικ. 27  Γενική άποψη των λάκκων του τάφου Ι (Πίν. 336 β Βαλλιάνου 
Δ., ΑΔ 43 (1988)) 

Εικ. 28 Άποψη του εσωτερικού του τάφου Ι (Πίν. 337 α Βαλλιάνου Δ., 
ΑΔ 43 (1988)) 

Εικ. 29 Εσωτερικό τάφου Ι. Εμφανής η θέση των σκελετών (Πίν. 337 β 
Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 43 (1988)) 

Εικ. 30 Λάκκος 7 τάφου Ι με πλήθος οστών και κρανίων (πίν. 338 β 
Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 43 (1988)) 

Εικ. 31 Λύχνοι με παραστάσεις (φωτ. 19 δ, ε, Χατζή- Βαλλιάνου 1995)  

Σχ. 11 Κάτοψη και τομές του τάφου V (σχ. 6 Χατζή- Βαλλιάνου 1995, 
σ. 1028)  

Σχ. 12 Κάτοψη και τομές του τάφου VI (σχ. 7 Χατζή- Βαλλιάνου 1995, 
σ. 1029)  

Εικ. 32 Κιβωτιόσχημος τάφος Ματάλων (πίν. 543 β Ιωαννίδου Α., ΑΔ 
28 (1973))  

Σχ. 13  Κάτοψη τμήματος νεκροταφείου (Σχ. 10 Μανδαλάκη Στ., ΑΔ 51 
(1996), σ. 639)  

Εικ. 33 Άποψη τμήματος του νεκροταφείου (Πίν. 204 β Μανδαλάκη 
Στ., ΑΔ 51 (1996))  

Εικ. 34 Κτιστός τάφος (Εικ. 37 Μανδαλάκη Στ., Κρητική Εστία 5, σ. 
272)  

Εικ. 35 Κτιστοί τάφοι και καλυβίτης (Εικ. 36 Μανδαλάκη Στ., Κρητική 
Εστία 5, σ. 270)  

Εικ. 36 Τμήμα αμφορέα εντοιχισμένο σε τάφο (Πίν. 379 α Μανδαλάκη 
Στ., ΑΔ 52 (1997))  
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Εικ. 37 Κτερίσματα αθλητή (Πίν. 377 β Μανδαλάκη Στ., ΑΔ 52 (1997))  

Εικ. 38 Αγγεία και νομίσματα (Πίν. 246 α-γ Αλεξίου Στ., ΑΔ 30 (1975)) 

Σχ. 14 Σχέδιο κάτοψης ταφικού συγκροτήματος (σχ. 1 Ρεθεμιωτάκης 
Γ., ΑΔ 40 (1985), σ. 294)  

Εικ. 39 Χάλκινο αγγείο και χρυσό περιδέραιο (πίν. 129 α-β 
Ρεθεμιωτάκης Γ., ΑΔ 40 (1985))  

Εικ. 40 Κεραμοσκεπής τάφος (Πίν. 436 γ Αλεξίου Στ., ΑΔ 21 (1966))  

Σχ. 15 Κάτοψη του κιβωτιόσχημου πριν και μετά την αφαίρεση της 
κάλυψης του (σχ. 1 Λαγογιάννη- Γεωργαράκου Μ., ΑΔ 53 
(1998), σ. 853)  

Εικ. 41 Προθάλαμος και αγγεία in situ (Πίν. 131 β Βασιλάκης Α., ΑΔ 40 
(1985)  

Εικ. 42 Δαχτυλίδι από τάφο της Λεβήνας (εικ. 313 το Έργον 1971, σ. 
261) 

Εικ. 43 Δείγμα κιβωτιόσχημου τάφου από τη Λασαία (πίν. 190 α 
Χατζή- Βαλλιάνου Δ., ΑΔ34 (1979))  

Εικ. 44  Γυάλινα αγγεία από τάφο στον Άγιο Θωμά (Πίν. 698 α-β 
Αλεξίου Στ., ΑΔ 20 (1965)) 

Σχ. 16 Σχέδιο κάτοψης τμήματος του νεκροταφείου με τάφους 
υστεροκλασικής έως ρωμαϊκής εποχής (Σχ. 1 Νινιού- Κινδελή 
Β., Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη Μ., Μαρκουλάκη Στ., ΑΔ 43 (1988) 
σ. 546)  

Σχ. 17 Σχέδιο κάτοψης και τομής  θαλαμοειδούς τάφου με  (σχ. 4 
Τζεδάκις Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 374 ) 

Εικ.  45 Τάφοι 1 και 2 (Πίν. 297 β Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981))  

Εικ. 46 Τάφος με εξωτερικά δίρριχτη στέγη (πίν. 201 β-γ Τζεδάκις Ι., 
ΑΔ 34 (1979))  

Εικ. 47 Κεραμοσκεπής τάφος  (πίν. 201 δ Τζεδάκις Ι., ΑΔ 34 (1979))  

Σχ. 18 Τοπογραφικό σχέδιο της πόλης (πίν. 1 α Νινιού- Κινδελή- 
Χριστοδουλάκος 2000, σ. 315)  

Σχ. 19 Ρωμαϊκός θαλαμωτός σε συστάδα τάφων ελληνιστικής εποχής  
(σχ. 7 Νινιού- Κινδελή Β., Κρητική Εστία 7 (1999), σ. 174) 
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Σχ. 20 Σχέδιο κάτοψης λαξευτού τάφου (σχ. 5 Νινιού- Κινδελή Β., ΑΔ 
47 (1992), σ. 579)  

Εικ. 48 Οι τάφοι ΙΙ και Ι (πίν. 343 δ- ε Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη Μ., ΑΔ 
43 (1988)  

Εικ. 49 Ανακομιδή οστών και αγγεία από τον τάφο Ι (πίν. 344 α 
Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη Μ., ΑΔ  43 (1988)  

Εικ. 50 Ειδώλιο- παιχνίδι (πίν. 219 ε Νινιού- Κινδελή Β.,  ΑΔ 45 (1990)  

Εικ. 51 Ειδώλιο ως θυμιατήριο με προτομή της Ίσιδος (εικ. 493 
Καρέτσου 2000, σελ. 427) 

Εικ. 52 Λίθινος βωμίσκος (εικ. 509 Καρέτσου 2000, σ. 440)  

Εικ. 53 Άποψη του τάφου (πίν. 1 α Νινιού- Κινδελή 1987)  
 

Εικ. 54 Μυροδοχεία από γυαλί (πίν. 5 Νινιού- Κινδελή 1987)  
 

Εικ. 55 Γυάλινα αγγεία (πίν. 8 β, 7 α, 6 δ, Νινιού- Κινδελή 1987)  
 

Εικ. 56  Πήλινη οινοχόη (Πίν. 8 γ Νινιού- Κινδελή 1987)  
 

Εικ. 57 Χρυσός ρόδακας (πίν. 4 α Νινιού- Κινδελή 1987)  
 

Εικ. 58 Οι ταινίες του διαδήματος (πίν. 3 Νινιού- Κινδελή 1987)  
 

Εικ. 59 Τα δύο δαχτυλίδια (πίν. 1 β-γ Νινιού- Κινδελή 1987)  
 

Σχ. 21 Κάτοψη και τομή λαξευτών τάφων (εικ. 4 Μαδεράκης 2000, σ. 
341)  

Εικ. 60 Ο τάφος 6 (πίν. 45 β Δαβάρας 1985)  

Εικ. 61 Ο τάφος 7 (πίν. 47 α Δαβάρας 1985)  

Εικ. 62 Ο τάφος 17 (πίν. 57 δ Δαβάρας 1985)  

Εικ. 63 Σκελετός με τα χέρια στην ηβική χώρα (πίν. 44 α Δαβάρας 
1985)  

Εικ. 64 Ο σκελετός του τάφου 10 (πίν. 50 α Δαβάρας 1985)  

Εικ. 65 Ο σκελετός του τάφου 6 (πίν. 46 β Δαβάρας 1985)  

Εικ. 66 Αμφορέας ως προσκέφαλο στον τάφο 15 (πίν. 56 α Δαβάρας 
1985)  
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Εικ. 67 Πήλινα αγγεία (Πίν. 51 γ-δ Δαβάρας 1985)  

Εικ. 68 Οξυπύθμενος αμφορέας (Πίν. 40 ε Δαβάρας 1985)  

Εικ. 69  Χάλκινη λεκάνη (Πίν. 40 στ Δαβάρας 1985)  

Εικ. 70 Κάτοπτρο στο χέρι της νεκρής του τάφου 1 (Πίν. 35 α Δαβάρας 
1985)  

Εικ. 71 Ειδώλια από πηλό (πίν. 40 ζ και 51 ε Δαβάρας 1985) ψ.λ. 6122, 
6133 

Εικ. 72 Ενώτια (Πίν. 40 α Δαβάρας 1985)  

Εικ. 73 Δαχτυλίδια με δαχτυλιόλιθους (πίν. 40 β-δ και 45 στ Δαβάρας 
1985)  

Εικ. 74 Αργυρά νομίσματα: νόμισμα Κρήτης  επί Καλιγούλα και 
νόμισμα Ιεραπύτνης (;) (πίν. 43 ε και 48 δ-ε Δαβάρας 1985)  

Εικ. 75 Αστράγαλοι (πίν. 53 α Δαβάρας 1985)  

Εικ. 76 Γυάλινες χάντρες (πίν. 45 δ Δαβάρας 1985)  

Εικ. 77.1, 
77.2 

Στλεγγίδα και αρύβαλλος (πίν. 48 α-γ Δαβάρας 1985)  

Εικ. 78 Ορατός ο αμφορέας στα πόδια του σκελετού του τάφου 3 και τα 
δύο γυάλινα μυροδοχεία στη δεξιά πλευρά του κορμού του (πίν. 
43 α Δαβάρας 1985)  

Εικ. 79 Αμφορέας στο ισχίο του σκελετού του τάφου 14 (πίν. 55 β 
Δαβάρας 1985)  

Εικ. 80 Αμφορείς στα πόδια του σκελετού στον τάφο 17 (πίν. 58 β 
Δαβάρας 1985)  

Εικ. 81 Μυροδοχείο στον κορμό του σκελετού του τάφου 5 (πίν. 44 γ 
Δαβάρας 1985)  

Εικ. 82 Μυροδοχείο στον ώμο παιδικού σκελετού στον τάφο 7 (πίν. 47 
β Δαβάρας 1985)  

Εικ. 83 Η νεκρή του τάφου 6 (πίν. 46 α Δαβάρας 1985) 

Εικ. 84 Η νεκρή του τάφου 2 (πίν. 38 α Δαβάρας 1985) 

Εικ. 85 Κάτοπτρο κατά χώραν (πίν. 39 β Δαβάρας 1985)  
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Εικ. 86 Θεατρικά προσωπεία (Πίν. 42 α, β, γ Δαβάρας 1985)  

Εικ. 87 Ανθορόδακας (πίν. 41 β Δαβάρας 1985)  

Εικ. 88 Ειδώλιο Αφροδίτης πάνω σε χήνα (πίν. 41 α Δαβάρας 1985)  

Εικ. 89 Τάφος 12 (Πίν. 52 β Δαβάρας 1985)  

Εικ. 90  Κρανίο με χρυσό στεφάνι και αργυρό νόμισμα (Πίν. 49 β 
Δαβάρας 1985)  

Σχ. 22 Σχέδιο κάτοψης τμήματος του νεκροταφείου (σχ. 1 
Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 566)  

Εικ. 91 Όρθια τοποθετημένος αμφορέας  στον τάφο 57 (πίν. 227 α 
Αποστολάκου Στ., ΑΔ 45 (1990))  

Εικ. 92 Κτερίσματα  τάφου 13 (Πίν. 348 γ Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 
(1988))  

Εικ. 93 Κτερίσματα τάφου 18 (πίν. 349 β Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 
(1988))  

Εικ. 94 Κτερίσματα τάφου 24 (πίν. 350 α Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 
(1988))  

Εικ. 95 Χάλκινα αγγεία (πίν. 154 α-β Αποστολάκου Στ., ΑΔ 48 (1993)  

Εικ. 96  Ο τάφος Γ (Πίν. 351 α Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 (1988))  

Εικ. 97 Κεραμοσκεπής τάφος (πίν. 398 β Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52 
(1997))  

Εικ. 98 Ο κτιστός τάφος (Πίν. 399 γ Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52 (1997))  

Εικ. 99 Ο τάφος 21 (Πίν. 399 β Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52 (1997))  

Εικ. 100 Oινοφόρος (Πίν. 398 α Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52 (1997))  

Εικ. 101 Χάλκινη πλαστική οινοχοϊσκη(Πίν. 399 α Αποστολάκου Στ., ΑΔ 
52 (1997))  

Εικ. 102 Ο κτιστός πλακοσκεπής τάφος (πίν. 388 α-β Αποστολάκου Στ., 
ΑΔ 53 (1998)) 

Εικ. 103 Χρυσό ενώτιο (Πίν. 217 γ Παπαδάκης Ν., ΑΔ 34 (1979))  

Εικ. 104 Κύπελλο (Πίν. 253 β Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989))  

Εικ. 105 Σκύφος (Πίν. 254 β Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989))  
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Εικ. 106 Γυάλινα αγγεία (Πίν. 254 α Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989))  

Εικ. 107 Χάλκινα αγγεία (Πίν. 254 δ Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989))  

Εικ. 108 Μεταλλική φιάλη (Πίν. 346 γ Γαβριλάκη- Νικολούδη  Ε., ΑΔ 43 
(1988))  
 

Εικ. 109 Μολύβδινες πυξίδες (Πίν. 346 δ Γαβριλάκη- Νικολούδη Ε., ΑΔ 
43 (1988))  
 

Σχ. 23 Σχέδιο του τάφου 1 (εικ. 1 Gavrilaki- Tzifopoulos 1998, σ. 345)  
 

Εικ. 110 Ενεπίγραφο χρυσό επιστόμιο (εικ. 6 Gavrilaki- Tzifopoulos 
1998, σ. 345)  

Σχ. 24 Σχέδιο επιστομίου (εικ. 7 Gavrilaki- Tzifopoulos 1998, σ. 345)  
 

Εικ. 111 Πήλινη πρόχους  (εικ. 2 Gavrilaki- Tzifopoulos 1998, σ. 345)  
 

Εικ. 112 Πήλινο μυροδοχείο (εικ. 4 Gavrilaki- Tzifopoulos 1998, σ. 345)  
 

Εικ. 113 Χάλκινη στλεγγίδα (εικ. 3 Gavrilaki- Tzifopoulos 1998, σ. 345)  
 

Εικ. 114  Άποψη κιβωτιόσχημου τάφου (Πίν. 172 γ Ανδρεαδάκη- 
Βλαζάκη Μ., ΑΔ 47 (1992))  

Σχ. 25 Σχέδιο κάτοψης λαξευτού τάφου (Εικ. 7 Γαβριλάκη 2000, σ. 
307)  

Σχ. 26 Σχέδιο κάτοψης τάφου με αγωγό απορροής υδάτων (Εικ. 10 
Γαβριλάκη 2000, σ. 308)  

Σχ. 27 Τάφοι στο πρανές του λόφου (Εικ. 5 Γαβριλάκη 2000, σ. 306)  

Σχ. 28 Τάφοι στο πρανές του λόφου (Εικ. 6 Γαβριλάκη 2000, σ. 306)  

Εικ. 115 Τμήμα γυάλινου μυροδοχείου (εικ. 17 Γαβριλάκη 2000, σ. 310)  

Εικ. 116 Πήλινα αγγεία (εικ. 15 Γαβριλάκη 2000, σ. 310)  

Εικ. 117 Πήλινα αγγεία από την Απτέρα (πίν. 358 α Αλεξίου Στ., ΑΔ 17 
(1961/2)  
 

Εικ. 118 Γυάλινος σκύφος (εικ. 5 Πωλογιώργη 1985, σ. 76)  

Εικ. 119 Γυάλινα μυροδοχεία (πίν. 38 Carington- Smith 1982)  
 

Εικ. 120 Γυάλινα μυροδοχεία (πίν. 39 f- j Carington- Smith 1982)  
 

Εικ. 121 Γυάλινο μυροδοχείο (πίν. 6 γ Νινιού- Κινδελή )  
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Εικ. 122 Γυάλινος αμφορίσκος (εικ. 483 Καρέτσου 2000, σελ.417) 
 

Εικ. 123 Λύχνος με παράσταση το κέρας της αμάλθειας (εικ. 491 
Καρέτσου 2000, σ. 425))  

Εικ. 124 Γυάλινες χάντρες (εικ. 484 α Καρέτσου 2000, σ. 417)  

Εικ. 125 Παράσταση Τύχης με το κέρας της Αμάλθειας και πιθανό 
σχηματοποιημένο καρπό (εικ. 498 Καρέτσου 2000, σ. 430)  

Εικ. 126 Παράσταση γυναικείας μορφής που κρεμά ασπίδα σε κίονα 
(πίν. 48 στ-ζ Δαβάρας 1985) 

Εικ. 127 Παράσταση τραγικού ποιητή, ίσως του Αισχύλου (πίν. 52 γ-δ  
Δαβάρας 1985)  

Σχ. 29 Σχεδιαστική αποκατάσταση ξύλινων κιβωτίων (Εικ. 43.1 
Wardle- Wardle 2000, σ. 478)  

Εικ. 128 Περόνες από οστό κι ελεφαντοστό (Πίν. 44 h- l  Carington- 
Smith 1982)  

Εικ. 129 Γραφίδα από ασήμι (Πίν. 41 h Carington- Smith 1982)  

Εικ. 130 Τμήματα πινακίδας  (Πίν. 41 f-g Carington- Smith 1982) 

Εικ. 131 Κίσσηρη  (Πίν.42 f Carington- Smith 1982)  

Εικ. 132 Πλακίδια με προτομές θεοτήτων (εικ. 492 α- β Καρέτσου 2000, 
σ. 426) 
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III.  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η καταγραφή όλων των θέσεων της 
Κρήτης στις οποίες εντοπίστηκαν ταφές ρωμαϊκής εποχής, προκειμένου να 
συγκεντρωθούν και να εξεταστούν τα έθιμα ταφής αυτής της περιόδου. 
Διερευνήθηκαν και οι τέσσερις νομοί, κυρίως μέσα από τις εκθέσεις 
ανασκαφών στο Αρχαιολογικό δελτίο, ενώ το υλικό εμπλουτίστηκε επίσης από 
άρθρα και μονογραφίες. Παρουσιάζεται χωριστά ο κάθε νομός με τις θέσεις 
του, δίνοντας τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν στην ταφική 
αρχιτεκτονική, τον αριθμό και τη στάση των νεκρών, τη θέση και τον τύπο 
των κτερισμάτων ενώ το κείμενο συμπληρώνεται και από εικόνες ή σχέδια. Η 
παρουσίαση των νομών και της κάθε περιοχής τους γίνεται βάσει της 
ποσότητας των στοιχείων. Έτσι, στην αρχή παρουσιάζονται οι περιοχές με τα 
περισσότερα ευρήματα και οι υπόλοιπες ακολουθούν με φθίνουσα πορεία. 
Ωστόσο, όπου κρίνεται καλύτερο, η επιλογή της παρουσίασης γίνεται και 
βάσει γεωγραφικής θέσης ή ενότητας ενώ για τις περιοχές με ελάχιστα 
στοιχεία ακολουθείται η αλφαβητική σειρά. Επομένως, παρουσιάζεται 
πρώτος ο νομός Ηρακλείου και ακολουθούν οι νομοί Χανίων, Αγίου Νικολάου 
και Ρεθύμνου. Στις παραπομπές χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον το 
σύστημα Harvard. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις που η αναφορά 
γίνεται σε περιοδικά όπως το Αρχαιολογικό Δελτίο, ακολουθείται το ελληνικό 
σύστημα παραπομπών. Αυτό οφείλεται σε καθαρά πρακτικούς λόγους που 
έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι πρόκειται για ανασκαφικές ειδήσεις που 
δημοσιοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.   
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IV.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

Απέναντι στο γεγονός του θανάτου όλοι είναι ίσοι: άνδρες, γυναίκες, 
παιδιά, εύποροι και μη. Η συνήθεια της φροντίδας του νεκρού κατά την ταφή 
του, της κατασκευής διαφόρων τύπων τάφων αλλά και της προσφοράς 
αγαθών, συνεχίστηκε βάσει της παράδοσης και κατά την διάρκεια της 
Ρωμαϊκής περιόδου. Το υλικό των ταφικών εθίμων που εξετάζεται στις 
επόμενες σελίδες, περιορίζεται γεωγραφικά στην Κρήτη και αφορά την 
περίοδο της κατάκτησης της από τους Ρωμαίους, μια εποχή που ξεκινά τον 1ο 
αιώνα π.Χ. και διαρκεί ως τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες.1 

                                                            
1Για τη ρωμαϊκή περίοδο στην Κρήτη, βλ. Τσουγκαράκης Δ., «Ρωμαϊκή Κρήτη», στο Κρήτη: Ιστορία και 
πολιτισμός, Ηράκλειο 1987, σ. 285‐336. Επίσης, για το χριστιανισμό και την έλευση του στην Κρήτη, 
βλ. ενδεικτικά, Βολανάκης Ι., «Ο Μυλοπόταμος Ρεθύμνης κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους: 
1ος‐6ος αιώνας μ.Χ.»  στο:  Γαβριλάκη Ε,  Τζιφόπουλος  Γ.  Ζ.  (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ο 
Μυλοπόταμος  από  την  Αρχαιότητα  ως  Σήμερα,  Περιβάλλον‐  Αρχαιολογία‐  Ιστορία‐  Λαογραφία‐ 
Κοινωνιολογία», (Πάνορμο, 24‐30 Οκτωβρίου 2003), τ. V: Βυζαντινοί Χρόνοι, Ρέθυμνο 2006, σ. 11‐30.  
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V. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
(χάρτης 1) 

i. Κνωσός  
Η Κνωσός2 έγινε ρωμαϊκή αποικία το 27 π.Χ., παραχωρημένη στην 

Καπύη. Ήταν μάλιστα η μόνη κρητική πόλη που έγινε αποικία των Ρωμαίων. 
Από την ρωμαϊκή κατάκτηση μέχρι και την ίδρυση της αποικίας, η ζωή 
συνεχίστηκε χωρίς αλλαγή από τα ελληνιστικά χρόνια.3 Η ρωμαϊκή πόλη 
εκτεινόταν σε μήκος 2 χιλιομέτρων από τα βόρεια του ανακτόρου μέχρι και το 
σύγχρονο νοσοκομείο και είχε πλάτος περίπου 1 χιλιομέτρου. Γύρω από αυτήν 
εκτείνονταν τα νεκροταφεία της. Στο βόρειο όριο της αρχαίας πόλης ήταν το 
λεγόμενο ‘βόρειο νεκροταφείο’ με πλήθος τάφων διαφορετικών τύπων, όχι 
όμως και λαξευτών θαλαμοειδών, ενώ άλλα νεκροταφεία βρίσκονταν στα 
νοτιοδυτικά και νότια. Πρόκειται για τα νεκροταφεία στα Μπαϊρια, στο 
Μοναστηριακό Κεφάλι και στα Σπήλια αντίστοιχα, όπου κατασκευάστηκαν 
αποκλειστικά σχεδόν λαξευτοί θαλαμωτοί τάφοι.4  

Το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού με συνεχόμενη χρήση από τα 
υστερομινωικά μέχρι και τα χριστιανικά χρόνια έχει ως όρια την περιοχή που 
ορίζεται σήμερα από το Βενιζέλειο νοσοκομείο μέχρι τον Άη Γιάννη, τον Τεκέ 

                                                            
2 Υπάρχουν ίχνη κατοίκησης της αρχαίας πόλης ήδη από τον 10 αι. π.Χ. Η εγκατάσταση διατηρείται 
και στις επόμενες περιόδους, από τις οποίες σώζονται αποσπασματικά στοιχεία, Γραμματικάκη 1999, 
σ. 127‐8. 

3  Μετά  τη  Γόρτυνα,  η  Κνωσός  ήταν  δεύτερη  σε  σπουδαιότητα  πόλη.  Η  οικιακή  αρχιτεκτονική  δε 
διαφέρει από την ελληνιστική, ενώ η διοίκηση δεν επηρέασε τη ζωή των κατοίκων, σύμφωνα με τις 
ιδιωτικές  επιγραφές  που  γράφονται  αποκλειστικά  στην  ελληνική  γλώσσα.  Υπάρχει  βέβαια  μια 
προτίμηση σε δυτικούς τύπους, π.χ. στην κεραμική, που ίσως να υποδεικνύει την ύπαρξη ρωμαίων 
αξιωματούχων ή  ιταλών μεταναστών,  ίσως όμως πρόκειται  και  για απλή προτίμηση  των Κνωσίων, 
Sweetman 2007, σ. 61, 68, 76. Από τον 1ο αι. μ.Χ. έως και τον 4ο αιώνα ήταν μια πόλη με δημόσια 
οικοδομήματα  (θέατρο,  δημόσια  λουτρά,  δημόσια  βασιλική),  οικονομικά  σταθερή  με  πλούσια 
αγροτική δραστηριότητα, κτηνοτροφία, οικιακές και μικρής κλίμακας βιοτεχνικές μονάδες. Η Κνωσός 
εξάγει  κρασί,  πήλινους  λύχνους  και  εισάγει  πολυτελή  υλικά  και  αντικείμενα  (π.χ.  παρατηρείται 
προτίμηση  στα  μωσαϊκά  ή  στο  μάρμαρο).  Τον  δεύτερο  αιώνα  χαρακτηρίζεται  από  πολυτέλεια 
σύμφωνα με τα υλικά και την τεχνουτροπία των αρχιτεκτονικών καταλοίπων. Επίσης, η ποικιλία στην 
αρχιτεκτονική  των  οικιών  καταδεικνύει  την  ύπαρξη  της  διαστρωμάτωσης  στον  κοινωνικό  ιστό. 
Εντονότερη  προτίμηση  σε  ιταλικά  πρότυπα  σημειώνεται  αρκετά  χρόνια  μετά  την  ίδρυση  της 
αποικίας,  που  προτιμάει  τη  ρωμαϊκή  εικονογραφία,  την  εισαγωγή  νέων  αρχιτεκτονικών  τύπων  κι 
αντικειμένων, Sweetman 2007, σ. 76, Paton 2004, σ. 452‐455, Ιωαννίδου‐ Καρέτσου 2008, σ. 41. Τα 
λατινικά χρησιμοποιήθηκαν στη διοίκηση αλλά τα ελληνικά ήταν η επικρατούσα γλώσσα, Sweetman 
2007, σ. 66. Για την παλαιοχριστιανική Κνωσό, βλ. Forster 2004, Sweetman 2004. 

4 Γραμματικάκη 1999, σ. 127 κ.ε. 



[16] 

 

και τις Μεσαμπελιές.5 (σχ. 1) Ο πυρήνας αυτού του μεγάλου οργανωμένου 
ρωμαϊκού νεκροταφείου, του μεγαλύτερου σε σύγκριση με τα υπόλοιπα που 
βρίσκονται γύρω από την ρωμαϊκή πόλη, βρίσκεται συγκεκριμένα στην 
έκταση που καλύπτει το κτίριο του νοσοκομείου αλλά και στην περιοχή του 
σύγχρονου Πανεπιστημίου, όπου υπήρξε το ελληνιστικό και το χριστιανικό 
νεκροταφείο.6 Το βόρειο νεκροταφείο περιελάμβανε διάφορους ταφικούς 
τύπους, ανάμεσα τους και αρκετούς κτιστούς τάφους που ίσως είναι και οι πιο 
ύστεροι σε σχέση με τα υπόλοιπα νεκροταφεία.7 Μαυσωλεία8 και επιβλητικά 
υπέργεια ταφικά μνημεία ήταν συγκεντρωμένα στη βόρεια και νότια ζώνη του 
νεκροταφείου. Συγκεκριμένα, στη βόρεια πλευρά του Πανεπιστημίου ήταν 
συγκεντρωμένοι οι κτιστοί ημιυπέργειοι τάφοι που χρησιμοποιήθηκαν από 
πολλές γενιές, με πλούσια κτερίσματα. Διαχωρισμένοι από τους υπόλοιπους 
ήταν και οι μνημειώδεις υπόγειοι τάφοι επιφανών οικογενειών που χτίστηκαν 
στη νότια πλευρά του νοσοκομείου.9 Στη νότια ζώνη του βορείου 
νεκροταφείου λοιπόν ανάμεσα σε άλλους τάφους ήταν συγκεντρωμένοι ένας 
κτιστός κιβωτιόσχημος κι ένας ορθογώνιος λαξευτός τάφος, δυστυχώς και οι 
δύο συλημένοι.10 Τα μόνα κτερίσματα που διασώθηκαν ήταν μια χάλκινη 
πόρπη και χρυσό έλασμα από τον κιβωτιόσχημο, όπως επίσης κι ένα χρυσό 
δακτυλίδι με δαχτυλιόλιθο που έφερε εγχάρακτη παράσταση πολεμιστή. Η 
ιδιαιτερότητα τους είναι ότι και τους δύο αυτούς τάφους κάλυπτε ορθογώνιο 
βαθμιδωτό υπέργειο μνημείο (Τ 34) του 1ου αι. μ.Χ., που χρησίμευε πιθανώς 
ως ταφικό σήμα, ως βάση για τη στήριξη κάποιας επιτύμβιας στήλης. (εικ. 1)  

Ιδιαίτερο μνημείο είναι επίσης και ο τάφος Τ 3611, μορφής τετράγωνου 
οικίσκου12 από πωρολιθικές πλάκες, στηριγμένος σε βαθμιδωτή κρηπίδα. Η 
θύρα του στα δυτικά έκλεινε με πλάκα. Το πλακόστρωτο δάπεδο του έφερε 
στο κέντρο του κτιστή ορθογώνια υπόγεια κρύπτη που περιείχε μία 
αναποδογυρισμένη πήλινη πρόχου. Κυκλική κινητή πλάκα αποτελούσε την 
κάλυψη της κρύπτης. (εικ. 2.1 - 2.3) Το μνημείο ίσως ήταν ταφικό, αν και είναι 
πολύ πιθανό να χρησίμευε αποκλειστικά για την τέλεση νεκρικών τελετών, 
εφόσον είχε χτιστεί πάνω από δύο υπόγειους τάφους που υπήρχαν στο ίδιο 

                                                            
5 Στο βόρειο νεκροταφείο έχουν αποκαλυφθεί και τάφοι γεωμετρικής περιόδου. Για τη συνεχόμενη 
χρήση του βόρειου νεκροταφείου και για την επιλεκτική αναφορά σε τάφους όλων των περιόδων, 
βλ. Γραμματικάκη 1999. 
6 Διάσπαρτοι τάφοι έχουν εντοπιστεί και τριγύρω από τις παραπάνω θέσεις, Γραμματικάκη 1999, σ. 
129‐130. 

7 Paton 1994, σ. 149. 
8  Ο  όρος  μαυσωλείο  από  τα  ρωμαϊκά  χρόνια  σημαίνει  το  ‐διώροφο  συνήθως‐  επιβλητικό  ταφικό 
μνημείο.  Σταδιακά  όμως  ο  όρος  επεκτάθηκε  και  στα  μετριότερης  κατασκευής  μονόχωρα  και 
μονώροφα υπέργεια κτίσματα, Βασιλάκης 2000, σ. 699. 
9 Γραμματικάκη 1999, σ. 130. 
10 Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6, Γραμματικάκη 2000, σ. 465‐6. 
11Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6, Γραμματικάκη 2000, σ. 465‐7. 
12 Διαστάσεων 3.20 x 3.20 μ. 
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σημείο.13 Οι υποκείμενοι τάφοι ήταν δύο κτιστοί κιβωτιόσχημοι τάφοι η 
πρόσβαση των οποίων ήταν εξωτερικά του υπέργειου μνημείου. Και οι δύο 
είχαν προσανατολισμό Α-Δ. Ο πρώτος (Τ36/1) που ήταν ασύλητος περιείχε 
πολλαπλές ταφές, φέροντας κόγχη στο δυτικό τοίχωμα του με ανακομοιδή 
οστών και εγχυτρισμό σε μολύβδινη κάλπη. Τα κτερίσματα του ήταν πήλινα 
και γυάλινα αγγεία, λύχνοι, φύλλα από χρυσό στεφάνι (εικ. 3), νομίσματα που 
χρονολογούν τον τάφο στο τελευταίο τέταρτο του 1ου αι. π.Χ. έως το τρίτο 
τέταρτο του 1ου αι. μ.Χ. καθώς κι ένα επιχρυσωμένο χάλκινο ελληνιστικό 
νόμισμα. Από τον συλημένο κιβωτιόσχημο (Τ36/2) περισυλλέχθηκαν φύλλα 
χρυσού, 2 πήλινα μυροδοχεία του 1ου αι. μ.Χ. και ένα εξαιρετικό εύρημα, ένας 
κατάδεσμος από εξάπλευρο στεατίτη με εγχάρακτη αρά για τον χωρισμό ενός 
ζεύγους.14 (εικ. 4) Και τα δύο μνημεία, που δεν είναι τα μόνα στο βόρειο 
νεκροταφείο, συνιστούν μια ξεχωριστή κατηγορία ταφικών κτισμάτων, 
εφόσον χτίζονται πάνω από υπόγειους τάφους με σκοπό είτε τη σήμανση τους 
είτε την τέλεση χοών και προσφορών στους θαμμένους νεκρούς των 
υποκείμενων τάφων. Μάλιστα, θεωρούνται δυτικές εισαγωγές γιατί είναι 
μοναδικά όχι μόνο στην Κνωσό αλλά και γενικά στην Κρήτη.15   

Επίσης και η παρουσία των μαυσωλείων οφείλεται πιθανόν στην 
ύπαρξη των αποίκων.16 Στο βόρειο νεκροταφείο τα μαυσωλεία που κατά 
καιρούς έχουν εντοπιστεί17 υπολογίζονται στα 16 με κοινά χαρακτηριστικά τη 
χρήση πελεκητών λίθων και του ισόδομου συστήματος. Είναι μορφής οικίσκου 
συνήθως με θολωτή στέγη, με κόγχες και κλίνες κι είναι υπόγεια, υπέργεια 
αλλά και ημιυπέργεια. Ιδιαίτερο είναι ένα υπόγειο μαυσωλείο του 1ου αι. μ.Χ. 
από πελεκητούς πωρολιθικούς δόμους.18 Μία σκάλα καθόδου οδηγούσε στον 
θάλαμο που ήταν ορθογωνίου σχήματος με ημικυλινδρική καμάρα σαν στέγη. 
Μικρές αψιδωτές κόγχες και 3 νεκρικές κλίνες που πατούσαν σε πελεκητές 
πέτρες και κτιστούς τετράγωνους πεσσίσκους, περιέτρεχαν τα τοιχώματα. 

                                                            
13 Για νεκρικές τελετές βλ. κεφάλαιο ΧΙ. 

14  Οι  κατάδεσμοι  επιλέγονταν  να  τοποθετούνται  σε  νεκροταφεία  ή  σε  τάφους  πρόωρα  ή  βίαια 
πεθαμένων, πέρα από τη θάλασσα,  τους λάκκους κ.α., προκειμένου να προκαλέσουν την προσοχή 
των  χθόνιων θεών  και  η  ταφή «να  χρησιμοποιηθεί  για  την άσκηση  επιβλαβούς μαγείας  κατά  των 
ζωντανών», Kurtz‐ Boardman 1994, σ. 204‐5. Βλ. επίσης Γραμματικάκη‐ Λίτινας 2000, σ. 62, υποσημ. 
11 όπου και σχετική βιβλιογραφία. 

15  Κατά  την  ελληνιστική  περίοδο  επικρατεί  λιτότητα  στις  ταφικές  συνήθειες,  μολονότι  οι  Κρήτες 
μισθοφόροι  είχαν  εξοικειωθεί  με  την  Ανατολή.  Η  ανέγερση  πολυτελών  ταφικών  σημάτων  από 
εξέχοντες  ρωμαίους  αποδίδεται  σε  ανατολική  επίδραση,  Γραμματικάκη 2000,  σ. 471‐2.  Για  κτιστά 
μνημεία πάνω από υπόγειες ταφές, βλ. Toynbee 1997, σ. 119 κ.ε. 

16 Μαυσωλεία υπάρχουν και στη Γόρτυνα, Βασιλάκης 2000, σ. 707‐8. 

17 Βασιλάκης Α., Κρητική Εστία 2 (1988), σ. 323‐4, Μαζωνάκη‐ Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 46 (1991), σ. 391‐
5, Γραμματικάκη  Ε., ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6, Βασιλάκης 2000, σ. 701‐2. 
18 Βασιλάκης Α., Κρητική Εστία 2 (1988), σ. 323‐4, Βασιλάκης 2000, σ. 701. 
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Ένα πέτρινο πεζούλι ήταν χτισμένο ψηλότερα από τις κλίνες. Ενδεικτικό της 
επαναχρησιμοποίησης των τάφων και του οικογενειακού τους χαρακτήρα 
είναι η ανεύρεση των οστών τουλάχιστον 70 νεκρών, που ήταν άτακτα 
τοποθετημένοι σε όλη τη διαθέσιμη επιφάνεια. Στα επίσης άτακτα 
τοποθετημένα κτερίσματα του τάφου, συγκαταλέγονται πολυάριθμα 
αντικείμενα, από τα οποία απουσιάζουν εντελώς τα πήλινα, πέραν από  4 
λύχνους, όπως 40 γυάλινα δοχεία, ένα μικροσκοπικό γυάλινο ειδώλιο 
γυναίκας, πέντε ψήφοι υαλόμαζας, δύο ελεφαντοστέινες περόνες, 6 
εγχάρακτα ελεφαντοστέινα πλακίδια, 50 σιδερένια αντικείμενα, 30 χάλκινα 
αντικείμενα, 10 αντικείμενα από άργυρο, 20 χάλκινα νομίσματα. (Εικ. 5)  

Ποικίλα αντικείμενα από διάφορα υλικά, κυρίως μεταλλικά, έσωζε 
άλλο ένα μαυσωλείο του 1ου αι. π.Χ.-1ου αι. μ.Χ..19 Εκτός από δύο λύχνους με 
παραστάσεις σειρήνων και ζώων, ένα πήλινο και δύο γυάλινα μυροδοχεία, 
ανάμεσα στα κτερίσματα συγκαταλέγονταν οστέινες ψήφοι, ένα αργυρό 
πυξίδιο, χρυσά φύλλα ελιάς από στεφάνι, επίρραπτοι χρυσοί ρόδακες, μια 
χάλκινη αλυσίδα και τρεις μολύβδινες κάλπες. Μέρη από χρυσοκέντητο 
ύφασμα διατηρούνταν στα κρανία. Ο τάφος περιείχε πέντε αναμοχλευμένες 
ταφές. (εικ. 6)  

Το βόρειο νεκροταφείο περιελάμβανε φτωχότερους τάφους των 
γνωστών τριών τύπων, κεραμοσκεπών, κιβωτιόσχημων και λακκοειδών. 
Ειδικά στο νότιο τμήμα του νεκροταφείου οι τάφοι σε αλλεπάλληλα στρώματα 
και με προσανατολισμό Α-Δ, δημιουργούσαν ένα πυκνό στρώμα, 
χρονολογούμενο στον 1ο αι. μ.Χ.. Ο αριθμός των  τάφων είναι ανυπολόγιστος, 
ωστόσο ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τουλάχιστον 10 κιβωτιόσχημους 
τάφους, 24 και πλέον λακκοειδείς, 70 και πλέον κεραμοσκεπείς ενώ 
μαρτυρείται και σύνολο πάνω από 66 τάφους όλων των τύπων γενικά. Επίσης 
το νεκροταφείο περιελάμβανε σαρκοφάγους, έστω κι ελάχιστες, ενώ 
βεβαιώθηκε και η ύπαρξη μολύβδινης κάλπης τοποθετημένης σε λάκκο.  

Από τους κιβωτιόσχημους που κατασκευάζονταν αποκλειστικά από 
δουλεμένες πέτρες ή από πλίνθους, χαρακτηριστικότερος είναι ο τάφος VIII.20 
Επρόκειτο για ένα μεγάλο κτιστό ορθογώνιο τάφο διαστάσεων: 3.10 x 1.30 μ., 
με ισόδομη τοιχοποιία, που έφερε γραπτή διακόσμηση κυρίως ταινιών. Η 
νεκρή έφερε στο στόμα ένα μικρό χάλκινο νόμισμα πρώιμης αυτοκρατορικής 
περιόδου ενώ συνοδευόταν από μια χάλκινη περόνη, έναν ερυθρόμορφο 
αμφορέα, γυάλινα αγγεία, κι ένα επιπλέον χάλκινο νόμισμα του 1ου αι. μ.Χ..  

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, στο βόρειο νεκροταφείο ο 
ενταφιασμός ήταν η κύρια ταφική πρακτική ενώ οι εγχυτρισμοί ή οι καύσεις 

                                                            
19 Διαστάσεων 2,12x1,50μ., Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6. 
20 Μπάνου Ε., Κρητική Εστία 9 (2002), σ. 307‐314.   
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είτε εντός τάφων είτε αυτόνομες είναι κατά πολύ περιορισμένες ή καλύτερα 
μεμονωμένες περιπτώσεις.21 Η θέση των νεκρών και των κτερισμάτων 
δυστυχώς είναι σε ελάχιστες περιπτώσεις σαφής όπως στις παρακάτω, λόγω 
της εκτεταμένης σύλησης. Χάλκινο πλακίδιο ήταν τοποθετημένο ανάμεσα στα 
πόδια σκελετού ενός κεραμοσκεπούς τάφου,22 ενώ τρεις καλυβίτες 
περιελάμβαναν από ένα νεκρό με την κεφαλή προς το Νότο. Ανάμεσα τους ο 
ένας είχε διπλωμένα τα χέρια στο στήθος.23  

Οι ταφές συνηθίζεται να είναι μεμονωμένες σε κάθε τάφο πέραν ενός 
κεραμοσκεπούς24 κι ενός κιβωτιόσχημου25 -και φυσικά των κτιστών-, ο 
καθένας από τους οποίους είχε περιλάβει 2 νεκρούς. Πολλαπλές ταφές 
μαρτυρήθηκαν και σε μια από τις δύο σαρκοφάγους26 ή στον κιβωτιόσχημο 
Τ36/1. Δυσπροσδιόριστα όμως είναι ακόμα το φύλο ή η ιδιότητα του νεκρού. 
Σύγχρονη ταφή άνδρα και γυναίκας του 2ου αι. μ.Χ  διασώθηκε  σε 
πλινθόκτιστο κιβωτιόσχημο τάφο27. Βεβαιώνεται όμως και η ύπαρξη ενός 
αθλητή. Μέσα σε μια μολύβδινη κάλπη περιλαμβανόταν η τέφρα του, δίπλα 
στην οποία ήταν τοποθετημένος ένας χάλκινος αρύβαλλος και μια χάλκινη 
στλεγγίδα που είχε την επιγραφή FELIX.28 Και για ταφές παιδιών οι 
αναφορές είναι πενιχρές, όμως μπορεί να διαπιστωθεί ότι αυτά ενταγμένα 
στον ιστό του νεκροταφείου ανάμεσα στους τάφους των ενηλίκων, 
ενταφιάζονταν σε ύπτια θέση, σε τάφους λιγότερο και περισσότερο 
επιβλητικούς.29  

 
Η αποκατάσταση του πλήθους και του πλούτου των κτερισμάτων είναι 

δυστυχώς δύσκολη λόγω της αναπόφευκτης φυσικής ή εσκεμμένης 
καταστροφής και σύλησης των ταφικών μνημείων. Πάντως υπήρξαν ταφές 
φτωχές και πλουσιότερες, φτάνοντας στις πολύ πλούσιες ταφές των κτιστών 
τάφων και κάνοντας σαφή την κοινωνική διαστρωμάτωση του κνωσιακού 
                                                            
21 Μεμονωμένη περίπτωση εγχυτρισμού είναι μολύβδινη κάλπη στον Τ 36/1, Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 
(1996),  σ.  624‐6.  Ο  Cook  ωστόσο  αναφέρει  την  ύπαρξη  εγχυτρισμών  ανάμεσα  σε  πολυάριθμους 
κεραμοσκεπείς τάφους, Cook  1953, σ. 126. 
22 Catling H. W., AR  1976‐7, σ. 22 

23 Λεμπέση Αγγ., AΔ 32 (1977), σ. 315, Catling H. W., ΑR 1985‐6, σ. 85 
24 Ιωαννίδου‐ Καρέτσου Α., ΑΔ 33 (1978), σ. 358, Catling H. W., ΑR 1985‐6, σ. 85, Hood Smyth 1981, σ. 
39  
25 Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6 

26 Catling H. W., ΑR 1978‐9, σ. 52, 56‐7 
27Κτερισμένη  με  6  γυάλινα  μυροδοχεία  και  δύο  λύχνους,  ένα  χάλκινο  καδίσκο  κι  ένα  χάλκινο 
κάτοπτρο,  αλλά  κι  ένα  περιδέραιο  με  χάλκινη  αλυσίδα,  οστέινες  και  πήλινες  επίχρυσες  χάντρες, 
Γραμματικάκη Ε.,  ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6. 
28 Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6. 

29Μονάχα  δύο  αριθμούνται  με  βεβαιότητα.  Ένας  κεραμοσκεπής  κι  ένας  κιβωτιόσχημος 
περιελάμβαναν τους παιδικούς σκελετούς, Πλάτων Ν., ΚρΧρ 7 (1953), σ. 487‐8, Catling et al. 1982, σ. 
62.  Σύμφωνα  με  τη  Γραμματικάκη  οι  εγχυτρισμοί  τότε  στο  νεκροταφείο  είναι  ελάχιστοι, 
Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51(1996), σ. 630. 
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πληθυσμού. Ωστόσο υπήρξαν και ακτέριστες ταφές. Αυτές μαρτυρούνται σε 
ελάχιστους τάφους, σε έναν κεραμοσκεπή30 κι ένα κιβωτιόσχημο των όψιμων 
ρωμαϊκών χρόνων31 αλλά και στον επίσης υστερορωμαϊκό κιβωτιόσχημο που 
περιείχε τη μια παιδική ταφή. 

Τα κτερίσματα δεν είναι διαφορετικά από τα συνηθισμένα γυάλινα και 
πήλινα αγγεία (εικ. 7), τους λύχνους, τις περόνες, τα νομίσματα ή τα 
κοσμήματα. Λιγότερο συνηθισμένα όμως και παρόντα σε τάφους κυρίως 
πολυτελούς κατασκευής, υπήρξαν ένα επίχρυσο πτολεμαϊκό νόμισμα που 
τοποθετήθηκε πιθανώς σε σφενδόνη δαχτυλιδιού, μία ελεφαντοστέινη μικρή 
δακτυλιοθήκη ή μυροδόχη, ένα χρυσό μικρογραφικό κιβωτίδιο, ένα χρυσό 
δακτυλίδι με παράσταση Σατύρου σε πολύτιμο δαχτυλιόλιθο, πέντε πήλινες 
κεφαλές θεαινών και Σατύρων.32 Επιπλέον ένας χάλκινος καδίσκος, ένα 
περιδέραιο με χάλκινη αλυσίδα κι οστέινες ή πήλινες επίχρυσες χάντρες, ένα 
αργυρό πυξίδιο, μια περόνη και ένα κάτοπτρο από ασήμι, δύο πήλινες 
κουδουνίστρες σχήματος ερωτιδέα και ζώου, πήλινες ανάγλυφες πλάκες με 
παράσταση του Έρωτα. Τη δυνατότητα να στεφανωθούν με χρυσά στεφάνια, 
να ντυθούν στην κεφαλή με χρυσοκέντητα υφάσματα ή να φέρουν στα 
ενδύματά τους επίρραπτους χρυσούς ρόδακες είχαν ελάχιστοι αναλογικά 
νεκροί κι αυτοί ήταν φυσικά επιφανείς, θαμμένοι σε δύο μαυσωλεία ή στον 
κιβωτιόσχημο τάφο Τ36/1.  

Όσον αφορά στη χωροταξία του νεκροταφείου, εκτός από την –έστω 
και μερική- οργάνωση των τάφων σε συστάδες, η διαμόρφωσή του 
περιελάμβανε κι ένα πλακόστρωτο ρωμαϊκό δρόμο μήκους 19 μ. και πλάτους 
4.00 μ. με ερμαϊκές στήλες, που οδηγούσε στο ανατολικό τμήμα του.33 Ενίοτε 
και περίβολοι οριοθετούσαν μεμονωμένους τάφους, όπως στην περίπτωση 
μιας σαρκοφάγου.34 (σχ. 2) Στην έκταση του ρωμαϊκού νεκροταφείου όμως 
περιλήφθηκαν και κτίσματα διαφορετικής χρήσης που πιθανόν σχετίζονταν 
με τις ανάγκες του όπως εργαστηριακοί χώροι,35 και τα οποία ενίοτε 

                                                            
30 AΔ 32 (1977), σ. 315, Catling H. W., ΑR 1985‐6, σ. 85. 

31 Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6. 
32 Παραστάσεις Σατύρου σε δακτυλιόλιθο και σε χάλκινο πώμα σκεύους είχαν βρεθεί και παλιότερα 
μέσα σε κτιστούς τάφους του ίδιου νεκροταφείου, Cook 1953, σ. 126. 

33 Μαζωνάκη‐ Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 46 (1991), σ. 391‐5, Γραμματικάκη 1999, σ. 136. Για τα ρωμαϊκά 
χρόνια αναφέρεται και η κατασκευή δρόμου από μεγάλες πωρολιθικές πλάκες, που κάλυψε τμήμα 
του ελληνιστικού νεκροταφείου. Ο δρόμος αυτός βρισκόταν ανάμεσα στα μεγάλα ταφικά μνημεία. 
Δεν  καθίσταται  σαφές  αν  πρόκειται  για  τον  ίδιο  δρόμο  με  αυτόν  που  αναφέρεται  στο  κείμενο, 
Γραμματικάκη 2001, σ. 28.   
34 AR 1978‐9, σ. 52.  

35  Μαζωνάκη‐  Γραμματικάκη  Ε., ΑΔ  46  (1991),  σ.  392.  Ύπαρξη  λάκκου  με  πηλό  για  εργαστηριακή 
χρήση και ρωμαϊκού κλιβάνου στη δυτική πλευρά του νεκροταφείου ή ενός εργαστηρίου κεραμικής 
του 4ου αι. μ.Χ., Γραμματικάκη 1999, σ. 136. Τα ευρήματα εντοπίστηκαν βόρεια του νοσοκομείου. 
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παρενέβαιναν στον ταφικό χώρο, όπως μια δεξαμενή, που χτίστηκε δίπλα σε 
κιβωτιόσχημο τάφο.36  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στις περιοχές νοτιότερα του βόρειου 
νεκροταφείου βρίσκονταν τα υπόλοιπα νεκροταφεία της πόλης. 37 Τα Σπήλια 
στα Ν., τα Μπαϊρια και το Μοναστηριακό Κεφάλι στα NΔ. και οι υπώρειες 
λόφου της Ακρόπολης στα Δ. οριοθετούσαν την πόλη με την ύπαρξη τάφων 
κυρίως λαξευτών. (σχ. 3) Τάφοι βέβαια λακκοειδείς, κιβωτιόσχημοι και 
κεραμοσκεπείς κάλυψαν και ενδιάμεσες εκτάσεις της παραπάνω περιοχής.38 
Οι λαξευτοί στον κούσκουρα τάφοι έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. 
Έφεραν σύντομο δρόμο και βαθμιδωτή είσοδο που φρασσόταν με μονολιθική 
πλάκα. Η είσοδος οδηγούσε συνήθως σε ορθογώνιο θάλαμο, στα τοιχώματα 
του οποίου ήταν λαξευμένα αρκοσόλια με κλίνες μονές ή και διπλές που 
έφεραν επίσης λαξευμένα προσκέφαλα. Εξαίρεση ήταν ο τάφος Η που έφερε 
κυκλικό θάλαμο και πλακόστρωτο δάπεδο. 39 Κόγχες λαξεύονταν επίσης στα 
αρκοσόλια ή σε άλλα σημεία για την εναπόθεση των προσφορών. Λάκκοι στο 
έδαφος λειτουργούσαν ως φρεάτια αποστράγγισης ή εξυπηρετούσαν την 
ταφή. Ίχνη διακόσμησης οι τοίχοι δεν έφεραν. Ενίοτε υπήρχαν θρανία 
εξωτερικά των εισόδων.40 Ο προσανατολισμός των τάφων δεν ήταν πάντοτε ο 
ίδιος αλλά υπαγορευόταν από το φυσικό σταθερό. Ο χαρακτήρας των 
παραπάνω τάφων ήταν οικογενειακός. Τις σορούς των νεκρών οι συγγενείς 
τις τοποθετούσαν στις κλίνες ενώ τις ανακομοιδές και στους λάκκους των 
δαπέδων, τους οποίους σπάνια κάλυπταν με στρώση λίθων41. Σπάνια αλλά 
υπαρκτή ήταν και η χρήση σαρκοφάγων εντός των τάφων αυτών.42 Ο αριθμός 
των νεκρών που εντοπίζεται στους τάφους είναι πάντα μεγάλος. Για 
παράδειγμα σε τάφο του β΄ μισού του 1ου έως α΄ μισού του 2ου αι. μ.Χ. είχαν 
ενταφιαστεί 9 άτομα. Στη δυτική κλίνη ένας ενήλικας, ένας έφηβος κι ένα 
έμβρυο, στη νότια τρεις ενήλικες κι ένας έφηβος ενώ ο λάκκος του δαπέδου 
περιείχε τα οστά ενός ενήλικα κι ενός παιδιού.43 Το φαινόμενο των ασύλητων 

                                                            
36 Βρέθηκε στη νότια πλευρά του νοσοκομείου, Γραμματικάκη 1999, σ. 132.  
37 Ιωαννίδου‐ Καρέτσου 2008, σ. 51.  
38Sweetman 2007, σ. 73, Ιωαννίδου‐ Καρέτσου 2008, σ. 41‐52, βλ. και ΑΔ 17 (1961/2), σ. 296, Αλεξίου 
Στ., ΚρΧρ 20 (1966), σ. 325, The British School at Athens, ΑΔ 30 (1975), σ. 344, Catling H. W., ΑR 1976‐
7, σ. 22, Λεμπέση Αγγ., ΑΔ 32 (1977), σ. 314, Μαζωνάκη‐ Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 46 (1991), σ. 393.   
39 Ιωαννίδου‐ Καρέτσου Α., ΑΔ 31 (1976), σ. 358‐9. 

40  Αλεξίου  Στ.,  ΚρΧρ  23  (1971),  σ.  494,  Wardle‐  Wardle  2004,  σ.  473‐6.  Κάποιοι  απ’  αυτούς 
ξαναχρησιμοποιήθηκαν και στην παλαιοχριστιανική περίοδο, Ιωαννίδου‐ Καρέτσου Α.,  ΑΔ 31 (1976), 
σ. 358‐9. 
41 Όπως στον τάφο F, Ιωαννίδου‐ Καρέτσου Α., ΑΔ 31 (1976), σ. 358‐9. 

42  Ο  τάφος  Ε  περιείχε  μια  πώρινη  σαρκοφάγο  που  είχε  τοποθετηθεί  απέναντι  από  την  είσοδο, 
Ιωαννίδου‐ Καρέτσου Α., ΑΔ 31 (1976), σ. 358‐9.   

43 Αλεξίου Στ., ΚρΧρ 23 (1971), σ. 494, Wardle 1972, Hood‐ Smyth 1981, σ. 47. 
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λαξευτών θαλαμοειδών είναι ασυνήθιστο, ωστόσο ο τάφος Ε ήταν μια 
εξαίρεση στο νεκροταφείο στα Σπήλια. Τα ευρήματα που περιείχε, εμφανή 
δείγματα του ενταφιασμού γυναικείας σορού, περιορίζονταν σε δύο 
δακτυλίδια κι ένα ενώτιο από χρυσό, μια ασημένια περόνη (εικ. 8) αλλά και σε 
νομίσματα από χαλκό και άργυρο. Τα αγγεία ήταν αποκλειστικά από γυαλί 
και επρόκειτο για μυροδοχεία.  

Οι λαξευτοί θαλαμωτοί σώζουν τα περισσότερα γυάλινα μυροδοχεία 
που έχουν εντοπιστεί στους τάφους της Κνωσού. Συγκεκριμένα ένας από τους 
τάφους στα Μπαϊρια, παρά τη σύληση, διατηρούσε 20 γυάλινα αγγεία, από τα 
οποία τα περισσότερα ήταν φιάλες.44 
Όμως την έντονη χρήση και το πλήθος των κτερισμάτων, κυρίως των 
μυροδοχείων, και δη από γυαλί, αντιπροσωπεύει ένας τάφος της 
Μοναστηριακής Κεφάλας, που χρονολογείται στο β΄ μισό του 1ου 
μεταχριστιανικού αιώνα.45 (σχ. 4) Ο τάφος περιείχε 6 έως 8 νεκρούς εκ των 
οποίων δύο ήταν άντρες, τρεις γυναίκες, ένα κορίτσι κι ένα άτομο νεαρής 
ηλικίας αλλά αδιαγνώστου φύλου. Οι σκελετοί βρίσκονταν και στο δάπεδο 
πέρα από τις κλίνες ενώ ο τάφος ήταν κατάμεστος από κτερίσματα, που είχαν 
τοποθετηθεί τόσο στις κόγχες όσο και στις κλίνες. Κάποια ίσως ήταν 
τοποθετημένα στο δάπεδο ενώ άλλα φαίνεται πως είχαν κυλήσει σ’ αυτό.  
Συγκεκριμένα, δίπλα στη μια ανδρική ταφή του δυτικού αρκοσολίου 
βρέθηκαν μια πήλινη πρόχους και πέντε γυάλινα μυροδοχεία, ένας πήλινος 
λύχνος, μια οστέινη περόνη κι ένα χάλκινο νόμισμα. Περισσότερα κτερίσματα 
περιελάμβανε η κόγχη του ίδιου αρκοσολίου: δύο γυάλινα μυροδοχεία κι 
ισάριθμα γυάλινα φιαλίδια με πλαστική απόδοση σταφυλιού (εικ. 9), ένα 
ειδώλιο Δήμητρας-Κόρης και τρία εμβλήματα με την προτομή του Έρωτα, του 
Διονύσου και της Δήμητρας (εικ. 10), ένα γυάλινο σφαιρίδιο και τρεις 
πεσσούς. Στο βόρειο αρκοσόλιο η ταφή του κοριτσιού κτερίστηκε με πολλά 
αντικείμενα. Τα αγγεία ήταν αποκλειστικά γυάλινα και επρόκειτο για 4 
μυροδοχεία κι ένα πτηνόμορφο αγγείο (εικ. 11), μια επίσης γυάλινη χάντρα 
και 2 σφαίρες. Τα κοσμήματα που της προσφέρθηκαν ήταν ένα περιδέραιο με 
γυάλινες χάντρες σε χάλκινη αλυσίδα, χάλκινα δαχτυλίδια και περόνες, ένα 
χρυσό ενώτιο κι ένα ασημένιο κοχλιάριο (unguent spoon), υπολείμματα από 
ξύλινο κιβωτίδιο. Η κόγχη του αρκοσολίου διατηρούσε επίσης πολλά 
αντικείμενα in situ, τα οποία δήλωναν την ηλικία της νεκρής. Πέρα από τα 
δύο γυάλινα μυροδοχεία και μια ελεφαντοστέινη περόνη, αρκετά ήταν τα 
παιχνίδια από πηλό αλλά κι από μόλυβδο. (εικ. 12) Συγκεκριμένα, η νεκρή 
φαίνεται πως έπαιζε με ένα κύπελλο και έπιπλα από πηλό αλλά κι ένα τραπέζι 

                                                            
44 Carington Smith J., ΑΔ 32 (1977), σ. 317, Catling H. W., AR 1977‐78, σ. 61. 

45 Μέγιστων διαστάσεων: 2.60 x 2.20 x 1.48 μ., Carington‐ Smith 1982. Ο λόφος της Μοναστηριακής 
Κεφάλας  γνωστής  και  ως  Μοναστηριακό  Κεφάλι  βρίσκεται  ΝΔ  της  ρωμαϊκής  πόλης,  σε  μικρή 
απόσταση από αυτήν. 
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με ζωομορφικό πόδι, όλα μικύλλα. Ενδεικτικό επίσης της ηλικίας της και 
μοναδικό στην Κρήτη ήταν το σετ μιας πινακίδας γραφής και της ασημένιας 
γραφίδας της. Στο κορίτσι είχαν προσφερθεί επίσης ένα πήλινο ειδώλιο και 
μια πήλινη μάσκα νεαρής γυναικείας μορφής, ένας γυάλινος πεσσός κι ένα 
κοχύλι. Από το δάπεδο και το άλλο αρκοσόλιο τα κτερίσματα έφταναν στα 69 
στον αριθμό. Τα πιο δημοφιλή ήταν τα γυάλινα αγγεία που ήταν 59. Αρκετά 
απ’ αυτά ήταν τα μυροδοχεία απλού σχήματος, αρκετά όμως ήταν και τα 
φιαλίδια με πλαστική απόδοση κουκουναριού, σταφυλιού ή προσωπείου. (εικ. 
13, σχ. 5) Πολλά όμως ήταν και τα άλλα σχήματα όπως μπουκάλια, αρύβαλλοι, 
όλπες, λάγυνοι και αμφορίσκοι. (εικ. 14) Τα πήλινα σκεύη ήταν ελάχιστα, 
αποκλειστικά λύχνοι, πέραν ενός μονάχα μυροδοχείου. Ιδιαίτερο κτέρισμα 
ήταν ένα περίαπτο σε σχήμα φαλλού. (εικ. 15) Τέλος, τα νομίσματα στο 
σύνολο τους συνόδευαν τις δύο γυναικείες και τις δύο ανδρικές ταφές ενώ 
απουσίαζαν από τα νεαρά άτομα.  
 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι τα ταφικά έθιμα στην Κνωσό 
συνεχίζουν καθόλη τη ρωμαϊκή περίοδο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Σε 
όλα τα νεκροταφεία της ρωμαϊκής Κνωσού εφαρμοζόταν η πρακτική του 
ενταφιασμού μέσα σε λιτές αλλά και πολυτελέστερες ταφικές κατασκευές, 
που δήλωναν τη διαφοροποίηση στον κοινωνικό ιστό. Σε κανένα από τα 
νεκροταφεία πάντως δε φαίνεται να ήταν διαδεδομένη η χρήση των 
σαρκοφάγων ή των επιτύμβιων στηλών.46 Η διάκριση μεταξύ φτωχικών και 
πλούσιων τάφων διαπιστώνεται τουλάχιστον στο βόρειο νεκροταφείο ωστόσο 
εκεί συντελείται και ο διαχωρισμός των τελευταίων από τους πρώτους, που 
συγκεντρώνονται σε διακριτές κι εμφανείς πλευρές του.47 Εκτός από τα 
μαυσωλεία και τα άλλα υπέργεια κτιστά μνημεία, οι υπόλοιποι τύποι ανάμεσα 
τους και οι λαξευτοί είναι οι λιγότερο επιδεικτικοί.48 Όσον αφορά στους 
λαξευτούς τάφους, υπάρχουν μεταξύ τους λίγες διαφορές (π.χ. απλές ή 
διακοσμημένες είσοδοι, απουσία ή ύπαρξη αποχετευτικών αγωγών), που δε 
δηλώνουν απαραίτητα την ύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων μεταξύ 
τους49 ωστόσο οι κάτοχοι τους δεν αποκλείεται να ανήκαν σε μια μεσαία 

                                                            
46 Βλ. και Wardle‐ Wardle 2004, σ. 476. Για τη χρήση και το περιεχόμενο επιτύμβιων επιγραφών στα 
ρωμαϊκά  χρόνια  αλλά  και  για  την  αντιπαραβολή  τους  με  αντίστοιχες  επιγραφές  στα  ελληνιστικά 
χρόνια βλ. Chaniotis A., ειδικά σ. 83‐4, «From communal spirit to individuality: the epigraphic habit in 
Hellenistic and Roman Crete», στο: Creta romana e protobizantina: atti del congresso  internazionale 
(Iraklion, 23‐30 settembre) 2000, σ. 75‐ 87, βλ.  και A. Martinez, «Η Δυτική Κρήτη κατά τη ρωμαϊκή 
εποχή μέσα από τις επιγραφικές μαρτυρίες», στο ίδιο, σ. 89‐93. 

47 Γραμματικάκη 2001, σ. 36. 

48 και συνεχίζουν από τα ελληνιστικά χρόνια. 

49 Sweetman 2007, σ. 70. 
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κοινωνική τάξη50. Η οικονομική ευχέρεια κάποιων αλλά και η παρουσία στην 
Κνωσό κατοίκων από τη Δύση που θα αποτελούσαν μια ομάδα διαφορετικής 
καταγωγής, μάλλον γινόταν εντονότερη με την ανέγερση των μαυσωλείων και 
των υπέργειων κτιστών κατασκευών που συνιστούσαν επιβλητικά μνημεία και 
προφανώς η κατασκευή τους κόστιζε.51  

Επίσης, δημιουργούνται ερωτήματα και για τις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις κάποιων νεκρών. Για παράδειγμα η παρουσία του Σατύρου στους 
τάφους ίσως να μην είναι τυχαία. Η ύπαρξη παραστάσεων Σατύρων ως 
ειδωλίων και σε δαχτυλιόλιθους διαπιστώθηκε τουλάχιστον στο βόρειο 
νεκροταφείο μόνο σε δύο θολωτούς τάφους52. Μοιάζουν να έχουν σχέση με το 
θέατρο και επομένως με τον Διόνυσο. Πιθανώς λοιπόν οι νεκροί να ήταν 
μύστες του Διονύσου.53 Ωστόσο δεν είναι ακριβές αν αυτοί ήταν μέλη μιας 
ανώτερης κοινωνικής τάξης. Επίσης, η εισαγωγή και η ποικιλία εισαγμένων 
αντικειμένων στο νεκροταφείο δείχνει οικονομική ευμάρεια.54 Να σημειωθεί 
τέλος ότι για την κατασκευή των κτιστών τάφων και των αρχιτεκτονικών 
μελών σε άλλους, μοναδικό οικοδομικό υλικό ήταν η πρόσφορη ντόπια πέτρα, 
από το βουνό Αϊλιάς, ανατολικά της ευρύτερης περιοχής της Κνωσού.55  

ii. Ηράκλειο  
Το αρχαίο Ηράκλειο λειτούργησε σαν επίνειο της Κνωσού κατά τα 

ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια56. Το νεκροταφείο των ρωμαϊκών χρόνων 
τοποθετείται Ανατολικά και πολύ κοντά στα όρια της αρχαίας λιμενικής 
                                                            
50 Carington‐ Smith 1982. 

51  Γραμματικάκη 2000,  σ. 468‐9.  Στο μνημείο Τ 52,  διατηρήθηκε μια επιγραφή με τα ονόματα  των 
νεκρών. Βάσει των ονομάτων τους που ήταν Cluatius και Cluatius Coninus οι νεκροί συνδέθηκαν με 
ιταλικές οικογένειες. 

52 Ν. Πλάτων, ΚρΧρ 6  (1952), σ. 477‐8. Οι τάφοι περιείχαν επίσης χάλκινα σκεύη κι ένα μαρμάρινο 
δοχείο. 

53 Paton 1994, σ. 152. 

54 Wardle‐ Wardle 2004, σ. 479. 
55  Η  πέτρα  ήταν  συνηθισμένο  υλικό  και  για  πολλές  άλλες  κατασκευές  κατά  τη  ρωμαϊκή  περίοδο, 
Paton 1994, σ. 152. 

56 Η πόλη οργανώθηκε την ελληνιστική περίοδο    (4ος/ 3ος αι. π.Χ.). Επρόκειτο για φυσικό λιμάνι με 
πηγή πόσιμου νερού και ευρεία αμμουδιά. Η αρχαία πόλη βρισκόταν κοντά στη θέση του σύγχρονου 
λιμανιού, καλύπτοντας μια μικρή έκταση εντός των ορίων της, μέχρι και σήμερα τειχισμένης από τα 
ενετικά  τείχη,  πόλης.  Στον  οικισμό  υπήρχαν  και  εργαστήρια  κεραμικής,  ιδιαίτερα  παραγωγής 
αμφορέων για την εξαγωγή του κρητικού λαδιού και κρασιού, Ιωαννίδου‐ Καρέτσου 2008, σ. 61‐57, 
63‐66.  Σε  μακρινή  απόσταση  από  τα  όρια  της  ρωμαϊκής  λιμενικής  πόλης  και  προς  την  πόλη  της 
Κνωσού,  στη  σύγχρονη  θέση Μπεντεβή,  διαπιστώνεται  η  ύπαρξη  της  κύριας  ρωμαϊκής  οδού  που 
συνέδεε τις δύο παραπάνω θέσεις, καθώς και ιερού αφιερωμένου στην Άρτεμη, ό.π., σ. 67‐74. 
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πόλης, αν και τάφοι έχουν εντοπιστεί στην περιοχή και του ελληνιστικού 
νεκροταφείου που βρίσκεται στα Νότια. (σχ. 6) Το νεκροταφείο, οργανωμένο 
κατά συστάδες ή συνεχές, χρονολογείται στα πρώτα και πιθανόν και στα 
ύστερα αυτοκρατορικά χρόνια.57 Οι τάφοι ανήκουν στον τύπο του 
κεραμοσκεπούς, του ορθογώνιου λακκοειδούς και του λαξευτού θαλαμωτού.  

Πλούσιος σε κτερίσματα ήταν ένας λακκοειδής του 2ου αι. μ.Χ. που 
περιελάμβανε 37 αντικείμενα. Περισσότεροι ήταν οι λύχνοι, 11 στον αριθμό, 
κρητικού τύπου ή με παραστάσεις. (εικ. 16) Περιείχε όμως αρκετά (8) γυάλινα 
μυροδοχεία και σχεδόν ισάριθμα (7) πήλινα αγγεία, όπως πρόχους, κύπελλα 
και κανθάρους. Εντοπίστηκαν επίσης 5 χάλκινα νομίσματα αλλά και πήλινα 
ειδώλια, όπως ειδώλιο περιστεριού, δύο γυναικείες προτομές και 3 πήλινοι 
δίσκοι με γυναικεία προτομή.58 (Εικ. 17) Στο βόρειο όριο της ρωμαϊκής 
νεκρόπολης λαξευμένος οικογενειακός ορθογώνιος θαλαμωτός τάφος, που 
είχε την είσοδο στην ανατολική πλευρά και μεγάλη λίθινη πλάκα ως φράγμα, 
περιείχε τουλάχιστον 3 ταφές σύμφωνα με τις τρεις τεφροδόχες κάλπες (δύο 
πήλινες, μια μολύβδινη). Τα κτερίσματα του συνίσταντο σε πήλινα αγγεία, 30 
γυάλινα μυροδοχεία, 6 πήλινους λύχνους, ένα φύλλο χρυσού, μια ξύλινη 
πυξίδα ή κιβώτιο, ένα τερατόμορφο πήλινο προσωπείο φυσικού μεγέθους και 
τέλος 2 χάλκινα νομίσματα των πρώτων ρωμαϊκών χρόνων. Το προσωπείο 
στάθηκε αφορμή να χαρακτηριστεί ο τάφος από τον Ξανθουδίδη ως τάφος 
κωμικού υποκριτού.59 Φτωχότερες ταφές με πήλινα αγγεία και γυάλινα 
μυροδοχεία, και με ενδιαφέροντα κτερίσματα δύο πήλινες χοάνες χύτευσης 
περιελάμβαναν 3 όμοιοι με τον παραπάνω, τάφοι που βρίσκονταν λίγο 
δυτικότερα.60  

Περισσότερα στοιχεία για την επιλογή και τη θέση των κτερισμάτων 
παρέχει ο θαλαμωτός Α, ο ένας από συστάδα τριών θαλαμοειδών που 
εντοπίστηκαν στο ανατολικό όριο του νεκροταφείου.61 Και οι τρεις είναι 
λαξευμένοι στο βράχο. Μικρή κόγχη και ορθογώνιο λάκκο στο δάπεδο έφερε 
ο ορθογώνιος τάφος Β που χρονολογείται στα αυτοκρατορικά χρόνια, ενώ 
στον τραπεζιόσχημο θάλαμο του τάφου Α οδηγούσε βαθμιδωτή είσοδος με 
                                                            
57 Η κύρια έκταση του οριοθετείται σήμερα από τουλάχιστον 4 σύγχρονες οδούς, που δεν απέχουν 
πολύ μεταξύ τους, ό.π., σ. 58. 

58 Σακελλαράκης Ι., ΑΔ 20 (1965), σ. 562. Ο συγκεκριμένος τάφος, που διαταράχτηκε μόνο κατά την 
αποκάλυψη  του,  εντοπίστηκε  στην πλατεία Δασκαλογιάννη  εντός  του  ελληνιστικού  νεκροταφείου. 
Ήταν  διαστάσεων:  1.80x1.85μ.  και  σκάφτηκε  στο  μαλακό  βράχο.  Οι  λύχνοι  είχαν  παραστάσεις 
μονομάχου, γυναικείας προτομής και παιδιού με δελφίνι και τρίαινα. 

59 Ξανθουδίδης 1980, σ. 41‐2. 

60 Ξανθουδίδης 1980, σ. 42. 

61  Στη  θέση  του  κινηματογράφου  Αστόρια,  Αλεξίου  Στ.,  ΑΔ  21  (1966),  σ.  408.  Ο  τάφος  Α  είχε 
διαστάσεις: 2.80x 2.10x 2.05x 1.75 μ.. 



[26] 

 

πωρολιθικές παραστάδες, που έκλεινε με ενιαία λίθινη πλάκα. Αντίστοιχη 
πλάκα έφερε και ο τάφος Γ. Οι τάφοι Β και Γ βρέθηκαν δυστυχώς συλημένοι. 
Πέρα από λίγα οστά, από τον τάφο Β και Γ συλλέχθηκαν αντίστοιχα μόνο ένα 
αγγείο και μια χρυσή δανάκη. Αντίθετα, από τον τάφο Α τα ευρήματα ήταν 
περισσότερα ενώ διατηρήθηκε και η θέση τους. Ο μεγάλος αριθμός των οστών 
πολλά από τα οποία ήταν διάσπαρτα στο δάπεδο, επιτρέπει να διαπιστωθεί 
ότι ο τάφος είχε μεγάλη διάρκεια χρήσης. Ωστόσο, δε στάθηκε δυνατόν να 
εξακριβωθεί ούτε ο αριθμός ούτε και το φύλο των νεκρών, πέραν ενός παιδιού 
που καλυμμένο με κεραμίδα είχε τοποθετηθεί με την κεφαλή στα Δ στη 
μοναδική λαξευτή κόγχη του τάφου. Μια φιάλη και μυροδοχεία από γυαλί 
είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή της κεφαλής του. Μυροδοχεία, ένα προχοϊδιο 
κι ένα πτηνό, όλα γυάλινα, μαζί με ένα πήλινο θυμιατήριο, ένα λύχνο και άλλο 
ένα πήλινο προχοϊδιο είχαν αποτεθεί και στην περιοχή των ποδιών. Γύρω του 
όμως υπήρχαν διάσπαρτα και άλλα αντικείμενα: ένα πολύχρωμο γυάλινο 
οξυπύθμενο αγγείο (εικ. 18), ένα μολύβδινο σκεύος, ένα πυξίδιο κι ένα 
προχοϊδιο από πηλό, ένα οστέινο κοχλιάριο, μια χάλκινη περόνη και χάλκινα 
νομίσματα. Πεσμένα από την κόγχη στο δάπεδο ήταν όμως κι άλλα 
κτερίσματα όπως πήλινα και γυάλινα μυροδοχεία, ένας λύχνος, ένα χάλκινο 
κάτοπτρο και κρίκοι, νομίσματα κυρίως χάλκινα αλλά και ένα αργυρό, δύο 
ειδώλια από πηλό, χοιρίδιου και κόρης κι ένα ομοίωμα μάσκας. Λύχνοι, άλλο 
ένα κοχλιάριο κι ένα κομβίο από οστό, ένα πήλινο ληκύθιο και φυσικά και 
γυάλινα μυροδοχεία εντοπίστηκαν επιπλέον στο δάπεδο.  

Από τους κεραμοσκεπείς έχει απλώς αναφερθεί η ύπαρξη νομισμάτων, που 
χρονολογούν τουλάχιστον έναν από αυτούς στα χρόνια του Αυγούστου.62 

iii. Γόρτυνα 
 

H Γόρτυνα επιλέχθηκε από τον Οκταβιανό Αύγουστο το 27 π.Χ. ως 
πρωτεύουσα του νησιού αφενός γιατί δεν αντιστάθηκε στη Ρώμη κι αφετέρου 
λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Διέθετε ένα φυσικό λιμάνι που εύκολα 
επικοινωνούσε με την Κυρήνη.63 Είχαν χτιστεί στην πόλη ιππόδρομος, 
θέατρα, θέρμες. Είχαν κατασκευαστεί και κύριοι δρόμοι  που τέμνονταν από 
άλλους μικρότερους και χώριζαν την πόλη σε οικοδομικά τετράγωνα. Ο 
πληθυσμός της τότε μέσα και γύρω από την πόλη υπολογίζεται στους 80.000 
έως 100.000.64 Η ρωμαϊκή νεκρόπολη της Γόρτυνας εκτείνεται σε διάφορα 
σημεία γύρω από αυτήν, όπως στη θέση Καμαράκια ΒΔ των Αγίων Δέκα, 

                                                            
62 Πλάτων Ν., ΚρΧρ 9 (1995), σ. 565, Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 42(1987), σ. 521.  

63 Paton 1994, σ. 141. 

64 Βασιλάκης χ.χ., σ. 35, 39, Δετοράκης 1990, σ. 110. Η Γόρτυνα ήταν πιστή στη Ρώμη και επομένως 
δεκτική σε κάθε είδους επιρροή από αυτήν,  όπως στη γλώσσα ή την αυτοκρατορική λατρεία.  Εκεί 
στήθηκε  το  πρωιμότερο  αυτοκρατορικό  άγαλμα,  τα  πρώτα  δημόσια  κτίσματα  ενώ  δυτικής 
τεχνοτροπίας  είναι  τα  πρώτα  μωσαϊκά.  Έχουν  βρεθεί  λατινικές  επιγραφές  με  ονόματα  ιταλών 
εμπόρων  και  των  οικογενειών  τους,  Sweetman  2007,  σ.  77‐8.  Για  την  Γόρτυνα  στο  πέρασμα  των 
χρόνων βλ. Di Vita 2000. 
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δυτικότερα, κοντά στον Αμπελούζο και γύρω από τη Μητρόπολη, 
περιλαμβάνοντας τάφους σχεδόν όλων των τύπων.65 

Όπως προαναφέρθηκε στον σύγχρονο οικισμό των Αγίων Δέκα 
βρίσκεται ένα τμήμα της νεκρόπολης. Έχουν αποκαλυφθεί πάνω από 21 τάφοι 
λακκοειδείς, κιβωτιόσχημοι ή κεραμοσκεπείς, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται ακόμα σαρκοφάγοι και μαυσωλεία.66 Ανάμεσα τους 
εντοπίστηκε και ταφικός περίβολος που είχε οριοθετήσει κιβωτιόσχημο τάφο. 
Τον προβληματισμό κατά πόσο κοντά ήταν το νεκροταφείο με τον οικισμό 
δημιούργησε η ύπαρξη ομάδας τάφων κοντά στην πόλη, που βρίσκονταν 
πιθανόν δίπλα σε αρχαίο δρόμο. Ανάμεσα τους συγκαταλέγεται τετράγωνος 
πλινθόκτιστος67 τάφος με βαθμιδωτή είσοδο, πλακόστρωτο δάπεδο, 3 
αρκοσόλια στα πλευρικά τοιχώματα κι από μια ορθογώνια μικρή κόγχη 
εκατέρωθεν της εισόδου.  

Πληθώρα τάφων πολλών τύπων έχει έρθει στο φως και στην περιοχή 
της Μητρόπολης, που βρίσκεται στα Δ της Γόρτυνας. Ανάμεσα σε 
κεραμοσκεπείς και κιβωτιόσχημους με κατασκευαστικές διαφορές, 
εντοπίστηκαν κι ελάχιστοι εγχυτρισμοί σε μεγάλους αμφορείς, όπως και μια 
σαρκοφάγος.68 Είχαν κατασκευαστεί όμως και κτιστοί τάφοι με κοινά 
χαρακτηριστικά ότι ήταν κατασκευασμένοι από δουλεμένες πέτρες, υπόγειοι, 
ορθογώνιοι με καμαρωτή οροφή, κ.ά.. Κάποιοι από αυτούς έχουν 
χαρακτηριστεί και ως μαυσωλεία. Μάλιστα αυτά συνιστούν τα πιο αξιόλογα 
ταφικά μνημεία των νεκροπόλεων της Γόρτυνας, που διασώθηκαν κυρίως ΒΔ 
των Αγίων Δέκα και Ν του οικισμού Μητρόπολη.69 Πέρα από τα μαυσωλεία, 
ιδιαίτερο παράδειγμα ανάμεσα στους κτιστούς τάφους είναι ένας κτιστός 
δίλοβος τάφος με ακάλυπτο διάδρομο, του 1ου αι. μ.Χ..70 Οι δύο θήκες που 
περιελάμβανε ήταν προσανατολισμού Β-Ν, ορθογώνιες και παράλληλες 
μεταξύ τους, κατασκευασμένες από οπτοπλίνθους και καμαροσκεπείς. Είχαν 
εξωτερικά ενιαία επίπεδη στέγη από ασβεστοκονίαμα και αργούς λίθους ενώ 
έκλειναν με πλάκες.  (Σχ. 7) Μοναδικός είναι ένας επίσης υπόγειος κτιστός 

                                                            
65Βασιλάκης  χ.χ.,  σ. 35, 39,    Βλ.  επίσης, Di Vita 2000, ΑΔ 26  (1971),  σ. 500,  Αλεξίου  Στ.,    ΚρΧρ 23 
(1971),  σ.  497,  ΑΔ  39  (1984),  σ.  297,  ΑΔ  46  (1991),  σ.  403‐4.  Απουσιάζουν  μόνο  οι  λαξευτοί 
θαλαμοειδείς. 

66Λεμπέση Αγγ., ΑΔ 26  (1971), σ. 500, Αλεξίου Στ., ΚρΧρ 23  (1971), σ. 497, Ρεθεμιωτάκης Γ., ΑΔ 39 
(1984), σ. 297, Σερπετσιδάκη Ι., ΑΔ 46 (1991), σ. 403‐4. 
67 Taramelli 1902, σ. 159‐165. 
68 Πλάτων Ν.‐ Δαβάρας Κ., ΑΔ 17  (1961/2), σ. 285,  Ιωαννίδου Α., ΑΔ 28  (1973), σ. 570, Αλεξίου Στ. 
ΚρΧρ 25 (1973), σ. 464, Ρεθεμιωτάκης Γ., ΑΔ 39 (1984), σ. 296, Βασιλάκης Α., ΑΔ 52 (1997), σ. 999. 
69Βασιλάκης 2000, σ. 702‐7. Είναι κατασκευασμένα είτε από λίθους είτε από συνδυασμό λίθων και 
πλίνθων. Παράδειγμα αποτελεί το μαυσωλείο Τ10 του 1ου αι. μ.Χ.. Πρόκειται για ένα υπόγειο κτιστό 
(ψευσοϊσόδομου  συστήματος)  σταυροειδές  μνημείο  με  ορθογώνιο  θάλαμο  κι  επίσης  ορθογώνιο 
κλιμακοστάσιο.  Έχει  ως  οροφή  κυλινδροκαμάρα  από  πέτρες  και  κονίαμα  και  πλινθόκτιστα 
αρκοσόλια  στους  3  πλευρικούς  τοίχους  ενώ  το  δάπεδο  είναι  από  χτυπητό  χώμα  και 
βότσαλα/χαλίκια.  Άλλο  παράδειγμα  μαυσωλείου  βρίσκεται  στα  ΒΔ  του  παραπάνω  μνημείου. 
Πρόκειται  για έναν  ταφικό θάλαμο στον οποίο οδηγούσε προθάλαμος με σκαλοπάτια. Ο θάλαμος 
περιείχε  δύο  κτιστούς  θηκοειδείς  τάφους,  μια  λιθόκτιστη  λάρνακα  στην  ανατολική  πλευρά  και 
ταφική κόγχη στη δυτική. Έφερε επίπεδη στέγη και πέτρινο ράφι κατά μήκος των τοίχων.  
70 Μάλλον ασύλητος,  Λεμπέση Αγγ., ΑΔ 28  (1973),  σ. 568‐70,  Αλεξίου  Στ.,  ΚρΧρ 25  (1973),  σ. 464, 
Catling H. W., ΑR 1978‐9, σ. 39. 
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τάφος του είδους columbarium.71 Πρόκειται για δίχωρο θαλαμωτό τάφο από 
ξεστούς πωρόλιθους κι οπτόπλινθους, με κλίμακα και πρόθυρο αλλά και με 9 
κτιστές κόγχες. Ιδιαίτερος είναι κι ένας ορθογώνιος τάφος με διάδρομο και 8 
θήκες, που χρονολογούνται από τον 1ο έως τον 3ο αι. μ.Χ..72 (σχ. 8)   

Η εικόνα των νεκροπόλεων της Γόρτυνας δεν είναι πλήρης αφού 
βασικό μειονέκτημα των περισσότερων ταφών είναι η σύληση τους. Για την 
κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκε τόσο η πέτρα όσο και οι πλίνθοι είτε 
μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους. Παράδειγμα συνιστά ο τάφος 
Α73 στη Μητρόπολη που χτίστηκε με πλακοειδείς λιθόπλινθους, κεράμους και 
πλάκες πωρόλιθου, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και για την κάλυψη. (εικ. 19) 
Άλλο παράδειγμα είναι κι ένα μαυσωλείο κατασκευασμένο αποκλειστικά από 
γυψόλιθο.74 (εικ. 20) Στη Γόρτυνα έχουν εντοπιστεί και αρκετές σαρκοφάγοι 
που προορίζονταν αποκλειστικά για τις ανάγκες της πόλης.75 

Οι περισσότεροι τάφοι περιελάμβαναν ενταφιασμούς και θα πρέπει να 
ήταν ατομικοί, με εξαίρεση μια ομαδική ταφή76 σε μικρό τάφο.77 Άλλοι 
επαναχρησιμοποιήθηκαν στην πορεία του χρόνου λειτουργώντας παράλληλα 
και ως οστεοφυλάκια, όπως ο δίλοβος κτιστός τάφος που περιελάμβανε 
ενταφιασμούς αφού βρέθηκε ένας νεκρός σε κάθε θήκη, περιείχε όμως 
ταυτόχρονα και οστά που ανήκαν σε δύο τουλάχιστον νεκρούς. Μάλιστα, μια 
όρθια κεραμίδα διαχώριζε και άλλη μια κάλυπτε το οστεοφυλάκιο από την 
κύρια ταφή της θήκης. Οι οικογενειακοί τάφοι περιείχαν επίσης 
ενταφιασμούς, όπως ο Τ1078 (εικ. 21) που περιελάμβανε σκόρπια οστά 
παντού, διατηρώντας μονάχα ένα σκελετό κοντά στο δυτικό αρκοσόλιο. Άλλο 
παράδειγμα στη Γόρτυνα αποτελεί ένα μαυσωλείο79 με προθάλαμο, θάλαμο 
και 3 κόγχες με αρκοσόλια. 2 κεραμοσκεπείς τάφοι υπήρχαν κάτω από το 
δάπεδο του προθαλάμου ενώ 8 κιβωτιόσχημοι τάφοι (κυρίως συλημένοι) κάτω 
από το δάπεδο του θαλάμου. (Εικ. 22, Σχ. 9) Υπήρξαν όμως και οικογενειακοί 
τάφοι με καύσεις, όπως αποκαλύπτουν οι τεφροδόχες υδρίες που 
εντοπίστηκαν στις κόγχες του τάφου του είδους columbarium.80 Ένα 
                                                            
71Βρέθηκε  συλημένος  και  ημικατεστραμμένος  από  τον  ιδιοκτήτη  του  αγρού,  Ξανθουδίδης  Στ., ΑΔ 
1920‐1,  σ.  165.  Για  τον  συγκεκριμένο  τύπο  τάφου  και  την  ποικιλία  των  χαρακτηριστικών  του,  βλ. 
Toynbee 1996, σ. 113‐116.  
72 Διαστάσεων: 4.50 x 5.90 μ., Πλάτων Ν.‐ Δαβάρας Κ., ΑΔ 17 (1961/2), σ. 285. 

73 Ιωαννίδου Α., ΑΔ 28 (1973), σ. 570, Αλεξίου Στ., ΚρΧρ 25 (1973), σ. 464. 
74 Βασιλάκης 2000, σ. 706 

75Κυρίως  αττικής  και  ντόπιας  παραγωγής.  Σαρκοφάγοι,  συγκριτικά  λιγότερες  από  της  Γόρτυνας, 
έχουν βρεθεί και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, όπως στη Χερσόνησο, την Ιεράπετρα, την Λισσό κ.α., 
Ghisellini 1985, ειδικά σ. 250, 252, 256‐7. 

76Δεν  γίνεται  σαφής  ο  ακριβής  τύπος,  αν  επρόκειτο  δηλαδή  για  λακκοειδή,  κεραμοσκεπή  ή 
πλακοσκεπή τάφο. Πάντως δεν είναι  κτιστός οικογενειακού τύπου.   

77 Χωρίς όμως περαιτέρω στοιχεία, Σερπετσιδάκη Ι., ΑΔ 46 (1991), σ. 403‐4. 
78 Σερπετσιδάκη Ι., ΑΔ 46 (1991), σ. 403‐4. 
79 Στη Γεωργική Σχολή Ιωαννίδου‐ Καρέτσου Α., ΑΔ 1973‐4, σ. 889‐895, Αλεξίου Στ., ΚρΧρ 25 (1973), 
σ. 474, Catling H. W., ΑR 1981‐2, σ. 57 
80 Δυστυχώς δεν εντοπίστηκαν κτερίσματα. 
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τεφροδόχο αγγείο ως μοναδικό εύρημα είχε και ο πλινθόκτιστος τάφος των 
Αγίων Δέκα, το οποίο είχε τοποθετηθεί κοντά στην αριστερή μικρή κόγχη της 
εισόδου. Πάντως στη Γόρτυνα συναντώνται οι καύσεις και μάλιστα σε 
μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι στην Κνωσό.  

Από τα λίγα διαθέσιμα στοιχεία διαπιστώνεται ότι δεν τηρείται 
αυστηρά ο προσανατολισμός Α-Δ. Οι νεκροί τοποθετούνταν απευθείας στο 
δάπεδο ή στις κόγχες ή μέσα σε σαρκοφάγους, που περιλαμβάνονταν και 
εντός των κτιστών τάφων81. Ακριβή στοιχεία για τη στάση των νεκρών δίνει ο 
κιβωτιόσχημος τάφος Α των πρώτων ρωμαϊκών χρόνων που προαναφέρθηκε, 
στον οποίο και οι δύο νεκροί που περιείχε, είχαν προσανατολισμό Α-Δ και 
θέση ύπτια με τα πόδια τους όμως λυγισμένα. 

Τα κτερίσματα δε διαφέρουν μεταξύ τους. Συνίστανται σε πήλινα και 
γυάλινα μυροδοχεία και γενικά σε αγγεία από γυαλί ή πηλό (όπως λίγες 
μελαμβαφείς οινοχόες και μόνωτα κύπελλα, αμφορείς και αμφορίσκοι, εκ των 
οποίων οι τρεις με ηθμό), ενώ δε λείπουν φυσικά τα νομίσματα και οι λύχνοι, 
συχνά με παραστάσεις. (εικ. 23) Αγαπητός και συχνός τύπος αγγείου στους 
τάφους είναι ένα πήλινο δίωτο αγγείο με πρόχυση στον ώμο. (εικ. 24). Όσον 
αφορά στα κοσμήματα, αυτά είναι ψήφοι υαλόμαζας, χρυσά δαχτυλίδια (εικ. 
25), περόνες από ασήμι, άλλα από φίλντισι. Βρέθηκαν όμως κι άλλα 
αντικείμενα, όπως η στλεγγίδα και το κάτοπτρο από χαλκό, πήλινα ειδώλια 
(π.χ. κεφάλι Σατύρου), μολύβδινο τμήμα κατόπτρου ή κοσμηματοθήκης με 
παράσταση του Διός Άμμωνος και την επιγραφή ΖΕΥΣ. Πολυτιμότερα 
ευρήματα απέδωσε ένας κεραμοσκεπής τάφος (Τ2)  του τ. 1ου/ αρχ. 2ου αι. 
μ.Χ.82, που εκτός από τα απαραίτητα πήλινα μυροδοχεία που ήταν μονάχα 
δύο, περιείχε χρυσά κοσμήματα (ζεύγος ενωτίων, πόρπη, δαχτυλίδι με λίθο 
από κορνήλιο) αλλά και ένα στεφάνι από αργυρό επιχρυσωμένο σκελετό με 
χρυσά φύλλα κισσού κι αμπελιού. 

Τη θέση των κτερισμάτων σώζει ο Τ1083: τα κτερίσματα, συνολικά 
περίπου 36 στον αριθμό, είχαν τοποθετηθεί στα αρκοσόλια. Μόνο 4 ήταν τα 
πήλινα αγγεία (2 οινοχόες, 2 δίωτα με πρόχυση αγγεία) ενώ 14 τα γυάλινα, 
και αυτά ήταν αποκλειστικά μυροδοχεία. Κοσμήματα συνιστούσαν οι ψήφοι 
περιδεραίου σχήματος σκαραβαίου από υαλόμαζα, 2 χάλκινες περόνες κι ίσως 
και μια χάλκινη αλυσίδα, ενώ πολύτιμη ήταν μια αργυρή πυξίδα. Άλλη 
προσφορά αποτελούσε ένα σιδερένιο εγχειρίδιο με αργυρή λαβή. Το σύνολο 
συμπλήρωναν 11 λύχνοι και φυσικά τα (5) νομίσματα. Και στον τάφο Α όμως 
μια οινοχόη είχε τοποθετηθεί στη λεκάνη του νεότερου σκελετού. 
Φτωχά εναπομείναντα κτερίσματα από τον υπόγειο καμαροσκέπαστο ήταν 
ένα δίωτο αγγείο και τρεις λύχνοι.  

Ασύλητες ωστόσο βρέθηκαν δύο από τις 8 θήκες του ορθογωνίου 
τάφου που αναφέρθηκε παραπάνω, οι οποίες δίνουν αφενός στοιχεία για την 
επιλογή των κτερισμάτων, αφετέρου όμως δεν καθιστούν σαφή τη θέση τους. 
Η θήκη α περιελάμβανε ένα χάλκινο νόμισμα του 3ου αι. μ.Χ. που προφανώς 
λειτούργησε ως χαρώνειο νόμισμα, πήλινα αγγεία και λύχνους αλλά και 
χάλκινα αντικείμενα, όπως ένα δακτυλίδι, ένα περίαπτο σε σχήμα φύλλου 
κισσού, κρίκους και μια αλυσίδα. Στη θήκη β αντίθετα, τα κτερίσματα 

                                                            
81Η  μαρμάρινη  σαρκοφάγος  βρέθηκε  στο  μαυσωλείο  της  Γεωργικής  σχολής.  Γι’  αυτό  βλ.  σ.  28, 
υποσημ. 79. 
82 Σερπετσιδάκη Ι., ΑΔ 46 (1991), σ. 403‐4 
83 Σερπετσιδάκη Ι., ΑΔ 46 (1991), σ. 403‐4 
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περιορίστηκαν σε πήλινα και γυάλινα αγγεία ενώ απαραίτητη ήταν η 
παρουσία μερικών λύχνων κι ενός χάλκινου νομίσματος του 1ου αι. μ.Χ. 
Τα κτερίσματα του δίλοβου τάφου ήταν ελάχιστα και φτωχά. Στη δυτική θήκη 
αποκλειστικό κτέρισμα ήταν ένα δίωτο αγγείο ενώ στην ανατολική θήκη ένας 
λύχνος κρητικού τύπου. 
Η χρήση πολυτελών σαρκοφάγων, η ανέγερση μαυσωλείων και άλλων 
παρόμοιων τάφων που λογικά θα ήταν σε εξέχουσα θέση ίσως και η συνήθεια 
της καύσης μαρτυρούν την ύπαρξη μιας ελίτ στην πόλη της Γόρτυνας.  

iv. Μάταλα 
Η αρχαία πόλη Μάταλον ήταν επίνειο της Γόρτυνας κατά τα ρωμαϊκά 

χρόνια. Η πόλη εκτεινόταν κυρίως στο λόφο νότια του λιμανιού της και στην 
πεδινή περιοχή στα ανατολικά του, όπου βρίσκεται ο σύγχρονος οικισμός. Τα 
νεκροταφεία της πόλης εκτείνονται στις παρυφές της. Αυτό που σώζεται 
άθικτο μέχρι σήμερα είναι το βόρειο νεκροταφείο που  βρίσκεται στο λόφο 
βόρεια του λιμανιού. Με τη χρήση του συμβαδίζει και η εγκατάσταση στην 
πόλη.84 Ο κύριος τύπος ταφικού κτίσματος είναι ο λαξευτός θαλαμοειδής. 
Ελάχιστοι είναι κατά τη ρωμαϊκή περίοδο οι άλλοι τύποι.  

Το οργανωμένο βόρειο νεκροταφείο των Ματάλων, στο οποίο 
επιχωριάζει ο παραπάνω τύπος, είχε διάρκεια χρήσης από τα κλασικά χρόνια 
μέχρι τις αρχές του 7ου μεταχριστιανικού αιώνα, με λαξευτούς τάφους άνω 
των 85 στον αριθμό. Κύρια περίοδος χρήσης του ήταν ο 1ος αι. π.Χ. και ο 1ος αι. 
μ.Χ.85 Το παραπάνω νεκροταφείο έχει διαμορφωθεί με επάλληλες σειρές 
τάφων.86 (εικ. 26) Γενικά, οι ταφικοί θάλαμοι έχουν στην πλειονότητα τους 
κοινά χαρακτηριστικά, είναι δηλαδή μονόχωροι και τετράγωνοι ή ορθογώνιοι, 
με επίπεδη ή καμαρωτή οροφή. Ελάχιστοι είναι εκείνοι με πλευρικούς 
θαλάμους ή προθαλάμους. Βαθμίδες στην είσοδο οδηγούσαν στο θάλαμο. Στα 
τοιχώματα λαξεύονταν αρκοσόλια που κυμαίνονται από 2 έως 7, μέσα στα 
οποία υπάρχουν κόγχες. Οι κλίνες επίσης λαξευτές, έχοντας μορφή θρανίου 
                                                            
84  Βαλλιάνου  1995,  σ.  1025.  Η  αρχαία  πόλη Μάταλον  ήταν  επίνειο  της  Φαιστού  στα  ελληνιστικά 
χρόνια.  Ενδείξεις  κατοίκησης  υπάρχουν  και  σε  πιο μακρινά σημεία  των  γύρω  λόφων.  Η  πόλη  έχει 
διάρκεια από τα κλασικά χρόνια μέχρι και τον 6ο αι. μ.Χ. Ακμάζει ιδιαίτερα στα ρωμαϊκά και δη κατά 
τον 1ο αι. π.Χ., κατά τη διάρκεια του οποίου ανθίζει η πειρατεία και το δουλεμπόριο. Η πόλη φθίνει 
εξαιτίας της εξάπλωσης των Αράβων και της πειρατείας του Μεσαίωνα.  

85  Τα  περισσότερα  ευρήματα  του  νεκροταφείου  χρονολογούνται  είτε  στον  1ο  προχριστιανικό  και 
μεταχριστιανικό αιώνα είτε στον 6ο μεταχριστιανικό αιώνα. Αντιστοιχούν μάλιστα και στα ευρήματα 
και  από  την  πόλη.  Αυτές  οι  2  περίοδοι  με  τους  πολλούς  νεκρούς  συμβαδίζουν  άραγε  με  την 
οικονομική  ευμάρεια  και  πληθυσμιακή  ανάπτυξη  της  πόλης  τότε  ή  οφείλονται  σε  θανατηφόρους 
σεισμούς, όπως του 66 μ.Χ. ή του 618 και 621 μ.Χ.;, Βαλλιάνου 1995, σ. 1032. 

86 Σ’ αυτούς τους τάφους έμεναν τη δεκαετία του ’60 οι Χίππις. Οι κατώτερες, που θεωρούνται και οι 
παλιότερες χρονολογικά, έχουν σήμερα βυθιστεί λόγω τεκτονικών αλλαγών, Blackman D.‐ Branigan 
K., ΑΔ 27 (1972), σ. 631. 
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και συχνά προσκέφαλα, αναλογούν κατά κανόνα στα αρκοσόλια. Στο δάπεδο 
σκάβονταν για εξοικονόμηση χώρου και αρκετοί ορθογώνιοι λάκκοι που 
σφραγίζονταν με λίθινες ή πήλινες πλάκες. Έχουν πολλαπλές και 
αλλεπάλληλες ταφές αλλά και ανακομιδές ατόμων διαφόρων ηλικιών. 
Παραμένει όμως αδιευκρίνιστος ο αριθμός των νεκρών. Επίσης είναι 
συλημένοι.  

Αντιπροσωπευτικός των παραπάνω τάφων που χρησιμοποιήθηκε στα 
ύστερα ρωμαϊκά και παλαιοχριστιανικά χρόνια είναι ο σχεδόν τετράγωνος 
τάφος Ι 87 με επίπεδη οροφή, 4 λαξευτές κλίνες, ανά ζεύγος σε δύο τοιχώματα, 
και 7 επιμήκεις λάκκους88 λαξευμένους στο δάπεδο, με κάλυψη από λίθινες 
πλάκες. (σχ. 10, εικ. 27) Αυτοί έχουν ασταθή προσανατολισμό και άνιση 
απόσταση μεταξύ τους. Από τον συγκεκριμένο τάφο αριθμήθηκαν σύγχρονες 
ταφές τουλάχιστον 157 ατόμων και των δύο φύλων, ενηλίκων, παιδιών και 
βρεφών.89 Ειδικά ο λάκκος 4, που ήταν και αδιατάρακτος, περιείχε 45 κρανία 
και πλήθος οστών ενώ άλλοι τρεις από αυτούς, οι λάκκοι 3, 6, 7, 
περιελάμβαναν συνολικά 23 κρανία. (εικ. 28) Οι σκελετοί, εκ των οποίων 
κάποιοι είχαν λυγισμένα τα κάτω άκρα, δεν είχαν συγκεκριμένο 
προσανατολισμό. (εικ. 29) Πάντως, η ύπαρξη περισσότερων κρανίων σε 
σχέση με τους σκελετούς, δίνει τη δυνατότητα ερμηνείας των λάκκων πέρα 
από τάφων και ως οστεοφυλακίων. (εικ. 30) Τα κτερίσματα δεν ήταν πλούσια 
αλλά ήταν αρκετά, κυρίως αγγεία από πηλό. Λίγα ήταν τα γυάλινα αγγεία. 
Αναφέρονται επίσης και μέρη μεταλλικών αντικειμένων. Τα κρανία έφεραν 
προφανώς καλύπτρες, σύμφωνα με ίχνη χρυσοκλωστής που διατηρήθηκαν 
πάνω τους. Τα κτερίσματα που περιελάμβαναν οι λάκκοι του δαπέδου 
παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς το είδος. Τα πήλινα αντικείμενα 
συνίστανται κατά κύριο λόγο σε αρυτήρες και λυχνάρια,90  ενώ συχνά είναι 
και οι γυάλινες χάντρες ή τα χρυσά κοσμήματα. Μόνο τα πήλινα αγγεία από 
αυτούς υπολογίζονται περίπου στα 88. Χρυσά ενώτια και αρκετά αγγεία, 
περιείχαν ο λάκκος 1 και 3. Συγκεκριμένα στον λάκκο 1 τα αγγεία ήταν 18 ενώ 
στον λάκκο 3 ήταν 10. Συνολικά 31 αγγεία ίδιου τύπου με εκείνα στους 
παραπάνω λάκκους, και γυάλινες χάντρες περιείχε και ο λάκκος 4, ο οποίος 
περιελάμβανε και τα περισσότερα οστά. Ίδια κτερίσματα με τον λάκκο 4, 
αλλά και οστέινες περόνες, είχε και ο λάκκος 7. Ο αριθμός των αγγείων σ’ 
αυτόν ήταν 12. Τα κτερίσματα συγκεντρώνονταν πάνω στους σκελετούς αλλά 
και στο εσωτερικό των λάκκων ή στο περιχείλωμα τους. Ωστόσο, οι 

                                                            
87 Διαστάσεων: 5.30x4.80x2.10 μ., Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 43 (1988), σ. 538‐41. 

88 1.92x 0.70x 0.55 μ.. 

89Πρόκειται για ομαδική ταφή, σχετική ίσως με κάποιο ιστορικό γεγονός, ό.π..  

90 Οι λύχνοι, όπως και τα πήλινα αγγεία, είναι τοπικού εργαστηρίου και φέρουν εξάκτινο αστέρι, το 
οποίο θεωρείται σύμβολο εργαστηρίου, οικογενειακής ή θρησκευτικής οργάνωσης, ό.π.. 
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χρησιμοποιημένοι λύχνοι, αλλά και οι καρποί με τα οστά ζώων ανάμεσα σε 
στάχτη που εντοπίστηκε στα περιχειλώματα εκείνων των λάκκων που ήταν 
κοντά στην είσοδο, μαρτυρούν την τέλεση νεκρικών τελετών κατά ή και μετά 
την ταφή.  

Ο τάφος ΙΙΙ91 με επίσης τετράγωνη κάτοψη κι επίπεδη οροφή, έφερε 
μονάχα 3 λάκκους στο δάπεδο και αρκοσόλια σε δύο τοιχώματα του. 
Περιελάμβανε τουλάχιστον 43 νεκρούς στο δάπεδο και εντός των λάκκων σε 
επάλληλα στρώματα και πέρα από όστρακα, τα τμήματα μονάχα μιας 
μπρούντζινης περόνης. Αρκετούς λύχνους με παραστάσεις,92 (εικ. 31) οστέινες 
περόνες, πήλινα και λίγα γυάλινα αγγεία έδωσε ο τάφος ΙV, στον οποίο είχαν 
λαξευτεί 12 επιμήκεις και σχεδόν όμοιων διαστάσεων λάκκοι. Αυτοί έφεραν 
περιχείλωμα για την κάλυψη από πλάκες, οι οποίες στερεώνονταν με κονίαμα. 
Μέσα σ’ αυτούς βρέθηκαν διάσπαρτα οστά ατόμων διαφόρων ηλικιών, τα 
οποία πολλές φορές ήταν συγκεντρωμένα στις στενές πλευρές, σε επάλληλα 
στρώματα. Επάλληλες ταφές είχε και ο κατεστραμμένος τάφος VII,93 οι 
οποίες ωστόσο συγκεντρώνονταν στην είσοδο του σωζόμενου θαλάμου του. 
Οπές στα τοιχώματα για την ανάρτηση κτερισμάτων έφερε ο τάφος V94, που 
έχει αντίστοιχα με τους προαναφερθέντες αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Οι 
λάκκοι στο δάπεδο του ωστόσο, είναι συγκεκριμένου προσανατολισμού (Β-Ν) 
και φέρουν προσκέφαλο στο βόρειο άκρο τους. (σχ. 11) Από τους παραπάνω 
τάφους διαφέρει ο τάφος VI95 που διαθέτει 4 συνολικά θαλάμους κι ένα 
προθάλαμο. (σχ. 12) Συγκεκριμένα, επιμήκης προθάλαμος με 2 κλίνες στις 
μακριές πλευρές και βαθμιδωτή είσοδο οδηγεί στον κεντρικό θάλαμο που έχει 
καμαρωτή οροφή κι ένα μόνο λάκκο στο δάπεδο του. Μικρότεροι θάλαμοι με 
επίπεδη οροφή είναι λαξευμένοι στα τρία πλευρικά τοιχώματα του, που 
έκλειναν με θύρες στην είσοδο και φέρουν ανά μια κλίνη ο καθένας. Από το 
συγκεκριμένο τάφο δεν εντοπίστηκαν ευρήματα. Εξαίρεση στον κανόνα της 
περιοχής αποτελεί μικρός κιβωτιόσχημος96 τάφος που χρονολογείται επίσης 
στα πρώτα ρωμαϊκά χρόνια. (εικ. 32) Με προσανατολισμό Β-Ν, έχει τη μια 
στενή πλευρά λαξευμένη στον κούσκουρα ενώ τις υπόλοιπες κτιστές με 
πλάκες πωρολίθου. Ίδιος τύπος πλάκας τοποθετήθηκε και στην κάλυψη. Σαν 
                                                            
91 Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 44 (1989), σ. 437‐8 

92 Ερωτικών σκηνών, μέδουσας, αλόγου, Άρτεμης και εγχάρακτου αστεριού, Χατζή‐ Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 
45 (1990), σ. 423‐7 

93 Ό. π.. 

94 Ό. π.. Ο τάφος επαναχρησιμοποιήθηκε στα υστεροβυζαντινά χρόνια. 

95 Ό. π.. 

96 Βρέθηκε 400 μ. πριν την ακτή, κοντά στο δρόμο Φαιστού‐ Ματάλων, Ιωαννίδου Α., ΑΔ 28 (1973), σ. 
570,  Αλεξίου Στ., ΚρΧρ 25 (1973), σ. 464. 
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δάπεδο έφερε χτυπητή γη και βότσαλα. Ο τάφος περιείχε εκτός των οστών, 
μονάχα τμήμα πίθου, και εξωτερικά στη ΒΑ του γωνία, είχε τοποθετηθεί το 
κατώτερο τμήμα ενός οξυπύθμενου αμφορέα. 

v. Ίνατος, σημερινός Τσούτσουρας  
Αρκετά στοιχεία έχουν έρθει στο φως και στην περιοχή του 

Τσούτσουρα, όπου τοποθετείται η αρχαία Ίνατος.97 Συνολικά έχουν 
εντοπιστεί μέχρι στιγμής 144 τάφοι, πολλοί από τους οποίους είναι δυστυχώς 
συλημένοι. Το ρωμαϊκό νεκροταφείο της αρχαίας πόλης, που χρονολογείται 
από τον 2ο έως και τον 4ο αι. μ.Χ., βρίσκεται στην παραλία, με τάφους χωρίς 
σήματα,98 διατεταγμένους σε παράλληλες συστάδες και προσανατολισμένους 
κυρίως Δ-Α. Οι τύποι που απαντώνται είναι ο κτιστός κιβωτιόσχημος και ο 
καλυβίτης, ενώ δε λείπουν και οι λακκοειδείς, που φέρουν συνήθως κάλυψη 
με πλάκες. (σχ. 13, εικ. 33) Οι κτιστοί τάφοι είναι κατασκευασμένοι στη βάση 
με επάλληλες στρώσεις πλίνθων ή κεραμίδων και ασβεστοκονίαμα ενώ στα 
ψηλότερα σημεία με πλάκες ή αργούς λίθους. Η κάλυψη είναι επίσης κτιστή, 
από βότσαλα, αργούς λίθους και ισχυρό κονίαμα. Οι καλυβίτες ενίοτε φέρουν 
δίρριχτα τοποθετημένες και στερεωμένες με βότσαλα 2 ή 4 κεραμίδες. Το 
δάπεδο στους κτιστούς και στους καλυβίτες είναι όμοιο. Συνίσταται συνήθως 
από άμμο και μικρά βότσαλα αλλά δε λείπουν και οι κεραμίδες. (εικ. 34, 35) 
Επιπλέον, σε ελάχιστες περιπτώσεις (τρεις) κτιστοί περίβολοι οριοθετούν 
κάθε φορά δύο τάφους. Στοιχεία νεκρικών τελετών παρέχουν οι λαιμοί 
σπασμένων αμφορέων που, για την ροή των υγρών προσφορών, είναι -με το 
χείλος προς τα πάνω- τοποθετημένοι στους τάφους με δύο διαφορετικούς 
τρόπους. Είτε μαζί με τις καλυπτήριες κεραμίδες -στους καλυβίτες- είτε στο 
δάπεδο του τάφου φτάνοντας με κατακόρυφη θέση ως το ύψος της κάλυψης. 
(εικ. 36)  

Οι ταφές είναι κυρίως ατομικές και πρωτογενείς. Οι νεκροί έχουν θέση 
ύπτια και την κεφαλή στα Δ, ελαφρά ανασηκωμένη, και τα χέρια λυγισμένα 
στην κοιλιακή χώρα ή παράλληλα με το σώμα. Εξαιρέσεις συνιστούν δύο 
ταφές με ανακομιδή, η μεμονωμένη περίπτωση ταφής ενός ενήλικα και ενός 
παιδιού αλλά και μια διπλή παιδική ταφή. Πολλές είναι και οι ταφές βρεφών 
και παιδιών, όχι αποκλειστικά σε ταφικά αγγεία, ενώ υπάρχουν πιθανόν και 
κενοτάφια.99 

                                                            
97 Μανδαλάκη  Στ., ΑΔ 51  (1996),  σ. 638‐40, Μανδαλάκη  Στ., Κρητική  Εστία 5  (1994/6),  σ. 269‐72, 
Μανδαλάκη Στ., ΑΔ 52 (1997), σ. 995‐8, Βασιλάκης Α., ΑΔ 53 (1998), σ. 847‐8. 

98 με εξαίρεση ένα μοναδικό θραύσμα επιγραφής.  

99 Μανδαλάκη Στ., ΑΔ 51 (1996), σ. 640. Κενοτάφια θεωρήθηκαν από την ανασκαφέα όσοι τάφοι δεν 
περιείχαν οστά ή άλλα ευρήματα ενώ παράλληλα δεν παρουσίαζαν ίχνη παραβίασης. 
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Στην ίδια παραλία, έχει εντοπιστεί και τμήμα νεκροταφείου που 
χρονολογείται αποκλειστικά μεταξύ 2ου- 3ου αιώνα μ.Χ.. Αποτελείται από 33 
τάφους που ήταν ίσως προορισμένοι για μια ανώτερη κοινωνική τάξη.100 Από 
τους 33 τάφους οι 16 είναι καλυβίτες, 8 κιβωτιόσχημοι κτιστοί με στρώσεις 
από κεραμίδες που εναλλάσσονται με στρώσεις από κόκκινο κονίαμα, και 
άλλοι 5 ίδιου τύπου, κτισμένοι με τις οπτοπλίνθους, τους αργούς λίθους και το 
κονίαμα, όπως και οι παραπάνω τάφοι. Πάντως, στην πρώτη περίπτωση η 
κάλυψη αποτελείται από αργούς λίθους με κονίαμα ενώ στη δεύτερη από 
πλάκες, με ίδιο συνδετικό υλικό. Επίσης, υπάρχουν και οι λακκοειδείς (6), εκ 
των οποίων οι μισοί με κάλυψη από πλάκες. Ταφικοί περίβολοι 
κατασκευάστηκαν και στο συγκεκριμένο νεκροταφείο, περιλαμβάνοντας έναν 
μόνο τάφο. Και αυτοί όμως ήταν λίγοι, μονάχα τέσσερις. Περιελάμβανε και 
κενοτάφια (δύο).  

Σχετικά με την κτέριση των νεκρών, παρατηρείται ομοιογένεια παντού, 
καθώς επιλέγονται οι ίδιοι τύποι κτερισμάτων. Αναφέρεται πάντως, ότι οι 
παιδικές ταφές περιείχαν τα σπουδαιότερα κτερίσματα. Προτιμήθηκαν τα 
γυάλινα αγγεία και οι πήλινες πρόχοι, οι οστέινες περόνες, οι λύχνοι, τα 
κοσμήματα (αργυρά και χρυσά) και τα χάλκινα νομίσματα που τοποθετούνται 
στο στόμα του νεκρού. Σπάνια αλλά παρόντα ήταν ζεύγος οστέινων πεσσών 
και τα αυγά όρνιθας που εντοπίστηκαν σε τρεις τάφους, οι οποίοι περιείχαν 
ενήλικες. Χαρακτηριστικό ήταν ότι εξωτερικά, στην κάλυψη των τάφων101 
τοποθετούνταν ένα αγγείο. Να σημειωθεί ότι 22 οστέινες περόνες, από το 
σύνολο των 39 και πλέον, εντοπίστηκαν σε έναν μόνο τάφο, του τύπου 
καλυβίτη και 5 λύχνοι -από το άγνωστο σύνολο τους- στο σφράγισμα ενός 
τάφου, επίσης άγνωστου τύπου. Από τις παραπάνω ταφές μια μπορεί να 
θεωρηθεί ότι περιελάμβανε αθλητή, εφόσον περιείχε χάλκινη στλεγγίδα και 
κύπελλο από ίδιο υλικό, μικρή αναθηματική, επίσης χάλκινη, περικεφαλαία 
που τροποποιήθηκε για να γίνει θυμιατήριο, και τρία χρυσά δακτυλίδια.102 
(Εικ. 37)  

vi. Χερσόνησος 
Από την περιοχή της Χερσονήσου έχουν δημοσιευτεί μονάχα οκτώ 

τάφοι103 οι οποίοι είναι κυρίως λακκοειδείς ή κτιστοί. Ένας επίσης ήταν 

                                                            
100 Μανδαλάκη Στ., ΑΔ 52  (1997), σ. 996. Αυτό υποδηλώνεται από τα κτερίσματα όλων των τάφων 
συνολικά και κυρίως από την ύπαρξη των περιβόλων που περιείχαν ένα τάφο. 

101 Δεν είναι σαφές αν εφαρμόζεται παντού. 

102 εκ των οποίων το ένα φέρει παράσταση άνδρα με δόρυ (γνωστό μόνο από περιγραφή). 

103 Οι περισσότεροι βρέθηκαν στη θέση του σύγχρονου ξενοδοχείου Creta Maris, ενώ οι υπόλοιποι 
στη θέση Παλάτια, Αλεξίου Στ., ΑΔ 29 (1973‐4), σ. 901, Έργον 1974, σ. 121, Αλεξίου Στ., ΑΔ 30 (1975), 
σ. 340. 
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κεραμοσκεπής. Κοινή κάλυψη από πλάκες είχαν δύο -από τους συνολικά 
τρεις- λακκοειδείς ενώ ο ένας έφερε και κτιστή τη μια πλευρά. Ξεχωριστός 
είναι επιπλέον ένας κιβωτιόσχημος, κτισμένος από πήλινες πλίνθους, που  στο 
δυτικό τοίχωμα του ήταν κατασκευασμένο ένα ορθογώνιο ερμάριο. Οι 
περισσότεροι περιείχαν πιθανόν ατομικές ταφές, ωστόσο τρεις νεκροί είχαν 
ενταφιαστεί σε έναν λακκοειδή, και δύο σε έναν κιβωτιόσχημο. Τα ευρήματα 
τους ήταν συνηθισμένα και φτωχικά. Συνολικά 10 γυάλινα αγγεία, ένα 
μολύβδινο αντικείμενο, οστέινες περόνες, ένας λύχνος με παράσταση 
Μέδουσας, 4 νομίσματα και ένα στέλεχος από χαλκό εντοπίστηκαν στον 
κιβωτιόσχημο με το ερμάριο και στον κεραμοσκεπή. Ένα γυάλινο αγγείο, 
οστέινες περόνες και χάλκινο νόμισμα περιελάμβανε ο κιβωτιόσχημος με τη 
διπλή ταφή που χρονολογείται στον 2ο αι. μ.Χ.. Λίγα και συνήθη κτερίσματα 
περιείχε και ο ένας λακκοειδής, όπως, περισσότερα των δύο, γυάλινα αγγεία 
και ένα χάλκινο σκεύος. Στον ένα από τους λακκοειδείς, που έφερε κοινή 
κάλυψη με τον παρακείμενο όμοιο του, τα κτερίσματα, πέραν μιας σιδερένιας 
στλεγγίδας, ήταν σε συγκεκριμένη θέση, κοντά στις κνήμες και στο κεφάλι. 
Στην πρώτη ομάδα περιλήφθηκαν πέντε γυάλινα αγγεία, κυρίως μυροδοχεία, 
ενώ στην δεύτερη ένα χάλκινο νόμισμα104 και 4 αγγεία και πάλι από γυαλί, 
από τα οποία ξεχωρίζει ένα αλάβαστρο με χάλκινα εξαρτήματα. (Εικ. 38)  

vii. Βιάννος 
Στη Βιάννο, στη θέση του σύγχρονου δημοτικού σχολείου, έχει 

αποκαλυφθεί ένα ταφικό συγκρότημα χρονολογημένο στα μέσα του 3ου αι. 
μ.Χ. και αποτελούμενο από δύο λίθινους περιβόλους σε μικρή απόσταση 
μεταξύ τους. (σχ. 14) Ο πρώτος από αυτούς, σχήματος Π, οριοθετούσε έναν 
μόνο κιβωτιόσχημο τάφο, ο οποίος έφερε ορθομαρμάρωση στα εσωτερικά 
τοιχώματα και δάπεδο με διάτρητες πλάκες.  

Τρεις κιβωτιόσχημοι τάφοι περικλείονταν στον δεύτερο περίβολο 
ανατολικά του προαναφερθέντος, που ήταν διπλός105. Τέταρτος τάφος ίδιου 
τύπου εντοπίστηκε εκτός περιβόλων, πολύ κοντά τους όμως. Περιείχε ατομική 
γυναικεία ταφή πλούσια κτερισμένη. Συνολικά συλλέχθηκαν 23 αντικείμενα, 
εκ των οποίων 18 οστέινες περόνες. Τα αγγεία που περιείχε ήταν από διάφορα 
υλικά. Συγκεκριμένα, περιελάμβανε δύο γυάλινα μυροδοχεία, έναν πήλινο 
αμφορέα και χάλκινη situla, ακόμα, ένα χρυσό περιδέραιο με ωραίες ψήφους. 
(Εικ. 39) Ο συγκεκριμένος τάφος εν συγκρίσει με τους υπόλοιπους, είναι ο 
πλουσιότερος. Στο σύνολό τους οι άλλοι 4 τάφοι περιείχαν 7 πήλινα αγγεία 
(έξι πρόχους κι έναν αμφορίσκο), γυάλινα αγγεία, οστέινες περόνες κι ένα 

                                                            
104 Του κοινού των Κρητών, Αλεξίου Στ., ΑΔ 30 (1975), σ. 340. 

105  Στην πρόσοψη  έφερε ακόμα  χαμηλό  χτιστό  θρανίο  και  επίσης  χτιστή,  βωμοειδή  κατασκευή με 
εστία. 
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χάλκινο νόμισμα.106 Τρεις ακόμη καλυβίτες τάφοι, εντοπίστηκαν σε επαφή με 
τις εξωτερικές παρειές του διπλού περιβόλου.     

viii. Σταλίδα 
Τμήμα ρωμαϊκού νεκροταφείου από 4 συνολικά τάφους έχει εντοπιστεί 

και στη Σταλίδα, δυτικά των Μαλλίων. Ένας ήταν κεραμοσκεπής με μερική 
στήριξη από σειρά λίθων (εικ. 40), δύο ήταν κιβωτιόσχημοι με κάλυψη από 
ογκώδεις πλάκες ή λίθους ενώ ένας άλλος ανήκε σε ιδιαίτερο τύπο. Έφερε 
τοιχώματα χτισμένα στα θεμέλια με λίθους και στα ψηλότερα σημεία 
κεράμους ενώ η κάλυψη ήταν από πλάκες σιδερόπετρας. Συνολικά βρέθηκαν 
επτά νεκροί. Ατομικές ταφές περιελάμβαναν μόνο οι κιβωτιόσχημοι ενώ ο 
κεραμοσκεπής διπλή ταφή. Αντίθετα τριπλή ταφή περιείχε ο τελευταίος 
τάφος. Όλοι οι νεκροί είχαν την κεφαλή στα Α. Όσον αφορά στην κτέριση των 
νεκρών, θα λέγαμε ότι ήταν φτωχή. Ασύλητος ήταν μόνο ένας από τους 
κιβωτιόσχημους περιέχοντας 2 ληκύθια και ένα γυάλινο μυροδοχείο. Στην 
περιοχή της κεφαλής του σκελετού του κεραμοσκεπούς τάφου είχε 
τοποθετηθεί ένα ληκύθιο ενώ ένα αγγείο βρέθηκε εξωτερικά των κεραμίδων. 
Τέλος, περισσότερα κτερίσματα λόγω και του αριθμού των νεκρών περιείχε ο 
τάφος με την ιδιαίτερη κατασκευή κι αυτά ήταν γυάλινα αγγεία, οστέινες 
περόνες και ένα χάλκινο νόμισμα. Πιθανή είναι η ύπαρξη γυναικείας ταφής 
εντός του τελευταίου τάφου.107 

ix. Τυμπάκι 
Ελάχιστοι τάφοι έχουν έρθει στο φως και στο Τυμπάκι.108 Από αυτούς 

οι δύο είναι λακκοειδείς πλακοσκεπείς. Σε άλλη θέση της ίδιας περιοχής, 
τμήμα νεκροταφείου αποτελούν ένας κιβωτιόσχημος, που χρονολογείται στο 
β΄ μισό του 1ου αι. π.Χ.,109 και μια πρόχειρη ταφή σε στρώμα από χαλίκια και 
χώμα. Κοντά τους υπήρχε κι άλλος κατεστραμμένος τάφος προφανώς 
κεραμοσκεπής. Από τους λακκοειδείς περισυλλέχθηκαν ελάχιστα οστά αλλά ο 
κιβωτιόσχημος περιείχε δύο νεκρούς. Αντίθετα στην πρόχειρη ταφή υπήρχε 
μόνο ένας σκελετός με την κεφαλή στα Α.. Οι λακκοειδείς πέραν της 
κεραμικής διατηρούσαν ένα χάλκινο ενώτιο. Αντίθετα, πλούσια κτερίσματα 
περιείχε ο κιβωτιόσχημος. Συνολικά ήταν πλέον των 11 τα ευρήματα του. 
                                                            
106 Το νόμισμα βρέθηκε σε τάφο του διπλού περιβόλου ενώ άλλο ένα στην επίχωση του. Και τα δύο 
ίδιας εποχής, χρονολογούν το συγκρότημα στα μ. του 3ου αι. μ.Χ., Ρεθεμιωτάκης Γ., ΑΔ 40 (1985), σ. 
293, Catling H. W., ΑR 1985‐6, σ. 88. 

107 Αλεξίου Στ., ΑΔ 21 (1966), σ. 407, Αλεξίου Στ., ΚρΧρ 19 (1965), σ. 283, 287. 

108 Λαγογιάννη‐Γεωργακαράκου Μ., ΑΔ 53 (1998), σ. 851‐2. 

109  Λαγογιάννη‐Γεωργακαράκου  Μ.,  ΑΔ  53  (1998),  σ.  851‐2.  Ο  τάφος  χρονολογείται  βάσει  του 
νομίσματος και μιας επιτύμβιας στήλης που βρέθηκε στο ίδιο σημείο κι έφερε επιγραφή με το όνομα 
του νεκρού (Σωτίων) και του αναθέτη (Εύκρανις).  



[37] 

 

Μεγάλοι αμφορείς, δύο λύχνοι και 4 μυροδοχεία ήταν τα πήλινα σκεύη. 
Περιελάμβανε όμως κι ένα γυάλινο αλάβαστρο, 1 χάλκινο νόμισμα και 
κοσμήματα, όπως ζεύγος χρυσών ενωτίων και δύο αργυρά δαχτυλίδια.110  (Σχ. 
15)  

x. Καμηλάρι Καλαμάκι 
Μεμονωμένος τάφος σώθηκε στο δρόμο Καμηλαρίου- Καλαμακίου, στη 

θέση Ξώσπηλιος. 111  Επρόκειτο για λαξευτό θαλαμωτό, σταυροειδή τάφο των 
μ. 2ου αι. μ.Χ.. Φέρει επίσης λαξευτό δρόμο, ορθογώνιο και πλατύ, που με 
σκαλοπάτια οδηγεί στον τετράγωνο προθάλαμο. Μονόλιθη πλάκα έφρασσε 
την είσοδο. Εντός του, στο δυτικό τοίχωμα, διατηρήθηκαν λαξευτή κλίνη και 
αρκοσόλιο. Ο θάλαμος, η είσοδος του οποίου ήταν χτισμένη με τοιχάριο, 
έφερε τρεις κλίνες με αρκοσόλια και στις τρεις πλευρές αλλά και λαξευτή 
τετράγωνη θήκη στο δάπεδο. Τόσο ο θάλαμος όσο και ο προθάλαμος έφεραν 
εσωτερικά επίπεδη οροφή. Κτερίσματα βρέθηκαν όχι μόνο στο θάλαμο αλλά 
και στο δρόμο. Εκεί, εντοπίστηκαν σπασμένα αγγεία και 3 δοχεία τύπου 
κανάτας, ένα μυροδοχείο, μια οστέινη και μια χάλκινη περόνη. Αγγεία από 
γυαλί και πηλό, αλλά και 6 χάλκινα νομίσματα ανάμεσα σε οστά, βρέθηκαν 
στον θάλαμο του ίδιου τάφου. (Εικ. 41)  

xi. Λεβήνα, σημερινός Λέντας 
Ρωμαϊκοί τάφοι έχουν έρθει στο φως και στην αρχαία Λεβήνα, στο 

σύγχρονο Λέντα.112 Πρόκειται για 7 κιβωτιόσχημους με ποικιλομορφία στην 
κατασκευή. Από αυτούς ο ένας είναι διώροφος. Τρεις έχουν τοιχώματα από 
αργούς λίθους και πλίνθους με κονίαμα και κάλυψη από πλάκες. Ένας ακόμη 
φέρει πωρολιθικά τοιχώματα, με σειρά αργών λίθων στην άνω πλευρά ενώ 
άλλος έχει πλίνθινες τις μακριές πλευρές ενώ στις στενές από μία κέραμο. 
Άλλος, φέρει τις κεράμους σαν κάλυψη. Κτερίσματα εντοπίστηκαν στον 
διώροφο τάφο, που ήταν και ο  μοναδικός ασύλητος, περιέχοντας γυναικεία 
ταφή: εκτός από ληκύθια και λύχνους, περιελάμβανε οστέινες περόνες και 
επίσης οστέινους «στύλους», καθώς και χρυσό δαχτυλίδι με παράσταση 
προτομής Δία- Σέραπι. 113 (Εικ. 42)  

                                                            
110 Λαγογιάννη‐ Γεωργακαράκου Μ., ΑΔ 53 (1998), σ. 851‐2. Οι λακκοειδείς εντοπίστηκαν στη θέση 
Γωνιά ενώ οι υπόλοιποι στη θέση Παναγία Σουμπαλούσα. Τα ενώτια είχαν διακόσμηση ανάγλυφης 
λεοντοκεφαλής. 

111 Βασιλάκης Α., ΑΔ 40 (1985), σ. 295. 

112 Spratt 2007, τ. Β’, σ. 10, βλ. υποσημ. 2, Έργον 1971, σ. 260‐2.  

113  πάνω  από  αετό  με  ανοιγμένα  τα  φτερά.  Η  προτομή  φέρει  επίσης,  μόδιο  μεταξύ  ηλιακού  και 
σεληνιακού συμβόλου, Έργον 1971, σ. 260‐2.  
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xii. Έλτυνα, σημερινοί Κουνάβοι κι ευρύτερη περιοχή 
Η αρχαία Έλτυνα τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή που καλύπτουν 

οι οικισμοί Κουνάβοι, Πεζά, Καταλαγάρι, Κώμες και Ζυγουριάνοι, στους 
οποίους σημειώνεται ανθηρή δραστηριότητα τον 1ο αι. μ.Χ..114 Τμήμα του 
ρωμαϊκού νεκροταφείου της πόλης έχει εντοπιστεί στους Κουνάβους, σε 
κοντινή απόσταση από το γεωμετρικό νεκροταφείο. Συγκεκριμένα, 
αποτελείται από συστάδα 5 λακκοειδών τάφων με κάλυψη από πλάκες115, που 
χρονολογούνται στον 2ο αι. μ.Χ.. Ένας από αυτούς βρέθηκες κενός ενώ άλλος 
ένας περιείχε διπλή ταφή. Οι υπόλοιποι ήταν ατομικοί τάφοι. Επτά γυάλινα 
μυροδοχεία, δύο περόνες από οστό κι ένα νόμισμα αποτέλεσαν τα κτερίσματα 
της πλουσιότερης ταφής ενώ από συνολικά τρεις τάφους συλλέχθηκαν άλλο 
ένα νόμισμα και δύο περόνες από οστό και χαλκό.    

xiii. Λασαία, σημερινός Χρυσόστομος 
Ελληνορωμαϊκό νεκροταφείο, με διάρκεια χρήσης από τον 4ο αι. π.χ. 

έως τον 6ο μεταχριστιανικό αιώνα, μαρτυρείται στην αρχαία Λασαία, στον 
σύγχρονο οικισμό Χρυσόστομος που βρίσκεται ανατολικά των Καλών 
Λιμένων.116 Το νεκροταφείο τοποθετείται στα δυτικά της αρχαίας πόλης.117 Οι 
τάφοι είναι συλημένοι και ποικίλοι: κιβωτιόσχημοι ενίοτε με επένδυση 
ορθογώνιων λίθων, λιθόκτιστοι καμαροσκέπαστοι ή απλοί ορθογώνιοι. 
Ανάμεσα τους υπάρχουν και βάσεις από στήλες. (Εικ. 43)  

xiv. Άλλες θέσεις  
Μεμονωμένοι τάφοι έχουν έρθει στο φως και στις ακόλουθες περιοχές: 

Στον Άγιο Θωμά ήρθαν στο φως μονάχα 2 τάφοι, εκ των οποίων ένας 
κεραμοσκεπής. Ο κεραμοσκεπής ήταν κτερισμένος με λιγοστά αντικείμενα, 
όπως δύο γυάλινα αγγεία, ένα πήλινο μυροδοχείο και ένα αργυρό 
                                                            
114 Ανάλογη δραστηριότητα θεωρείται ότι σημειώνει και καθ’ όλη την πρώτη χιλιετία π.Χ.. Πιστεύεται 
ότι  αραιά  διατεταγμένοι  οικισμοί  βρίσκονταν  γύρω  από  ένα  κεντρικό  πυρήνα,  Ρεθεμιωτάκης  Γ.‐ 
Δημοπούλου Ν., ΑΔ 48  (1993), σ. 463‐6, Ρεθεμιωτάκης Γ.‐ Δημοπούλου Ν., Κρητική Εστία 5  (1994/ 
1996), σ. 315‐7. 

115 Μια καλυπτήρια πλάκα ήταν σε β΄ χρήση. Έφερε επιγραφή της αρχαϊκής περιόδου. 

116 Spratt 2007, τ. Β’, σ. 10 κ.ε. 

117 Κοντά στο παρόν νεκροταφείο έχουν εντοπιστεί και θολωτοί τάφοι, της πρωτομινωικής περιόδου. 
Η αρχαία πόλη χτίστηκε σε ένα ομαλό ύψωμα με απότομες πλαγιές προς την πλευρά της θάλασσας. 
Περιελάμβανε ρωμαϊκό υδραγωγείο, παλαιοχριστιανική βασιλική,  λιμενοβραχίονα και νεώσοικους. 
Στην  ακρόπολη,  μαζί  με  υπολείμματα  ελληνιστικών‐  ρωμαϊκών  χρόνων,  έχουν  εντοπιστεί  και  ίχνη 
μινωικής  εγκατάστασης.  Πιθανολογείται  ότι  κατά  την  αρχαιότητα  γινόταν  εκμετάλλευση  των 
μεταλλείων χαλκού, στα οποία, μαζί με το κλίμα και το απάνεμο λιμάνι, όφειλε και την ανάπτυξη της, 
Αλεξίου Στ.,  ΑΔ 23 (1968), σ. 405, Χατζή‐ Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 34 (1979), σ. 383, Spratt 2007, τ. Β’, σ. 24‐
30. 
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δακτυλίδι.118 (εικ. 44) Ωστόσο, πλούσια κτερίσματα περιείχε ο δεύτερος 
τάφος, για τον οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία τυπολογίας. Εκτός από μικρά 
γυάλινα αγγεία περιελάμβανε χρυσό δαχτυλίδι με παράσταση αλλά και χρυσή  
νεκρική ταινία.119  

Κιβωτιόσχημος τάφος από μικρούς και μεγάλους πλακοειδείς λίθους 
στα τοιχώματα και ακανόνιστες ορθογώνιες πλάκες στην κάλυψη έχει 
εντοπιστεί στις Άνω Ασίτες. Έχοντας προσανατολισμό Α-Δ. περιείχε έναν 
ακτέριστο νεκρό σε ύπτια θέση. Χρονολογείται στα υστερορωμαϊκά χρόνια. 120   

Συστάδα κεραμοσκεπών και κτιστών κιβωτιόσχημων τάφων του 3ου και 
του 4ου αι. μ.Χ. αποκαλύφθηκαν στις Αρχάνες, στη θέση Καρνάρι.121 Στο Γάζι 
ακόμα, γίνεται αναφορά για έναν ρωμαϊκό τάφο με τριπλή ταφή και 
υπολείμματα φτωχών κτερισμάτων: ενός πήλινου κι ενός γυάλινου αγγείου.122 
Στο Δωράκι αναφέρεται η ύπαρξη κτιστών κιβωτιόσχημων πλακοσκεπών 
τάφων με δάπεδο από πήλινες πλάκες.123  

Τάφοι δυστυχώς συλημένοι έχουν εντοπιστεί και στα Καστελλιανά.124 
Λίγοι κατεστραμμένοι κυρίως, τάφοι έχουν εντοπιστεί και στην Λύττο, 
κιβωτιόσχημοι και κεραμοσκεπείς. Υστερορωμαϊκός είναι ένας κιβωτιόσχημος 
με κτιστά τοιχώματα και δάπεδο από τετράγωνες πλίνθινες πλάκες. Περιείχε 
πλούσια κτερίσματα. Εκτός από 2 χάλκινα νομίσματα και 3 ψήφους γαγάτου, 
βρέθηκαν εντός του 1 χάλκινο και 2 χρυσά δαχτυλίδια με παραστάσεις, και 7 
φύλλα χρυσού.125 10 ρωμαϊκοί τάφοι αποκαλύφθηκαν και στον Πρινιά, στη 
θέση Σιδερόσπηλια.126 Επίσης, κτιστός τάφος εντοπίστηκε και στον Σωκαρά 

                                                            
118 Αλεξίου Στ., ΑΔ 20 (1965), σ. 555, Αλεξίου Στ., ΚρΧρ 18 (1964), σ. 284 

119 Μαρινάτος Σπ., ΑΔ 1933‐5, σ. 59 

120  Η  χρονολόγηση  του  στα  υστερορωμαϊκά  χρόνια  έγινε  βάσει  του  επιμήκους  σχήματος  του, 
Λεμπέση Αγγ., ΑΔ 24 (1969), σ. 420 

121 Στο υλικό κατασκευής των τάφων περιελήφθη σε β΄ χρήση, στήλη αναθηματική στους Κούρους, 
Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 42 (1987), σ. 530, Δημοπούλου‐ Ρεθεμιωτάκη Ν., Κρητική Εστία 2 (1988), σ. 321 

122 Αλεξίου Στ., ΑΔ 19 (1964), σ. 439 

123 Πλάτων Ν., ΚρΧρ 10 (1956), σ. 420‐1  

124 Αλεξίου Στ., ΑΔ 24 (1968), σ. 405 

125  Το  χάλκινο  δαχτυλίδι  φέρει  ελληνική  επιγραφή.  Από  τα  χρυσά,  το  ένα  φέρει  παράσταση  με 
αυτοκράτορα που κρατά δόρυ ενώ το άλλο χείρες σε δεξίωση, Πλάτων Ν., ΚρΧρ 6 (1952), σ. 480‐1, 12 
(1958), σ. 479, Έργον 1975, σ. 201‐2. Ρωμαϊκές επιτύμβιες επιγραφές έχουν εντοπιστεί σε λόφο ΒΔ 
της αρχαίας ακρόπολης. Ίσως ήταν κάποιο νεκροταφείο εκεί, Χanthoudidis 1898, σ. 73. 
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που περιείχε ένα μεγάλο γυάλινο αγγείο, χρυσό δαχτυλίδι με παράσταση αλλά 
και 4 αργυρά νομίσματα που τον χρονολογούν στον 1ο- αρχ. 2ου αι. μ.Χ..127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
126 Στη θέση πρωτογεωμετρικού και γεωμετρικού νεκροταφείου, Rizza G., ΑΔ 29 (1973‐4), σ. 912‐914. 
Στο  παραπάνω  Αρχαιολογικό  Δελτίο  αναφέρονται  ως  ρωμαϊκοί,  δε  δίνονται  όμως  περαιτέρω 
στοιχεία.  Για  το  ζήτημα  της  χρονικής  τοποθέτησης  ‐στα  ελληνιστικά  ή  ρωμαϊκά  χρόνια‐  λαξευτών 
θαλαμοειδών τάφων του Πρινιά, βλ. Carington –Smith 1982, σ. 258. 

127 Η παράσταση έφερε τον Βαλαντιοφόρο Ερμή, Μαρινάτος Σπ., ΑΔ 1933‐5, σ. 58‐9. 
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VI.  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
(χάρτης 2) 

i. Κυδωνία, σημερινά Χανιά 
Πρόκειται για μια ανθηρή πόλη καθ’ όλη τη διάρκεια της ρωμαϊκής 

περιόδου. Αν και αντιστάθηκε το 74 π.Χ. κατά την πολιορκία των Ρωμαίων, 
λεηλατήθηκε από τους ίδιους λίγα χρόνια αργότερα.128 Τα νεκροταφεία της 
αρχαίας Κυδωνίας χρονολογούνται από τα μινωικά χρόνια έως και τον 3ο αι. 
μ.Χ.129 

Στο χώρο του νέου Δημοτικού πάρκου της σύγχρονης πόλης έχει 
εντοπιστεί ένα τμήμα του νεκροταφείου.130 Στοιχεία για τη διαμόρφωση του 
νεκροταφείου κατά τα ρωμαϊκά χρόνια δεν έχουμε, εν αντιθέσει με τα 
ελληνιστικά χρόνια, στα οποία οι τάφοι ήταν οργανωμένοι σε συστάδες, με 
συγκεκριμένο προσανατολισμό, ενώ το νεκροταφείο περιελάμβανε και 
λιθόστρωτο δρόμο. (σχ. 16) Οι ρωμαϊκοί τάφοι βρίσκονται ανάμεσα και πάνω 
στους τάφους, όχι μόνο των προηγούμενων εποχών αλλά και σε σύγχρονους 
τους131, έχοντας διαφορετικό προσανατολισμό, είτε λόγω στενότητας χώρου 
είτε από τυχαία τοποθέτηση. Ο κύριος ταφικός τύπος της ρωμαϊκής περιόδου 
είναι ο λαξευτός θαλαμωτός, εφόσον ο μαργαϊκός ασβεστόλιθος που 
επιχωριάζει στην περιοχή διευκόλυνε την λάξευση. Ωστόσο, εντοπίζονται και 
οι μικρότερων διαστάσεων τύποι, οι κεραμοσκεπείς, οι κιβωτιόσχημοι αλλά 
και οι εγχυτρισμοί.  

Συνολικά, αριθμούνται 10 λαξευτοί θαλαμωτοί τάφοι, πλέον των 8 
εγχυτρισμοί, 6 κεραμοσκεπείς, 1 με μορφή ορύγματος132, 1 κιβωτιόσχημος, και 

                                                            
128  Η  θέση  της  αρχαίας  Κυδωνίας  ταυτίζεται  με  την  πόλη  των  Χανίων,  αν  και  όπως  αναφέρεται 
υπάρχουν ενδείξεις κι όχι αποδείξεις γι’ αυτή τη θεωρία. Από τη ρωμαϊκή πόλη έχουν έρθει στο φως 
ψηφιδωτά δάπεδα. Η πόλη διέθετε και θέατρο, Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη, Νινιού‐ Κινδελή 2006, σ. 38‐
43. 

129 Η αρχαία νεκρόπολη ήταν εκτεταμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό,  δημιουργώντας νεκροταφεία με 
ασαφή  γεωγραφικά  και  χρονολογικά  όρια, Μαρκουλάκη‐  Νινιού‐  Κινδελή  1982,  σ. 7‐8.  Εκτείνεται 
πάντως  στα  ανατολικά,  νοτιοανατολικά  και  δυτικά  της  πόλης,  περιλαμβάνοντας  τάφους  και  των 
προϊστορικών και των ιστορικών χρόνων. Βλ. επίσης Sanders 1982, σ. 27, Spratt 2007, σ. 192‐196. Για 
την Κυδωνία στο πέρασμα των χρόνων, βλ. Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη 1999, σ. 34‐ 37. 

130 Στο ίδιο νεκροταφείο θα πρέπει να ανήκουν θηκοειδείς από πλάκες ψαμμμολίθου και 2 λαξευτοί 
που εντοπίστηκαν στην περιοχή του μεγάρου του δικαστηρίου, Ξανθουδίδης Στ., ΑΔ 1920‐21, σ. 164, 
Πλάτων Ν., ΑΔ 16 (1960), σ. 272, Πλάτων Ν., ΑΔ 17 (1961/2), σ. 292. 

131 Ρωμαϊκός κεραμοσκεπής είχε καλύψει την είσοδο θαλαμωτού τάφου, Δροσίνου Π., ΑΔ 47 (1992), 
σ. 576. 

132 Ελληνιστικός με χρήση και στα ρωμαϊκά χρόνια, Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 45 (1990), σ. 441. 
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πιθανόν κι άλλοι 2. Τέλος, αναφέρονται και 5 πρόχειρα κατασκευασμένοι 
τάφοι χωρισμένοι μεταξύ τους με πλάκες ή τοιχάρια. Οι περισσότεροι133 
θαλαμοειδείς χρονολογούνται στον 2ο- 3ο αι. μ.Χ. κι όλοι έχουν όμοια 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά: ένα τετράγωνο ή ορθογώνιο θάλαμο με 
καμαρωτή οροφή (μόνο σε έναν από αυτούς συναντώνται δύο θάλαμοι134), 
στον οποίο οδηγεί σύντομος κατηφορικός δρόμος, που ενίοτε φέρει λίγους 
αναβαθμούς. Φράγμα ή πλάκα έφραζε την είσοδο, που ενίοτε φέρει λαξευτές 
πέτρες ψαμμίτη στις παραστάδες και υπέρθυρο. Επίσης, έχουν συνήθως 
θρανία για την εναπόθεση των νεκρών, κόγχες για τα κτερίσματα στα ενίοτε 
επιχρισμένα με κονίαμα τοιχώματα και λάκκο στο δάπεδο, για να προσδίδει 
ύψος στο θάλαμο, όπως πιστεύεται. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο ενδεχομένως 
να επαναχρησιμοποιήθηκαν και δύο τάφοι με ιδιότυπο σχέδιο -λαξευτοί με 9 
και 13 κόγχες αντίστοιχα- και που η κατασκευή τους χρονολογείται στην 
ελληνιστική περίοδο. 135   

Οι εγχυτρισμοί παιδιών ή βρεφών χρονολογούνται κυρίως στον 2ο 
αιώνα μ.Χ. Γίνονται σε αμφορείς και συνήθως είναι ακτέριστοι με εξαίρεση 
την παρουσία νομίσματος σε έναν από αυτούς. Προσπάθεια διαχωρισμού από 
τους υπόλοιπους τάφους ή οργάνωσης μερικών εγχυτρισμών στο χώρο, 
φαίνεται να συνιστά η συγκέντρωση και εναπόθεση τους πάνω σε λαξευτό 
θρανίο. Οι υπόλοιποι πάντως τοποθετούνται ανάμεσα στους άλλους τάφους. 
Μεμονωμένη περίπτωση συνιστά εγχυτρισμός που βρέθηκε στο δρόμο ενός 
σύγχρονου του θαλαμωτού136.  

Από τις περισσότερες ταφές δε διατηρούνται πολλά κτερίσματα, πέραν 
λίγης κεραμικής και ελάχιστων γυάλινων μυροδοχείων. Ασύλητοι ήταν 
μονάχα οι εγχυτρισμοί και ένας θαλαμωτός (ο Τάφος 2)137, που περιελάμβανε 
7 ταφές, οι παλιότερες από τις οποίες παραμερίστηκαν για τις νέες. Στο 
συγκεκριμένο θάλαμο, λόγω απουσίας θρανίων, οι νεκροί θάβονταν στο 
δάπεδο με την κεφαλή στα Α., και με τα κτερίσματα είτε κοντά τους είτε στις 
κόγχες.138 Από τους θαλαμωτούς τάφους συλλέχθηκαν συνολικά: άνω των 45 

                                                            
133Συγκεκριμένα στοιχεία χρονολόγησης δε δίνονται για τρεις από αυτούς, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν 
το 1998, βλ. Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 53, σ. 860. 

134 Στον τάφο 1, Δροσίνου Π., ΑΔ 47 (1992), σ. 576. 

135 Για τους τάφους αυτούς βλ. Πλάτων Ν., ΑΔ 17 (1961/2), σ. 292 και Μαρκουλάκη ‐ Νινιού‐ Κινδελή, 
1982, σ. 7‐8, 116. 

136 Στον διθάλαμο τάφο 1, ό.π.. 

137 Νινιού‐ Κινδελή Β., Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., Μαρκουλάκη Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 548. 

138  Επίσης  στλεγγίδες,  κάτοπτρα,  ληκύθια,  μία  πήλινη  κεφαλή  κόρης  και  πήλινα  αγγεία  (χύτρες, 
αμφορίσκοι)  εντοπίστηκαν  στον  εννεάκογχο  τάφο,  που  περιείχε  έναν  νεκρό  (πιθανόν  γυναικεία 
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γυάλινων αγγείων, ανάμεσα στα οποία ήταν μυροδοχεία, ποτήρια, πινάκια, 
ασκοί, αμφορίσκοι. Μερικά πήλινα αγγεία (κύπελλα ενίοτε ως θυμιατήρια), 
20 λύχνοι, συχνά με παράσταση (αρματηλάτη, μέδουσας, αχιβάδας, σφίγγας), 
λίγα νομίσματα, χάλκινα κάτοπτρα και βελόνες. Ως ιδιαίτερο κτέρισμα αξίζει 
να αναφερθούν 4 λευκά βότσαλα τα οποία ήταν ενωμένα με επίχρυση χάλκινη 
αλυσίδα, που έφερε ζάρι από οφίτη.   

ii. Καστέλι 
Το νεκροταφείο στο Καστέλλι Κισάμου139 ανήκει κυρίως στο β΄μισό 

του 2ου ή στον πρώιμο 3ο αι. μ.Χ., αν και κάποιοι παλιότεροι τάφοι 
τοποθετούνται στο α΄μισό του 1ου αι. μ.Χ.. Συνολικά έχουν εντοπιστεί 42 
τάφοι διαφόρων τύπων. Οι οικογενειακοί τάφοι, θαλαμοειδείς καθώς και 
υπέργειοι κτιστοί είναι αρκετά συχνοί ενώ εντοπίζονται και κιβωτιόσχημοι, 
κεραμοσκεπείς αλλά και εγχυτρισμοί. Ανάμεσα στους τάφους του 
νεκροταφείου των οποίων ο προσανατολισμός δεν είναι πάντα σταθερός, ο 
χώρος είχε διαμορφωθεί με την παρουσία πατημένου χώματος στρωμένου με 
χαλίκια.140 Επιτύμβιες στήλες για τη σήμανση των τάφων δεν συνηθίζονται με 
εξαίρεση έναν λαξευτό θαλαμωτό τάφο.141 

Οι θαλαμοειδείς (8), λαξευμένοι στο μαλακό πέτρωμα της περιοχής, 
εκτός από δρόμο και κόγχες στα τοιχώματα, φέρουν λαξευτά ή κτιστά θρανία 
κατά μήκος των πλευρών (ενίοτε και στις 3 πλευρές) ή και θήκες στο κέντρο 
που ενίοτε καλύπτονταν με πλάκες. Με πλάκες καλύπτονταν επίσης οι 
λαξευτές και κτιστές κόγχες στα επιχρισμένα με κονίαμα τοιχώματα. Πλάκες 
χρησιμοποιήθηκαν όμως και στις εισόδους αλλά και για τη στέγαση του 
θαλάμου, που έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας. (σχ. 17) Δάπεδο στρωμένο με 
κουρασάνι, χαλίκια κι ασβεστοκονίαμα έφερε μόνο ένας που είχε επιπλέον 
παραλληλεπίπεδο σχήμα και πετρόχτιστη καμαρωτή οροφή. Άλλος πολύ 
δημοφιλής τύπος είναι ο ορθογώνιου σχήματος κτιστός ταφικός θάλαμος 
(αριθμούνται 6) με καμαρωτή οροφή, με θήκες και θρανία (εν μέρει ή πλήρως 
κτιστά), αρκοσόλια και τετράγωνες κόγχες. Παρατηρούνται βέβαια και μικρές 
διαφορές ανάμεσα τους. Για παράδειγμα, ο Τάφος 1, που είναι 

                                                                                                                                                                          
ταφή) και χρονολογήθηκαν από τον Πλάτωνα στον 1ο αι. π.Χ.. Γι’ αυτά βλ. και Μαρκουλάκη‐ Νινιού‐ 
Κινδελή 1982, σ. 10. 

139  Ανθηρή  πόλη  στα  ρωμαϊκά  χρόνια,  με  συνέχεια  στους  μετέπειτα  αιώνες.  Οργανώθηκε  τον  1ο 
αιώνα μ.Χ. και άκμασε κατά το 2ο και 3ο αι. Έχουν αποκαλυφθεί αρκετά τμήματα της αρχαίας πόλης. 
Το  όνομα  Κίσαμος  απαντάται  στην  αρχαιότητα  σε  δύο  σημεία,  στους  σύγχρονους  κόλπους  της 
Κισάμου και  της Σούδας, Πωλογιώργη 1985,  σ. 65‐8, Spratt 2007,  σ. 285‐7, Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη, 
Νινιού‐ Κινδελή 2006, σ. 69‐71. 

140 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 370. 

141 Tάφος 2, Τζεδάκις Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 371. 
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κατασκευασμένος από ακατέργαστες πέτρες, πλίνθους και ασβέστη. Οι 
κόγχες, τα εσωτερικά τοιχώματα αλλά και το δάπεδο έφεραν κονίαμα. Δυο 
αρκοσόλια ήταν λαξευμένα στις μακριές πλευρές, κάτω από το δάπεδο των 
οποίων υπήρχαν ορθογώνιες κόγχες. Ο τάφος 2 έφερε σύντομο δρόμο. Το 
θρανίο του ήταν καλυμμένο με πλίνθους ενώ περιείχε 3 ταφικές κτιστές (μια 
από κεραμίδες και κονίαμα) θήκες με κάλυψη από πλάκα. (εικ. 45) Δάπεδο με 
πλίνθους και κονίαμα έφερε ο Τάφος 3 που περιείχε επιπλέον θρανία ανάλογα 
του Τάφου 2 και ορθογώνιες θήκες από πλίνθους κι ασβέστη ως 
οστεοφυλάκια.142 Εξαίρεση αποτελεί τάφος με εξωτερικά δίρριχτη κι 
εσωτερικά επίπεδη στέγη, ο οποίος φέρει επίσης παραστάδες από 
πελεκημένες πέτρες και κλίνη από κονίαμα για την εναπόθεση του νεκρού 
(εικ. 46).143 2 κτιστοί τάφοι τοποθετούνται χρονικά στον 1ο και 2ο αιώνα. 
Έχουν κοινά κατασκευαστικά στοιχεία, χτισμένοι με λίθους και 
ασβεστοκονίαμα στο κατώτερο τμήμα ενώ φέρουν πλινθόκτιστη καμαρωτή 
κάλυψη, επίσης με κονίαμα. Ο ένας από αυτούς είναι επενδυμένος εσωτερικά 
με μαρμάρινα πλακίδια.144 Από τους 6 κεραμοσκεπείς οι δύο έχουν όρθιες 
κοίλες κεραμίδες στις μακριές πλευρές145. (εικ. 47) Ανάμεσα τους ο ένας 
κεραμοσκεπής που περιείχε μια παιδική ταφή έφερε δάπεδο με στρώση 
κεραμίδων ενώ ο άλλος είχε επιπλέον στήριξη με μικρές πέτρες εξωτερικά. Οι 
κιβωτιόσχημοι είναι αρκετοί (15).146 Ως προς την κατασκευή τους δε δίνονται 
στοιχεία για όλους. Ένας τουλάχιστον έχει κατασκευαστεί από μικρές 
πλακοειδείς πέτρες και τμήματα κεραμίδων ενώ για την κάλυψη έχουν 
χρησιμοποιηθεί μεγάλες πλάκες (ανάλογες των θαλαμοειδών). 11 από αυτούς 
είχαν κάλυψη από κεράμους. Επίσης, διαπιστώθηκε ένας εγχυτρισμός εντός 
αμφορέα και πιθανολογούνται κι άλλοι δύο εξαιτίας της ύπαρξης οστράκων 
οξυπύθμενων αμφορέων. Τέλος, μαρτυρείται και μία απλή ταφή στο χώμα. 

Ελλείψει στοιχείων παραμένει ασαφές αν οι μικρότερων διαστάσεων 
τύποι (κιβωτιόσχημοι, κεραμοσκεπείς) χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για 
μεμονωμένους ενταφιασμούς. Πάντως, οι θαλαμοειδείς και οι υπέργειοι 
περιελάμβαναν πολλαπλές ταφές. Συγκεκριμένα, 4 ταφές διαπιστώθηκαν σε 
                                                            
142 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ.ε. 

143 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 34 (1979), σ. 393 κ.ε. 

144  Εξέλιξη  αυτών  των  τύπων  αποτελούν  δύο  τάφοι  του  4ου  αιώνα  μ.Χ.  (τάφοι  12,  13)  στο 
παλαιοχριστιανικό  νεκροταφείο  της  Κισάμου,  βλ.  ειδικά  σ.  395,  Νικήτας  Διαμαντής,  «Το 
παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο της Κισάμου» στο: Creta romana e protobizantina: atti del  congresso 
internazionale (Iraklion, 23‐30 settembre) 2000, σ. 383‐396. 

145 Ο ένας κεραμοσκεπής (Τάφος 4) από αυτούς με δάπεδο από χώμα χρονολογείται στο α’ μισό του 
1ου αι. μ.Χ.,  Τζεδάκις Ι., ΑΔ 34 (1979), σ. 393 κ.ε. 

146 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 370 κ. ε., Νινιού‐ Κινδελή Β., Δροσίνου Π., Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Β., 
Μαρκουλάκη Στ., ΑΔ 48 (1993), σ. 475‐8. 
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έναν θαλαμοειδή, άνω των 6 στο δάπεδο και τις κόγχες του τάφου 1, και 4 
τουλάχιστον νεκροί στον κτιστό με τη δίρριχτη στέγη, εκ των οποίων τα οστά 
των δύο σκελετών βρίσκονταν στο λάκκο του δαπέδου του.   

Το φύλο των νεκρών είναι δύσκολα προσδιορίσιμο, με αποτέλεσμα να 
αριθμούνται με βεβαιότητα μονάχα μία γυναικεία ταφή, μία ταφή βρέφους 
και μία παιδική, αν και πιθανολογούνται άλλες δύο. Να σημειωθεί επιπλέον, 
ότι οι παιδικές ταφές γίνονται όχι μόνο σε αμφορείς αλλά και σε (2) 
κεραμοσκεπείς, που εντάσσονται στον ίδιο χώρο με τους υπόλοιπους τάφους. 

Από τους 29 που ανασκάφηκαν οι πρωιμότεροι είναι ο κεραμοσκεπής 
4, ο υπέργειος κτιστός με τη δίρριχτη στέγη κι ο ένας κτιστός με την 
καμαρωτή κάλυψη, που τοποθετούνται στον 1ο αι. μ.Χ.. Κοινά κτερίσματα 
ανάμεσα τους αλλά και με τους μεταγενέστερους, είναι τα γυάλινα 
μυροδοχεία και τα νομίσματα. Όσον αφορά στους υπόλοιπους, οι ασύλητοι 
είναι ελάχιστοι -μόλις 4- με αποτέλεσμα η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής να 
είναι αποσπασματική. Πάντως, η ποικιλία και ο αριθμός των κτερισμάτων 
τουλάχιστον στους οικογενειακούς τάφους είναι αρκετά μεγάλος. Έτσι, 
εντοπίζονται συχνά λύχνοι και κοσμήματα από μέταλλο ή οστό (οστέινες 
περόνες, ενώτια από ασήμι ή χρυσό, δαχτυλίδια με πολύτιμους λίθους, αχάτη 
ή σάρδιο, ενίοτε και με παραστάσεις όπως της Αθηνάς που κρατά Νίκη και 
ακόντιο), λίγες πυξίδες ή χάλκινα κάτοπτρα αλλά και στλεγγίδες από χαλκό ή 
και ασήμι. Επίσης, ιδιαίτερα κτερίσματα των παραπάνω τάφων είναι μια 
γυάλινη περόνη, φύλλο χρυσού από στεφάνι, δισκάρια από χρυσό (ενίοτε με 
απομίμηση νομίσματος στην μια επιφάνεια τους) καθώς κι ένα χρυσό 
επιστόμιο. Τέλος, συνήθεια στους οικογενειακούς τάφους κυρίως στους 
θαλαμοειδείς, είναι η προσφορά ξύλινων κιβωτίων που περιείχαν πλήθος 
κτερισμάτων εντός τους, όπως κοσμήματα ή γυάλινα αγγεία (μυροδοχεία, 
ποτήρια, αρύβαλλους, πτηνόμορφα αγγεία). Τα κτερίσματα συγκεντρώνονται 
στις κόγχες, στις ταφικές θήκες ή στους λάκκους των δαπέδων.  

iii. Απτέρα 
Στην Απτέρα το ρωμαϊκό νεκροταφείο όπως και εκείνα των 

προηγούμενων εποχών, βρίσκονται κυρίως στα Δ της αρχαίας πόλης147 εκτός 
των τειχών.148 (σχ. 18) Οι ρωμαϊκοί τάφοι είναι τοποθετημένοι ανάμεσα σε 
χρονικά προγενέστερους τάφους χωρίς σταθερό προσανατολισμό. (σχ. 19) 

                                                            
147 Στον οικισμό Πλακάλωνα. 

148 Τάφοι έχουν εντοπιστεί και εντός των τοιχών. Η κατασκευή των τειχών τοποθετείται χρονικά στα 
ελληνιστικά χρόνια. Η πόλη, που βασίζεται στις αγροτικές καλλιέργειες, ακμάζει  ιδιαίτερα σε αυτή 
την περίοδο. Και στα ρωμαϊκά χρόνια όμως, είναι ακμαία με ποικίλα δημόσια κτίσματα  (βαλανεία, 
δεξαμενές,  ιερά),  Νινιού‐  Κινδελή‐  Χριστοδουλάκος  2000,  Ανδρεαδάκη‐  Βλαζάκη,  Νινιού‐  Κινδελή 
2006, σ. 45‐ 50. Βλ. επίσης Sanders 1982, σ. 25, Spratt 2007, σ. 180‐2. 
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Αντίθετα, σε χωριστή συστάδα από τις υπόλοιπες ταφές είναι 5 διαφορετικού 
τύπου μικροί τάφοι βρεφών κι ενός εφήβου. Ο κύριος τύπος είναι ο 
θαλαμωτός, εφόσον το φυσικό σταθερό ευνοεί την κατασκευή του ενώ όπου 
δεν υπήρχε αρκετός χώρος για τη δημιουργία θαλαμωτού επιλεγόταν ο 
λακκοειδής και κτιστός στην κάλυψη του τύπος. Συγκεκριμένα μπορούν να 
μετρηθούν 5 λαξευτοί θαλαμωτοί κι ένας λακκοειδής. Τόσο ο τελευταίος όσο 
και ένας λαξευτός (τάφος Ι) χρονολογούνται με βεβαιότητα στον 1ο αιώνα 
μ.Χ.. Πάντως οι θαλαμοειδείς τάφοι έχουν κοινά αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως 
σύντομο δρόμο, ενίοτε εν μέρει κτιστό, κόγχες και ταφικές θήκες. (σχ. 20) Ο 
θαλαμωτός 18 έφερε παραστάδες στην είσοδο που φρασσόταν με μονολιθική 
πλάκα. Οι τάφοι Ι και ΙΙ είναι υπόγειοι. (εικ. 48) Πλάκα έφρασε την είσοδο 
ενώ πλάκες χρησιμοποιούνταν και στη στέγαση. Σε μία περίπτωση υπήρξε 
ανακουφιστικό τρίγωνο στην κτιστή οροφή.149 Ο λακκοειδής που εντοπίστηκε 
ανάμεσα σε αρκετούς ελληνιστικούς ίδιου τύπου ήταν κι αυτός λαξευμένος 
στο σταθερό, μεγάλου μεγέθους ωστόσο, κι επιχρισμένος εσωτερικά με 
κονίαμα, φέροντας όπως προαναφέρθηκε κτιστή κάλυψη. Ίδιου τύπου ήταν 
και δύο από τους τάφους στης χωριστής συστάδας. Από τους υπόλοιπους οι 
τρεις ήταν καλυβίτες ενώ ένας ήταν κτιστός από ημίεργες πέτρες. 150  

Οι θαλαμωτοί ήταν φυσικά οικογενειακοί, με πλήθος κτερισμάτων. 
Στον τάφο Ι για παράδειγμα, εντοπίστηκαν παντού ανακομιδές. Ανάμεσα 
τους μετρήθηκαν τουλάχιστον 5 νεκροί, εκ των οποίων ένα παιδί. (εικ. 49) 
Από τον ίδιο τάφο συλλέχθηκαν τουλάχιστον 18 αντικείμενα (5 πήλινα αγγεία 
και 10 λύχνοι, 2 ειδώλια με παράσταση παιδιού πάνω σε δελφίνι και σκύλου κι 
ένα χάλκινο νόμισμα) συγκεντρωμένα στις θήκες που περιείχαν επίσης 
ανακομοιδές. Ανάλογα κτερίσματα εντοπίστηκαν και σε δεύτερο θαλαμωτό, 
στον τάφο ΙΙ που εκτός των 2 λύχνων κι ενός πήλινου μυροδοχείου 
περιελάμβανε επίσης 2 πήλινα ασπιδόμορφα πλακίδια και πήλινη κεφαλή 
παιδικού ειδωλίου. Σε αντίθεση με το μοναδικό πενιχρό κτέρισμα (ένα 
ειδώλιο- παιχνίδι) από τους παιδικούς τάφους (εικ. 50), ενδιαφέροντα κι 
αρκετά ήταν τα κτερίσματα από το λακκοειδή που περιείχε ατομική γυναικεία 
ταφή. Τα κτερίσματα βρέθηκαν συγκεντρωμένα κοντά στο κρανίο: ένα 
μυροδοχείο κι ένας αμφορέας, λύχνοι, πήλινα ειδώλια, πήλινος πίνακας με 
ανάγλυφη θρησκευτική παράσταση, θυμιατήρι (εικ. 51) και πήλινο 

                                                            
149 Αλεξίου Στ., ΑΔ 17 (1961/ 2), σ. 299, Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 43 (1988), σ. 549 κ.ε., Νινιού‐ 
Κινδελή Β., ΑΔ 45 (1990), σ. 443, Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 47 (1992), σ. 577, Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 52 
(1997),  σ. 1018, Νινιού‐ Κινδελή Β., Κρητική Εστία 4  (1991/ 3),  σ. 213, Νινιού‐ Κινδελή Β., Κρητική 
Εστία 5 (1994/ 6), σ. 211, Νινιού‐ Κινδελή Β., Κρητική Εστία 7 (1999), σ. 173‐4. 

150 Οι παιδικοί αυτοί  τάφοι  χαρακτηρίστηκαν για  την προχειρότητα της κατασκευής  τους,  στοιχείο 
που ερμηνεύτηκε ως αποτέλεσμα βιασύνης. Πιθανολογείται ότι ο θάνατος οφειλόταν σε ασθένεια ή 
επιδημία, Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 45 (1990), σ. 443. 
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ασπιδόμορφο πλακίδιο με ανάγλυφη προτομή Ίσιδος151 (βλ. εικ. 16 
κτερισμάτων) ένας λίθινος βωμίσκος (εικ. 52) κι ένα επίσης λίθινο ομοίωμα 
γυναικείου στήθους.  

Στην Απτέρα έχει εντοπιστεί και τμήμα ταφικού μνημείου ως ηρώου της 
εποχής του Τραϊανού, κτισμένου στην κεντρική είσοδο της πόλης.152 Μ’ αυτό 
συνδέονται προτομές ζεύγους επιφανών πολιτών οι οποίες βρέθηκαν ανάμεσα 
στο πεσμένο οικοδομικό υλικό του. Παρακείμενα τμήματα153 με επιγραφές 
του 1ου- 2ου αιώνα μ.Χ. στις οποίες δηλώνεται ότι η πόλη τιμά ως ήρωες 
κάποιους νεκρούς, ενδεχομένως να σχετίζονται με το ταφικό μνημείο ή με 
συστάδα 11 κιβωτιόσχημων τάφων που βρίσκονται τριγύρω.154 Γύρω από 
αυτούς συντελούνταν ήδη από τον 1ο αι. π.Χ. μέχρι και τον 2ο αι. μ.Χ. 
τελετουργικές πυρές. 155   

iv. Επανοχώρι  
Κιβωτιόσχημος τάφος των μ. 2ου αι. μ.Χ., με τοιχώματα και κάλυψη 

από ακατέργαστες και δουλεμένες αντίστοιχα σιδερόπετρες,156 έχει 
αποκαλυφθεί στο Επανοχώρι. (εικ. 53) Είχε προσανατολισμό Α-Δ και περιείχε 
                                                            
151 Η Ίσις ήταν αιγυπτιακή θεά της γονιμότητας και της αφθονίας, προστάτιδα των γυναικών και του 
γάμου. Ταυτίστηκε με τη Δήμητρα. Η λατρεία της, όπως και του Σάραπι, είχε ευρεία διάδοση στον 
ελληνορωμαϊκό κόσμο, LIMC, The Oxford Classical Dictionary και Brill’s New Pauly: encyclopaedia of 
the ancient World, λ. Isis. 

152 Ηρώα μέσα σε πόλεις μαρτυρούνται από πολύ πρώιμα, βλ. παρακάτω υποσημ. 155. Υπήρχαν και 
κενοτάφια‐  ηρώα,  π.χ.  στην Ποσειδωνία  κατά  τον 6ο  αι.  π.Χ..  Στα  Ελληνιστικά  χρόνια  κοντά στους 
τάφους ή πάνω σ’ αυτούς σαν σήμα υπήρχε ένας βωμός, που αποτελούσε ένδειξη για ηρωολατρεία. 
Επίσης  τότε,  τα  ηρώα  μπορούσαν  να  έχουν  μορφή  απλών  μονόχωρων  ορθογώνιων  κατασκευών, 
λατρευτικού θαλάμου με  διάφορα αρχιτεκτονικά στοιχεία  (π.χ.  κιονοστοιχίες  στην πρόσοψη όπως 
στον τάφο του Χαρμύλου στην Κω) ή οριοθετημένου τύμβου (π.χ. στην Μίλητο) πάνω από τον τάφο, 
Κurtz‐ Boardman 1994, σ. 283‐5. 

153 τουλάχιστον 4 πεσσών. Άλλος ένας πεσσός που δε σώζει επιγραφή, προφανώς ανήκει στην ίδια 
κατηγορία με τους υπόλοιπους. Πιθανολογείται η ύπαρξη περισσότερων πεσσών, Νινιού‐ Κινδελή‐ 
Χριστοδουλάκος  2000,  σ.  316.  Για  τις  επιγραφές,  βλ.  Α.  Μartinez  Fernandez‐  V.  Niniou‐  Kindeli, 
«Inscripciones del Heroon de Aptera (Creta)», ZPE 138 (2002), σ. 270‐2. 

154  Τους  11  κιβωτιόσχημους  από  συστάδα  τάφων,  που  χρονολογούνται  από  την  υστεροκλασική 
περίοδο  έως  τον  3ο  αι.  μ.Χ.,  οριοθετεί  λιθόκτιστος  περίβολος  με  πρόσοψη  στον  αρχαίο  δρόμο, 
Νινιού‐ Κινδελή‐ Χριστοδουλάκος 2000, σ. 314‐ 6.  

155  Ίχνη  τελετουργιών  και  ενδείξεις  χρονολόγησης  του  ταφικού  μνημείου  στα  ελληνιστικά  χρόνια, 
δηλώνουν  την  προΰπαρξη  της  λατρείας  των  ηρώων  ήδη  από  την  περίοδο  αυτή,  Νινιού‐  Κινδελή‐ 
Χριστοδουλάκος 2000, σ. 314‐ 319. Λάκκος προσφορών και ηρώο με μορφή τριγωνικής κατασκευής 
πάνω από τάφους υπάρχει ήδη από πολύ πρώιμα (ύστερη γεωμετρική περίοδο) στην Ερέτρια, Κurtz‐ 
Boardman 1994, σ. 173, 283.  

156 Η σιδερόπετρα ανήκει στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, Νινιού‐ Κινδελή 1987, σ. 16‐32. 
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μία πλούσια γυναικεία ταφή, με την κεφαλή της νεκρής στραμμένη στα Α. Τα 
κτερίσματα ήταν συγκεντρωμένα στην περιοχή των ποδιών της. Συνολικά 
αριθμούνται 21 αντικείμενα από γυαλί, πηλό και μέταλλο.157 Από αυτά τα 15 
ήταν γυάλινα αγγεία κυρίως μυροδοχεία (εικ. 54), δύο οινοχόες, ένα κύπελλο 
και μία πρόχους. (εικ. 55) Μοναδικό πήλινο αγγείο ήταν μια πήλινη οινοχόη. 
(εικ. 56) Η νεκρή έφερε χρυσό ρόδακα στο θώρακα (εικ. 57), χρυσό διάδημα 
στην κεφαλή (εικ. 58) και από ένα χρυσό δαχτυλίδι στο κάθε χέρι. (εικ. 59) Το 
ένα από αυτά είχε στον δαχτυλιόλιθο παράσταση της Τύχης με το κέρας της 
Αμάλθειας και μάλλον καρπό. Τέλος, κοντά στα κάτω άκρα ήταν κι ένα 
πλακίδιο από μόλυβδο.158 Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα κτερίσματα ήταν 
κατασκευασμένα αποκλειστικά για νεκρική χρήση.  

v. Καμπανός 
Τέσσερις συλημένοι τάφοι έχουν εντοπιστεί και στον Καμπανό159. Ένας 

από αυτούς είναι θαλαμωτός ενώ 2 είναι κτιστοί κιβωτιόσχημοι.160 Από τους 
δύο τελευταίους, ο ένας χρονολογείται στον 2ο/ 3ο αιώνα μ.Χ. Είναι κτισμένος 
από πλακοειδείς πέτρες στα κενά των οποίων τοποθετήθηκαν μικρότερες ενώ 
φέρει και κονίαμα στο εσωτερικό του. Έχοντας προσανατολισμό Β-Ν, 
περιείχε ατομική ταφή, και εκτός από γυάλινα αγγεία, διατηρούσε ένα 
χάλκινο νόμισμα, οστέινα αντικείμενα (2 κουταλάκια, ένα κουμπί) αλλά κι ένα 
χρυσό δαχτυλίδι με δαχτυλιόλιθο που έφερε παράσταση έφιππου ερωτιδέα. 
Γυάλινα αγγεία αλλά και γυάλινο σκεύος καλλωπισμού περιείχε και ο 
δεύτερος κιβωτόσχημος. Για τον θαλαμωτό τάφο τα ελάχιστα στοιχεία που 
αναφέρονται είναι μονάχα τα κτερίσματα που συνίσταντο σε κεραμική και σε 
ένα χρυσό δισκάριο με εμπίεστη διακόσμηση.  

vi. Κάνδανος, σημερινό Κακοδίκι 
Η αρχαία Κάνδανος τοποθετείται στο Κακοδίκι Σελίνου, όπου έχει 

εντοπιστεί το κλασικό, ελληνιστικό και ρωμαϊκό νεκροταφείο της πόλης.161 

                                                            
157  Το  άρθρο  της  Νινιού‐  Κινδελή  παρέχει  πληροφορίες  για  τα  παράλληλα  και  την  τυπολογία  του 
κάθε ευρήματος. 

158Ίσως  επρόκειτο  για  βάση  στήριξης  γυάλινων  αγγείων  με  κυρτό  πυθμένα,  επειδή  και  σε  άλλους 
τάφους έχουν εντοπιστεί κοντά σε γυάλινα αγγεία, Νινιού‐ Κινδελή 1987, σ. 22. 

159 Για έναν από αυτούς, που περιείχε έναν άωτο σκύφο, δεν αναφέρονται περαιτέρω στοιχεία, ούτε 
καν για τον τύπο του, Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 49 (1994), σ. 739.  

160  Μαρκουλάκη  Στ.,  ΑΔ  44  (1989),  σ.  454,  Ανδρεαδάκη‐  Βλαζάκη  Μ.,  ΑΔ  49  (1994),  σ.  739, 
Μαρκουλάκη Στ., Κρητική Εστία 4 (1991/3), σ. 229. 

161 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 27 (1972), σ. 638, Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 38 (1983), σ. 368, AR 1977‐8, σ. 67. Η αρχαία 
πόλη  βρισκόταν  στη  θέση  της  σύγχρονης,  Ανδρεαδάκη‐  Βλαζάκη,  Νινιού‐  Κινδελή  2006,  σ.  61, 
Sanders 1982, σ. 29. 
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Από τους αναφερθέντες τάφους, με σιγουριά οι 3 είναι ρωμαϊκής περιόδου, με 
κοινό τύπο- κιβωτιόσχημοι- και περιέχοντας συνολικά 19 αντικείμενα. 11 από 
αυτά ήταν φυσικά γυάλινα αγγεία, λίγα ήταν τα πήλινα (τρία). Ενδιαφέροντα 
υπήρξαν 2 κιβωτίδια από διαφορετικό μέταλλο (χαλκό- μόλυβδο) προφανώς 
για την τοποθέτηση κοσμημάτων, ένα χάλκινο ομοίωμα προσωπείου αλλά και 
2 κτερίσματα από χρυσό: ένα δακτυλίδι και ένα έλασμα στεφανιού.  

vii. Ανισαράκι 
Μεμονωμένος  κτιστός κιβωτιόσχημος του 1ου / 2ου αι. μ.Χ. έχει 

εντοπιστεί στον οικισμό Ανισαράκι, ΝΑ της σύγχρονης Καντάνου.162 Είναι 
προσανατολισμού Α-Δ και δυστυχώς συλημένος. Πρόκειται πιθανόν για 
οικογενειακό τάφο, περιέχοντας τουλάχιστον 5 νεκρούς, εκ των οποίων ένα 
ήταν παιδί. Τα συλλεχθέντα κτερίσματα ήταν ένα πήλινο κύπελλο, 2 γυάλινα 
αγγεία (κύπελλο, μυροδοχείο) κι ένας πήλινος λύχνος.  

viii. Άλλες θέσεις 
Ρωμαϊκοί τάφοι έχουν αναφερθεί ακόμα και στα Γρηγοριανά163 αλλά 

και στην Σκλαβοπούλα (Σελίνου).164 Στην τελευταία μάλιστα περιοχή έχουν 
εντοπιστεί συγκεκριμένα θηκοειδείς τάφοι που περιείχαν γυάλινα αγγεία. 
Λαξευτοί τάφοι με ορθογώνιο θάλαμο και κόγχες έχουν αποκαλυφθεί και στα 
Χαιρεθιανά (Κισάμου).165 Αντίθετα, κιβωτιόσχημοι και κεραμοσκεπείς τάφοι 
έχουν έρθει στο φως στους Άγιους Πάντες (Αποκορώνου)166 ενώ και στην 
αρχαία Τάρρα (Αποκορώνου), στην περιοχή της Αγίας Ρούμελης, βρέθηκε 
νεκροταφείο ρωμαϊκών χρόνων με κιβωτιόσχημους τάφους κοντά σε 
νεκροταφείο κλασικής περιόδου.167 Ελάχιστοι τάφοι, κιβωτιόσχημοι με 
προσανατολισμό Β-Ν και χρονολογημένοι στον 1ο/ 2ο αι. μ.Χ. αναφέρονται 
και στα Σφακιά.168 Τμήμα ρωμαϊκού νεκροταφείου έχει αποκαλυφθεί επίσης 
στους Φουρνές Κυδωνίας, αποτελούμενο από 5 κιβωτιόσχημους τάφους σε 
δύο συστάδες, παράλληλους μεταξύ τους και αυστηρού προσανατολισμού Α-
Δ. Περιείχαν μεμονωμένες ταφές. Ένας από αυτούς (Τ 5) έφερε κάλυψη από 

                                                            
162 Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 46 (1991), σ. 426, Νινιού‐ Κινδελή Β., Κρητική Εστία 4 (1991/3), σ. 230. 

163 Αλεξίου Στ., ΚρΧρ 21 (1969), σ. 543. 

164 Αλεξίου Στ., ΑΔ 16 (1960), σ. 271. 

165 Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 42 (1987) σ. 572. 

166 Νινιού‐ Κινδελή Β., Κρητική Εστία 4 (1991/ 3) σ. 213 

167 Δαβάρας Κ., ΑΔ 26 (1971), σ. 511. Για την αρχαία Τάρρα βλ. και Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 2006, σ. 
51‐54.  

168 Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 45 (1990), σ. 443. 
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10 μικρές πλάκες. Σχεδόν αδιατάρακτος βρέθηκε ο Τ 4 που περιείχε φτωχά 
κτερίσματα, 3 οινοχόες και ένα λύχνο. Επίσης 1 πήλινο κύπελλο και 1 γυάλινο 
αγγείο σώζονταν από τον Τ 5.169 Να σημειωθεί τέλος, ότι από τα νεκροταφεία 
της Λισού170 και της Ελύρου171 διατίθενται πληροφορίες μόνο ως προς την 
ταφική αρχιτεκτονική. (σχ. 21) 

                                                            
169 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 31 (1976), σ. 368. 

170 Μαρκουλάκη Στ., ΑΔ 49  (1994), σ. 727 κ. ε., Μαρκουλάκη Στ., Κρητική Εστία 5  (1994/6), σ. 238‐
241. Η αρχαία Λισός καλύπτει σήμερα περίπου 60‐ 70 στρέμματα της κοιλάδας του Αγ. Κήρυκου, η 
οποία  βρίσκεται  Δ  της  Σούγιας  (αρχαίας  Συϊας).  Εκτός  από  τους  τάφους  είναι  ορατά  και 
αρχιτεκτονικά λείψανα οικιών στο ανατολικό τμήμα της θέσης. Η νεκρόπολη εκτείνεται στη ΝΔ και Δ 
κλιτύ της αρχαίας πόλης μας. Αριθμούνται τουλάχιστον 118 τάφοι, κάποιοι (8 έως 10) εκ των οποίων 
ανήκουν σε οικογενειακές ομάδες. Αποτελούνται από ορθογώνιο μονόχωρο θάλαμο, κτισμένο από 
ακατέργαστους λίθους και φέροντας θολωτή οροφή επιχρισμένη εξωτερικά με υδραυλικό κονίαμα. 
Η  είσοδος  φέρει  παραστάδες.  Εξαίρεση  από  το  σύνολο  αποτελούν  4  τάφοι  που  έχουν  μικρό 
προθάλαμο.  Επίσης,  3  φέρουν  και  δεύτερο  όροφο  που  θεωρείται  ότι  αποτελεί  μεταγενέστερη 
προσθήκη, αφού το μεσοπάτωμα είναι θολωτό που μπαζώθηκε ώστε να ισοπεδωθεί. Στα τοιχώματα 
υπάρχουν  2  ή  3  κόγχες  αντίστοιχες  των  ταφών  του  θαλάμου.  Ευρήματα  από  τους  τάφους  δεν 
αναφέρονται, Sanders 1982, σ. 29, 31, Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη, Νινιού‐ Κινδελή 2006, σ. 59‐61. 

171  Η  Έλυρος  τοποθετείται  στο  σύγχρονο  Ροδοβάνι,  συγκεκριμένα  στο  λόφο  της  Κεφάλας.  Η  πόλη 
πρέπει  να  δημιουργήθηκε  στα  πρωτογεωμετρικά  χρόνια,  διαρκώντας  μέχρι  τη  βυζαντινή  περίοδο. 
Άκμασε  στα  ρωμαϊκά  χρόνια.  Η  θέση  των  αρχαίων  τάφων  δείχνει  την  έξοδο  και  πορεία  προς  τις 
υπόλοιπες αρχαίες περιοχές, η οποία ξεκινούσε από τα Δ της πόλης, Μαδεράκης 2000, σ. 335‐338, 
Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη, Νινιού‐ Κινδελή 2006, σ. 56‐8, Sanders 1982, σ. 29‐ 30. Ελλιπή και όχι τόσο 
σαφή είναι τα παρεχόμενα στοιχεία για την αρχαία Έλυρο, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανακριβής 
ο  υπολογισμός  των  ταφικών  μνημείων  και  ταυτόχρονα  προβληματική  η  χρονολόγηση  τους. 
Αναφέρονται  με  επιφύλαξη  τα  συγκεντρωμένα  στοιχεία,  τουλάχιστον  για  τους  λαξευτούς 
θαλαμοειδείς.  Για  κανέναν  από  τους  συνολικά  αναφερθέντες  τάφους  δεν  υπάρχουν  στοιχεία  για 
κτερίσματα.  Η  πόλη  είχε  δύο  νεκροταφεία,  στα  Δ  και  Ν/  ΝΑ  της.  Στο  τελευταίο  οι  τάφοι 
χρονολογούνται  στα  ρωμαϊκά  χρόνια  κυρίως.  Στο  ρωμαϊκό  νεκροταφείο  (υπάρχουν  και 
πρωτοβυζαντινοί τάφοι, ό. π., σ. 339) οι τάφοι ήταν οργανωμένοι κατά συστάδες. Κυριαρχεί ο τύπος 
του  λακκοειδούς,  εν  μέρει  κτιστού  με  αδούλευτες  πέτρες  ή  με  κάθετα  τοιχώματα  αλλά  και  του 
λαξευτού  στο  βράχο  υπέργειου  τάφου  χωρίς  σταθερό  προσανατολισμό  (Β‐Ν,  Α‐Δ). Οι  τελευταίοι 
τάφοι  είναι  ορθογώνιας  κάτοψης  με  χαρακτηριστικό  στοιχείο  ότι  πατούσαν  μερικές  φορές  σε 
υποτυπώδες πόδιο, ό. π., σ. 340. Εσωτερικά η οροφή φέρει ενίοτε καμάρα ή χαμηλό πεπλατυσμένο 
θόλο  ενώ  εξωτερικά  μορφή  επίσης  χαμηλού  πεπλατυσμένου  τρούλλου,  χαμηλής  κόλουρης 
πυραμίδας ή και κώνου. Πλάκες ή λίθινες θύρες έκλειναν την είσοδο που μπορεί να συνοδεύονταν 
από περιθυρώματα και πρόπυλα. Σπάνια φέρουν εσωτερικά τοιχώματα επιχρισμένα με πολύχρωμα 
κονιάματα  ή  παραστάσεις.  Σπάνια  είναι  και  τα  θρανία.  Επίσης,  πιθανή  είναι  και  η  ύπαρξη 
διαμορφωμένης αυλής. Οι νεκροί εδράζονταν μάλλον στο έδαφος. Από τους παραπάνω τάφους ένας 
είναι  ορθογώνιος  μονόχωρος  θαλαμωτός,  δύο  είναι  διπλοί  ενώ  άλλοι  δύο  κωνικοί.  Για  τους 
λαξευτούς  τάφους  ο Μαδεράκης  αναφέρει  την  ύπαρξη  πλέον  των  15  τέτοιων  τάφων,  από  τους 
οποίους  δε  σώθηκαν  όλοι  στις  μέρες  μας,  χωρίς  όμως  να  διευκρινίζει  την  ακριβή  χρονική 
τοποθέτηση τους, ό. π., σ. 340. Η θέση των τάφων και αυτού του νεκροταφείου εξαρτήθηκε από την 
πορεία του δρόμου, ο οποίος οδηγούσε στην Συϊα, ό. π., σ. 337‐ 340, Δροσίνου Π., ΑΔ 45 (1990), σ. 
450, Νινιού‐ Κινδελή Β., Κρητική Εστία 4 (1991/3) σ. 230.  
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VII. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
(χάρτης 3) 

i. Ποταμός 
Ο σύγχρονος Άγιος Νικόλαος βρίσκεται στην θέση της αρχαίας 

Καμάρας, η οποία ήταν το επίνειο της Λατούς, μιας πόλης στην οποία η 
ρωμαϊκή παρουσία δεν ήταν έντονη. Από τις αρχές του 2ου αι. π.Χ. η περιοχή 
της Καμάρας πήρε τη θέση του αστικού κέντρου που διατηρήθηκε και στη 
ρωμαϊκή περίοδο.172 Τα  νεκροταφεία της πόλης σχεδόν σύγχρονα μεταξύ 
τους σήμερα τοποθετούνται στις θέσεις Σταυρός και Ποταμός. 173  

Συγκεκριμένα, στην κοίτη του Ποταμού ή Ξηροπόταμου που εκβάλλει 
στον κόλπο του Μιραμπέλλου, έξω και Νότια της πόλης του Αγίου Νικολάου, 
έχει εντοπιστεί ένα ρωμαϊκό νεκροταφείο174 με διαφορετικού τύπου τάφους, 
παράλληλους μεταξύ τους και με προσανατολισμό ΒΔ προς ΝΑ ή και ΒΑ προς 
ΝΔ. Συνολικά 27 ρωμαϊκοί τάφοι μπορούν να καταγραφούν από το παρόν 
νεκροταφείο, χρονολογούμενοι στον 1ο αιώνα μ.Χ.175.  

Από αυτούς 8 είναι κεραμοσκεπείς, 2 κιβωτιόσχημοι εκ των οποίων ο 
ένας διπλός, ένας με τις δύο πλευρές κτιστές και τις άλλες δύο λαξευτές, και 
ακόμα 13 λακκοειδείς, που συνιστούν ρηχά ορύγματα. Από τους 
κεραμοσκεπείς τρεις παρουσιάζουν κάποιες ομοιομορφίες ως προς την 
κατασκευή. Ένας (τάφος 6) έφερε κάθετο στρωτήρα στο στενό τοίχωμα στην 
πλευρά της κεφαλής (εικ. 60 ) ενώ άλλος (τάφος 7) τη μια στενή πλευρά στην 
περιοχή των ποδιών, χτιστή με 3 μεγάλες θαλάσσιες πέτρες ενώ τις υπόλοιπες 
με κεράμους (εικ. 61). Σε έναν ακόμη κεραμοσκεπή τάφο (τάφος 17) οι 

                                                            
172  Οι  κάτοικοι  της  αναφέρονταν  ως  “Λάτιοι  οι  προς  Καμάρα”  κι  έτσι  η  περιοχή  επικράτησε  να 
λέγεται Λατώ προς Καμάρα. Η εποχή ακμής της πόλης είναι ο 4ος και 3ος αιώνας π.Χ. Οι κάτοικοι της 
μεσόγειας πόλης μετακινήθηκαν στο λιμάνι που βρισκόταν στην πόλη Καμάρα, λόγω της εμπορικής 
δραστηριότητας και της ναυτιλίας, που σημειώθηκε στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. Η Καμάρα παρά την 
ανάπτυξη της δεν κατάφερε να αποκτήσει τη δύναμη των όμορων πόλεων, όπως της Ιεράπυτνας κ. 
ά., Αποστολάκου 2003, σ. 11‐12, 17, 35‐37. 

173 Τάφοι εντοπίζονται όμως και στον λόφο Καζάρμα που βρίσκεται στα Δυτικά της αρχαίας πόλης. Η 
θέση Σταυρός είναι έξω από την σύγχρονη πόλη στα Νότια του ομώνυμου ναού, ενώ στα Βόρεια του 
Σταυρού ή στα Νότια της Καμάρας είναι ο Ποταμός, Αποστολάκου 1995, σ. 33‐4.  

174 Δαβάρας 1985, σ. 130‐216, Δαβάρας Κ., ΑΔ 27 (1972), σ. 645, Δαβάρας Κ., ΑΔ 28 (1973), σ. 586, 
593, Δαβάρας Κ., ΑΔ 33 (1978), σ. 385‐8, Αποστολάκου Β., ΑΔ 47 (1992), σ. 601‐2, Catling H. W., ΑR 
1978‐9, σ. 40, Catling H. W., ΑR 1985‐6, σ. 93. 

175  μη  συμπεριλαμβανομένης  της  οδού  Πλαστήρα  στο  λόφο  Καζάρμα.  Μένει  αμφίβολο  από  τις 
πληροφορίες  αν  οι  τάφοι  που  αναφέρονται  στη  συγκεκριμένη  περιοχή  ανήκουν  ουσιαστικά  στο 
νεκροταφείο του Ποταμού. 
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κέραμοι τοποθετήθηκαν αφήνοντας ακάλυπτα τα πόδια. (εικ. 62) Από την 
κατηγορία των απλών λακκοειδών δύο ήταν ελλειψοειδούς σχήματος (τάφοι 
11, 12) ενώ φτηνό υποκατάστατο κεράμων αποτελούν προφανώς δύο 
σαμαρωτά τοποθετημένοι επίπεδοι λίθοι πάνω από την κεφαλή του νεκρού 
ενός λακκοειδούς τάφου (τάφος 19).  

Η καλή σωζόμενη κατάσταση των ταφών έχει επιτρέψει να 
παρατηρηθεί η ακριβής θέση των κτερισμάτων καθώς και η στάση των 
νεκρών. Ανάμεσα στους 15 σωζόμενους σκελετούς μπορούμε να υπολογίσουμε 
4 γυναικείες ταφές και άλλες τόσες παιδικές, ενώ βεβαιώνεται και η ύπαρξη 
δύο αθλητών ανάμεσα στους υπόλοιπους νεκρούς.  

Ως προς τη θέση των νεκρών, αυτή είναι ύπτια με τα χέρια κυρίως στην 
ηβική χώρα. (εικ. 63) Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις με το ένα χέρι 
παράλληλο στο σώμα και το άλλο στην ηβική χώρα (εικ. 64) ή το ένα 
καμπτόμενο σε γωνία και το άλλο με κάποιο κτέρισμα. (εικ. 65) Επίσης, σε μια 
περίπτωση οι αγκώνες βρέθηκαν τοποθετημένοι ελαφρώς προς τα έξω και το 
ένα πόδι λυγισμένο επίσης προς τα έξω ή σε άλλη περίπτωση τα πόδια 
τοποθετημένα σταυρωτά το ένα πάνω στο άλλο. Χαρακτηριστική είναι η 
συνήθεια της τοποθέτησης μιας ποταμίσιας ή θαλάσσιας πέτρας ή ακόμη και 
αγγείου κάτω από την κεφαλή των νεκρών ως προσκέφαλο. (εικ. 66)  

Σχετικά με τον αριθμό των κτερισμάτων, φυσικά αυτός δεν ήταν ίδιος 
σε όλους τους τάφους, δεν ήταν όμως ούτε και μικρός. Ο τάφος 1 περιείχε 7 
κτερίσματα, ο τάφος 2 23, 0 τάφος 6 13, ο τάφος 8 10, οι τάφοι 11 και 16 από 8 
κτερίσματα ο καθένας ενώ ο τάφος 12 περιείχε 19 διάφορα είδη και μια ομάδα 
174 αστραγάλων. Μια ταφή μονάχα βρέθηκε ακτέριστη και ήταν παιδική. Τα 
κτερίσματα που τοποθετήθηκαν μέσα στους τάφους είναι κοινού τύπου 
μεταξύ τους. Ανάμεσα στα κύπελλα, τα πινάκια ή τις χύτρες δημοφιλέστερος 
είναι ο οξυπύθμενος αμφορέας (εικ. 67, 68). Επιλέχθηκαν όμως και αγγεία 
από χαλκό, όπως μια λεκάνη ή ένα λεβητοειδές αγγείο. (εικ. 69) Τα πήλινα ή 
γυάλινα μυροδοχεία φυσικά δε λείπουν καθώς επίσης, τα χάλκινα κάτοπτρα 
(εικ. 70), οι πυξίδες κυρίως από ξύλο και τα πήλινα ειδώλια. (εικ. 71) Το 
μέταλλο των κοσμημάτων είναι κυρίως ο χρυσός. Σπανίζει αλλά υπάρχει ο 
άργυρος ή και ο χαλκός. Ο τύπος του κοσμήματος που προτιμάται είναι τα 
ενώτια (εικ. 72) και τα δαχτυλίδια με δαχτυλιόλιθους που φέρουν 
αποκλειστικά παράσταση.176 (εικ. 73) Απαντώνται  και νομίσματα, από χαλκό 
ή άργυρο. (εικ. 74) Επίσης, λιγότερο συνηθισμένη είναι η παρουσία χρυσού 
στεφάνου, αστραγάλων, (εικ. 75) γυάλινων χαντρών, (εικ. 76) κίσσηρης και 
αχιβάδας. Αντικείμενα τοποθετήθηκαν και εκτός των τάφων. Δύο αγγεία 

                                                            
176  στεφανωμένης  κεφαλής Απόλλωνα,  με παράσταση σκύλου που  τρέχει  ή πιάνει  λαγό,  άγκυρας, 
όρθιας γυναίκας που αναρτά αναθηματική ασπίδα στον κίονα ενός ιερού ή 3 ανδρικών μορφών, εκ 
των οποίων η μια είναι ηθοποιός. 
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τυλιγμένα με ύφασμα τέθηκαν στο σημείο της κεφαλής σε παιδικό 
κεραμοσκεπή κι άλλα δύο στον κεραμοσκεπή τάφο 8 που ανήκε σε αθλητή. 
Ένας οξυπύθμενος αμφορέας ήταν το ένα από τα δύο αγγεία που είχαν 
τοποθετηθεί συγκεκριμένα στην περιοχή των ποδιών και δίπλα του έφερε μια 
στλεγγίδα και έναν αρύβαλλο από χαλκό. (εικ. 77.1, 77.2) Τα κτερίσματα δεν 
τοποθετούνται αυστηρά σε συγκεκριμένες θέσεις, υπάρχει παρ’ όλα αυτά μια 
προτίμηση να τίθενται γύρω ή και πάνω στα πόδια οι αμφορείς, τα ειδώλια177, 
(εικ. 78, 79, 80) οι πυξίδες και άλλα αγγεία. Τα μυροδοχεία τίθενται κυρίως 
στην περιοχή του άνω κορμού, πάνω στον ώμο ή το θώρακα.178 (εικ. 81, 82) 
Ιδιαίτερη υπήρξε η τοποθέτηση μερικών αγγείων στον τάφο 6. (εικ. 83) Η 
νεκρή έμοιαζε να αγκαλιάζει με το αριστερό της χέρι λίγα μυροδοχεία, που με 
το στόμιο προς τα κάτω είχαν τοποθετηθεί πάνω στον αριστερό της ώμο. 
Κοντά στο αριστερό της χέρι είχε ένα μικρό αγγείο ενώ στο δεξί της χέρι 
κρατούσε ένα μαγειρικό λοπάδιο. Μια μεγάλη χύτρα στηριγμένη πάνω σε μια 
πέτρα είχε τεθεί ανάμεσα στα πόδια της. Τα κάτοπτρα τα έβαζαν στο χέρι ή 
κοντά σε αυτό. Στην αρμόζουσα θέση τοποθετούνταν φυσικά τα κοσμήματα 
ενώ τα νομίσματα στο στόμα.  

Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι στο νεκροταφείο του Ποταμού οι νεκροί 
αγκαλιάζουν, κρατούν σφιχτά στα χέρια, φέρουν πάνω τους179 ή και ανάμεσα 
στα πόδια τους τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα αγγεία που 
χρησιμοποιούσαν στις καθημερινές τους ασχολίες ή τις προσφορές των 
συγγενών τους. Γυναικεία κτερίσματα υπήρξαν τα ενώτια, οι πυξίδες και τα 
κάτοπτρα ενώ ανδρικά τα αθλητικά εξαρτήματα, ο αρύβαλλος και η στλεγγίδα 
από χαλκό. Τα νομίσματα συνόδεψαν άνδρες και γυναίκες, ακόμα και παιδιά. 
Τα παιδιά ενταφιάζονται και εντάσσονται κανονικά ανάμεσα στους 
υπόλοιπους τάφους του νεκροταφείου. Τέλος, οι πλούσια κτερισμένοι νεκροί 
κείτονταν σε τάφους μη μνημειώδεις, τόσο λακκοειδείς όσο και 
κιβωτιόσχημους. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ταφών του παρόντος νεκροταφείου 
συνιστούν οι λακκοειδείς τάφοι 2 και 12 και ο κεραμοσκεπής 8. Συγκεκριμένα, 
στον τάφο 2 η νεκρή που κειτόταν εκτάδην με τα χέρια στο υπογάστριο, 
έφερε ζεύγος χρυσών ενωτίων. (Εικ. 84) 2 χρυσά δακτυλίδια κοσμούσαν το 
αριστερό της χέρι. Μάλιστα, το ένα από αυτά είχε 2 δακτυλιόλιθους πάνω του, 
με παραστάσεις σκύλου που τρέχει και άγκυρας. Δίπλα στο δεξί χέρι της και 

                                                            
177 Τα ειδώλια ενίοτε τοποθετούνται στραμμένα προς το νεκρό. 

178 Αντίθετα, στο ελληνιστικό νεκροταφείο της Βέροιας τα μυροδοχεία τοποθετούνταν στην περιοχή 
των ποδιών ενώ τα αγγεία υγρών στην περιοχή της κεφαλής και του ώμου, Δρούγου‐ Τουράτσογλου 
1985, σ. 176. 

179  Αγγεία,  κυρίως  σκυφίδια,  πάνω  στο  σώμα  τους  φέρουν  και  οι  νεκροί  της  Βέροιας,  Δρούγου‐ 
Τουράτσογλου 1985, σ. 176.  
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με τη λαβή προς αυτό είχε τοποθετηθεί προσεκτικά 1 χάλκινο κάτοπτρο με 
ίχνη υφάσματος στην εμπρόσθια επιφάνεια του. (εικ. 85) Στο στόμα της 
έφερε 1 χάλκινο νόμισμα. Ένας οξυπύθμενος αμφορέας διατηρούνταν όρθιος 
κοντά στην κεφαλή της. Στην περιοχή των ποδιών της οι συγγενείς της είχαν 
αφήσει ένα χάλκινο λεβητοειδές αγγείο, ένα ροδιακό οξυπύθμενο αμφορέα, 
μια ξύλινη πυξίδα και 8 μικρά πήλινα θεατρικά180 προσωπεία με οπές 
ανάρτησης (2 νεαρού σατύρου/ κυνηγού, 5 γυναικεία προσωπεία, 1 κόρης).  
(εικ. 86) Επίσης, τη νεκρή συνόδευαν επιπλέον 4 πήλινα αγγεία (δύο χύτρες, 
κύπελλο, κανθαροειδές αγγείο,), 1 πήλινος ανθορόδακας με οπές ανάρτησης 
(εικ. 87) και 3 ειδώλια (Αφροδίτη πάνω σε χήνα, σύμπλεγμα Διονύσου και 
νέου Σατύρου, περιστερά). (εικ. 88)  

Επίσης, στα πόδια της νεκρής του τάφου 12 που ήταν σε ύπτια θέση, με 
το αριστερό χέρι παράλληλο στο σώμα και το δεξιό σε ορθή γωνία πάνω στην 
κοιλιακή χώρα, τοποθετήθηκαν δύο αμφορείς και μια κύλικα, ένα γυάλινο 
μυροδοχείο και μια αχιβάδα. (εικ. 89) Στον ώμο της είχε τοποθετηθεί και πάλι 
ένα γυάλινο μυροδοχείο. Το δεξί της χέρι έφερε χρυσό δαχτυλίδι181 ενώ 
κρατούσε ακουμπισμένο στο στέρνο μια ελεφαντοστέινη καλαμίδα.182 Δίπλα 
στο αριστερό της χέρι είχαν τεθεί ένα χάλκινο κάτοπτρο, δύο ελεφαντοστέινες 
περόνες και μια οστέινη βελόνα, 1 ελεφαντοστέινο πυξίδιο και δύο 
μυροδοχεία. Δίπλα κι αριστερά της κεφαλής μάλλον σε ένα σακούλι είχαν 
φυλάξει κι εναποθέσει 174 αστραγάλους (διάτρητους και μη).183 Στην περιοχή 
του κεφαλιού είχε τοποθετηθεί μια όρθια πήλινη αμφοροειδής πυξίδα και 2 
αργυρά νομίσματα, εκ των οποίων το ένα θα λειτούργησε ως χαρώνειος 
οβολός. 

Στον κεραμοσκεπή τάφο 8 είχε ταφεί σε θέση εκτάδην με τα χέρια 
στην ηβική χώρα και με το χρυσό στεφάνι του στην ανορθωμένη κεφαλή του 
ένας νεαρός αθλητής. Στο στόμα του έφερε και αυτός ένα νόμισμα, από 
άργυρο. Ένα χρυσό δακτυλίδι184 ίσως ως βραβείο νίκης (εικ.126) , έφερε στο 
αριστερό χέρι ενώ 2 μυροδοχεία τοποθετήθηκαν με το στόμιο προς τα κάτω 
μεταξύ του αριστερού βραχίονος και του πλευρού. Ένα γυάλινο μυροδοχείο 
είχε εναποτεθεί ανάμεσα στα πόδια. (εικ. 90)  

                                                            
180 Είναι όμως αμφίβολο αν ταυτίζονται με τα προσωπεία της Νέας Κωμωδίας, Δαβάρας 1985, σ. 156. 

181 με παράσταση 3 ανδρικών μορφών, εκ των οποίων η μια είναι ηθοποιός. Ίσως απεικόνιση και του 
Αισχύλου, Δαβάρας 1985, σ. 197 κ.ε. 

182 Για να ξεχωρίζει τα μαλλιά της, Δαβάρας 1985, σ. 201. 

183 Αστράγαλοι σε μεγάλες ποσότητες έχουν βρεθεί και σε άλλους τάφους παιδιών και ενηλίκων, ήδη 
από την εποχή του Χαλκού, Δαβάρας 1985, σ. 199‐201. 

184 με παράσταση όρθιας γυναίκας που αναρτά αναθηματική ασπίδα στον κίονα ενός ιερού ή Νίκης 
χωρίς φτερά, Δαβάρας 1985, σ. 177. 
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ii. Σταυρός 
Στο Σταυρό του Αγίου Νικολάου που χρονολογείται στα ελληνιστικά- 

πρώιμα ρωμαϊκά χρόνια (τ. 2ου αι. π.Χ.- 1ος αι. μ.Χ.) οι τάφοι ξεπερνούν τους 
77 και σχεδόν όλοι έχουν προσανατολισμό Α-Δ, έτσι ώστε ο χώρος του 
νεκροταφείου να διατηρεί την αυστηρή οργάνωση του. Οι ταφικοί τύποι είναι 
τέσσερις: οι λακκοειδείς, οι κεραμοσκεπείς, οι κτιστοί πλακοσκεπείς και οι 
κιβωτιόσχημοι που περιείχαν ενταφιασμούς.185 (σχ.22)  

Οι νεκροί τοποθετούνται απευθείας στο χώμα σε φυσική στάση, 
δηλαδή σε ύπτια θέση με την κεφαλή στα Ανατολικά. Τα χέρια ήταν 
παράλληλα στο σώμα ή στην ηβική χώρα. Τα κτερίσματα τοποθετούνται 
κυρίως στο εσωτερικό των τάφων. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις αφήνονται 
και εξωτερικά αυτών, όπως παρατηρείται στους κιβωτιόσχημους. Όπως και 
στο νεκροταφείο του Ποταμού, κοινή είναι η παρουσία ενός ή δύο κλειστών 
αγγείων, κυρίως αμφορέων (ροδιακών και ντόπιων), όρθια τοποθετημένων 
στην περιοχή των ποδιών του νεκρού, δηλαδή στη δυτική πλευρά του τάφου 
(εικ. 91). Ας σημειωθεί ότι τα αγγεία αυτά απουσιάζουν από τους 
κιβωτιόσχημους ή τους κτιστούς τάφους ενώ αντίθετα, η παρουσία τους είναι 
απαραίτητη στους λακκοειδείς, στο εσωτερικό τους. Επίσης, συναντώνται και 
στους κεραμοσκεπείς, αλλά εξωτερικά από αυτούς. Τα υπόλοιπα κτερίσματα 
είναι και αυτά τοποθετημένα κυρίως στην περιοχή των ποδιών, χωρίς όμως να 
είναι ο κανόνας αυτός αυστηρός. Τα σχήματα των αγγείων πέρα από τους 
αμφορείς, είναι τα μυροδοχεία, οι λάγυνοι, οι οινοχόες, οι πυξίδες, τα κύπελλα 
και οι λύχνοι. Τα δημοφιλέστερα είναι τα δύο πρώτα, ενώ τα σπανιότερα είναι 
τα τελευταία. Επίσης, είχαν προσφερθεί και ειδώλια, αστράγαλοι, κοσμήματα, 
στλεγγίδα με χάλκινο αρύβαλλο, νομίσματα. (εικ. 92, 93, 94) αλλά και 
μεταλλικά αγγεία. (εικ. 95)  

iii. Σχίσμα 
Στον επαρχιακό δρόμο Ελούντας- Αγ. Νικολάου, στον οικισμό Σχίσμα,  

έχει εντοπιστεί το νεκροταφείο του αρχαίου Ολούντος,186  που χρονολογείται 
από τον 4ο αι. π.Χ. μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια, περιλαμβάνοντας αρκετούς 
τάφους, περίπου 60 στο σύνολο. Ισάριθμοι είναι οι χτιστοί κιβωτιόσχημοι και 
οι καλυβίτες ενώ λιγότεροι (15) είναι οι λακκοειδείς που τοποθετούνται 
χρονικά στις παραπάνω περιόδους. Καταγεγραμμένοι στα δελτία ως ρωμαϊκοί 
                                                            
185 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43  (1988), σ. 563‐7, Αποστολάκου Στ., ΑΔ 44  (1989), σ. 461, Αποστολάκου 
Στ., ΑΔ 45 (1990), σ. 452‐3, Αποστολάκου Στ., ΑΔ 48 (1993), σ. 496‐8, Αποστολάκου Στ., ΑΔ 53 (1998), 
σ. 877‐8. 

186  Δαβάρας  Κ., ΑΔ 38  (1983),  σ. 376,  Αποστολάκου  Στ., ΑΔ 40  (1985),  σ. 301,  Δαβάρας  Κ., ΑΔ 33 
(1978), σ. 389 & AR 1985‐6, σ. 92, Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 567‐ 570, Αποστολάκου Στ., ΑΔ 
44 (1989), σ. 463, Αποστολάκου Στ., ΑΔ 48 (1993), σ. 495‐6, Ζωγραφάκη Β., Αποστολάκου Στ., ΑΔ 50 
(1995), σ. 751‐2. 
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είναι μονάχα δύο ένας συλημένος ρωμαϊκός κτιστός τάφος187 με μεγάλους 
πωρόλιθους, μοναδικό εύρημα του οποίου ήταν ένα  χάλκινο νόμισμα188 και 
άλλος ένας αδιευκρίνιστου τύπου189, που περιείχε 3 αλαβαστροειδή ληκύθια 
κι έναν λύχνο με κεφαλή Μέδουσας. Ωστόσο τους ρωμαϊκούς, οι οποίοι 
σίγουρα θα είναι περισσότεροι από δύο, θα πρέπει μάλλον να τους 
αναζητήσουμε στους τάφους που έχουν κοινή εικόνα κτερισμάτων με τους 
τάφους του Αγίου Νικολάου, όπως π.χ. τη χρήση και τοποθέτηση των 
οξυπύθμενων αμφορέων στα πόδια του νεκρού. Πάντως, οι τάφοι δεν έχουν 
σταθερό προσανατολισμό, κατευθυνόμενοι είτε στα Α-Δ είτε στα ΒΑ-ΝΔ ή 
ΒΔ-ΝΑ. Στους καλυβίτες συνήθως 2 κέραμοι στρωτήρες σχηματίζουν το 
σαμάρι και μισή κεραμίδα κλείνει τις στενές πλευρές, ενώ συχνά πέτρες 
στηρίζουν στη βάση τους τις κεραμίδες. Σε μια περίπτωση το σαμάρι κάλυπτε 
μόνο το άνω μισό του νεκρού.190 Οι κιβωτιόσχημοι είναι κατασκευασμένοι με 
πλάκες αμμουδόπετρας. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωριστός είναι ο Τάφος Γ΄ που 
έφερε δάπεδο από ενιαία αμμουδόπετρα με λαξευμένο το περίγραμμα 
ανθρώπινου σώματος.191  (εικ. 96) Τέλος, τμήμα περιβόλου και πλακόστρωτη 
έκταση στο χώρο των τάφων πιθανόν να σχετίζεται με το νεκροταφείο. 

Οι τάφοι περιείχαν μεμονωμένους σκελετούς, πέραν μιας 
περιπτώσεως, που περιελάμβανε δύο επάλληλες ταφές. Στους λακκοειδείς 
τάφους VI και ΧΙV192 που περιείχαν από 1 νεκρό ο καθένας με το κρανίο προς 
Β., ξεχώριζε η θέση των άκρων. Το ένα χέρι βρισκόταν στο ισχίο, το άλλο 
λυγισμένο να ακουμπά στον καρπό του και τα πόδια το ένα πάνω στο άλλο. 
Από το σύνολο των νεκρών, μαρτυρούνται μια ταφή ατόμου μικρής ηλικίας σε 
καλυβίτη, δύο παιδικές ταφές σε καλυβίτη και κτιστό τάφο αντίστοιχα, και 
μια ταφή νεογέννητου ή εμβρύου σε κεραμοσκεπή, οι οποίοι ήταν κανονικά 
ενταγμένοι στο νεκροταφείο.  

Συνηθισμένο κτέρισμα στους τάφους του παρόντος νεκροταφείου είναι 
οι αρύβαλλοι. Περόνες από οστό, ελεφαντοστό και χαλκό, κοσμήματα από 
χρυσό, χαλκό και άργυρο, γυάλινα μυροδοχεία, όστρεα, πήλινα ανοιχτά 
αγγεία κι οξυπύθμενοι αμφορείς, οι οποίοι συνηθιζόταν να τοποθετούνται στα 
πόδια των νεκρών είναι επίσης κοινά κτερίσματα. Σπανιότερα είναι οι λύχνοι, 
τα αυγά ή οι αστράγαλοι. Μάλιστα, οι τελευταίοι εντοπίστηκαν πεταμένοι 
                                                            
187 Δαβάρας Κ., ΑΔ 38 (1983), σ. 376 

188 του κοινού των Κρητών επί Αδριανού, ό. π. 

189 Δαβάρας Κ., ΑΔ 33 (1978), σ. 389 & AR 1985‐6, σ. 92 

190 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 567‐ 568  

191 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 570 

192 Ζωγραφάκη Β., ΑΔ 50 (1995), σ. 751 
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εξωτερικά του τάφου 5 που ήταν καλυβίτης. Επιπλέον, εξωτερικά 
τοποθετημένοι σε άλλους δύο επίσης καλυβίτες τάφους, ήταν ένας ή δύο 
αμφορείς. 

Αρκετά στοιχεία παρέχουν και οι τάφοι από τον Παραμυθιά και τη 
Βιγλιά,193 δύο κοντινά μεταξύ τους νεκροταφεία της αρχαίας Ιεράπυτνας.  

iv. Παραμυθιάς 
Οι αποκαλυφθέντες τάφοι στο νεκροταφείο στον Παραμυθιά 

Ιεράπετρας, κάποιοι από τους οποίους χρονολογούνται κυρίως στον 2ο αιώνα 
μ.Χ., φτάνουν συνολικά τους 63. Αρκετοί ήταν οι κεραμοσκεπείς τάφοι, που 
μπορούν να αριθμηθούν στους 22. (εικ. 97) Πάντως, οι τάφοι έχουν 
προσανατολισμό Α-Δ με την κεφαλή των νεκρών προς τα Α., ενώ ίσως 
οριοθετούνταν από περίβολο.194 Στους καλυβίτες τάφους η στερέωση των 
κεραμίδων γίνεται και εδώ με μικρές αργές πέτρες ενώ στον τάφο 8 η κάλυψη 
αποτελούνταν από τέσσερις οριζόντια τοποθετημένες κεραμίδες. 
Μεμονωμένος ίσως τάφος στο νεκροταφείο είναι ένας χτιστός καμαροσκεπής, 
κατασκευασμένος όμως από αργές πέτρες και πλίνθους. (εικ. 98) Σε ένα από 
τα εσωτερικά τοιχώματα του υπήρχε τετράγωνη θυρίδα. Τέλος, ιδιαίτερου 
τύπου είναι ο τάφος 21195 εξωτερικά χτιστός με μικρές πέτρες και κονίαμα ως 
συνδετικό υλικό ενώ εσωτερικά σε χαμηλότερο επίπεδο κιβωτιόσχημος με 
πλάκες γυψολίθου. (εικ. 99) Κεραμίδες αποτελούσαν την κάλυψη του. Στο 
δάπεδο έφερε κρύπτη από γυψολιθικές πλάκες, την κάλυψη της οποίας ίσως 
αποτελούσε τμήμα κεράμου. 

Μερικοί από τους τάφους δίνουν και σ’ αυτό το νεκροταφείο στοιχεία 
για επάλληλες ταφές. Στον καλυβίτη 19 είχαν ενταφιαστεί ένας ενήλικας κι 
ένα παιδί, ενώ στον καλυβίτη 1 είχαν ενταφιαστεί συνολικά τρεις νεκροί. Δύο 
ενταφιασμούς περιελάμβανε και ένας χτιστός τάφος. Οι τάφοι, οι 
περισσότεροι κατεστραμμένοι μα όλοι συλημένοι, δε μπορούν να δώσουν 
ακριβείς πληροφορίες ούτε για τη θέση, τον αριθμό ή τον τύπο των 
προσφορών ούτε και για το φύλο των νεκρών, που μπορεί να προσδιοριστεί 
σε ελάχιστες περιπτώσεις. Πάντως, στους κεραμοσκεπείς τάφους 1, 2 και 15 
διασώθηκαν τα πιο πολλά κτερίσματα. Όπως προαναφέρθηκε, η θέση των 
κτερισμάτων δε δηλώνεται, παρά μόνο σε μία περίπτωση, όπου κοντά στην 

                                                            
193 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 50 (1995), σ. 753, Αποστολάκου Στ., ΑΔ 53 (1998), σ. 878‐9  

194  Αποστολάκου  Στ., ΑΔ 53  (1998),  σ.  880.  Η  θέση  Παραμυθιάς  βρίσκεται  ΒΔ  της  Ιεράπετρας.  Το 
τμήμα του νεκροταφείου που αποκαλύφθηκε σε αυτή τη θέση ανήκει στην αρχαία Ιεράπυτνα. Στους 
κεραμοσκεπείς  χρησιμοποιούνται  στρωτήρες  κορινθιακού  τύπου  που  σχηματίζουν  αετωματική 
στέγη. 

195 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52 (1997), σ. 1048‐1049 
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κεφαλή της νεκρής γυναίκας του κεραμοσκεπούς τάφου 15 είχαν εναποτεθεί 
ένα γυάλινο μυροδοχείο και μια πυξίδα από ελεφαντοστό ενώ στο στόμα της 
ένα χάλκινο νόμισμα. Ο τάφος της όμως διέσωσε συγκριτικά τα περισσότερα 
ευρήματα όλων, που συνίσταντο σε άλλο ένα χάλκινο νόμισμα, μια οινοφόρο 
με ανάγλυφη παράσταση196 (εικ. 100), ένα ασημένιο πώμα αγγείου, μία 
χάλκινη βελόνα, ένα χάλκινο κι ένα ασημένιο βραχιόλι, ένα χρυσό σκουλαρίκι, 
δύο πεταλίδες-περίαπτα, ένα ελεφαντοστέινο κοχλιάριο. Ωστόσο κτερίσματα, 
ένα γυάλινο αγγείο κι ένα νόμισμα, είχαν τοποθετηθεί και στην κρύπτη του 
τάφου 21.  

Τα κτερίσματα που συνηθίζονταν στους τάφους και τα οποία ήταν όλα 
τοποθετημένα αποκλειστικά στο εσωτερικό τους, ήταν λυχνάρια, πήλινα 
μυροδοχεία, γυάλινα αγγεία, σιδερένιες στλεγγίδες, περόνες και βελόνες από 
οστό ή χαλκό. Τοποθετήθηκαν όμως και αγγεία ή κάτοπτρα από χαλκό (εικ. 
101), πυξίδες από πηλό ή ελεφαντοστό, κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και 
χαλκό, επίχρυσες χάντρες, ειδώλια. Τα νομίσματα δεν βρίσκονται σε κάθε 
τάφο. Λιγότερο συχνά κτερίσματα ήταν ο γυάλινος αστράγαλος, οι πεταλίδες 
ως περίαπτο, το ελεφαντοστέινο κοχλιάριο, οι βώλοι κόκκινου και ρόδινου 
χρώματος.  

v. Βιγλιά  
Στο νεκροταφείο της Βιγλιάς Ιεράπετρας197 που κάλυπτε μεγάλη 

έκταση, οι τάφοι ήταν οργανωμένοι σε συστάδες με προσανατολισμό Α/ΒΑ 
προς Δ/ΝΔ. Ανάμεσα στους κατεστραμμένους και συλημένους τάφους, 
διατηρήθηκαν μονάχα επτά198, που στην πλειοψηφία τους χρονολογούνται 
μεταξύ του 1ου και 3ου αι. μ.Χ. Πρόκειται για τρεις καλυβίτες, τρεις λακκοειδείς 
κι έναν κτιστό πλακοσκεπή. Τα ευρήματα από τους τάφους των δύο πρώτων 
τύπων ήταν λίγα, περιορισμένα σε πήλινα και γυάλινα αγγεία, λύχνους, μια 
περόνη και μια στλεγγίδα από χαλκό. Ενδείξεις για την επαναχρησιμοποίηση 
των τάφων παρέχει ο ένας καλυβίτης που περιελάμβανε τρεις επάλληλες και 
μη σύγχρονες μεταξύ τους ταφές. Ο κτιστός τάφος199 ωστόσο είχε πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα. (εικ. 102) Ήταν κατασκευασμένος από ορθογώνιους 
λίθους και συνδετικό κονίαμα ενώ μικροί αργοί λίθοι και κεραμίδες 
συμπλήρωναν τα κενά. Έφερε επίσης εσωτερική επένδυση με πωρολιθικές 
                                                            
196 Έρωτα και γυναίκας ανάμεσα σε βλαστούς αμπέλου. 

197 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52 (1997), σ. 1047‐1049, Αποστολάκου Στ., ΑΔ 53 (1998), σ. 878‐9. Η Βιγλιά 
βρίσκεται  στα  Δ  της  σύγχρονης  Ιεράπετρας,  συγκεκριμένα  στην  περιοχή  του  επαρχιακού  δρόμου 
Ιεράπετρας‐  Γρα  Λυγιάς.  Είναι  θέση  κοντά  στον  Παραμυθιά  με  τον  οποίο  σχετίζεται  ως  προς  τα 
ευρήματα. 

198 Στο παρόν νεκροταφείο εντοπίστηκε και μία σαρκοφάγος, Δαβάρας Κ., ΑΔ 29 (1973‐4), σ. 933.  

199 διαστάσεων: 2.46 x 0.86 μ., Αποστολάκου Στ., ΑΔ 53 (1998), σ. 878‐9.  



[59] 

 

ορθογώνιες πλάκες και δάπεδο από 4 πλάκες γυψολίθου. Αν και από το 
εσωτερικό του τα μοναδικά ευρήματα ήταν χρυσοκλωστές από ύφασμα κι ένα 
σιδερένιο αντικείμενο, εξωτερικά δίπλα στην πλάκα κάλυψης, είχαν 
τοποθετηθεί 1 πήλινος αμφορέας, 2 ακόμα πήλινα αγγεία, 1 χάλκινο νόμισμα 
ενώ εντοπίστηκε και μια χάλκινη λαβή. 

Στην Ιεράπετρα επιπλέον, στην τοποθεσία Δεξαμενή και στον οικισμό 
Επισκοπή εντοπίστηκαν από ένας κεραμοσκεπής τάφος, με ελάχιστα και 
φτωχά κτερίσματα. Ο τάφος στην Δεξαμενή περιελάμβανε μόνο ένα ανοιχτό 
άωτο αγγείο200 ενώ ο τάφος στην Επισκοπή ένα πήλινο αγγείο, έναν λύχνο και 
ένα χάλκινο νόμισμα τοποθετημένο στο κρανίο του νεκρού που ήταν 
προσανατολισμένος προς τα Α. Και σ’ αυτόν τον τάφο οι κεραμίδες είχαν 
στερεωθεί με μικρές αργές πέτρες.201 

vi. Άλλες θέσεις  
Δύο ακόμα μεμονωμένοι ορθογώνιοι λακκοειδείς πλακοσκεπείς τάφοι με 

προσανατολισμό Α-Δ, έχουν αποκαλυφθεί και στο Βραχάσι Μεραμπέλλου.202 
Οι τάφοι ήταν προφανώς ακτέριστοι εκτός από το χαρώνειο νόμισμα που 
συνόδευε και τους δύο νεκρούς που κείτονταν σε ύπτια θέση. Ένας 
κεραμοσκεπής καλυβίτης με δύο επάλληλες ταφές εντοπίστηκε και στην 
Κριτσά, που απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από τη Λατώ.203  Οι κέραμοι του 
τάφου είχαν στερεωθεί εσωτερικά κι εξωτερικά με αργές πέτρες. Τα 
κτερίσματα είχαν τοποθετηθεί εξωτερικά της δυτικής πλευράς, όπου τα πόδια, 
και ήταν αποκλειστικά πήλινα αγγεία: 3 αμφορείς, 2 οινοχόες, 1 κύπελλο κι 1 
λύχνος.204 Επιπλέον, στα Aχλάδια205 Σητείας ήρθαν στο φως δύο ρωμαϊκοί 
τάφοι, ενώ ένας ακόμη έχει εντοπιστεί και στον Κατελιώνα Σητείας206, 
χρονολογούμενος στα υστερορωμαϊκά χρόνια. Φτωχά κτερίσματα του ήταν 
ένα λύχνος, 1 μυροδοχείο και 3 πήλινα αγγεία (οινοχόη, κύπελλο, υδρία). Και 

                                                            
200 Δαβάρας Κ., ΑΔ 27 (1972), σ. 647 και Δαβάρας Κ., ΑΜΑΛΘΕΙΑ τ. 3 (1972), σ. 36. 

201 Δαβάρας Κ., ΑΔ 38 (1983), σ. 376. 

202 Σακελλαράκης Ι., ΑΔ 20 (1965), σ. 565. 

203Θέση  Λειβάδα,  Ηλιόπουλος  Θ.,  ΑΔ  49  (1994),  σ.  747.  Στην  περιοχή  της  Κριτζάς  υπάρχουν  και 
παλιότεροι  τάφοι,  ΥΜ  ΙΙΙ  περιόδου.  Η  θέση  ανήκε  στην  επικράτεια  της  αρχαίας  Λατούς,  της  πιο 
ισχυρής κλασικής‐ ελληνιστικής πόλης στον κόλπο του Μιραμπέλλου, Αποστολάκου 2003, σ. 6‐9. 

204 Με παράσταση άρματος. 

205 H. Gallet de Santerre, BCH 1952, σ. 240. 

206 Αποστολάκου Στ.,  ΑΔ 41 (1986), σ. 235. 
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στον Πετρά207 Σητείας ωστόσο, είχαν κατασκευαστεί στη ρωμαϊκή περίοδο 
δύο λαξεύματα-ταφικές κατασκευές με κοινό προσανατολισμό, Β-Ν. Από 
αυτά το ένα ήταν κατεστραμμένο ενώ το άλλο ασύλητο και οικογενειακού 
χαρακτήρα, με λαξευτή υποδοχή για την κάλυψη. Περιείχε 5 νεκρούς και 
φτωχά κτερίσματα: εννιά πήλινα αγγεία, έναν λύχνο, ένα γυάλινο αγγείο κι 
ένα χρυσό ενώτιο. (Εικ. 103) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
207  Παπαδάκης Ν., ΑΔ 34  (1974),  σ. 409. Νεκρόπολη  έχει  εντοπιστεί  και  στην  Ίτανο  με  χρήση  στα 
γεωμετρικά, κλασικά, ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, Viviers D., ΑΔ 52 (1997), σ. 1052‐3. 
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VIII. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
(χάρτης 4) 

Κατά την αναζήτηση αρχαιολογικών ενδείξεων στον νομό Ρεθύμνου, οι 
Hood, Warren και Cadogan, εντόπισαν στην περιοχή του Σταυρωμένου ίχνη 
μιας ελληνορωμαϊκής πόλης, στα Β, Δ και ΝΔ της οποίας ήταν ορατοί αρκετοί 
ρωμαϊκοί τάφοι διαφόρων τύπων.208 Σήμερα, η αρχαιολογική έρευνα έχει 
φέρει στο φως αρκετά στοιχεία για την ύπαρξη νεκροταφείων ελληνιστικών 
και ρωμαϊκών χρόνων που καλύπτουν την παραλιακή ζώνη δύο οικισμών, του 
Σφακακίου και του Σταυρωμένου. 

i. Σφακάκι 
Πυκνή διάταξη, μεγάλη έκταση και αυστηρό προσανατολισμό Α-Δ 

έχουν οι τάφοι των πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων (1ος αι. π.Χ.- 1ος αι. μ.Χ.) στο 
Σφακάκι209. Ο κύριος τύπος εδώ είναι ο κτιστός κιβωτιόσχημος (αριθμούνται 
30) ενώ παρατηρούνται και οι λακκοειδείς με κάλυψη από κεράμους (πλέον 
των 8). Ξεχωριστός είναι ένας εγχυτρισμός σε αμφορέα που είχε σαν πώμα 
μια αβαθή λεκάνη, καθώς και μια ανοιχτή ταφή. Αρκετοί κιβωτιόσχημοι είναι 
αμελούς κατασκευής, χτισμένοι με ακατέργαστες πέτρες. Σε λίγους (13) έχει 
χρησιμοποιηθεί και αρχιτεκτονικό υλικό σε δεύτερη χρήση. Πάντως, στην 
πλειοψηφία τους έχουν ως κοινό στοιχείο την απουσία του δυτικού τοιχίου κι 
ενίοτε το δάπεδο παρουσιάζει κοίλανση. Σε έναν από αυτούς διατηρείται 
δάπεδο από πρασινωπό χώμα. Στρώση βοτσάλων στον πυθμένα τους 
παρουσιάζουν επίσης δύο κτιστοί τάφοι.210 Στους λακκοειδείς αντίθετα, 
διακρίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας δαπέδου με την επίστρωση χαλικιών 
ή ποταμίσιων βοτσάλων, που χρησιμοποιήθηκαν και για την αποσπασματική 
κατασκευή του ανατολικού τοιχώματος του ίδιου τάφου. Στοιχεία για 
σήμανση των τάφων προσφέρει μόνο ένας (Κιβ. 8) με την εύρεση in situ 
αδούλευτων λίθων πάνω στη δυτική καλυπτήρια πλάκα. Επιπλέον, την 
επιθυμία για την επισκευή και διατήρηση της ταφικής θέσης δηλώνει ίσως η 

                                                            
 208 Κάλυπταν αρκετή έκταση, μέχρι τους λόφους Κονίδι και Κακαβέλλα στα Νότια, Ηood et. al. 1964, 
σ. 62‐64. O Sanders θεωρεί τη θέση του Σταυρωμένου στα Ρωμαϊκά χρόνια ως το κέντρο ανάμεσα 
στις γύρω περιοχές, όπως την Πηγή ή το Πικρί, Sanders 1982, σ. 25.  

209  Στον  ίδιο  χώρο  έχουν  εντοπιστεί  και  τάφοι  των  ελληνιστικών  χρόνων.  Η  ακριβής  έκταση  του 
νεκροταφείου,  πέρα  από  το  βόρειο  όριο  του,  δε  μπορεί  να  υπολογιστεί  μέχρι  στιγμής, 
Παπαδοπούλου  Ε.,  ΑΔ  52  (1997),  σ.  1034,  Γαβριλάκη‐  Νικολούδη  Ε.,  ΑΔ  43  (1988),  σ.  557‐8, 
Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐460.  

210 Από αυτούς μόνο ο ένας χαρακτηρίζεται: επιμελημένης κατασκευής, Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), 
σ. 456‐460. 
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επιδιόρθωση ενός αγγείου που περιείχε ένα νεκρό,211 καθώς είχε συντηρηθεί 
με μολύβδινους συνδέσμους.   

Ευτυχώς σχεδόν όλοι οι τάφοι στο Σφακάκι ήταν ασύλητοι, δίνοντας 
έτσι ένα πλούσιο υλικό και στοιχεία. Κτερίσματα ποικίλων τύπων 
παρατηρούνται κυρίως στους κιβωτιόσχημους ενώ οι ταφές των λακκοειδών 
είναι φτωχότερες. Παρ’ όλα αυτά εντελώς ακτέριστοι ήταν οι νεκροί όχι μόνο 
4 λακκοειδών (Λακκ. 16, 18, 23, 26) αλλά και 17 κιβωτιόσχημων τάφων (Κιβ. 
12, 15, 17, 21). 

Οι περισσότεροι λακκοειδείς περιλαμβάνουν κυρίως μία ταφή. Σε έναν 
εντοπίστηκαν 2 νεκροί ενώ σε άλλον, επιπλέον και μια ανακομοιδή. Οι νεκροί 
τους είναι σε ύπτια στάση με την κεφαλή στα Α. Τα κτερίσματα σε αυτούς 
τοποθετούνται αποκλειστικά στο δυτικό τμήμα, στην περιοχή των ποδιών. 
Κυριαρχούν τα πήλινα αγγεία (ως επί το πλείστον μυροδοχεία, ληκύθια) (εικ. 
104, 105) αλλά δε λείπουν και χάλκινα κάτοπτρα σε δύο τουλάχιστον 
περιπτώσεις. Μάλιστα ο ένας από αυτούς (Λακκ. 7) περιείχε τρία, ενώ στο 
στόμα του νεκρού της ανοιχτής ταφής εντοπίστηκε ασημένιο νόμισμα ως 
χαρώνειος οβολός.  

Αν και οι νεκροί στους κιβωτιόσχημους τοποθετήθηκαν σε ύπτια θέση 
και με την κεφαλή στα Α, 5 νεκροί είναι στραμμένοι προς τα Δ ενώ ένας 
ακόμη βρέθηκε σε συνεσταλμένη στάση. Διπλή ταφή περιείχαν 5 τάφοι ενώ 
τριπλή δύο ακόμη τάφοι. Στον Κιβ. 2 όπου οι νεκροί ήταν 3, ο ένας αγκάλιαζε 
το θώρακα του παρακείμενου νεκρού ενώ στον Κιβ. 13 οι σκελετοί βρέθηκαν 
αντιθετικά τοποθετημένοι. Αν και με βεβαιότητα μπορούμε να υπολογίσουμε 
μόνο δύο γυναίκες και ισάριθμους άνδρες, ο ένας εκ των οποίων ήταν μεταξύ 
25-35 ετών, θα μπορούσαμε να πιθανολογήσουμε την ύπαρξη ακόμη 6 
γυναικών ανάμεσα τους. Πάντως, μαρτυρείται η ύπαρξη ενός αθλητή, τον 
οποίον συνόδευαν εκτός των άλλων τρεις στλεγγίδες. 

Χαρακτηριστική είναι η ταφή πιθανώς αθλητή σε κιβωτιόσχημο τάφο 
(τάφος 5).212 Τα μεταλλικά σκεύη που συνόδεψαν το νεκρό ήταν 5, δύο 
μολύβδινες πυξίδες και τρία χάλκινα αγγεία (ένας αμφορίσκος, μια 
προχοϊσκη, ένα διπλό αγγείο) ενώ τα γυάλινα πλέον των 10, από τα οποία τα 
τρία ήταν μυροδοχεία ενώ τουλάχιστον 7 ήταν ανοιχτά σκεύη. Τρεις 
στλεγγίδες, γυάλινοι πεσσοί και ζάρια δήλωναν τις ενασχολήσεις του. 
Χαρακτηριστική ήταν και μια γυναικεία ταφή, επίσης σε κιβωτιόσχημο τάφο 
(τάφος 3),213 που θάφτηκε με συνολικά 36 αντικείμενα. Γύρω από τα πόδια 

                                                            
211 Εντοπίστηκε ανάμεσα στους λακκοειδείς, Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐460. 

212 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐60. 

213 ό. π. 
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της είχαν τοποθετηθεί 13 πήλινα και 12 γυάλινα μυροδοχεία, ένα φιαλίδιο,  
ένας αμφορίσκος και δύο άωτα κύπελλα, μια χάλκινη φιάλη, ένα οστέινο 
κοχλιάριο και κοσμήματα όπως μια ασημένια περόνη και δύο χρυσά 
δαχτυλίδια με ορεία κρύσταλλο και σάρδιο. Στην αριστερή πλευρά του τάφου 
είχαν τοποθετηθεί μια μολύβδινη πυξίδα και ένα χάλκινο κάτοπτρο.  

Τα κτερίσματα, σε αντίθεση με τους λακκοειδείς όπου εκεί είναι πάγια 
τακτική, σε λίγες περιπτώσεις συγκεντρώνονται (Κιβ. 3, 4, 13, 9) γύρω από τα 
πόδια των νεκρών ή τουλάχιστον στο δυτικό τμήμα των κιβωτιόσχημων 
τάφων (Κιβ. 16, 28). Αν και 17 από τους αυτούς ήταν ακτέριστοι, αρκετοί 
(τουλάχιστον 12 από τους υπόλοιπους)214 περιείχαν συν τοις άλλοις, πλέον των 
2 αντικειμένων από μέταλλο. Μια πήλινη πρόχους εξωτερικά των 
καλυπτήριων πλακών και πάνω σ’ αυτές εντοπίστηκε στον Κιβ. 7, που περιείχε 
μονάχα ασημένια κοσμήματα. Πολλά είναι φυσικά τα μυροδοχεία, (εικ. 106) 
που τοποθετούνται ενίοτε σε μεγάλο αριθμό στον ίδιο τάφο, δε λείπουν όμως 
τα νομίσματα των οποίων η θέση δεν ανακοινώθηκε, ωστόσο ένα βρέθηκε στο 
στήθος ενός νεκρού.215 Παρόντα ήταν και χάλκινα αγγεία (κυρίως προχοϊσκες, 
απαντήθηκαν ωστόσο και φιάλες αλλά κι ένας αμφορίσκος), (εικ. 107, 108) οι 
μολύβδινες πυξίδες που έχουν μεγάλη δημοτικότητα και είναι απαραίτητες σε 
κάθε ταφή εντός κιβωτιόσχημου τάφου, (εικ. 109) ασημένια και χρυσά 
κοσμήματα (σε δύο νεκρές τα χρυσά ενώτια κοσμούνταν με μαργαριτάρια), 
χάλκινα κάτοπτρα και στλεγγίδες, οστέινα αλλά κι ασημένια κοχλιάρια, ζάρια 
και γυάλινοι πεσσοί. Τέλος τέσσερα ήταν τα επιστόμια,216 και μάλιστα 
αποκλειστικά από χρυσό, που δηλώνουν ενίοτε το φύλο, την ιδιότητα ή και τη 
θρησκευτική ταυτότητα των νεκρών.217 Πιθανολογείται λοιπόν ότι από αυτούς 
που έφεραν τα επιστόμια δύο ήταν άνδρες και μία γυναίκα ενταφιασμένοι σε 
κιβωτιόσχημους τάφους, ο καθένας των οποίων περιείχε τουλάχιστον ένα 
χάλκινο αγγείο.218 Χαρακτηριστικότερη ταφή από αυτές είναι η ανδρική ταφή 
του τάφου 1.219 Ο νεκρός μεταξύ 25-35 ετών κειτόταν σε ύπτια θέση με την 

                                                            
214  Συνολικά  είναι  15,  αλλά  δεν  διατίθενται  συγκεκριμένα  στοιχεία  για  τον  καθένα  από  τους 
υπόλοιπους τρεις, Γαβριλάκη‐ Νικολούδη Ε., ΑΔ 43 (1988), σ. 557‐8. 

215  Στον  νεκρό  του  Κιβωτιόσχημου  1,  Γαβριλάκη  Ε.,  ΑΔ  44  (1989),  σ.  456‐460.  Στο  ίδιο  δελτίο 
αναφέρεται  ότι  συλλέχθηκαν  συνολικά  22  νομίσματα,  εκ  των  οποίων  τα  20  (10  χάλκινα,  10 
ασημένια) ήταν χαρώνιοι οβολοί. 

216  Ενεπίγραφα  και  μη.  Για  το  χρυσό  ενεπίγραφο  επιστόμιο  και  τη  λειτουργία  τους  γενικά,  βλ. 
κεφάλαιο Χ. 

217 Γι’ αυτό το θέμα βλ. κεφάλαιο ΧΙ. 

218 Για τον τέταρτο νεκρό που έφερε επιστόμιο τα στοιχεία είναι ελλιπή ώστε να διακριθεί το φύλο 
του. 

219 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐60. 
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κεφαλή στα Α. (σχ. 23) Στο στήθος ήταν ακουμπισμένη μια ανεστραμμένη 
γυάλινη φιάλη και ένα χάλκινο νόμισμα. Τα υπόλοιπα ευρήματα του τάφου 
πέραν του ενεπίγραφου επιστομίου (εικ. 110, σχ. 24) ήταν τρία αγγεία από 
πηλό (πρόχους, μυροδοχείο, ληκύθιο), (εικ. 111, 112) ακόμα μια φιάλη από 
γυαλί, μια προχοϊσκη και μια στλεγγίδα από χαλκό, (εικ. 113) ένα απολέπισμα 
οψιανού.  

Όπως προαναφέρθηκε αρκετοί κιβωτιόσχημοι ήταν ακτέριστοι, επομένως 
οι νεκροί που δεν συνοδεύονταν από κτερίσματα, δεν ενταφιάστηκαν μόνο 
στους λακκοειδείς αλλά και σε τέτοιους τάφους. Ωστόσο, αρκετοί επίσης 
κιβωτιόσχημοι περιείχαν κτερίσματα από μέταλλο γεγονός ενδεικτικό μιας 
καλής οικονομικής κατάστασης των νεκρών. Ως προς τον εξωραϊσμό και τη 
φροντίδα των ταφικών μνημείων οι κιβωτιόσχημοι γενικά δεν είναι 
επιμελημένης κατασκευής και μάλιστα εμφανίζουν στην κατασκευή τους 
αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση. Προσπάθεια εξωραϊσμού του τάφου 
θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την δημιουργία δαπέδου σε δύο φτωχούς 
λακκοειδείς με τα χαλίκια και τα βότσαλα, κάτι που δεν διαπιστώνεται στους 
κιβωτιόσχημους. Τέλος, να σημειωθεί ότι η έλλειψη λαξευτών θαλαμωτών 
οφείλεται στην απουσία του κατάλληλου φυσικού υπεδάφους στην 
συγκεκριμένη περιοχή.  

ii. Σταυρωμένος 
Στη θέση Σταυρωμένος παρατηρούνται τρεις διαφορετικοί τύποι 

τάφων με ανόμοιο προσανατολισμό: οι λαξευτοί θαλαμωτοί, οι κτιστοί 
κιβωτιόσχημοι και οι καλυβίτες. (εικ. 114) Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα οι 
λαξευτοί τάφοι είναι ο λιγότερο συνηθισμένος τύπος. Συγκεκριμένα, στα 
αρχαιολογικά δελτία γίνεται αναφορά για δύο μόνο τάφους τέτοιου τύπου, αν 
και στην περιήγηση των Hood, Warren και Cadogan το 1962 αναφέρονται 
αρκετοί λαξευτοί, χωρίς όμως περαιτέρω στοιχεία. 220 

Οι καλυβίτες έχουν ως δάπεδο είτε το φυσικό χώμα είτε τον βράχο. 
Πλάκα ψαμμίτη κάλυπτε εν μέρει έναν από αυτούς, ενώ διαφορετική ήταν μια 
περίπτωση, όπου μικρές αργές πέτρες τοποθετήθηκαν για τη στερέωση των 
κεραμίδων. Πλάκες από ψαμμίτη χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά για 
την κατασκευή και κάλυψη των κιβωτιόσχημων, παρόλο που σε δύο 
περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν κεραμίδες για την κάλυψη. Ιδιαιτερότητα 
αποτέλεσε ένας τάφος που πέρα από καλυπτήριες κεράμους έφερε και πήλινα 
τοιχώματα.  

                                                            
220 Ηood et. al. 1964, σ. 62‐64. Για το Σφακάκι, βλ. Γαβριλάκη‐ Νικολούδη Ε., ΑΔ 43 (1988), σ. 557‐8, 
Γαβριλάκη  Ε.,  ΑΔ  44  (1989),  σ.  456‐460,  Παπαδοπούλου  Ε.,  ΑΔ  52  (1997),  σ.  1034  καθώς  και 
Γαβριλάκη Ε., Κρητική Εστία 4, σ. 239‐241, Παπαδοπούλου Ε., Κρητική Εστία 8 σ. 288‐290. 
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Τα κτερίσματα που εντοπίστηκαν εντός των κεραμοσκεπών είναι λίγα, 
περιορισμένα συνήθως σε ένα πήλινο μυροδοχείο ή και ένα επιπλέον κλειστό 
πήλινο αγγείο εσωτερικά ή εξωτερικά της κάλυψης. Για τους κιβωτιόσχημους 
δεν έχουμε πολλά στοιχεία, πέρα από το χαρακτηρισμό μερικών ως 
‘φτωχικών’ και το πιο αξιομνημόνευτο όλων περιεχόμενο του τάφου με τα 
πήλινα τοιχώματα που ήταν ένα χάλκινο δαχτυλίδι και χάντρες φαγεντιανής. 

Στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να ενταχθούν και οι μεμονωμένοι 
τάφοι των παρακάτω θέσεων: Πικρί,221 Πηγή222 και Νέα Μαγνησία Ερφών. 
Συγκεκριμένα, στο Πικρί έχει εντοπιστεί ένας λαξευτός τετράπλευρος με 
κόγχες ενώ στην Πηγή ένας φτωχός λακκοειδής. Επίσης φτωχικός είναι κι 
ένας λακκοειδής στη Νέα Μαγνησία καλυμμένος με πλακοειδείς λίθους. 

Καλά κτερισμένη ήταν η γυναικεία ταφή στον λαξευτό τάφο, που 
συνοδευόταν από 19 γυάλινα αγγεία, χάλκινα κάτοπτρα κι αντικείμενα από 
οστό σε αντίθεση με τις 2 επάλληλες ταφές εντός του τάφου της Νέας 
Μαγνησίας: 2 χάλκινα νομίσματα μόνο συνόδευαν τον πρώτο χρονολογικά 
νεκρό ενώ 1 οστέινο αντικείμενο και μια λεπίδα οψιανού τον δεύτερο.     

Να σημειωθεί τέλος, ότι στον τάφο της Νέας Μαγνησίας η στάση των δύο 
νεκρών διέφερε: ο ένας νεκρός ήταν πρινηδόν με το αριστερό χέρι παράλληλο 
στο σώμα και το δεξί λυγισμένο κάτω από αυτό ενώ ο δεύτερος ήταν σε ύπτια 
θέση με τα χέρια σταυρωμένα στους ώμους. 

iii. Λάππα, σημερινή Αργυρούπολη 
Α και ΒΑ της αρχαίας Λάππας, στη θέση Πέντε Παρθένες της 

σύγχρονης Αργυρούπολης223 είναι το νεκροταφείο της αρχαίας πόλης που 
περιλαμβάνει τάφους λαξευμένους στο μαλακό πέτρωμα, λακκοειδείς απλούς 
ή κεραμοσκεπείς καθώς και κιβωτιόσχημους τάφους. Ο βασικός τύπος είναι ο 
λαξευτός τάφος με ταφικό ορθογώνιο ή τετράγωνο θάλαμο, κλίμακες και έναν 
ή περισσότερους προθαλάμους, που επικοινωνούσαν με το θάλαμο μέσω 
θυρών, οι οποίες έκλειναν κυρίως με λίθινες πλάκες. (σχ. 25) Κόγχες δύο 
τύπων (τετράπλευρες και ημικυκλικές) είναι λαξευμένες στα τοιχώματα ενώ 
τα δάπεδα φέρουν κρύπτη είτε για ανακομιδές είτε για νέες ταφές. Λαξευτές 
θήκες αποτελούν τη συνήθη προτίμηση, αν και παρατηρούνται και εξαιρέσεις, 

                                                            
221 Αλεξίου Στ., ΑΔ 19 (1964), σ. 447, Τζεδάκις Ι., ΑΔ 23 (1968), σ. 419, Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 
48 (1993), σ. 486. 

222  Το  1970  αναφέρεται  στην  Πηγή  η  ύπαρξη  εκτεταμένου  ρωμαϊκού  νεκροταφείου  με 
κεραμοσκεπείς τάφους, Τζεδάκις Ι., ΑΔ 25 (1970), σ. 476.   

223 Γαβριλάκη Ε., Κρητική Εστία 5 (1994/6), σ. 248‐9, Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 52 (1997), σ. 1032, Γαβριλάκη 
2000,  σ.  302‐312.  Στο  άρθρο  παρέχονται  πληροφορίες  για  την  ιστορία  και  την  αρχιτεκτονική  της 
αρχαίας πόλης.   
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όπως θρανία κατά μήκος των τοιχωμάτων ή λάρνακες λαξευτές ή ακόμα και 
κτιστές. Οι σοροί των νεκρών καλύπτονταν κυρίως με λίθινες πλάκες. Ωστόσο, 
χρησιμοποιήθηκαν και πλάκες από πηλό καθώς και κεραμίδες. Η επιθυμία για 
τη φροντίδα των μνημείων οδήγησε στην κατασκευή αγωγών απορροής των 
ομβρίων υδάτων (σχ. 26) αλλά και στην τοποθέτηση ξύλινων θυρών ή και 
κιγκλιδωμάτων στα δάπεδα ή τα τοιχώματα. Ο χαρακτήρας των τάφων, που 
λόγω του βράχου είχαν προσανατολισμό προς τα ΒΔ και ΝΑ, ήταν φυσικά 
οικογενειακός. (σχ. 27, 28) Περίπου 70 αριθμούνται μόνο κατά μήκος των 
μονοπατιών της θέσης και χρονολογούνται στο β΄ μισό του 1ου- αρχές του 2ου 
αιώνα μ.Χ.. 

Για την κτέριση των νεκρών χρησιμοποιήθηκαν γυάλινα αγγεία (εικ. 115) 
αλλά και πήλινες φιάλες, πρόχοι, ή και μολύβδινα αγγεία. (εικ. 116) Επίσης, 
λύχνοι και πύραυνα, χάλκινα κάτοπτρα, περόνες από οστό, νομίσματα από 
χαλκό. Ιδιαίτερο κτέρισμα αποτελεί μια σιδερένια ζώνη.  

iv. Ελληνικά 
Ρωμαϊκό νεκροταφείο έχει εντοπιστεί επίσης στη θέση Ελληνικά, που 

ανήκει στο Βυζάρι224. Το νεκροταφείο με κτιστούς τάφους, όπως το είδαν 
στην περιήγηση του 1962 οι Hood, Warren και Cadogan, και όπως 
επιβεβαιώνεται και σήμερα, βρισκόταν στα Ν αλλά και ΝΑ της ρωμαϊκής 
πόλης που έχει εντοπιστεί στα Ελληνικά, αν και στα Δ του είχε εντοπιστεί 
ακόμη ένας τάφος. Σήμερα, αριθμούνται 3 ακέραιοι τάφοι κι αρκετοί 
κατεστραμμένοι, με διαφορετικό προσανατολισμό. Οι δύο είναι κτιστοί με όχι 
ιδιαίτερα φροντισμένη τοιχοποιία, τουλάχιστον εξωτερικά. Ένας από αυτούς 
έφερε κονίαμα στα εσωτερικά τοιχώματα και είχε σαν δάπεδο τον φυσικό 
βράχο. Ο τρίτος τάφος είναι λακκοειδής κεραμοσκεπής.  

Πέρα από τον τελευταίο, που περιείχε μια ανακομιδή ενήλικα σε ύπτια 
θέση και έναν παιδικό σκελετό, οι άλλοι δύο ήταν ατομικοί τάφοι. Όλοι όμως 
περιείχαν λίγα κτερίσματα, όπως ένα γυάλινο αγγείο. Εκτός του γυάλινου κι 
ένας πήλινος αμφορίσκος συνόδευε την παιδική ταφή.  

Στην ευρύτερη περιοχή ανήκουν ένας ακόμη κτιστός στο Αμάρι225 αλλά 
και 4 επίσης τάφοι στο Αποδούλου226, ένας κεραμοσκεπής και 3 κτιστοί από 

                                                            
224Προκοπίου  Ν.,  ΑΔ  42  (1987),  σ.  574.  Η  περιοχή  του  Αμαρίου  τόσο  στα  ελληνιστικά  όσο  στα 
ρωμαϊκά  χρόνια  σημειώνει  ανάπτυξη,  Sanders  1982,  σ.  24.  Η  θέση  Ελληνικά  θεωρείται  ότι 
δημιουργήθηκε επί ρωμαϊκής εποχής και διήρκεσε ως την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο. Το 1962 ήδη, 
διέσωζε μια βασιλική, ψηφιδωτά δάπεδα, κ. ά., Ηood et. al. 1964, σ. 77.   

225 Θέση Αγία Φωτεινή, Μανδαλάκη Στ., ΑΔ 47 (1992), σ. 598. 

226 Το 1962 ήταν ορατά στη συγκεκριμένη θέση (Μάντρες) ίχνη ρωμαϊκού νεκροταφείου, Ηood et. al. 
1964, σ. 80.  
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σχιστόλιθο και συνεκτικό κονίαμα. Όλοι τους ήταν ασύλητοι και ακτέριστοι 
ταυτόχρονα αποτελώντας κυρίως ατομικούς τάφους, με εξαίρεση έναν κτιστό, 
πάνω στην κάλυψη του οποίου βρέθηκε δεύτερη και πρόχειρα καλυμμένη 
ταφή. Ο νεκρός στον μεμονωμένο τάφο του Αμαρίου ήταν σε ύπτια θέση και 
είχε τα πέλματα ενωμένα και στριμωγμένα στο ανατολικό τοίχωμα, 
συνοδεύτηκε όμως από μια οστέινη περόνη, πρόχου και προχοίδια κοντά στα 
πόδια, ενώ πάνω σε αυτά με μια φιάλη.227 

v. Αξός 
Εκτεταμένο νεκροταφείο που χρονολογείται από τα αρχαϊκά έως και 

τα ρωμαϊκά χρόνια έχει αποκαλυφθεί και στην Αξό.228 Συγκεκριμένα, έχουν 
αριθμηθεί 113 ελληνιστικοί- ρωμαϊκοί τάφοι διαφόρων τύπων 
(κεραμοσκεπείς, λακκοειδείς, κτιστοί, λαξευτοί) και ένας εγχυτρισμός. Οι 
περισσότερες ταφές είναι ακτέριστες, ενώ όπου συναντώνται κτερίσματα 
είναι κυρίως λίγα και φτωχά. 2 λαξευτοί τάφοι με κόγχες και ένας επιπλέον με 
θηκοειδή τάφο στο δάπεδο και αρκοσόλια αποτελούν τον ένα τύπο από τους 
τάφους της Αξού. Επίσης, ένας κτιστός τραπεζοειδής καλυμμένος με 
λαξευμένες πέτρες, που περιείχε γυναικεία ταφή, κτερισμένη με χάλκινα 
ενώτια κι ένα γυάλινο κάνθαρο, τοποθετείται στα υστερορρωμαϊκά χρόνια. 
Στον 1ο αι. μ.Χ. χρονολογείται ένας καλυβίτης, που περιείχε έναν νεκρό σε 
ύπτια θέση, με χαρώνειο οβολό στο στόμα. Από τις υπόλοιπες ταφές που 
αναφέρονται κατά καιρούς τα στοιχεία δεν είναι διαφωτιστικά, πάντως, 
κάποιοι περιέχουν ένα χάλκινο νόμισμα ή μια οινοχόη εξωτερικά της κάλυψης 
ενώ ο προσανατολισμός δεν είναι σταθερός. 

vi. Άλλες θέσεις 
Τάφοι έχουν εντοπιστεί στην περιοχή Αλφά,229 στην Ασή Γωνία,230 στα 

Απλαδιανά και στη Μουρνέ.231 Ταφικοί θάλαμοι επιχρισμένοι με κονίαμα 
βρίσκονται στην Ασή Γωνιά ενώ ένας κτιστός κιβωτιόσχημος από σχιστόλιθο 
του 3ου αι. μ.Χ. με ένα πήλινο και γυάλινο αγγείο, αναφέρεται στα Απλαδιανά. 

                                                            
227Η συγκεκριμένη ταφή χρονολογείται στα πρώιμα ρωμαϊκά χρόνια, Μανδαλάκη Στ., ΑΔ 47 (1992), 
σ. 598. 

228 Η Αξός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, Sanders 1982, σ. 25. 
Αλεξίου  Στ., ΑΔ 18  (1963)  σ. 315,    Σακελλαράκης  Ι., ΑΔ 20  (1965),  σ. 566,  Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 38 
(1983), σ. 370, Μεταξά‐ Τσιποπούλου Ν., ΑΔ 46 (1991), σ. 432, Προκοπίου Ν., ΑΔ 47 (1992), σ. 595, 
Καραμαλίκη Ν., ΑΔ 53 (1998), σ. 875 

229  Ρωμαϊκοί  τάφοι  έχουν  δώσει  το  όνομα  Μνήματα  σε  συγκεκριμένη  θέση  της  περιοχής, 
Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 48 (1993), σ. 486. 

230 Πλάτων Ν., ΚρΧρ 8 (1954), σ. 517. 

231 Καραμαλίκη Ν., ΑΔ 52 (1997), σ. 1041. 
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Περισσότερα στοιχεία έχουμε για τους 5 τάφους, με διάφορους 
προσανατολισμούς, που συνιστούν τμήμα του νεκροταφείου στη Μουρνέ. 
Συγκεκριμένα, τρεις κτιστοί κιβωτιόσχημοι ανήκουν στα τέλη του 1ου αι. μ.Χ. 
– μέσα του 2ου αι. μ.Χ. ενώ οι δύο καλυβίτες χρονολογούνται στα μέσα του 2ου 
αι. μ.Χ. Πιο χαρακτηριστικός από τους κιβωτιόσχημους και ασύλητος, είναι ο 
Τ. 2, στον οποίο ήταν θαμμένοι παράλληλα 2 νεκροί σε ύπτια θέση, έχοντας 
στο στόμα από ένα χάλκινο νόμισμα. Γυάλινα αγγεία, ένας λύχνος, μια 
λεκανίδα αλλά και ένα γυάλινο δαχτυλίδι ήταν τοποθετημένα κατά μήκος της 
δυτικής μακριάς πλευράς. Ένα μυροδοχείο και ένα ασημένιο νόμισμα περιείχε 
ο ένας καλυβίτης (Τ. 3) ενώ στον δεύτερο καλυβίτη (Τ. 1) υπήρχε εκτός της 
κάλυψής του μια λεκανίδα, ένας λύχνος κι ένα ορειχάλκινο ομοίωμα 
κυμβάλου. Νεκροταφείο ρωμαϊκών και υστερορωμαϊκών χρόνων με 
λαξευτούς θαλαμωτούς τάφους αλλά και κιβωτιόσχημους έχει αποκαλυφθεί 
και στην Ελεύθερνα. Εντοπίζονται σε συστάδες και ο χώρος που 
καταλαμβάνουν αποτελεί μια από τις προσβάσεις στην ρωμαϊκή πόλη. 
Ενδιαφέρουσα είναι η σύνδεση λουτρικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν 
στην περιοχή με το νεκροταφείο.232   

Σύμφωνα με τα περιορισμένα στοιχεία χρονολόγησης για τα ρωμαϊκά 
νεκροταφεία που έχουν αποκαλυφθεί στον νομό Ρεθύμνου233, το νεκροταφείο 
του Σφακακίου, που χρονολογείται στα πρώιμα ρωμαϊκά (1ος αι. π.Χ.- 1ος αι. 
μ.Χ.) είναι προγενέστερο της αρχαίας Λάππας που ξεκινάει στο β΄μ. 1ου μ.Χ. 
και διαρκεί έως τα μ. 2ου αι μ.Χ. Παράλληλα, λίγο μεταγενέστερο του 
τελευταίου είναι το νεκροταφείο στη Μουρνέ, ίσως και του Σταυρωμένου.234 

Κοινό στοιχείο όλων των νεκροταφείων των αρχαίων θέσεων στο νομό 
Ρεθύμνου είναι ο ενταφιασμός και η προτίμηση τριών συγκεκριμένων τύπων 
τάφων: λαξευτών, κιβωτιόσχημων, λακκοειδών με κεράμους ή όχι. Οι 
εγχυτρισμοί είναι σπάνιοι. Ο λαξευτός θαλαμοειδής τάφος προφανώς 
επιλέγεται όπου το φυσικό πέτρωμα ευνοεί τη δημιουργία του, ενώ 
συνηθισμένη είναι η συνύπαρξη όλων των τύπων μέσα στο ίδιο νεκροταφείο. 
Σταθερός προσανατολισμός Α-Δ παρατηρείται μόνο στην περιοχή του 
Σφακακίου. Στην περίπτωση των λαξευτών της Αργυρούπολης η απόκλιση 
από τον προσανατολισμό Α-Δ οφείλεται στην θέση του βράχου. Επίσης εκεί, 
οι θαλαμωτοί τάφοι που έχουν λαξευτεί στο πρανές του λόφου μέχρι τις όχθες 

                                                            
232 Πρόκειται για ένα λουτρικό συγκρότημα, ένα μικρό υδραγωγείο και δεξαμενές. Αυτά θεωρούνται 
από τον ανασκαφέα ότι θα ανήκαν στο σύνολο της νεκρόπολης αλλά και των λατομείων της περιοχής 
και θα εξυπηρετούσαν στην ανάπαυση, τον καθαρισμό και την αναψυχή όσων δραστηριοποιούνταν 
με κάθε τρόπο στη νεκρόπολη, Σταμπολίδης 2004, σ. 139‐141. 

233 Για την περιοχή γενικά του Μυλοποτάμου κατά τους αρχαίους χρόνους, βλ. Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη 
2006. 

234 Γαβριλάκη 2000, σ. 311. 
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του ποταμού Πετρέ, διαφοροποιούνται εμφανώς από τους υπόλοιπους τάφους 
και δημιουργούν με αυτόν τον τρόπο την εικόνα μιας νεκρόπολης από τάφους 
ίδιου τύπου κατά μήκος του ποταμού.235 Ως προς την χωροταξική διάταξη των 
τάφων των άλλων περιοχών δεν υπάρχουν στοιχεία. Μοναδική τέλος όχι μόνο 
στο νομό Ρεθύμνου αλλά και στην Κρήτη γενικά είναι η σχέση λουτρικών 
εγκαταστάσεων με νεκροταφείο, όπως συμβαίνει στην Ελεύθερνα. 

Πέραν των λαξευτών θαλαμωτών που είναι οικογενειακού χαρακτήρα, 
συνήθως οι υπόλοιποι τύποι τάφων είναι ατομικοί. Εξαίρεση αποτελεί ένας 
κιβωτιόσχημος στο Σφακάκι που χαρακτηρίστηκε οικογενειακός καθώς 
περιείχε δύο σύγχρονες ταφές. Συχνά όμως ανοίγονταν ξανά, και οι 
παλιότεροι νεκροί απλώς παραμερίζονταν στο πλάι για να τοποθετηθούν οι 
νέοι. Η συνήθης θέση τους είναι η ύπτια με το κεφάλι στην Ανατολή, ενίοτε με 
τα χέρια σταυρωμένα στους ώμους, λυγισμένα στο θώρακα ή με το ένα χέρι 
στη λεκάνη. Ιδιαίτερη είναι η πρηνηδόν θέση ενός νεκρού σε λακκοειδή τάφο 
της Νέας Μαγνησίας ή η συνεσταλμένη στάση σε τάφο στο Σφακάκι. Τέλος, 
από τις ελάχιστες παιδικές ταφές δε μπορούν να βγουν ασφαλή 
συμπεράσματα, πάντως φαίνεται πώς τουλάχιστον αυτές στη Λάππα, στο 
Βυζάρι και ίσως στην Αξό, ήταν ενταγμένες στο νεκροταφείο των ενηλίκων. 

Και για την κτέριση των νεκρών όμως, ακολουθούνται οι ίδιες περίπου 
συνήθειες σε όλα τα νεκροταφεία. Τα κτερίσματα τοποθετούνται εντός του 
τάφου, αν και σε ελάχιστες περιπτώσεις 1 αγγείο βρίσκεται εκτός, πάνω στην 
κάλυψη του236. Μικρή προτίμηση για την τοποθέτηση των προσφορών γύρω 
από τα πόδια παρατηρείται στο Σφακάκι ή κοντά σ’ αυτά στην περίπτωση του 
Αμαρίου. Τα μυροδοχεία, γυάλινα ή πήλινα, είναι η πιο απαραίτητη 
προσφορά όπως και ο χαρώνιος οβολός. Συχνοί είναι και οι λύχνοι. Ωστόσο, 
αγγεία από μέταλλο και χάλκινα κάτοπτρα προσφέρθηκαν στους νεκρούς της 
Λάππας και του Σφακακίου,237 όπου μάλιστα στο τελευταίο ιδιαίτερα 
κτερίσματα υπήρξαν τα ζάρια, οι γυάλινοι πεσσοί και τα επιστόμια, που δε 
συναντώνται σε άλλο νεκροταφείο, τουλάχιστον του Ρεθύμνου. Τέλος, 
ξεχωριστό κτέρισμα είναι ένα δισκάριο- ομοίωμα κυμβάλου στη Μουρνέ.  

 

 

                                                            
235 Το  ίδιο συμβαίνει και στους λαξευτούς τάφους των Ματάλων και του Φαλαγκαρίου,  Γαβριλάκη 
2000, σ. 311. 

236 Στο Σφακάκι, στην Αξό, στη Μουρνέ. 

237 Με εξαίρεση έναν λαξευμένο τάφο στο Πικρί που περιείχε χάλκινο κάτοπτρο. 
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IX. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΑΦΩΝ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συγκεντρωμένοι οι τύποι των 
τάφων που απαντώνται σε όλες τις παραπάνω θέσεις, μαζί με τα υλικά δομής 
και τον τρόπο κατασκευής τους. 

i. ΛΑΚΚΟΕΙΔΕΙΣ: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 

 Απλοί238 (απλά ορύγματα ενίοτε ρηχά239, ελλειψοειδές όρυγμα240, 
ορθογώνιο όρυγμα241, φυσικός λάκκος σε κοιλότητα βράχου242) 

 με ημικυκλική λιθοσειρά σε δύο πλευρές243 
 με επένδυση κάθετων πλακών στην περιοχή της κεφαλής244 
 σε δύο επίπεδα και με επίχρισμα από κονίαμα245 

ΚΑΛΥΨΗ: 

 από 2 σαμαρωτά τοποθετημένους επίπεδους λίθους στην περιοχή της 
κεφαλής του νεκρού246 

 από πλάκες247 
 από ημίεργες πέτρες και χώμα248 

ΔΑΠΕΔΟ:  

                                                            
238 Δαβάρας Κ., ΑΔ 33 (1978), σ. 385‐8  

239 Δαβάρας Κ., ΑΔ 33 (1978), σ. 385‐8  

240 Δαβάρας Κ., ΑΔ 33 (1978), σ. 385‐8 

241 Σακελλαράκης Ι., ΑΔ 20 (1965), σ. 565  

242 Μεταξά‐ Τσιποπούλου Ν., ΑΔ 46 (1991), σ. 432  

243 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 563‐567  

244 Αποστολάκου Β., ΑΔ 44 (1989), σ. 461  

245 Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 52 (1997), σ. 1018 κ.ε.  

246 Δαβάρας Κ., ΑΔ 33 (1978), σ. 385‐8  

247Σακελλαράκης Ι., ΑΔ 20 (1965), σ. 565, Ρεθεμιωτάκης Γ.‐ Δημοπούλου Ν., ΑΔ 48 (1993), σ. 463‐6, 
Γεωργακαράκου Μ., ΑΔ 53 (1998), σ. 851‐2, Βασιλάκης Α., ΑΔ 53 (1998), σ. 848, Αλεξίου Στ., ΑΔ 30 
(1975), σ. 340  

248 Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 45 (1990), σ. 443 
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 χώμα 
 στρώμα από χώμα και χαλίκι249 

 

                                                            
249 Γεωργακαράκου Μ., ΑΔ 53 (1998), σ. 852 
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ii. ΛΑΚΚΟΕΙΔΕΙΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΙΣ:  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:  

 όρθια τοποθετημένες κέραμοι και στις στενές πλευρές250 
 χτιστή από πέτρες η μια στενή πλευρά. 3 κέραμοι σε κάθε πλευρά, 1 
στην πλευρά της κεφαλής ενώ στην απέναντι πλευρά 3 μεγάλοι 
θαλάσσιοι ή ποτάμιοι λίθοι στη σειρά251  

 μια ορθογώνια πέτρα κλείνει τη μια στενή πλευρά.252 
 2 κάθετες πλάκες επενδεδυμένες με κεραμίδες στην περιοχή του 
κεφαλιού.253 

 3 ζεύγη στρωτήρων που δημιουργούν αετωματική στέγη254 
 από 2 ή 4 κεραμίδες δίρριχτα τοποθετημένες και στερεωμένες με 
βοτσαλωτούς λίθους255 

 σαμαρωτός. Τμήμα επιγραφής έκλεινε μια πλευρά του256 

ΚΑΛΥΨΗ: 

 σαμαρωτοί257 ή με πλακοειδείς κεραμίδες258. Στις κεραμίδες 
(εσωτερικά κι εξωτερικά) ενίοτε τοποθετούνται αργές πέτρες259 

 με 4 οριζόντια τοποθετημένες κεραμίδες260 

 κέραμοι τοποθετημένοι έτσι ώστε να αφήνουν ακάλυπτα τα πόδια261 

                                                            
250 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 563‐567 

251 Δαβάρας Κ., ΑΔ 33 (1978), σ. 385‐8  

252 Αποστολάκου Β., ΑΔ 43 (1988), σ. 567‐8  

253 Αποστολάκου Β., ΑΔ 44 (1989), σ. 461 

254 Αποστολάκου Β., ΑΔ 53 (1998), σ. 877‐878  

255 Βασιλάκης Α., ΑΔ 53 (1998), σ. 847‐8  

256 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 40 (1985), σ. 301  

257Δαβάρας Κ., ΑΔ 28 (1973), σ. 586, 593, Αποστολάκου Β., ΑΔ 44 (1989), σ. 463, Αποστολάκου Β., ΑΔ 
43 (1988), σ. 567‐568, Σερπετσιδάκη Ι., ΑΔ 46 (1991), σ. 403‐4 

258 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐460  

259 Ηλιόπουλος Θ., ΑΔ 49 (1994), σ. 747, Αποστολάκου Β., ΑΔ 44 (1989), σ. 461, Αποστολάκου Β., ΑΔ 
48  (1993), σ. 496‐8, Αποστολάκου Β., ΑΔ 43  (1988), σ. 567‐568, Δαβάρας Κ.,   ΑΔ 38  (1983), σ. 376, 
Αποστολάκου Β., ΑΔ 52(1997), σ. 1047‐8, Παπαδοπούλου Ε., ΑΔ 50 (1995), σ. 743, Τζεδάκις Ι., ΑΔ 34 
(1979), σ. 393 κ.ε.  

260 Αποστολάκου Β., ΑΔ 52 (1997), σ. 1047‐8 
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 ένας κάθετος στρωτήρας στο κάθετο τοίχωμα στην πλευρά της 
κεφαλής262 

ΔΑΠΕΔΟ:  

 στρωμένο με βότσαλα263 
 χώμα μεταφερμένο στο σημείο ειδικά για την ταφή264 
 στρώση κεραμίδων265 
 άμμος και μικρά βότσαλα266 

 

                                                                                                                                                                          
261 Δαβάρας Κ., ΑΔ 33 (1978), σ. 385‐8, Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 567‐8  

262Δαβάρας Κ.,  ΑΔ 33 (1978), σ. 385‐8 

263 Αποστολάκου Β., ΑΔ 44 (1989), σ. 461 

264 Αποστολάκου Β., ΑΔ 43 (1988), σ. 567‐8  

265 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 34 (1979), σ. 393 κ.ε. 

266 Μανδαλάκη Στ., ΑΔ 51 (1996), σ. 638‐40 



[74] 

 

iii. ΚΤΙΣΤΟΙ ΚΙΒΩΤΙΟΣΧΗΜΟΙ:  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 

 ισόδομο σύστημα267 
 με πωρολιθικές πλάκες (2.35x 0.82μ.)268 ή πλάκες γυψολίθου269 
 με μεγάλες πλάκες αμμουδόπετρας270 ή ψαμμίτη271 
 με μικρούς λίθους και μικρές πλάκες αμμουδόπετρας272 
 με ακατέργαστους ή ημιεργασμένους σχιστόλιθους και συνεκτικό 
κονίαμα273 

 με ορθογώνιους λίθους και συνδετικό κονίαμα. Μικροί αργοί λίθοι και 
κεραμίδες στα κενά. Εσωτερική επένδυση με πωρολιθικές ορθογώνιες 
πλάκες274 

 με αργούς και λαξευμένους λίθους, συνδετικό κονίαμα και τμήματα 
κεραμίδων στα κενά275 

 με αργούς λίθους και κεραμίδες στη μια πλευρά276 
 με μικρές πλακοειδείς πέτρες και τμήματα κεραμίδων277 ή με 
μικρότερες στα κενά και ασβέστη στα εσωτερικά τοιχώματα278 

 με πλίνθους ή κεραμίδες και συνδετικό ασβεστοκονίαμα στη βάση ενώ 
στο ανώτερο τμήμα από πλάκες ή αργούς λίθους279  

 με στρώσεις κεραμίδων και κόκκινου κονιάματος εναλλάξ280 
                                                            
267 Μπάνου Ε., Κρητική Εστία 9 (2002), σ. 307‐314 

268 Δαβάρας Κ., ΑΔ 38  (1983), σ. 376, Αποστολάκου Στ., ΑΔ 40  (1985), σ. 301,  Ιωαννίδου Α., ΑΔ 28 
(1973), σ. 570  

269 Αποστολάκου Β., ΑΔ 52 (1997), σ. 1048‐ 1049 

270Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 567‐8, Αποστολάκου Στ., ΑΔ 50 (1995), σ. 751‐2 

271 Ξανθουδίδης Στ., ΑΔ 1920‐21, σ. 164 

272 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 48 (1993), σ. 495‐6 

273 Μεταξά‐ Τσιποπούλου Ν., ΑΔ 46 (1991), σ. 433, Καραμαλίκη Ν., ΑΔ 53 (1998), σ. 876, Πωλογιώργη 
Μ., ΑΔ 38 (1983), σ. 368 

274 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 53 (1998), σ. 878‐9  

275 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 53 (1998), σ. 879‐80 

276 Παπαδοπούλου Ε., ΑΔ 52 (1997), σ. 1034‐5 

277 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 370 κ.ε. 

278 Μαρκουλάκη Στ., ΑΔ 44 (1989), σ. 454 

279 Μανδαλάκη Στ., ΑΔ 51 (1996), σ. 638‐40 

280 Μανδαλάκη Στ., ΑΔ 52 (1997), σ. 995‐8  
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 με οπτόπλινθους, μικρούς λίθους και ασβεστοκονίαμα281 
 με πήλινες πλίνθους282 
 με σιδερόπετρες283 
 με αργές πέτρες και πλίνθους284 
 με λαξευτούς δόμους που κλείνουν εκφορικά προς τα πάνω.285 
 με εσωτερική ορθομαρμάρωση286  
 με επένδυση από κεραμίδες κι επίχρισμα287 
 με μια ορθογώνια κεραμίδα στη μια στενή πλευρά288 

 αμελές χτίσιμο χωρίς δυτικό τοιχίο ή σπανιότερα χωρίς βόρειο τοιχίο289 

 με ποταμίσιες πέτρες στο ανατολικό τοίχωμα290 

 με πλακοειδείς λίθους και αρχιτεκτονικά μέλη σε β΄ χρήση291 

 με πλίνθους292 

 με συνδυασμό λιθοπλίνθων, πωρολιθικών και κεραμικών πλακών. 
Πλακοειδείς κέραμοι και στο περιχείλωμα293 

 με πλίνθους στις μακριές πλευρές και από μία κέραμο στις στενές294 

 με πωρόλιθο και σειρά αργών λίθων στην άνω πλευρά τους295  
                                                            
281 Βασιλάκης Α., ΑΔ 53 (1998), σ. 847‐8 

282 Γκαλανάκη Κ., ΑΔ 54 (1999), σ. 848‐50  

283 Νινιού‐ Κινδελή 1987, σ. 16‐32 

284 Έργον 1971, σ. 260‐2  

285 Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 52 (1997), σ. 987‐9  

286 Ρεθεμιωτάκης Γ., ΑΔ 40 (1985), σ. 293  

287 ΑΔ 47 (1992), σ. 601‐2, Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 567‐8  

288 Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 47 (1992), σ. 590  

289 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐60  

290 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐60  

291 Παπαδοπούλου Ε., ΑΔ 52 (1997), σ. 1034‐5  

292  Αλεξίου Στ., ΑΔ 23  (1968),  σ. 404, Πλάτων Ν., ΚρΧρ 7  (1953),  σ. 487‐8,  Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 
(1996), σ. 624‐6  

293 Ιωαννίδου Α., ΑΔ 28 (1973), σ. 570  

294 Έργον 1971, σ. 260‐2  
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 με κονίαμα στους αρμούς των πλακών για καλό σφράγισμα296 
 με κόγχες297 (στις μακριές πλευρές298) 
 με γραπτή διακόσμηση ταινιών299 
 Διπλοί300 

ΚΑΛΥΨΗ: 

 από πλάκες301 (αμμουδόπετρας302, ψαμμίτη, πωρολίθου303) που ενίοτε 
συγκρατούνται από σειρά αδούλευτων λίθων304 ή φέρουν μικρές 
πέτρες στα κενά τους.305 Σπάνια οι πλάκες είναι ανάλογες των 
θαλαμοειδών306  

 με μία πωρολιθική και τρεις γυψολιθικές πλάκες. Κονίαμα στα κενά 
τους. Αργοί λίθοι και κεραμίδια συσσωρευμένα πάνω στην κάλυψη307 

 από μικρές ακατέργαστες πέτρες308 
 από σιδερόπετρες309 
 με αδούλευτους λίθους στη δυτική καλυπτήρια πλάκα για τη σήμανση 
του μνημείου.310 

 από κεραμίδες311 
                                                                                                                                                                          
295 Έργον 1971, σ. 260‐2  

296 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 567‐8 

297 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52 (1997), σ. 1048‐9, Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6, ΑΔ 52 (1997), 
σ. 987‐9, Γκαλανάκη Κ., ΑΔ 54 (1999), σ. 848‐50  

298 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 23 (1968), σ. 419  

299 Μπάνου Ε., Κρητική Εστία 9 (2002), σ. 307‐314  

300 ΑΔ 47 (1992), σ. 601‐2, Έργον 1971, σ. 260‐2  

301 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 563‐567, Αποστολάκου Β., ΑΔ 44 (1989), σ. 461  

302 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 48 (1993), σ. 495‐6  

303 Ιωαννίδου Α., ΑΔ 28 (1973), σ. 570  

304 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 37 (1982), σ. 384‐5  

305 Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 47 (1992), σ. 590  

306 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 370 κ.ε.  

307 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 53 (1998), σ. 879‐90  

308 Γαβριλάκη‐ Νικολούδη Ε., ΑΔ 43 (1988), σ. 557‐8  

309 Νινιού‐ Κινδελή 1987, σ. 16‐32 

310 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐60  
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 από πήλινη πλάκα312 
 από βότσαλα, αργούς λίθους κι ασβεστοκονίαμα313 
 από αργούς λίθους και άσπρο κονίαμα314 

ΔΑΠΕΔΟ: 

 σπάνια με έξαρμα ή κοίλανση315 
 από ενιαία αμμουδόπετρα με λαξευμένο το περίγραμμα ανθρώπινου 
σώματος316 

 από 4 πλάκες γυψόλιθου317  
 κρύπτη στο δάπεδο από γυψολιθικές πλάκες. Τμήμα κεράμου ίσως 
στην κάλυψη της.318 

 από λεπτό στρώμα πρασινωπού χώματος319 
 με επίστρωση από βότσαλα, ποταμίσιες πέτρες ή χαλίκια320 
 από πήλινες321  ή πλίνθινες322 πλάκες  
 από διάτρητες πλάκες323 
 από άμμο και μικρά βότσαλα324 

                                                                                                                                                                          
311  Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52  (1997),  σ. 1048‐1049,  Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 47  (1992),  σ. 590, 
Νινιού‐ Κινδελή Β., Δροσίνου Π., Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Β., Μαρκουλάκη Στ., ΑΔ 48 (1993), σ. 475‐8  

312 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐60  

313 Μανδαλάκη Στ., ΑΔ 51 (1996), σ. 638‐40  

314 Μανδαλάκη Στ., ΑΔ 52 (1997), σ. 995‐8  

315 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐60  

316 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 568‐70  

317 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 53 (1998), σ. 878‐9  

318 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52 (1997), σ. 1048‐9  

319 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐60  

320 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐60  

321 Πλάτων Ν., ΚρΧρ 10 (1956), σ. 420‐1  

322 Πλάτων Ν., ΚρΧρ 6 (1952), σ. 480‐1  

323 Ρεθεμιωτάκης Γ., ΑΔ 40 (1985), σ. 293 

324 Μανδαλάκη Στ., ΑΔ 51 (1996), σ. 638‐40  
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iv. ΚΤΙΣΤΟΙ ΘΑΛΑΜΩΤΟΙ: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:  

 υπέργειοι, υπόγειοι325 και ημιυπέργειοι326, μονόχωροι ή δίχωροι327, με 
προθάλαμο328 

 ορθογώνιο σχήμα με θολωτή στέγη329 που μπορεί να είναι 
πετρόχτιστη330 ή πετρόχτιστη με κονίαμα331 ή πλινθόκτιστη με 
κονίαμα332. Επίσης, και δίρριχτη στέγη εξωτερικά κι επίπεδη 
εξωτερικά333 ή θολωτή εξωτερικά και επίπεδη εσωτερικά334. Ύπαρξη 
κεράμων στη στέγη.335 Στεγανοποίηση οροφής με παχύ 
ασβεστοκονίαμα με μικρές πέτρες κι από πάνω χυτό κοκκινόχωμα.336 

 Ψευδοϊσόδομο σύστημα337  
 χτίσιμο με αργές πέτρες και πλίνθους338 ή αποκλειστικά με πλίνθους339. 
Συνδυασμός και με ασβέστη.340  Ενίοτε χτίσιμο  με λίθους και 
ασβεστοκονίαμα στο κάτω τμήμα.341 

                                                            
325 Βασιλάκης 2000, σ. 701, Ξανθουδίδης Στ., ΑΔ 1920‐1, σ. 165, Πλάτων Ν., ΚρΧρ 11 (1957), σ. 334, 
Λεμπέση  Αγγ., ΠΑΕ 1969,  σ.  241‐6,  Σερπετσιδάκη  Ι., ΑΔ  46  (1991),  σ.  403‐4,  Βασιλάκης  Α., ΑΔ 52 
(1997), σ. 999  

326 Μαζωνάκη‐ Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 46 (1991), σ. 391‐5  
327 Ξανθουδίδης Στ., ΑΔ 1920‐1, σ. 165  

328 Ιωαννίδου‐ Καρέτσου Α., ΑΔ 1973‐4, σ. 889‐5  

329  Συνδυασμός  ακόμη  και  με  θηκοειδή  τάφο  στο  δάπεδο  του  Αλεξίου  Στ., ΑΔ  18  (1963),  σ.  315, 
Πλάτων Ν., ΚρΧρ 11 (1957), σ. 334, Σερπετσιδάκη Ι., ΑΔ 46 (1991), σ. 403‐4  

330 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 34 (1979) σ. 393 κ. ε., Λεμπέση Αγγ., ΠΑΕ 1969, σ. 241‐6 

331 Σερπετσιδάκη Ι., ΑΔ 46 (1991), σ. 403‐4 

332 Νινιού‐ Κινδελή Β., Δροσίνου Π., Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Β., Μαρκουλάκη Στ ΑΔ 48 (1993), σ. 475, 
478  

333 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 34 (1979) σ. 393 κ. ε.  

334 Taramelli 1902, σ. 159‐165 

335 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52 (1997), σ. 1048‐1049  

336 Βασιλάκης Α., ΑΔ 52 (1997), σ. 999  

337 Σερπετσιδάκη Ι., ΑΔ 46 (1991), σ. 403‐4  

338 Έργον 1971, σ. 260‐2 

339 Taramelli 1902,  σ. 159‐165 

340 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ. ε.  
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 εξωτερικό χτίσιμο με μικρές πέτρες και κονίαμα ως συνδετικό υλικό 342  
 χτίσιμο από ξεστούς κυβόλιθους343 ή ξεστούς πωρόλιθους και 
οπτόπλινθους344 

 ύπαρξη ποδίου επενδυμένου με γυψόλιθο345 
 παραστάδες χτισμένες με πελεκητές πέτρες346 ή επενδυμένες με 
γυψόλιθο347 

 επένδυση τοίχων με γυψολιθικές πλάκες348 
 επίχρισμα με κονίαμα στους εσωτερικούς τοίχους349 ή εσωτερική 
επένδυση από μαρμάρινα πλακίδια.350 

 υπέρθυρο351 (ενίοτε με επένδυση γυψολίθου352) 
 κυβόλιθος σαν σκαλοπάτι στην είσοδο353 ή βαθμιδωτή είσοδος354 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 μικρού μήκους δρόμος355 ενίοτε με βαθμίδες356 ενίοτε κατωφερικός357 

                                                                                                                                                                          
341 Νινιού‐ Κινδελή Β., Δροσίνου Π., Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Β., Μαρκουλάκη Στ ΑΔ 48 (1993), σ. 475, 
478  

342 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52 (1997), σ. 1048‐1049  

343 Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6 

344 Ξανθουδίδης Στ., ΑΔ 1920‐1, σ. 165  

345 Βασιλάκης Α., ΑΔ 52 (1997), σ. 999  

346 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 34 (1979) σ. 393 κ. ε., Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6 

347 Βασιλάκης Α., ΑΔ 52 (1997), σ. 999  

348 Λεμπέση Αγγ., ΠΑΕ 1969, σ. 241‐6  

349 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ. ε. 
350 Νινιού‐ Κινδελή Β., Δροσίνου Π., Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Β., Μαρκουλάκη Στ ΑΔ 48 (1993), σ. 475, 
478  

351 Ξανθουδίδης Στ., ΑΔ 1920‐1, σ. 165  

352 Βασιλάκης Α., ΑΔ 52 (1997), σ. 999  

353 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52 (1997), σ. 1048‐1049  

354 Πλάτων Ν., ΚρΧρ 11 (1957), σ. 334  

355 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ. ε.  

356 ΑΔ 17 (1961/2), σ. 296  

357 Μαζωνάκη‐ Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 46 (1991), σ. 391‐5  
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 θρανία στις στενές πλευρές κτιστά κι επιχρισμένα με κουρασάνι358, 
κατασκευασμένα από κεραμίδες και κονίαμα359  ή   μεμονωμένα στη 
γωνία με άνω επιφάνεια καλυμμένη με τετράγωνες πλίνθους360. Τα 
θρανία ενίοτε εδράζονται σε πελεκητές πέτρες και κτιστούς 
τετράγωνους πεσσίσκους.361  

 αρκοσόλια362 ενίοτε πλινθόκτιστα363 ή κτιστές ορθογώνιες κόγχες364. Η 
τοποθέτηση τους γίνεται και στις στενές και στις μακριές πλευρές365. 
Επίσης, ύπαρξη και τετράγωνης πλίνθινης θυρίδας στον ένα τοίχο.366 
Ύπαρξη και ανά μιας ορθογώνιας κόγχης με κονίαμα κάτω από το 
δάπεδο του κάθε αρκοσολίου.367  Πλάκες ενίοτε καλύπτουν τις 
θήκες.368 

 παράλληλα με τα θρανία ύπαρξη και ορθογώνιων ταφικών θηκών ως 
οστεοφυλάκια εν μέρει κτιστών ή από κεραμίδες και κονίαμα ή από 
πλίνθους και ασβέστη.369 Κάλυψη με πλάκα.370  

 και κατασκευή από κονίαμα για την απόθεση του νεκρού371  
 πέτρινο πεζούλι περιμετρικά των τοίχων372 ή γυψολιθικό πεζούλι στο 
σημείο μετάβασης από τους κάθετους τοίχους στην καμάρα373 

                                                            
358 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ. ε.  

359 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ. ε.  

360 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ. ε.  

361 Βασιλάκης 2000, σ. 701  

362 Αλεξίου Στ., ΑΔ 18 (1963), σ. 315, Ιωαννίδου‐ Καρέτσου Α., ΑΔ 1973‐4, σ. 889‐95  

363 Σερπετσιδάκη Ι., ΑΔ 46 (1991), σ. 403‐4  

364 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 34 (1979) σ. 393 κ. ε., Ξανθουδίδης Στ., ΑΔ 1920‐1, σ. 165  

365 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ. ε.  

366 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52 (1997), σ. 1048‐9  

367 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ. ε.  

368 Μαζωνάκη‐ Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 46 (1991), σ. 391‐5 

369 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ. ε.  

370 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ. ε. 

371 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 34 (1979) σ. 393 κ. ε.  

372 Βασιλάκης 2000, σ. 701  

373 Βασιλάκης Α., ΑΔ 52 (1997), σ. 999  
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 δάπεδο στρωμένο με ασβεστοκονίαμα- κουρασάνι-χαλίκια374 ή από 
χώμα375 ή από χτυπητό χώμα και βότσαλα/ χαλίκια376 ή επιχρισμένο με 
κονίαμα377 ή με πλίνθους και κονίαμα378 ή επενδυμένο με 
γυψόλιθους379. Στο δάπεδο ύπαρξη κιβωτιόσχημου τάφου.380 

 λάκκος (σε μια γωνία)381 του δαπέδου  
 η είσοδος φράσσεται με πλάκα382 ή πλάκες383  
 κινητό θυρόφυλλο από γυψόλιθο384 

 

   
 

 

 

 

 

                                                            
374 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 34 (1979) σ. 393 κ. ε. 

375 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 34 (1979) σ. 393 κ. ε., Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ. ε. 

376 Σερπετσιδάκη Ι., ΑΔ 46 (1991), σ. 403‐4  

377 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ. ε.  
378 Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399 κ. ε.  

379 Βασιλάκης Α., ΑΔ 52 (1997), σ. 999  

380 Αποστολάκου Στ., ΑΔ 52 (1997), σ. 1048‐1049  

381Τζεδάκις Ι.,  ΑΔ 34 (1979) σ. 393 κ. ε. 

382 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 34 (1979) σ. 393 κ. ε.  

383 Πλάτων Ν., ΚρΧρ 11 (1957), σ. 334  

384 Βασιλάκης Α., ΑΔ 52 (1997), σ. 999  
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v. ΛΑΞΕΥΤΟΙ ΘΑΛΑΜΩΤΟΙ: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:   

 υπέργειοι και υπόγειοι385 
 ύπαρξη μεμονωμένου ορθογώνιου, τετράγωνου, στραυροειδούς386 ή 
τραπεζιόσχημου387 ή με στρογγυλευμένες γωνίες388 ταφικού θαλάμου ή 
και ενός ή περισσότερων τετράγωνων ή επιμήκων προθαλάμων που 
επικοινωνούν μεταξύ τους με εισόδους.389 Ο θάλαμος με καμαρωτή390  
ή επίπεδη391 οροφή είναι σχήματος ορθογωνίου, τετραγώνου,392 ή 
κόλουρης πυραμίδας393 ή ακόμα και ορθογωνίου προς τετράγωνο394. Ο 
προθάλαμος παρατηρείται και σε κυκλικό σχήμα.395 Η οροφή μπορεί 
να είναι κτιστή με ανακουφιστικό τρίγωνο.396    

 παραστάδες397 πωρολιθικές398 ή με λαξευτές πέτρες399 
 επίχρισμα με κονίαμα στα τοιχώματα.400  
 οπές στα τοιχώματα για ανάρτηση κτερισμάτων401 

                                                            
385 Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 43 (1988), σ. 549 κ.ε. 

386 Βασιλάκης Α., ΑΔ 40 (1985), σ. 295  

387 Αλεξίου Στ., ΑΔ 21 (1966), σ. 408  

388 Αλεξίου Στ., ΑΔ 21 (1966), σ. 408  

389 Νινιού‐ Κινδελή Β., Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., Μαρκουλάκη Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 545, Τζεδάκις Ι., 
ΑΔ 33 (1978), σ. 370 κ.ε., Δροσίνου Π., Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 47 (1992), σ. 574, Γαβριλάκη 2000, σ. 
302‐312, Ν. Πλάτων, ΚρΧρ 6 (1952), σ. 477‐8, Χατζή‐ Βαλλιάνου 1995 

390 Χατζή‐ Βαλλιάνου 1995 

391 Ξανθουδίδης Στ., ΑΔ 1918, σ. 18‐9, Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 43  (1988), σ. 538‐41, Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 44 
(1989), σ. 437‐8  

392  Νινιού‐  Κινδελή  Β.,  Ανδρεαδάκη‐  Βλαζάκη  Μ.,  Μαρκουλάκη  Στ.,  ΑΔ  43  (1988),  σ.  545, 
Ξανθουδίδης Στ., ΑΔ 1918, σ. 18‐9, Carington Smith J., ΑΔ 32 (1977), σ. 317, Χατζή‐ Βαλλιάνου 1995 

393 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 370 κ.ε.  

394 Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 53 (1998), σ. 860  
395 Ιωαννίδου‐ Καρέτσου Α., ΑΔ 31 (1976), σ. 358‐9  

396 Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 47 (1992), σ. 577 κ.ε. 

397 Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 52 (1997), σ. 1018 κ. ε. 

398 Αλεξίου Στ., ΑΔ 21 (1966), σ. 408  

399 Δροσίνου Π., Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 47 (1992), σ. 574    

400 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 370 κ.ε., Δροσίνου Π., Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 47 (1992), σ. 574  
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 ύπαρξη υπερθύρου402 
 ύπαρξη ψευδοπαράθυρου403 
 ενίοτε συνδυασμός με κλίμακες στο θάλαμο.404  
 βαθμιδωτή είσοδος405 
 στέγαση με πλάκες406  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 ύπαρξη δρόμου407 ενίοτε κατηφορικού408 ή με σκαλοπάτια409 ή εν 
μέρει κτιστού κι εν μέρει λαξευτού410 

 λαξευμένα ή κτιστά θρανία/ κλίνες κατά μήκος των πλευρών (ενίοτε 
και στις 3 πλευρές)411. Θρανία και εξωτερικά της εισόδου412. Λαξευτό 
μαξιλάρι.413 

 κτιστές ή λαξευτές λάρνακες για την εναπόθεση των νεκρών414 
 τετράπλευρου ή ημικυκλικού σχήματος κόγχες στους τοίχους415 ή μέσα 
στα αρκοσόλια,416 λαξευμένες417 ή κτιστές418 που ενίοτε φράσσονται με 
πλάκες419 

                                                                                                                                                                          
401 Χατζή‐ Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 45 (1990), σ. 423‐7  

402 Δροσίνου Π., Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 47 (1992), σ. 574   

403 Χατζή‐ Βαλλιάνου 1995 

404 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 52 (1997), σ. 1032  

405 Λεμπέση Αγγ., ΠΑΕ 1969, σ. 246‐8  

406 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 370 κ.ε., Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 43 (1988), σ. 549 κ.ε. 

407 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 370 κ.ε., Νινιού‐ Κινδελή Β., Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., Μαρκουλάκη 
Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 545, Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 43 (1988), σ. 549 κ.ε., Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 
47 (1992), σ. 577 κ.ε., Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 52 (1997), σ. 1018 κ. ε., Carington Smith 1982    

408 Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 53 (1998), σ. 860  
409 Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 43 (1988), σ. 549 κ.ε., Αλεξίου Στ., ΚρΧρ 23 (1971), σ. 494  

410 Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 47 (1992), σ. 577 κ.ε.  

411  Τζεδάκις  Ι., ΑΔ  33  (1978),  σ.  370  κ.ε.,  Δροσίνου  Π.,  Νινιού‐  Κινδελή  Β., ΑΔ  47  (1992),  σ.  574, 
Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 53 (1998), σ. 860, Ξανθουδίδης Στ.,  1918, σ. 18‐9 
412Αλεξίου Στ., ΚρΧρ 23 (1971), σ. 494  

413 Αλεξίου Στ., ΚρΧρ 23 (1971), σ. 494, Carington Smith 1982, Χατζή‐ Βαλλιάνου 1995  

414 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 52 (1997), σ. 1032  

415 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 52 (1997), σ. 1032, Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 43 (1988), σ. 549 κ.ε. 

416 Χατζή‐ Βαλλιάνου 1995 

417 Χατζή‐ Βαλλιάνου 1995, Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 44 (1989), σ. 437‐8  
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 πλάκες ή ξύλινες θύρες επενδυμένες με φύλλο μολύβδου 
τοποθετούνταν στις εισόδους420 ή φράγμα από λίθους421 

 πήλινες ή λίθινες πλάκες ή κεραμίδες  για την κάλυψη των νεκρών.422 
 δάπεδο πλακόστρωτο423 
 λάκκοι424/ κρύπτες στο δάπεδο425 (στο κέντρο, έκκεντρα,426 σε όλο το 
εύρος427) που ενίοτε καλύπτονται με πήλινες ή λίθινες428 πλάκες,429 
στερεωμένες ενίοτε με κονίαμα.430 Οι λάκκοι φέρουν και 
περιχείλωμα431 ή προσκέφαλο432 

 λαξευμένο αυλάκι στο δάπεδο με βαθύνσεις433 ή ορθογώνια θήκη ως 
αποστραγγιστικό φρέαρ434 

                                                                                                                                                                          
418 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 370 κ.ε.  

419 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 370 κ.ε.  

420 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 52 (1997), σ. 1032, Τζεδάκις  Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 370 κ.ε., Δροσίνου Π., Νινιού‐ 
Κινδελή Β., ΑΔ 47 (1992), σ. 574, Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 53 (1998), σ. 860, Αλεξίου Στ., ΑΔ 17 
(1961/2), σ. 299  
421 Δροσίνου Π., Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 47 (1992), σ. 574  

422 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 52 (1997), σ. 1032  

423Ιωαννίδου‐ Καρέτσου Α., ΑΔ 31 (1976), σ. 358‐9 

424 Νινιού‐ Κινδελή Β., Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., Μαρκουλάκη Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 545, Ιωαννίδου‐ 
Καρέτσου Α., ΑΔ 31  (1976),  σ. 358‐9, Carington Smith  J., ΑΔ 32  (1977),  σ. 317,  Αλεξίου  Στ., ΑΔ 21 
(1966), σ. 408, Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 43 (1988), σ. 538‐41  

425 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 52 (1997), σ. 1032, Ξανθουδίδης Στ., ΑΔ 1918, σ. 18‐9 

426 Αλεξίου Στ., ΚρΧρ 23 (1971), σ. 494  

427 Χατζή‐ Βαλλιάνου 1995 

428 Χατζή‐ Βαλλιάνου 1995, ΑΔ 43 (1988), σ. 538‐41  

429 Τζεδάκις Ι., ΑΔ 33 (1978), σ. 370 κ.ε., Γαβριλάκη 2000, σ. 302‐312 

430 Χατζή‐ Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 45 (1990), σ. 423‐7  

431 Χατζή‐ Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 45 (1990), σ. 423‐7  

432 Χατζή‐ Βαλλιάνου Δ., ΑΔ 45 (1990), σ. 423‐7  

433 Ιωαννίδου‐ Καρέτσου Α., ΑΔ 31 (1976), σ. 358‐9  

434 Carington Smith 1982 
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vi. ΙΔΙΟΤΥΠΙΕΣ: 
 2 πλευρές χτιστές (με πέτρες και ασβέστη) και 2 πλευρές λαξευτές στο 
βράχο (2.25 x0.108 μ.)435 

 θεμέλια από λίθους πάνω στα οποία τοποθετήθηκαν 10 κέραμοι. 
Κάλυψη με πλάκες σιδερόπετρας ή αμμουδόπετρας.436    

 Υπόγειος κτιστός δίλοβος με ακάλυπτο δρόμο. Περιλαμβάνει δύο 
παράλληλες ορθογώνιες καμαροσκεπείς θήκες κατασκευασμένες από 
οπτοπλίνθους. Στεγάζονται υπό ενιαία επίπεδη στέγη από 
ασβεστοκονίαμα κι αργούς λίθους και φράσσονται με πλάκες.437 

 

vii. ΑΓΓΕΙΑ: 
 ΑΜΦΟΡΕΑΣ438 (ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΣΑΝ ΠΩΜΑ439) 
 ΜΕΛΑΜΒΑΦΗΣ ΤΕΦΡΟΔΟΧΟΣ ΚΑΛΠΗ440 
 ΚΑΛΠΗ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ441 
 ΑΓΓΕΙΟ συντηρημένο με μολύβδινους συνδέσμους442 

 

viii. ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ: 443 
 Με σαμαρωτό κάλυμμα444 

 

                                                            
435 Δαβάρας Κ., ΑΔ 33 (1978), σ. 385‐8  

436 Αλεξίου Στ., ΚρΧρ 19 (1965), σ. 287  

437 Λεμπέση Αγγ., ΑΔ 28 (1973), σ. 568‐70  

438Πωλογιώργη Μ., ΑΔ 36 (1981), σ. 399, Νινιού‐ Κινδελή Β., Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., Μαρκουλάκη 
Στ., ΑΔ 43 (1988), σ. 545, Νινιού‐ Κινδελή Β., ΑΔ 45 (1990), σ. 440 κ.ε., Δροσίνου Π., Νινιού‐ Κινδελή 
Β., ΑΔ 47 (1992), σ. 574 κ. ε., Βασιλάκης Α., ΑΔ 52 (1997), σ. 999  

439 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐60  

440 Έργον 1964, σ. 151  

441 Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6  

442 Γαβριλάκη Ε., ΑΔ 44 (1989), σ. 456‐460  

443 Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6  

444 Δαβάρας Κ., ΑΔ 29 (1973‐4), σ. 933  
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X. ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Στην αρχαιότητα εκτός από την περιποίηση του σώματος του νεκρού, 
τον θρήνο, τα νεκρόδειπνα, τις σπονδές, τις χοές και το στολισμό του τάφου, 
οι πενθούντες δεν παρέλειπαν κατά την ώρα της ταφής του εκλιπόντος να 
προσφέρουν ποικίλα και διαφορετικής χρήσης αντικείμενα. Ίσως πίστευαν 
ότι διευκόλυναν, ευχαριστούσαν ή ψυχαγωγούσαν το νεκρό τους.445  

Από τα στοιχεία που προέκυψαν από την παρουσίαση των τάφων, τα 
κτερίσματα που βρέθηκαν τους κρητικούς τάφους της ρωμαϊκής περιόδου 
παρουσιάζουν ομοιομορφία στην τυπολογία. Απαραίτητα ήταν τα αγγεία 
κυρίως από πηλό, αν και μαρτυρούνται και αγγεία από μέταλλα ή γυαλί. 
Μεγάλη δημοτικότητα έχουν οι αμφορείς,446 οι οινοχόες, οι πρόχοι, τα 
κύπελλα. (εικ. 117, 118) Πολύ συνηθισμένα και αναγκαία ήταν φυσικά και τα 
μυροδοχεία, που απαντούν τόσο σε γυναικείους όσο και σε ανδρικούς, αλλά 
και σε παιδικούς τάφους. Είναι κατασκευασμένα από πηλό και γυαλί και πέρα 
από την απλή μορφή του φιαλιδίου, μαρτυρούνται και σε πιο περίτεχνη, όπως 
σε μορφή πτηνού ή ανάγλυφου σταφυλιού κ.ά.447 ενώ ως πολυτελέστερα 
μυροδοχεία χρησιμοποιήθηκαν και το αλάβαστρο448, ο αρύβαλλος, η οινοχόη 

                                                            
445 Αρκετές πληροφορίες για τις αντιλήψεις των πενθούντων, αν και με καυστικό ύφος, μας δίνει ο 
Λουκιανός, Λουκιαν. Νεκρικοί Διάλογοι, Θεσσαλονίκη 1932. 

446 Τέτοια αγγεία χρησίμευσαν για την αποθήκευση και μεταφορά κρασιού κι ελαιολάδου αλλά και 
ελιών,  παστών  ψαριών,  αποξηραμένων  φρούτων  κ.  ά.  Γενικά,  τοποθετήθηκαν  και  σε  τάφους  της 
Μεσογείου  γεμάτοι  με  το  περιεχόμενο  τους  ή  ως  ταφικά  αγγεία  με  ενταφιασμό  ή  τέφρα  και 
κτερίσματα στο εσωτερικό τους, Callender 1965, σ. 25‐41. Το περιεχόμενο των κλειστών αγγείων που 
ήταν  υγρό  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  σαν  προσφορά  προς  το  νεκρό,  Δαβάρας  1985,  σ.  139, 
Callender 1965, σ. 25, Kurtz ‐ Boardman 1994, σ. 193‐4. 

447 Θεωρούνταν δακρυδόχοι (lacrimaria) λόγω της έντονης παρουσίας τους στους τάφους. Πίστευαν 
δηλαδή  ότι  οι  συγγενείς  του  νεκρού φύλασσαν  τα  δάκρυα  τους  σ’  αυτά  πριν  τοποθετηθούν  στον 
τάφο, Thompson 1934, σ. 473. Άλλοι όροι γι’ αυτά είναι το άλειπτρο (unguentarium) ή βαλσαμάριο 
(balsamarium) που αποδίδουν ορθά τη χρήση τους, Δαβάρας 1985, σ. 160‐1. Σ’ αυτά αποθηκεύονταν 
και μεταφέρονταν τα αρώματα που έρχονταν από την Ανατολή και χρησίμευαν για την καθημερινή 
περιποίηση  του  σώματος  αλλά  και  για  την  φροντίδα  του  νεκρού,  Thompson  1934,  σ.  473.  Στον 
αντιπροσωπευτικό  θαλαμοειδή  τάφο  της  Μοναστηριακής  Κεφάλας  ένα  μυροδοχείο  με  σφαιρικό 
σώμα  περιείχε  καλλυντική  σκόνη  (κόκκινη  ώχρα).  Μυροδοχεία  με  σφαιρικό  σώμα  και  σχήματος 
πτηνού,  όλα  χωρίς  στόμιο,  θεωρούνται  ότι  περιείχαν  τέτοια  σκόνη,  η  οποία  για  να  αφαιρεθεί, 
έπρεπε να σπάσει  το αγγείο, Carington Smith 1982,  σ. 268‐272.  Σε αναλύσεις άλλων μυροδοχείων 
ρωμαϊκής  περιόδου  έχει  εντοπιστεί  αντίστοιχη  σκόνη  αλλά  και  ίχνη  κρασιού  αναμεμειγμένου  με 
ρητινώδη ουσία, ό. π., σ. 293. 

448 Το αλάβαστρο ήταν συνηθισμένος τύπος μυροδοχείου. Κατασκευαζόταν από αλάβαστρο, γυαλί, 
πηλό και φαγεντιανή. Για τη χρήση του αλαβάστρου σαν κατασκευαστικό υλικό, βλ. Καρέτσου 2000, 
σ. 419.  
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και ο αμφορίσκος από γυαλί.449 (εικ. 119, 120, 121, 122) Η παρουσία μεγάλου 
αριθμού μυροδοχείων στους τάφους υπαγορεύεται από τη συνήθεια να 
προσφέρουν λάδι κατά και μετά την ταφή. Προορίζονταν δηλαδή για την 
επάλειψη του νεκρού με αρωματικά έλαια.450 Πολύ συχνοί όμως είναι και οι 
λύχνοι, που ανήκαν στα πιο αναγκαία μέσα φωτισμού της αρχαιότητος. Στα 
ρωμαϊκά χρόνια η παρουσία των λύχνων σε τάφους είναι πολύ έντονη,451 όπως 
διαπιστώθηκε και παραπάνω. Η χρήση των λύχνων στην ταφική διαδικασία 
κρινόταν απαραίτητη, αφενός γιατί οι ταφές έπρεπε να γίνουν πριν ανατείλει 
ο ήλιος κι αφετέρου γιατί θεωρούνταν ότι συνόδευαν συμβολικά το νεκρό, 
αφού επικρατούσε η αντίληψη ότι αυτός χρειαζόταν φως κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού του.452 (εικ. 123) Αναγκαία ήταν η παρουσία και των νομισμάτων 

                                                            
449 Για τις επιρροές και τα κέντρα παραγωγής τέτοιων αγγείων που διακοσμούνται με χρωματισμένα 
νήματα γυαλιού, βλ. Καρέτσου 2000, σ. 417‐8. Επίσης, για περισσότερα σχήματα μυροδοχείων, βλ. 
Carington Smith 1982. 

450 Kurtz ‐ Boardman 1994, σ. 198. Τα μυροδοχεία από γυαλί έγιναν πιο συχνά κατά το β’ μισό του 1ου 
αι. μ.Χ., Carington Smith 1982, σ. 274. Μάλιστα θεωρείται ότι ήταν πολύ φτηνό υλικό με αποτέλεσμα 
να εκτοπίσει τον πηλό, Δαβάρας 1985, σ. 162. Το γυαλί θεωρήθηκε ως το καλύτερο υλικό φύλαξης 
του  αρώματος  γιατί  πέραν  του  ότι  ήταν άοσμο,  δεν  επέτρεπε  να  εξατμίζεται  το  περιεχόμενο  του. 
Παράλληλα,  ο  στενός  και  ψηλός  λαιμός  ήταν  πρακτικός  γιατί  εμπόδιζε  τη  γρήγορη  εξάτμιση  και 
έκχυση του λίγου αλλά πολύτιμου περιεχομένου, Δαβάρας 1985, σ. 161. Κάποια θεωρούνται τοπικής 
παραγωγής,  π.χ.  στον  θαλαμωτό  τάφο  της  Μοναστηριακής  Κεφάλας.  Εργαστήριο  παραγωγής 
γυαλιού  πιστεύεται  ότι  υπήρχε  στη  Δ.  Κρήτη,  ό.  π.,  σ.  161.  Από  κάποιους  είναι  αμφισβητήσιμο, 
Ανδρεδάκη‐ Βλαζάκη, Νινιού‐ Κινδελή 2006, σ. 51‐4. Επίσης, εργαστήριο υαλουργίας ίσως να υπήρχε 
και στην Λατώ λόγω της παρουσίας πολλών και καλής ποιότητας γυάλινων αγγείων στους ρωμαϊκούς 
τάφους του Αγίου Νικολάου, Δαβάρας 1985, σ. 210‐1. Πολλά γυάλινα αγγεία από τον θαλαμοειδή 
τάφο  της  Μοναστηριακής  Κεφάλας  θεωρούνται  εισηγμένα.  Κυρίως  είναι  δυτικής  καταγωγής  (Β. 
Ιταλίας).  Ωστόσο  κάποια  είναι  και  ανατολικής,  π.χ.  από  τη  Συρία.  Τα  πτηνόμορφα  μυροδοχεία 
κατασκευάζονταν  στη  Β.  Ιταλία,  Carington  Smith  1982,  σ.  268‐272,  280.  Για  την  τυπολογία  σε 
εξάρτηση με τη λειτουργία των μυροδοχείων, όπως π.χ. ότι ο σωληνοειδής τύπος ήταν κατάλληλος 
για μεταφορά και συσκευασία, βλ. Δαβάρας 1985, σ. 161, υποσ. 76. Για την καταγωγή του τύπου του 
μυροδοχείου από την Ανατολή, βλ. Thompson 1934, σ. 472‐ 474. 

451  Ήταν  απαραίτητα  αντικείμενα  μιας  οικοσκευής.  Πέρα  από  το  φωτισμό  ποικίλων  χώρων 
εσωτερικών  κι  εξωτερικών  (οικιών,  ιερών,  θερμών),  εκτός  από  τη  χρήση  τους  σε  καθαρτήριες  ή 
νυχτερινές θρησκευτικές τελετές, σε μαντικές και μαγικές τελετουργίες, συνδέθηκαν φυσικά και με 
τις  ταφικές  πρακτικές, Forbes 1966, 152‐171, Pauly‐Wissowa, Realencyclopaidie,  λ.  lampen.  Λύχνοι 
εντός  τάφων  μαρτυρούνται  ήδη  από  τη  μινωική  και  μυκηναϊκή  περίοδο.  Στα  ρωμαϊκά  χρόνια, 
λυχνάρια πάνω στους τάφους άναβαν κατά τη διάρκεια των Καλενδών ή και κατά την έναρξη ενός 
νέου  μήνα.  Επίσης,  λύχνοι  φώτιζαν  την  οικία  του  νεκρού  κατά  την  πρόθεση  του  σύμφωνα  με 
ρωμαϊκό έθιμο, Pauly‐Wissowa, Realencyclopaidie, ό.π. 

452 Πάπυρος Larousse Britannica λ. λυχνοκαϊα, Πετρόπουλος 1999, σ. 137, Santoro 1983, 229‐30, 235, 
Kurtz  ‐ Boardman 1994, σ. 199. Την  ίδια αντίληψη είχαν και οι Αιγύπτιοι που πίστευαν ότι  το φως 
σκόρπιζε τις δυνάμεις του σκότους που απειλούσαν το σώμα, παρέχοντας έτσι στο νεκρό ευημερία 
και προστασία. Πάντως, η προστασία του σώματος και η ανακούφιση της ψυχής ήταν κοινή πίστη 
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στους τάφους που χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή του Χάροντα και το 
εύκολο έτσι πέρασμα του νεκρού στον άλλο κόσμο. Ωστόσο, η  μεμονωμένη 
ύπαρξη πλήθους νομισμάτων σε τάφο ίσως δηλώνει ότι λειτούργησαν και 
απλώς ως δώρο προς το νεκρό.453  

Εκτός από τα παραπάνω, οι συγγενείς των νεκρών φρόντιζαν να μην 
αφήσουν τους αγαπημένους τους αστόλιστους για το μεγάλο τους ταξίδι. Τους 
φορούσαν λοιπόν τα αγαπημένα και πολύτιμα κοσμήματα τους από χρυσό, το 
κατεξοχήν μέταλλο- σύμβολο της αιωνιότητας και της ζωής μετά το θάνατο,454 
από άργυρο ή και χαλκό, από φαγεντιανή και γυαλί. (εικ. 124) Από το σύνολο 
των κοσμημάτων,455 που εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα στους τάφους της 
Κρήτης, αρκετά έντονη είναι η παρουσία των δαχτυλιδιών, με ή χωρίς 
δαχτυλιόλιθους.456 Αυτό άλλωστε παρατηρείται γενικά κατά τα ρωμαϊκά 
χρόνια. Η ευρεία διάδοση των δαχτυλιδιών και δη των χρυσών δικαιολογείται, 
καθώς αρχικά τουλάχιστον, θεωρούνταν σύμβολα των στρατιωτικών και των 
ευγενών (nobili). Ο λαός φορούσε ασημένια δαχτυλίδια. Πάντως τότε, έγινε 
μόδα της εποχής ο καθαρά διακοσμητικός χαρακτήρας τους και οι άντρες να 
φορούν μεγάλο αριθμό δαχτυλιδιών, πολλά από τα οποία έφεραν ένθετους 
πολύτιμους λίθους ή νομίσματα με το αυτοκρατορικό πορτρέτο.457 Στους 

                                                                                                                                                                          
στον  ελληνορωμαϊκό  κόσμο.  Στα  χριστιανικά  χρόνια  διατηρήθηκε  το  έθιμο  θεωρώντας  ότι  η 
παρουσία τους αποδείκνυε το σεβασμό των συγγενών προς το νεκρό. 

453 Ενδεχομένως και στον Παραμυθιά,  το ένα από τα δύο νομίσματα να χρησίμευσε ως δώρο.  Ίδια 
λειτουργία ίσως είχε και το νόμισμα του τάφου 21 στο ίδιο νεκροταφείο που βρέθηκε στην κρύπτη 
του  δαπέδου  του.  Και  ο  τάφος  12  του  Ποταμού  περιείχε  2  αργυρά  νομίσματα.  Η  χρήση  των 
νομισμάτων  ξεκινάει  από  τα  κλασικά  χρόνια,  τον  5ο  αιώνα  π.Χ.  ενώ  διαδίδεται  στα  ελληνιστικά 
χρόνια.  Διατηρείται  όμως  και  στα  ρωμαϊκά  χρόνια  κυρίως  στη  Μεσόγειο  αλλά  παρατηρείται  και 
αλλού, π.χ. στη Βρετανία. Τα νομίσματα τοποθετούνταν στο χέρι ή το στόμα του νεκρού κάτω από τη 
γλώσσα  ή  ανάμεσα  στα  δόντια  ή  φυλάσσονταν  σε  πήλινα  αγγεία,  Τoynbee  1996,  σ.  49,  Kurtz‐
Boardman 1994, σ. 199, Δρούγου‐ Τουράτσογλου 1980, σ. 17, Δαβάρας 1985, σ. 190.  

454 Gavrilaki‐ Tzifopoulos 1998, σ. 352. 

455  Τα  μοτίβα  και  οι  τύποι  των  ρωμαϊκών  κοσμημάτων  μέχρι  και  το  200  μ.Χ.,  ακολουθούν  τα 
ελληνιστικά  πρότυπα.  Αντίθετα,  από  τότε  κι  εξής  τα  σχήματα  αλλάζουν,  χρησιμοποιούνται 
σκληρότεροι λίθοι, προτιμώνται η περισσότερο έντονη πολυχρωμία και η μεγαλύτερη ποικιλία των 
υλικών. Για την τυπολογία κάθε τύπου κοσμήματος, βλ. Higgins 1961, σ. 178 κ.ε.. Για την ελληνιστική 
κοσμηματοποιία και τις επιδράσεις της από την Ανατολή, βλ. Hoffmann‐ Davidson 1965. 

456 Ζεύγος δαχτυλιόλιθων σε ένα δαχτυλίδι βρέθηκε στον τάφο 2 του Ποταμού. Τα δαχτυλίδια με 2 ή 
και 3 δακτυλιόλιθους προφανώς αποσκοπούσαν στο να φανεί ότι ο κάτοχος τους φορούσε μαζί δύο 
ή και τρία διαφορετικά δαχτυλίδια, Δαβάρας 1985, σ. 151. 

457  Τα  δαχτυλίδια  πέρα  από  το  συμβολισμό  της  στρατιωτικής  διάκρισης,  είχαν  σφραγιστική  και 
διακοσμητική  χρήση  ενώ  παράλληλα  ήταν  και  σύμβολα  δέσμευσης.  Δαχτυλίδια  με  ένθετα 
αυτοκρατορικά  νομίσματα  γίνονται  δημοφιλή  από  τον  2ο  αιώνα  και  εξής.  Νομίσματα  ή  μετάλλια 
έφεραν  επίσης  τα  περιδέραια  και  οι  πόρπες.  Τέτοια  δαχτυλίδια  θεωρούνταν,  έστω  στην  αρχή, 
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τάφους της Κρήτης τα δαχτυλίδια φέρουν ποικίλες παραστάσεις 
αυτοκρατορικών μορφών, Ερωτιδέων,458 θεοτήτων459 (Απόλλων460, Αθηνά, 
Ερμής461, Νίκη,462 Τύχη463/ Δήμητρα464), ζώων και συμβόλων όπως ήταν η 

                                                                                                                                                                          
βραβεία  λόγω κάποιας στρατιωτικής διάκρισης σε αντίθεση με  τα περιδέραια,  όπου  εκεί  η  χρήση 
των νομισμάτων ήταν μάλλον απλώς διακοσμητική. Τα δαχτυλίδια με παράσταση χεριών σε δεξίωση 
θεωρούνταν σύμβολα αρραβώνα ή γάμου. Για την προτίμηση των δαχτυλιδιών και τους τύπους τους 
στα  ρωμαϊκά  χρόνια,  βλ. Higgins 1961,  σ. 181, 189‐192.  Η  διακοσμητική  λειτουργία  τους  ξεκίνησε 
κυρίως  από  τον  4ο  αιώνα,  όμως  εντονότερη  έγινε  στα  ρωμαϊκά  χρόνια,  The  Oxford  Classical 
Dictionary  και  Brill’s  New  Pauly:  encyclopaedia  of  the  ancient World,  λ.  rings.  Στον  αναφερθέντα 
θαλαμωτό τάφο της Μοναστηριακής Κεφάλας διάλιθο δαχτυλίδι ανήκει σε νεαρό κορίτσι, Carington 
Smith 1982, σ. 285.  

458 Στην ελληνιστική περίοδο ο Έρωτας απεικονιζόταν συχνά μαζί με τη Νίκη. Είχαν και νεκρικό ρόλο 
αφού σχετίζονταν όχι μόνο με τον έρωτα αλλά και με το θάνατο, Hoffmann‐ Davidson 1965, σ. 12. Ως 
θεοί της ζωής και του θανάτου οι φτερωτοί έρωτες μπορούσαν να πετάξουν τόσο στη γη όσο και στο 
υπερπέραν, Παπαποστόλου 1977, σ. 337. Ο Έρως στην Κλασική εικονογραφία απεικονίστηκε μαζί με 
γυναίκες, σε οικιακές και γαμήλιες σκηνές. Στην Ελληνιστική περίοδο απεικονίστηκε ως ερωτιδεύς. 
Για  την  εξέλιξη  της  εικονογραφίας  του  βλ.  The  Oxford  Classical  Dictionary  και  Brill’s  New  Pauly: 
encyclopaedia of the ancient World, λ. Eros. Βλ. επίσης LIMC, λ. Eros. 

459  Για  θεούς  ολύμπιους  και  χθόνιους  ταυτόχρονα,  όπως  θεωρούνταν  η  Δήμητρα  ή  ο  Ερμής,  βλ. 
Burkert W. 1993, σ. 417‐424. 

460Από  τον  5ο  αιώνα  αλλά  και  στα  ρωμαϊκά  χρόνια  η  λατρεία  του  Απόλλωνα  ως  θεραπευτή  είχε 
παραγκωνιστεί από τη λατρεία του Ασκληπιού και αργότερα της Ίσιδος. Έγινε όμως ξανά δημοφιλής 
όταν παρουσιάστηκε ως προσωπικός θεός του Αυγούστου, LIMC, The Oxford Classical Dictionary και 
Brill’s New Pauly: encyclopaedia of the ancient World, λ. Apollo. 

461  Ο  Ερμής  εξασφάλιζε  την  ασφαλή  μετάβαση  στον  Άδη,  Παπαποστόλου  1997,  σ.  340.  Για  τα 
χαρακτηριστικά  και  την  εικονογραφία  του  Ερμή  ως  προστάτη  και  συντρόφου  του  νεκρού, 
ψυχοπομπού, αγγελιοφόρου, θεού του εμπορίου, της μαγείας κ. ά., για την ιδιότητα του να φέρνει 
ήσυχο ύπνο ή και για την υιοθέτηση του για την απεικόνιση ρωμαίων αξιωματούχων, βλ. The Oxford 
Classical  Dictionary  και  Brill’s  New  Pauly:  encyclopaedia  of  the  ancient  World,  λ.  Ηermes, 
Παπαποστόλου 1977, σ. 340‐1. Βλ. επίσης LIMC, λ. Hermes. 

462  Στα  ρωμαϊκά  χρόνια  αρχίζει  η  λατρεία  της  σε  ναούς.  Τότε  γίνεται  η  προσωποποίηση  της 
αφηρημένης έννοιας της νίκης. Μυθική‐ δαιμονική ύπαρξη και απεσταλμένη ή συνοδός του Δία. Στον 
τάφο  εκφράζει  την  πίστη  της  ζωής  σε  έναν  άλλο  κόσμο,  συμβολίζοντας  τον  θρίαμβο  πάνω  στο 
θάνατο, Παπαποστόλου 1977, σ. 295, 340. Βλ. επίσης LIMC, λ. Nike. 

463 Σημαντική θεότητα της ρωμαϊκής θρησκείας. Απεικονίστηκε πάνω σε μια σφαίρα, με το κέρας της 
αφθονίας  (cornucopia),  το  πηδάλιο  πλοίου  ή  με  έναν  τροχό,  ο  οποίος  καθιερώθηκε  στην 
εικονογραφία  της  αργότερα,  κατά  τον  Μεσαίωνα,  The Oxford  Classical  Dictionary  και  Brill’s New 
Pauly: encyclopaedia of  the ancient World, LIMC, λ. Fortuna/ Tyche. Η θεά Τύχη ταυτιζόταν είτε με 
την  Ίσιδα  είτε  με  την  Δήμητρα  και  ήταν  προσφιλής  στη  Μεσόγειο  και  ιδιαιτέρως  στην  Αίγυπτο, 
Καρέτσου 2000, σ. 430. Στα ρωμαϊκά χρόνια είναι ιδιαίτερα αγαπητή, Νινιού‐ Κινδελή 1987, σ. 20. Το 
κέρας  της  αφθονίας  συνόδευε  την  Τύχη  αλλά  και  την  Ίσιδα  και  απεικονίστηκε  σε  νομίσματα  και 
οινοχόες επί της βασιλείας των Πτολεμαίων, Καρέτσου 2000 σ. 425.  
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άγκυρα.465 (εικ. 125, 126, 127) Σίγουρα η επιλογή των θεμάτων στις 
παραστάσεις των κοσμημάτων δεν ήταν πάντα σκόπιμη, αφού πολλά από 
αυτά τα φορούσε ο νεκρός, όταν βρισκόταν ακόμα εν ζωή. Ωστόσο, δεν 
μπορούμε να αποκλείσουμε ότι στους τάφους της Κρήτης δεν υπήρξαν και 
κοσμήματα κατασκευασμένα μόνο για νεκρική χρήση,466 η θεματολογία των 
οποίων θα είχε φυσικά αποκλειστικά εσχατολογικό μήνυμα. Παρ’ όλα αυτά, 
στην επικρατούσα ιδεολογία των ανθρώπων της εποχής, ενίοτε μορφές και 
σύμβολα είχαν διπλό ρόλο, όπως η μορφή της Τύχης, του Έρωτα, της Νίκης, 
του Ερμή, της Δήμητρας, τα χαρακτηριστικά των οποίων μπορούσαν να 
εκπέμψουν διφορούμενα μηνύματα, ανάλογα με τη σκοπιά από την οποία τα 
έβλεπε κανείς. Έτσι, τέτοια θέματα επιλέγονταν και στη ζωή και στο θάνατο, 
ταυτισμένα αφενός με ποικίλες πτυχές της καθημερινότητας κι αφετέρου με 
τη μεταθανάτια ζωή.467 Τα κοσμήματα ή τα ψιμύθια φυλάσσονταν στις 
πυξίδες468 ή και στα ξύλινα κιβωτίδια469 με μεταλλικά εξαρτήματα. (σχ. 29) Σ’ 
εκείνα φυλάσσονταν εκτός από τα προσωπικά αντικείμενα, και υφάσματα ή 
και δώρα προς το νεκρό.470 Ανάμεσα στα κοσμήματα συγκαταλέγονται και οι 
περόνες από οστό, ελεφαντοστό ή μέταλλο471 (εικ. 128), ενώ σχετικά με τον 
καλλωπισμό ήταν και τα κάτοπτρα, σχεδόν αποκλειστικά γυναικεία 

                                                                                                                                                                          
464 Tαυτίστηκε με την Ίσιδα και την Τύχη και χρησιμοποιήθηκε στην εικονογραφία αυτοκρατορικών 
οικογενειών, The Oxford Classical Dictionary και Brill’s New Pauly: encyclopaedia of the ancient World, 
LIMC, λ. Demeter. Η Δήμητρα μαζί με την Περσεφόνη κατείχαν την πιο σημαντική θέση στη λατρεία 
του κάτω Κόσμου. Χθόνιες θεότητες που φρόντιζαν όχι μόνο για τη σοδειά αλλά και για τις ψυχές 
των νεκρών, Rhode 1998, σ. 153‐4. 

465 Το θέμα της άγκυρας αγαπήθηκε πολύ στην αρχαιότητα. Ήταν σύμβολο ελπίδας που διατηρήθηκε 
και στα χριστιανικά χρόνια, Δαβάρας 1985, σ. 151‐2. 

466 Κοσμήματα κατασκευασμένα με βεβαιότητα μόνο για νεκρική χρήση έχουν βρεθεί εκτός από το 
Επανοχώρι και σε τάφο της Κνωσού. Επρόκειτο για επίχρυσες πήλινες χάντρες. Νεκρικά κοσμήματα 
βρίσκονται σε τάφους από την προϊστορική κιόλας εποχή, Παπαποστόλου 1977, σ. 287. 

467 Στα ελληνιστικά κοσμήματα η παρουσία των θεοτήτων δεν ήταν καθαρά διακοσμητική. Ποτέ δεν 
έχασε τη θρησκευτική της αναφορά. Όταν κάποιος φορούσε τέτοια, σίγουρα θα συνδεόταν και θα 
παρέμενε συνδεδεμένος με τη θρησκευτικότητα αυτών των μορφών, Hoffmann‐ Davidson 1965, σ. 
13. 

468 Δρούγου‐ Τουράτσογλου 1980, σ. 141. 

469 Ο Δαβάρας θεωρεί ότι τα ξύλινα κιβωτίδια ήταν σπάνιο κτέρισμα στους τάφους, Δαβάρας 1985, 
σ. 139. Κατά τους Wardle τα ξύλινα κιβώτια είναι χαρακτηριστικό των κνωσιακών τάφων. Όμως αυτά 
δεν  επιχωριάζουν  μόνο  στην  Κνωσό,  Wardle‐  Wardle  2004,  σ.  477.  Για  την  σχεδιαστική 
αποκατάσταση του κιβωτίου βλ. το ίδιο άρθρο. 

470 Δαβάρας, ό. π., Δρούγου‐ Τουράτσογλου 1980, σ. 179. 

471  Τέτοιες  περόνες  έγιναν  δημοφιλείς  στα  ρωμαϊκά  χρόνια  και  είχαν  ποικίλες  χρήσεις,  Carington 
Smith 1982, σ. 286. Βλ. και σ. 93, υποσημ. 494. 
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προσωπικά αντικείμενα.472 Πολύτιμα επίσης εξαρτήματα ήταν οι επίρραπτοι 
ρόδακες των ενδυμάτων. Επίσης, οι νεκροί συνοδεύονταν και από άλλα 
προσωπικά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν εν ζωή για να ψυχαγωγηθούν. 
Τέτοια ήταν για τους άνδρες οι στλεγγίδες473 ή οι αστράγαλοι. Οι πρώτες 
θεωρούνται κατά κύριο λόγο ανδρικό κτέρισμα, κατασκευασμένες συνήθως 
από χαλκό, ωστόσο έχουν εντοπιστεί και σε άργυρο ή χρυσό. Συνδυάστηκαν 
μερικές φορές και με τους αρυβάλλους που περιείχαν το λάδι για την εντριβή 
του σώματος. Γνωρίζουμε ότι ενίοτε έφεραν το όνομα του κατόχου τους ή 
διάφορες επιγραφές, κάτι που ισχύει και εδώ, όπου στην Κνωσό σε μια 
στλεγγίδα ήταν χαραγμένη η επιγραφή Felix.474 Οι αστράγαλοι, που 
αναφέρθηκαν παραπάνω και βρέθηκαν στους κρητικούς τάφους, μπορεί να 
λειτούργησαν σαν κύβοι ή ζάρια. Μπορεί να ήταν ακόμη και είδος παιχνιδιού, 
ψήφοι περιδεραίων ή και μαστίγια. Ίσως λειτούργησαν και ως χάντρες για 
κομπολόι.475 Τα παιδιά με τη σειρά τους είχαν μαζί τα παιχνίδια τους, όπως 
πήλινες περιστερές,476 πήλινα μικύλλα έπιπλα και οικοσκευές, όπως μικρά 
μολύβδινα τραπέζια με ζωομορφικά πόδια και κούνιες, 477 κουδουνίστρες που 
απεικόνιζαν ζώα ή Ερωτιδείς.478  

 Από τους τάφους δεν έλειψαν και αντικείμενα εσχατολογικού 
περιεχομένου όπως ήταν τα  αυγά. Αυγά κυρίως από όρνιθα, τοποθετημένα 
στους τάφους ως επί το πλείστον της ανατολικής Κρήτης, συμβόλιζαν τη 

                                                            
472 Ενίοτε βρίσκονται σπασμένα επίτηδες. Κάτοπτρα έχουν εντοπιστεί και σε προϊστορικούς τάφους 
της Κρήτης, Δαβάρας 1985, σ. 136.  

473  Δρούγου‐  Τουράτσογλου 1980,  σ. 179, Kurtz‐ Boardman 1994,  σ. 196,  Παπαποστόλου 1977,  σ. 
334. Ονομαζόταν και ξύστρα, Δαβάρας 1985, σ. 163‐5. 

474 Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 51 (1996), σ. 624‐6. Και σε τάφο του Ποταμού έχει εντοπιστεί στλεγγίδα με 
επιγραφή, η οποία είναι έντυπη αλλά δυστυχώς δυσανάγνωστη, Δαβάρας 1985, σ. 162.  

475  Μπορούν  να  βρεθούν  σε  τάφους  και  των  δύο  φύλων  αλλά  κυρίως  σε  παιδικούς. Επίσης, 
χρησιμοποιήθηκαν  για  μαντεία  ή  μαγεία,  καθώς  και  ως  αναθήματα  σε  ιερά.  Υπάρχουν  και 
απομιμήσεις σε γυαλί, πηλό, χαλκό κ. ά., Kurtz‐ Boardman 1994, σ. 197, Δαβάρας 1985, σ. 199‐200. 

476 Ειδώλια περιστερών, σκύλων, κριών και λαγών ήταν αγαπητά παιχνίδια σε ρωμαϊκούς τάφους της 
Αθήνας,  Δαβάρας 1985,  σ. 152.  Το περιστέρι υιοθετήθηκε μάλλον  τον 4ο αιώνα από  τους Έλληνες 
σαν σύμβολο της Αφροδίτης που εξασφάλιζε την γονιμότητα και τη διαιώνιση της ζωής. Η Αφροδίτη 
συνδέθηκε  με  τα  νεαρά  κορίτσια  και  το  γάμο.  Για  άλλες  ιδιότητες  της  βλ. The  Oxford  Classical 
Dictionary και Brill’s New Pauly: encyclopaedia of the ancient World, λ. Aphrodite. Βλ. επίσης LIMC, λ. 
Aphrodite. 

477 Το τελευταίο πιθανολογείται ως παιχνίδι, Carington Smith 1982, σ. 284, 289. 

478 Σε τάφο που περιείχε παιδική και γυναικεία ταφή, Μαζωνάκη‐ Γραμματικάκη Ε., ΑΔ 46 (1991), σ. 
391‐5. 
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γέννηση και τη συνέχιση της ζωής.479 Άλλα ήταν επίσης  τα στεφάνια480 που 
στολίζοντας το νεκρό υπήρξαν σύμβολα της νίκης επί του θανάτου, -αν και 
θεωρούνται επίσης σύμβολα και αθλητικής νίκης ή εορτής-, αλλά και τα 
επιστόμια, που τα φορούσαν οι οπαδοί των διονυσιακών και ορφικών 
μυστηρίων481 και τα οποία θεωρούνταν δηλωτικά της θρησκευτικής 
ταυτότητας του νεκρού στους θεούς του Κάτω κόσμου. Στο Σφακάκι πάντως 
κάποια ίσως να λειτούργησαν και ως χαρώνειος οβολός, στις περιπτώσεις που 
μαζί τους δεν βρέθηκαν νομίσματα.482 Συνδεδεμένα πιθανόν με λατρευτικές 
πρακτικές ήταν και οι μάσκες.483 Στον τάφο της Μοναστηριακής Κεφάλας, 
                                                            
479  Καρέτσου  2000,  σ.  416.  Ήδη  από  την  3η  χιλιετία  π.Χ.,  παρατηρήθηκε  και  η  χρήση  αυγών 
στρουθοκαμήλου ως κτερίσματα σε  τάφους  (Αίγυπτος, Μεσοποταμία, αργότερα στην Καρχηδόνα). 
Ενίοτε  έφεραν  και  διακόσμηση.  Στην  καθημερινότητα  λειτούργησαν  και  ως  μυροδοχεία. 
Θεωρούνταν είδος πολυτελείας.   

480 Το έθιμο του στολισμού των νεκρών ξεκινάει τον 4ο αι. π.Χ., Δαβάρας 1985, σ. 185. Τα στεφάνια 
στους  τάφους  κατά  τους  αρχαίους  σήμαιναν  τις  νίκες  στις  μάχες  της  ζωής, Higgins  1961,  σ.  121. 
Λειτούργησαν ως βραβείο σε νικητές αγώνων ή σε ανδρείους πολεμιστές και ως αναθήματα σε ιερά. 
Τα  φορούσαν  όχι  μόνο  οι  αθλητές  αλλά  και  οι  ιερείς  ή  και  τα  σφάγια.  Φοριούνταν  ακόμη  σε 
περιστάσεις γάμου,  γέννησης, συμποσίων κ.α., Δαβάρας 1985, σ. 184‐5. Προβληματισμούς για την 
καταγωγή του τύπου, βλ. Δαβάρας 1985, σ. 184. Σύμφωνα με τον Rhode, τα στεφάνια ήταν ένδειξη 
σεβασμού για την ιερότητα του νεκρού, Rhode 1998, σ. 157‐8. Βλ. επίσης, Ευριπ., Ιφιγ. εν Αυλ. 123, 
707,  Αριστοφ.,  Λυσιστρ.  601,  Δαβάρας  1985,  σ.  177,  υποσημ.  143  κ.ε.  όπου  και  σχετική 
βιβλιογραφία. 

481 Ήταν ελάσματα από μέταλλο σε διάφορα σχήματα  (ελλειψοειδές, ορθογώνιο, σε σχήμα φύλλου 
ελιάς ή μυρτιάς κ.ά.) κι ενίοτε με επιγραφές. Αφήνονταν ανεπίγραφα είτε για λόγους πρακτικούς είτε 
για  λόγους  μυστικότητας.  Τα  ενεπίγραφα  επιστόμια  (με  συμβουλές,  διαταγές,  επευφημίες),  στα 
οποία  κυριαρχούσε  το  όνομα  της  Περσεφόνης,  δεν  διαβάζονταν  από  τους  αμύητους.  Τέτοια 
ελάσματα με οπές και χωρίς επιγραφή ερμηνεύονται και ως διακοσμητικά ενδυμάτων. Πεποίθηση 
των μυημένων στον Ορφισμό ήταν η ελπίδα μιας καλύτερης ζωής στον άλλο κόσμο. Συμβουλές για 
τη  διατήρηση  της  μνήμης  των  ψυχών  και  για  την  πορεία  τους  στον  Κάτω  Κόσμο,  δίνουν  φύλλα 
χρυσού από διάφορες περιοχές εντός κι εκτός Ελλάδας. Δύο ενεπίγραφα επιστόμια του 2ου αι. π.Χ. 
από  την  Ελεύθερνα  δίνουν  με  σαφήνεια  τέτοιες  οδηγίες,  Βερδέλης 1953‐4.  Επίσης,  για  επιστόμια 
από την Πέλλα, βλ. Dickie 1995. Για τα βακχικά μυστήρια και τον Ορφισμό, βλ. Burkert 1993, σ. 589‐
610, Nillson 1990,  σ. 225‐234.  Επίσης,  για  την συμβολική  ταύτιση  των  τελετών  της μύησης με  την 
κάθοδο στον Κάτω Κόσμο, βλ. Brill’s New Pauly: encyclopaedia of the ancient World, λ. mysteries. 

482 Gavrilaki‐ Tzifopoulos 1998. 

483 Σύμφωνα με τον Wardle θεατρικά προσωπεία σε φυσικό μέγεθος και με οπές κατασκευάζονταν 
για να φορεθούν και  έτσι  κατ’ αυτόν τα άτομα που συνοδεύτηκαν από αυτά τα προσωπεία στους 
τάφους τους ήταν ηθοποιοί, Wardle 1972, σ. 275. Η Carington Smith δεν αποδέχεται ότι ανήκαν σε 
ηθοποιούς  αλλά  θεωρεί  ότι  φορέθηκαν  στο  πλαίσιο  κάποιας  λατρευτικής  ή  ταφικής  πρακτικής, 
συνδεδεμένης με τον Διόνυσο. Carington Smith 1982, σ. 286‐8. Μάσκες έχουν εντοπιστεί σε πολλές 
περιοχές της Ελλάδος. Στη Ρόδο ήδη από τον 6ο αι. π.Χ., Carington Smith 1982, σ. 286‐7. Βλ. και The 

Oxford Classical Dictionary και Brill’s New Pauly: encyclopaedia of the ancient World, λ. masks. Κατ’ 

άλλους, τέτοια προσωπεία είχαν εσχατολογικό περιεχόμενο, συμβόλιζαν δηλαδή ότι ο νεκρός ήταν 
μέλος ενός ουράνιου θιάσου, Δαβάρας 1985, σ. 155. 
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μαζί με ένα προσωπείο τύπου-Κόρης εντοπίστηκαν επιπλέον ένα σύμπλεγμα 
καθιστών γυναικείων μορφών, της Δήμητρας και της Κόρης, τρία εμβλήματα 
με προτομές Έρωτα, Διονύσου484 και πιθανόν Δήμητρας. Επίσης και στον 
τάφο 2 του Ποταμού εντοπίστηκε και σύμπλεγμα Διονύσου με Σάτυρο.485 Η 
σύνδεση του Διονύσου486 με τον κάτω κόσμο δεν ήταν τυχαία.487 Γίνεται 
εξαιτίας του Ορφισμού που εξαπλώνεται στα Ρωμαϊκά χρόνια, με τον οποίο 
σχετίζεται και ο Έρως. Επομένως, οι νεκροί του τάφου αλλά κι εκείνοι των 
τάφων του Βενιζελείου και του Wardle δεν αποκλείεται να ήταν οπαδοί της 
Δήμητρας- Κόρης και του Διονύσου488 που φορούσαν τέτοια προσωπεία σε 
τελετουργίες ή και ταφικές ιεροτελεστίες.489 Προσωπεία και παρόμοια 
εμβλήματα βρέθηκαν και σε άλλα σημεία του νεκροταφείου της Κνωσού490 
αλλά και σε τάφο του Ηρακλείου491. 

Άλλα κτερίσματα μοναδικά και λιγότερο συνήθη ήταν μια πλάκα 
γραφής με σιδερένια στοιχεία και ασημένια γραφίδα,492 (εικ. 129, 130) ένα 
περίαπτο σε σχήμα φαλλού,493 μια καλαμίδα για τη δημιουργία περίπλοκων 
κομμώσεων,494 η αχιβάδα, το σύμβολο της Αφροδίτης που μπορούσε να γίνει 
δώρο γάμου ή φυλακτό,495 η κίσσηρη496 (εικ. 131) που χρησίμευε στην 

                                                            
484 Σχετικά με το Διόνυσο θεωρούνται ακόμα και μυροδοχεία σχήματος ανάγλυφου σταφυλιού ή με 
προσωπείο εν μέσω σταφυλιών, Carington Smith 1982, σ. 288. 

485 Δαβάρας 1985, σ. 153‐6 

486 Ο Διόνυσος θεωρείται κρηταγενής γιος της Περσεφόνης και του Δία, σύζυγος της Αριάδνης, Βλ. 
και Burkert 1993, σ. 589‐610. Βλ. επίσης LIMC, λ. Dionysus. 

487 Στην Κνωσό υπήρχε το ιερό της Δήμητρας. Μάλιστα τα Ελευσίνια μυστήρια  ίσως έχουν κρητική 
καταγωγή,  μιας  και  η  σχέση  της  μινωικής  μητέρας  θεάς  και  της  Δήμητρας  είναι  έντονη.  Επίσης 
σύμφωνα με  την παράδοση ο Διόνυσος ήταν σύζυγος  της Αριάδνης.  Έτσι, όλη αυτή η λατρεία δεν 
είναι παράδοξη, ειδικά στην Κνωσό, βλ. Carington Smith 1982, σ. 288‐9. 

488 Carington Smith 1982, σ. 288‐9.  

489 Δαβάρας 1985, σ. 155. 

490 Cook 1953, σ. 126‐7. 

491 Αλεξίου Στ., ΑΔ 21 (1966), σ. 408.  

492 Carington Smith 1982, σ. 284. 

493 Ό.π, σ. 265. 

494 Για την ποικιλία των περονών από οστό ή ελεφοντοστό, βλ. CORINTH XII, σ. 278‐9. 

495 Η παρουσία της αχιβάδας έχει ερμηνευτεί κατά καιρούς σαν είδος παιχνιδιού, προσφορά προς το 
νεκρό  ή  κατάλοιπο  γεύματος,  Δαβάρας  1985,  σ.  202,  Carington  Smith  1982,  σ.  289.  Τα  κοχύλια 
συναντώνται  σε  τάφους  είτε  σε  φυσική  μορφή  είτε  σε  διάφορα  υλικά,  όπως  πηλό,  ασήμι  ή 
κρύσταλλο.  Περιείχαν ψιμύθια  ή  ήταν  τμήματα  περιδεραίων  σε  τάφους  της Μεσοποταμίας  ή  της 
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περιποίηση του σώματος, βώλοι κόκκινου και ρόδινου χρώματος ίσως ως 
ψιμύθια. Άλλα αντικείμενα ήταν τα ασπιδόμορφα πλακίδια διακοσμητικής 
χρήσης, που έφεραν προτομές.497 (εικ. 132)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Αιγύπτου.  Φυσικά  κοχύλια  χρησιμοποιήθηκαν  και  ως  σκεύη  καλλωπισμού  στην  Ανατολή, 
Παπαποστόλου 1977, σ. 326‐7.  

496  που  τοποθετήθηκε  στον  τάφο  χρησιμοποιημένη.  Μάλιστα,  στον  τάφο  της  Μοναστηριακής 
Κεφάλας, ήταν μέσα σε χάλκινο δοχείο, Carington Smith 1982, σ. 289, Δαβάρας 1985, σ. 170. 

497 Θεοτήτων ή και γοργόνεια. Και ελληνιστικά αγγεία φέρουν ανάλογα πλακίδια, Καρέτσου 2000, σ. 
426.  Το  κεφάλι  της  μέδουσας  χρησιμοποιήθηκε  με  αποτροπαϊκό  χαρακτήρα  σε  όπλα  (π.χ.  ως 
έμβλημα ασπίδων), νομίσματα και σε ταφικά μνημεία, The Oxford Classical Dictionary και Brill’s New 
Pauly:  encyclopaedia  of  the  ancient  World,  λ.  Gorgo/  gorgoneion.  «Προορισμένο  για  νεκρικό 
κόσμημα, διατηρεί το ύφος του δαίμονα του θανάτου με το ψυχρό και δεινό βλέμμα κι ένα αδιόρατο 
παγερό μειδίαμα», Παπαποστόλου 1977, σ. 299. 
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XI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Για μια βαθύτερη μελέτη στο αντικείμενο, κρίνεται αναγκαίος ένας 
απολογισμός των αδυναμιών και των απαιτήσεων που παρατηρήθηκαν κατά 
την έρευνα της παρούσας εργασίας. Η σύληση των τάφων είναι τόσο συχνή 
που πολλές φορές δε μας αφήνει τίποτα περισσότερο παρά τα ίδια τα 
μνημεία. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες πολλές φορές είναι 
τόσο ελλιπείς, που μια μελέτη χαμένων στοιχείων είναι δυνατόν ενίοτε να 
στηριχτεί αρκετά σε προφορικές μαρτυρίες κατοίκων των περιοχών στις 
οποίες ανήκαν οι τάφοι, όπως συνέβη στην περίπτωση των τάφων της 
αρχαίας Ελύρου.498 Πάντως η αποκάλυψη των τάφων πολλές φορές μαρτυρεί 
νέες αρχαιολογικές θέσεις που μέχρι πρότινος δεν ήταν γνωστές, όπως η 
Κάντανος ή το Επανοχώρι Σελίνου. Ωστόσο η συστηματική ανασκαφή και 
τοπογράφηση των νεκροταφείων της Κρήτης, όπως η αξιόλογη προσπάθεια 
στην αρχαία Λισό,499 είναι αναγκαία. Επίσης, τα στοιχεία για τα ίδια τα 
κτερίσματα, τις κατασκευαστικές τεχνικές και την ποιότητα τους είναι 
ελάχιστα. Άραγε, πόσα κτερίσματα αυτών των τάφων ήταν κατασκευασμένα 
αποκλειστικά για ταφική χρήση; Χρήζει λοιπόν μελέτης αλλά και λεπτομερούς 
και συστηματικής δημοσίευσης κάθε κατηγορία κτερισμάτων από τους 
τάφους, ώστε να εντοπιστούν όχι μόνο κατασκευαστικές τεχνικές αλλά και 
κέντρα παραγωγής, εμπορικά δίκτυα εντός ή εκτός Κρήτης, επιδράσεις και 
επιρροές παντός τύπου, ένδο κι έξω- κρητικές.  Επομένως, διαπιστώνεται η 
ανάγκη δημοσίευσης των εκάστοτε ανασκαφών έτσι ώστε να μελετηθούν και 
να αξιοποιηθούν τα ανασκαφικά δεδομένα και να δοθεί κάθε πληροφορία για 
το παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά τα προβλήματα, είναι δυνατόν να γίνουν κάποιες 
παρατηρήσεις. Η παρούσα εργασία λοιπόν, όσο το δυνατόν πιο πλήρης, 
ευελπιστεί να αποτελέσει μια μικρή συνεισφορά στην έρευνα των ταφικών 
εθίμων της Ρωμαϊκής Κρήτης.    

Από τα νεκροταφεία που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες σελίδες 
ασφαλέστερα συμπεράσματα παρέχουν το Σφακάκι,500 ο Ποταμός501 και τα 
Μάταλα που είναι σύγχρονα μεταξύ τους (1ου αιώνα  π.Χ. - 1ου αιώνα μ.Χ). Από 
αυτά ακριβέστερα στοιχεία παρέχουν τα δύο πρώτα νεκροταφεία, του 
Σφακακίου και του Ποταμού, που θα εξεταστούν μαζί μιας και οι τάφοι 
                                                            
498 Στην Έλυρο η θέση και η περιγραφή κάποιων κατεστραμμένων σήμερα τάφων, υποδείχτηκε από 
κατοίκους, Μαδεράκης 2000, σ. 340. 

499 Το 1994 ξεκίνησε πρόγραμμα τοπογράφησης της αρχαίας Λισού, Μαρκουλάκη Στ., Κρητική Εστία 
5 (1994/5), σ. 238‐241. 

500 Βλ. σ. 61 κ.ε. 

501 Βλ. σ. 51 κ.ε. 
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αφενός μοιάζουν τυπολογικά κι αφετέρου στην πλειοψηφία τους είναι 
ασύλητοι. 

Αν και στο Σφακάκι οι τάφοι έχουν προσανατολισμό Α-Δ ενώ στον 
Ποταμό ΒΔ-ΝΑ/ ΝΔ-ΒΑ, κοινή και στα δύο νεκροταφεία είναι η διάταξη των 
τάφων προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στο Σφακάκι παρατηρείται 
μεγαλύτερη προτίμηση σε έναν τύπο, τον κτιστό κιβωτιόσχημο, ενώ αντίθετα 
στον Ποταμό χρησιμοποιούνται όλοι οι τύποι. Επίσης, στο πρώτο νεκροταφείο 
είναι παρών και ο εγχυτρισμός αλλά και ο οικογενειακός τάφος, κάτι που 
απουσιάζει από τον Ποταμό. Κοινή μεμονωμένη περίπτωση και στα δύο 
νεκροταφεία είναι οι χτιστές πλευρές σε λακκοειδείς τάφους ενώ 
αποκλειστικά ιδιαιτερότητα του Σφακακίου είναι η διαμόρφωση του δαπέδου 
με χαλίκια ή βότσαλα αλλά και η απουσία του δυτικού τοιχίου από τους 
κιβωτιόσχημους. Χαρακτηριστικό στο Σφακάκι είναι ότι οι φτωχότερες ταφές 
περιλαμβάνονται στους καλυβίτες και μάλιστα ότι οι ακτέριστες ταφές είναι 
αρκετές, κάτι που δεν διαπιστώνεται στον Ποταμό, όπου όλοι οι νεκροί είναι 
κτερισμένοι, δηλώνοντας στην περίπτωση του Σφακακίου μια έντονη 
κοινωνική διαστρωμάτωση η οποία στην περίπτωση του Ποταμού μάλλον δεν 
υπάρχει. Επίσης στον Ποταμό συνηθιζόταν οι ταφές να είναι αποκλειστικά 
πρωτογενείς ενώ στο Σφακάκι παρατηρείται μερικές φορές και η 
επαναχρησιμοποίηση του τάφου, κάτι που προφανώς επιβεβαιώνει τα 
παραπάνω. Πάντως στο Σφακάκι η κεφαλή των νεκρών είναι 
προσανατολισμένη κυρίως στην Ανατολή παρόλο που μαρτυρείται και ο 
προσανατολισμός προς τη Δύση. Κοινή συνήθεια ωστόσο και στα δύο 
νεκροταφεία είναι η ύπτια θέση του νεκρού. Ειδικά στον Ποταμό αυτή είναι η 
αποκλειστική στάση ενώ στο Σφακάκι υιοθετήθηκε η συνεσταλμένη θέση σε 
έναν μόνο ενταφιασμό. Η επιλογή της τοποθέτησης προσκέφαλου κάθε 
είδους στο νεκρό συνιστά καθαρά τοπική συνήθεια των κατοίκων του 
Ποταμού. Και στα δύο νεκροταφεία επιλέχθηκε πιο συχνά τα κτερίσματα να 
τοποθετούνται στην περιοχή των ποδιών. Άλλο χαρακτηριστικό στο Σφακάκι 
είναι η ύπαρξη των χάλκινων και μολύβδινων σκευών αποκλειστικά στους 
κιβωτιόσχημους ενώ αγγεία επίσης από μέταλλο συναντώνται και στον 
Ποταμό. Η παρουσία αγγείων από μέταλλο μαρτυρεί πλούτο, ο οποίος 
μάλιστα συγκεντρώνεται μονάχα στους νεκρούς των κιβωτιόσχημων τάφων 
στην πρώτη περίπτωση. Έτσι, βάσει και των παραπάνω, στο Σφακάκι η 
κοινωνία ήταν σαφώς διαστρωματοποιημένη και αυτό αντικατοπτρίζεται και 
στο νεκροταφείο. Ενταφιάστηκαν λοιπόν πλούσιοι και φτωχοί νεκροί. Ωστόσο 
οι τελευταίοι θάφτηκαν τόσο σε καλυβίτες όσο και σε κιβωτιόσχημους, κάτι 
που δείχνει ότι ο ταφικός τύπος δεν είναι απαραιτήτως ενδεικτικός της 
κοινωνικής θέσης τους νεκρού. Το τελευταίο μάλιστα ισχύει όχι μόνο στο 
Σφακάκι αλλά και στον Ποταμό. Εκεί δεν υπάρχει η προτίμηση όχι απλώς σε 
μνημειώδεις αλλά ούτε σε τάφους δαπανηρότερους των λακκοειδών. Στον 
Ποταμό λοιπόν η κοινωνική διαστρωμάτωση δεν είναι φανερή ή τουλάχιστον 
όχι έντονα, μιας και όλοι οι νεκροί είναι κτερισμένοι και ενταφιάζονται σε 
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κοινούς τύπους τάφου. Τα αγγεία από χαλκό στο νεκροταφείο του Ποταμού 
είναι ελάχιστα, περιορισμένα στον τύπο της λεκάνης, του λεβητοειδούς 
αγγείου και του αρυβάλλου, ενώ πολύ συχνά είναι τα κοσμήματα. Πάντως οι 
ταφές στο σύνολο τους δείχνουν επιμέλεια και φροντίδα ακόμα κι όταν αυτή 
δεν εκφράζει πολυτέλεια, στοιχείο που μαρτυρά ότι όλοι οι νεκροί του 
Ποταμού έτυχαν υποτυπώδους κτέρισης κι επομένως η οικονομική θέση όσων 
κτερίστηκαν μόνο με τα αναγκαία δεν ήταν άθλια. Και στα δύο νεκροταφεία 
επιλέγονται ως συνοδευτικά των ταφών μυροδοχεία, πήλινα αγγεία και 
κάτοπτρα από χαλκό. Κοινά ακόμη είναι οι πυξίδες και τα κοσμήματα, αν και 
στον Ποταμό αυτά είναι κυρίως από ξύλο και χρυσό αντίστοιχα. Επίσης 
φαίνεται ότι μόνο οι κάτοικοι του Ποταμού συνήθιζαν να προσφέρουν πήλινα 
ειδώλια, μάσκες ή αστραγάλους. Και στα δύο νεκροταφεία υπάρχει η 
παρουσία αθλητών ενώ κοινωνικά και μάλλον τοπικά περιορισμένη στο 
Σφακάκι είναι η θρησκευτική προτίμηση των κατοίκων σε μυστηριακές 
λατρείες και η δήλωση της με τη χρήση του επιστομίου.  

Στο νεκροταφείο των Ματάλων502 μεμονωμένη περίπτωση είναι ο 
κιβωτιόσχημος τάφος, που, όπως στο Σφακάκι, είχε φροντισμένο το δάπεδο. 
Κοινό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου τάφου και μερικών τόσο από το 
Σφακάκι όσο και από τον Ποταμό είναι η τοποθέτηση κλειστού αγγείου 
εξωτερικά της κάλυψης του τάφου. Σε αντίθεση με τα παραπάνω νεκροταφεία 
στα Μάταλα επιχωριάζει λόγω του διαθέσιμου φυσικού υπεδάφους ο 
λαξευτός θαλαμοειδής. Εδώ η επαναχρησιμοποίηση των τάφων με τον 
παραμερισμό των προγενέστερων νεκρών ήταν πάγια τακτική, όπως και η 
χρήση οστεοφυλακίων. Ως προς τα κτερίσματα η εικόνα προφανώς είναι 
αλλοιωμένη αφού οι τάφοι υπέστησαν σύληση. Παρ’ όλα αυτά από τα 
διαθέσιμα ευρήματα συνάγεται ότι δεν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τις 
προαναφερθείσες περιοχές. Ωστόσο αυτά δεν ήταν από αξιόλογο υλικό αφού 
περιορίζονταν στον πηλό ή το γυαλί, υπήρχε όμως μια σαφής προτίμηση 
στους λύχνους και τους αρυτήρες που ήταν ντόπια προϊόντα. Η τοποθέτηση 
τους πολλές φορές πάνω στους νεκρούς είναι συνήθεια διαφορετική από τις 
παραπάνω. Επίσης αποκλειστική προτίμηση στην περιοχή, η οποία δεν 
συναντάται αλλού πέραν μεμονωμένης περίπτωσης σε μαυσωλείο στην 
Κνωσό, 503 ήταν η χρήση καλύπτρας στην κεφαλή αλλά και η πιθανή άσκηση 
ταφικών τελετών.504 Η περίπτωση των Ματάλων όμως μάλλον θα πρέπει να 
συσχετιστεί με άλλες περιοχές όπου είναι παρών ο τύπος του λαξευτού 
θαλαμωτού τάφου. Νεκροταφεία με λαξευτούς θαλαμοειδείς τάφους όπως 
έχει προαναφερθεί απουσιάζουν από την ανατολική Κρήτη βρίσκονται όμως 

                                                            
502 Βλ. σ. 30 κ.ε. 

503 Βλ. σ. 18, υποσημ. 19. 

504 Βλ. σ. 31‐2.  
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δυτικότερα στην Κνωσό,505 στη Λάππα,506 την Κυδωνία,507 την ΄Ελυρο508, την 
Απτέρα509 κι όλοι τους έχουν γενικά κοινά χαρακτηριστικά. Πάντως εκτός από 
τα Μάταλα δεν παρατηρείται στη γύρω περιοχή μέχρι στιγμής άλλο 
βεβαιωμένο νεκροταφείο ρωμαϊκών χρόνων με την ίδια τυπολογία αλλά 
εντοπίζονται αντίστοιχοι τάφοι σε κοντινές θέσεις, κάποιοι από τους οποίους 
χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο. Αυτό μαρτυρά την ύπαρξη μιας 
παράδοσης στην ευρύτερη περιοχή ως προς την επιλογή κατασκευής του 
συγκεκριμένου ταφικού τύπου.510 Κατά πόσο όμως είναι θέμα παράδοσης και 
σε όλες τις άλλες θέσεις; Γνωρίζουμε ότι σε κάποιες από αυτές λαξευτοί τάφοι 
υπάρχουν και πριν τα ρωμαϊκά χρόνια. Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου 
στις περιοχές όπου συναντάται ίσως θα πρέπει να αποδοθεί καταρχάς 
αποκλειστικά στη διαμόρφωση του εδάφους που επιτρέπει τέτοιες 
κατασκευές. Πιθανολογείται όμως ότι η επιλογή του επιτάθηκε κατά την 
περίοδο της παρουσίας των Ρωμαίων πάνω στο νησί. Μάλιστα ο τύπος του 
λαξευτού θαλαμωτού τάφου θεωρείται ως «ο χαρακτηριστικός τύπος αστικού 
ρωμαϊκού οικογενειακού τάφου».511 Πάντως, στην Κρήτη υπάρχει 
βεβαιωμένα μια μακρά παράδοση σχετική με την κατασκευή λαξευτών τάφων 
με δρόμο και θάλαμο.512  

                                                            
505 Βλ. σ. 21. 

506 Βλ. σ. 65. 

507 Βλ. σ. 41 κ.ε. 

508 Βλ. σ. 50, υποσημ. 171. 

509 Βλ. σ. 45 κ.ε. 

510 Πέρα από προγενέστερους χρονικά τάφους στα ίδια τα Μάταλα, ανάλογοι τάφοι υπάρχουν στο 
Φαλαγκάρι  και  είναι  ελληνιστικοί  ενώ  εντοπίστηκαν  στη  Φανερωμένη,  στο  Βαθύ  κ.α.  αλλά  είναι 
αχρονολόγητοι, Χατζή‐ Βαλλιάνου 1995, σ. 1010‐19. 

511  Στη  Ρώμη  οι  λαξευτοί  θαλαμωτοί  παρουσιάζονται  ήδη  από  τη  ρεπουμπλικανική  περίοδο  ενώ 
διατηρούνται  καθ’  όλη  τη διάρκεια  της αυτοκρατορικής περιόδου. Περιελάμβαναν αρχικά καύσεις 
ενώ αργότερα και ταφές, Flaemig 2007, σ. 29. Κατά τους Hood‐Smyth οι λαξευτοί τάφοι είναι τύπος 
που  έφεραν  οι  άποικοι  ενώ  για  την  Carington‐  Smith  ίσως  προέρχονται  από  την  Ανατολή, Hood‐
Smyth 1981, σ. 23‐4, Carington Smith 1982, σ. 258. Βλ. επίσης Sweetman 2007, σ. 70. Η Γαβριλάκη 
συμφωνεί με τους πρώτους ότι η καταγωγή είναι μάλλον ιταλική, Γαβριλάκη 2000, σ. 312. Βλ. επίσης 
Ανδρεαδάκη‐ Βλαζάκη Μ., ΑΔ 53 (1998), σ. 860, Morris 1997, σ. 68.  Πιθανολογείται ότι στην Κνωσό ο 
τύπος κατασκευάστηκε για συγκεκριμένη κοινωνική ή θρησκευτική ομάδα. Παρ’ όλα αυτά δεν έχει 
καταστεί ακόμα σαφής η προέλευση του, Carington Smith 1982, σ. 258‐9.   

512 Carington  Smith 1982,  σ. 258‐9, Hood‐Smyth 1981,  σ. 23‐4.  Ο  τύπος  του  λαξευτού  θαλαμωτού 
είναι  ευρύτατα  διαδεδομένος  τόσο  στις  περιοχές  εντός  Κρήτης  όσο  και  εκτός,  όχι  μόνο  κατά  τη 
ρωμαϊκή περίοδο αλλά και σε πολύ προγενέστερες εποχές.  Στην Κρήτη συγκεκριμένα εντοπίζονται 
ήδη από την προϊστορική περίοδο και με συνέχεια στους επόμενους αιώνες. Στα ελληνιστικά χρόνια 
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Όπως προαναφέρθηκε, δυστυχώς η διαδοχική ανθρώπινη παρουσία, η 
ενίοτε τυχαία αλλά και ηθελημένη καταστροφή των τάφων ή και η ευκαιριακή 
αποκάλυψή τους έχει ως αποτέλεσμα να αφήνει το ελάχιστο περιεχόμενο 
στους τάφους. Έτσι, συχνά δεν επιτρέπει τον σχηματισμό μιας σαφέστερης 
και λεπτομερέστερης εικόνας -πέραν των νεκροταφείων- ούτε των ταφικών 
εθίμων με αποτέλεσμα την αποσπασματικότητα. Παρόλα αυτά καθίσταται 
δυνατόν βάσει των παρόντων στοιχείων να μπορέσουμε να συνάγουμε κάποια 
γενικά συμπεράσματα.  

Ο ενταφιασμός, η αρχαιότερη πρακτική ταφής, αποτελεί τον κύριο 
τρόπο ταφής καθόλη τη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων, ακολουθώντας την 
παράδοση των προηγούμενων εποχών. Συναντάται ωστόσο και η καύση, που 
είναι δημοφιλής περισσότερο στην περιοχή της Γόρτυνας, μιας ακόμη 
ακμαίας πόλης και μαρτυρείται σε οικογενειακούς τάφους.513 Η εναπόθεση 
των νεκρών γίνεται τόσο στους λιγότερο επιδεικτικούς κεραμοσκεπείς και 
κιβωτιόσχημους όσο και τους περισσότερο μνημειώδεις, ξεκινώντας από τον 
λαξευτό θαλαμωτό τάφο και καταλήγοντας στο μαυσωλείο. Όλοι οι τύποι με 
εξαίρεση τους λαξευτούς που δε συναντώνται στην ανατολική Κρήτη και τον 
τελευταίο που απαντάται σε επιλεγμένα μέρη, είναι ευρέως διαδεδομένοι στο 
νησί. Οι ταφές είναι ατομικές χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν 
και περιπτώσεις που σημειώθηκαν σύγχρονες ταφές. Οικογενειακές δε είναι 
οι ταφές εντός μεγαλύτερων ταφικών μνημείων. Εφαρμόσιμη ήταν και η 
πρακτική της επαναχρησιμοποίησης των τάφων που διαπιστώθηκε σε όλους 
τους ταφικούς τύπους. Αυτή η συνήθεια ίσως είναι αρκετά έντονη στο βόρειο 
νεκροταφείο των Ματάλων όπου ο αριθμός των νεκρών στους τάφους παρά 
τη σύληση είναι μεγάλος. Εφαρμόσιμη ήταν και η επαναχρησιμοποίηση των 
εκτάσεων που κάλυπταν νεκροταφεία προγενέστερων περιόδων. Ενδεικτικά 
παραδείγματα είναι η Κνωσός, η Κυδωνία, η Απτέρα ή ο Σταυρός.514 
Επαναχρησιμοποιήθηκαν ακόμα και σαρκοφάγοι.515 Οι νεκροί κατά κανόνα 
προσανατολίζονται στην Ανατολή, σημειώνονται όμως και εξαιρέσεις που 
υπαγορεύονται από τη συνύπαρξη κι άλλων νεκρών,516 κυρίως όμως από τη 

                                                                                                                                                                          
χρονολογούνται ο εννεάκογχος και άλλοι παρόμοιοι τάφοι στα Χανιά. Flaemig 2007, σ. 31. Για άλλες 
περιοχές της Ελλάδος, όπως στην Κόρινθο, τις Κεχρεές, τους Δελφούς, βλ. Flaemig 2007, σ. 28.  

513  Βλ.  σ.  28.  Στο  Ηράκλειο  αποκαλύφθηκε  η  καύση  «κωμικού  υποκριτού»  σε  κάλπη  που 
χρονολογείται στα πρώτα ρωμαϊκά χρόνια, Ξανθουδίδης 1980, σ. 41‐2. 

514 Βλ. σ. 55. Στην υπόλοιπη Ελλάδα η θέση του ελληνιστικού νεκροταφείου σπάνια ταυτίζεται με το 
ρωμαϊκό, Flaemig 2007, σ. 103 κ. ε., 120. 

515 Στην Κνωσό βρέθηκε φτωχή ταφή σε πολυτελή σαρκοφάγο, Γραμματικάκη 1999, σ. 133. 

516 Το φαινόμενο της πολλαπλής ταφής, παρατηρείται σε ρωμαϊκούς τάφους και στην Ιεράπετρα και 
στον Άγιο Νικόλαο, Ηλιόπουλος Θ., ΑΔ 49 (1994), σ. 747. 
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θέση του τάφου. Βέβαια στον Τσούτσουρα συνηθιζόταν ο προσανατολισμός 
της κεφαλής στη Δύση. Η τοποθεσία του πρόσφορου υπεδάφους για την 
κατασκευή τους, η ύπαρξη κεντρικών δρόμων κατά μήκος των οποίων αυτοί 
ανεγείρονταν,517 η πυκνή διάταξη προϋπαρχόντων και σύγχρονων τάφων 
ήταν παράγοντες που επηρέασαν τη θέση τους. Ακόμα και η ίδια η θέση των 
κλινών στους λαξευτούς τάφους περιόριζε τον προσανατολισμό του νεκρού 
προς την Ανατολή. Πάντως οι νεκροί τοποθετούνται απευθείας στο δάπεδο το 
οποίο ενίοτε μπορεί να φέρει μια μορφή επεξεργασίας  (π.χ. λιθόστρωτη 
επιφάνεια, πήλινες πλάκες) ή στις λαξευτές κλίνες, όπου αυτές είναι 
παρούσες. Ίχνη από χρήση φερέτρων δεν αναφέρονται. Χρησιμοποιούνται 
βέβαια και οι σαρκοφάγοι που αποτελούν αυτόνομους τάφους παρ’ όλο που 
σπάνια μπαίνουν εντός ταφικών θαλάμων, όπως στην Κνωσό.518 Για τους 
νεκρούς η θέση εκτάδην που είναι και η πιο φυσική στάση του σώματος, είναι 
η πιο αγαπητή ενώ η θέση των χεριών δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένη. 
Και για την κεφαλή ενίοτε επιλέγεται η τοποθέτηση μιας πέτρας ή ενός 
αγγείου ώστε αυτή να ανορθωθεί. Εκτός από τους ενήλικες, και τα παιδιά 
έμπαιναν σε τάφους παντός τύπου κι όχι μόνο σε αγγεία, εντασσόμενα 
κανονικά στα νεκροταφεία, ακτέριστα ή συνοδευόμενα από τα βασικά 
κτερίσματα, αν και εξαίρεση είναι το πλούσια κτερισμένο κορίτσι στη 
Μοναστηριακή Κεφάλα,519 το λιγότερο πολύτιμο περιεχόμενο του θαλαμωτού 
Α στο Ηράκλειο που συνόδευσε παιδική ταφή520 ή τέλος τα παιδιά στην 
Ίνατο, που φαίνεται πως τύγχαναν ιδιαίτερου σεβασμού αφού οι τάφοι τους 
περιείχαν τα σπουδαιότερα κτερίσματα.521 Μεμονωμένες περιπτώσεις 
διαμόρφωσης ειδικού χώρου γι’ αυτά συνιστούν το νεκροταφείο της 
Κυδωνίας, όπου οι εγχυτρισμοί είχαν απομονωθεί από τους υπόλοιπους 
τάφους του νεκροταφείου και της Απτέρας όπυ οι ταφές ανήκαν σε χωριστή 
συστάδα από τις υπόλοιπες. 522 Συχνά τα οστά του προηγούμενου νεκρού 
παραμερίζονταν σε περίπτωση νέας ταφής ενώ ενίοτε οι νέοι νεκροί 
τοποθετούνταν είτε επάνω είτε δίπλα στον προηγούμενο. Ως προς το θέμα της 
                                                            
517  Tα  νεκροταφεία  είναι  σε  άμεση  γειτνίαση  με  τις  πόλεις.  Στην  περίπτωση  της  Κισάμου  το 
νεκροταφείο  διαχωριζόταν  από  την  πόλη  από  έναν  ψηλότερο  φυσικό  αναβαθμό  στο  έδαφος, 
Μαρκουλάκη  –  Χριστοδουλάκος‐  Φραγκονικολάκη  2000,  σ.  373.  Επίσης,  οι  τάφοι  στην  Απτέρα 
βρίσκονταν κοντά αλλά έξω από την τειχισμένη πόλη, Νινιού‐ Κινδελή‐ Χριστοδουλάκος 2000, σ. 326‐
7. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν κανόνας η θέση των νεκροταφείων να είναι εκτός των τειχών, Flaemig 
2007, σ. 8‐22, 119. 

518 Βλ. σ. 21, υποσημ. 42. 

519 Βλ. σ. 22‐3. 

520 Βλ. σ. 25, υποσημ. 61. 

521 Βλ. σ. 34 για την Κυδωνία και σ. 46 για την Απτέρα. 

522 Βλ. σ. 42. 
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ανακομιδής, η περίπτωση των Ματάλων μάλλον είναι ξεχωριστή, αφού σε 
κανένα άλλο νεκροταφείο δεν παρατηρήθηκε η τακτική της φύλαξης των 
οστών σε ειδικούς χώρους, όπως ήταν οι λάκκοι στο δάπεδο.  Δυστυχώς το 
φύλο και η ηλικία των νεκρών δεν είναι πάντοτε αναγνωρίσιμα, πέρα από 
συγκριτικά ευάριθμες περιπτώσεις. 

Η φροντίδα των ταφικών μνημείων διαπιστώνεται είτε από την 
εξολοκλήρου χρήση επιλεγμένων υλικών κατασκευής στα μνημεία ή σε 
συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά μέλη είτε απλώς της οποιαδήποτε πέτρας η 
οποία όμως υπόκειτο σε επεξεργασία ή ακόμα και της χρήσης του κονιάματος 
στο εσωτερικό ή εξωτερικό των τάφων. Τοίχοι με γραπτή διακόσμηση δεν 
έχουν εντοπιστεί, ωστόσο σε ελάχιστες περιπτώσεις είχε προτιμηθεί η 
χρωματική εναλλαγή του κονιάματος σε ζώνες στα ταφικά τοιχώματα, όπως 
στον τάφο VIII της Κνωσού523 ή σε τάφους της Ελύρου.524 Η φροντίδα για την 
τελευταία κατοικία του προσφιλούς θανόντος, η αγάπη για το νεκρό και η 
υπερηφάνεια των οικογενειών τους δηλώνεται απλώς και από την ίδια την 
κατασκευή των τάφων που χαρακτηρίζονται από το μέγεθος και την 
επιβλητικότητά τους. Οι τάφοι ενίοτε δηλώνονταν και από τις επιτύμβιες 
στήλες που έφεραν τα ονόματα των νεκρών. Στοιχεία για την ύπαρξη 
επιτύμβιων στηλών μαρτυρούνται στο Καστέλι ή τη Λασαία. Ακόμα 
πιθανολογείται και η κατασκευή κενοταφίων στην Ίνατο. Κατασκευάστηκαν 
επίσης και περίβολοι στην Κνωσό, στη Βιάννο525 και την Ίνατο, πιθανόν στον 
Παραμυθιά ή και στο Σχίσμα. Βέβαια, η χρονική κατάταξη των περιβόλων δεν 
είναι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εφικτή, αν και τουλάχιστον στην 
Ίνατο, την Βιάννο και τον Παραμυθιά526 αυτοί τοποθετούνται μεταξύ 2ου και 
3ου αι. μ.Χ., αντανακλώντας ίσως την τάση των υπόλοιπων ελληνικών 
περιοχών.527 Οι περίβολοι μαζί και οι δρόμοι528, ο αυστηρός προσανατολισμός 
ή η διάταξη των τάφων σε παράλληλες σειρές μαρτυρούν τη διάθεση 
χωροταξικής οργάνωσης και εξωραϊσμού των νεκροταφείων ενώ η προσθήκη 

                                                            
523 Βλ. σ. 18, υποσημ. 20. 

524 Βλ. σ. 50, υποσημ. 171.  

525 Βλ. σ. 35. 

526 Βλ. σ. 37. 

527  Στην Πάτρα ή στον Κεραμεικό στην Αθήνα η κατασκευή περιβόλων γίνεται συνήθεια  τον 2ο αι. 
μ.Χ., Flaemig 2007, σ. 26, 119. 

528  Βεβαιωμένα  στοιχεία  για  ταφικούς  δρόμους  έχουμε  στην  περίπτωση  της  Κνωσού.  Ταφικός 
δρόμος  διασώθηκε  στο  νεκροταφείο  της  Κυδωνίας  ανήκει  όμως  στην  ελληνιστική  περίοδο.  Για 
ταφικούς  δρόμους  σε  άλλες  περιοχές,  όπως  στην  Πάτρα  ή  την  Αθήνα  βλ.  Flaemig  2007,  σ.  8‐14. 
Πάντως,  η περίπτωση των παραπάνω περιοχών όπως και  της Κυδωνίας αποδεικνύει ότι η ύπαρξη 
ταφικών δρόμων δεν οφείλεται αναγκαστικά σε ρωμαϊκή επίδραση, Flaemig 2007, σ. 119. 
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βιοτεχνικών χώρων σχετικών μ’ αυτά όπως στην Κνωσό, 529 δηλώνει την ακμή, 
τον πλούτο και φυσικά την ύπαρξη μεγάλου αριθμού πληθυσμού και τις 
συνακόλουθες μεγάλες ανάγκες για την τήρηση των ταφικών εθίμων.   

Οι συγγενείς φρόντιζαν το νεκρό τους με την προσφορά των 
αντικειμένων που έκριναν ότι ήταν απαραίτητα γι’ αυτόν. Ως σύμβολο μιας 
τελευταίας τελετής μετά το κλείσιμο του τάφου ή σαν απλές προσφορές 
μελιού, νερού ή κρασιού,530 μπορούν να θεωρηθούν τα διαφόρων τύπων 
αγγεία που βρέθηκαν έξω από τους τάφους. Βέβαια η παρουσία τους δεν 
συνιστά κανόνα ούτε όμως είναι και περιορισμένη καθώς αυτά υπάρχουν στα 
νεκροταφεία του Αγίου Νικολάου, στο Ρέθυμνο και αλλού. Η 
πραγματοποίηση ταφικών τελετών είναι πιθανή και στα Μάταλα βάσει των 
χρησιμοποιημένων λύχνων, της παρουσίας αμφορέων στις εισόδους αλλά και 
θρανίων στα εξωτερικά τοιχώματα των τάφων ή ακόμη και της παρουσίας 
αύλακας, αν και μοναδικής, που ερμηνεύτηκε από την ανασκαφέα ως αύλακα 
για σπονδές.531 Η παρουσία θρανίων και προθαλάμων σχετικών πιθανώς με 
ανάλογες πρακτικές μαρτυρείται και στα Χανιά532 ή την Κνωσό ενώ στην 
τελευταία περιοχή η αποκάλυψη της πρόχου στην κρύπτη ενός τάφου δηλώνει 
την πιθανή πραγματοποίηση νεκρικών τελετών.533 Εμφανέστερη όμως 
απόδειξη για την άσκησή τους είναι οι εντοιχισμένοι στους τάφους λαιμοί 
σπασμένων αμφορέων στο νεκροταφείο της αρχαίας Ινάτου.534  

Μέσα στους τάφους οι προσφορές ήταν ποικίλες ενώ σε μερικά 
νεκροταφεία αυτές είχαν συγκεκριμένη θέση γύρω από το νεκρό, όπως στην 
περίπτωση του Ποταμού και του Σταυρού ειδικά, όπου οι αμφορείς στήνονταν 
όρθιοι στα πόδια του νεκρού, δημιουργώντας την εικόνα ότι συνιστούσαν 
τοπική ιδιαιτερότητα. Παρ’ όλα αυτά τα είδη των προσφορών είναι γενικώς 
κοινά παντού, χωρίς όμως να γίνεται εφικτός ο διαχωρισμός τους σε ανδρικά 
ή γυναικεία. Βέβαια τα κοσμήματα και τα κάτοπτρα θεωρείται ότι 
αντιστοιχούσαν κατά κύριο λόγο σε κατόχους θηλυκού γένους ενώ οι 
στλεγγίδες και οι αρύβαλλοι σε άνδρες. Μπορούν όμως να 
κατηγοριοποιηθούν σε αγγεία από πηλό και μέταλλο, νομίσματα, κοσμήματα, 
ειδώλια και άλλα. Φυσικά εκείνα που διατηρήθηκαν ήταν όσα δεν ενδιέφεραν 
τους συλητές, μιας και η πληθώρα των τάφων υπέστη σύληση. Τέτοια και 

                                                            
529 Ύπαρξη λάκκου με πηλό για εργαστηριακή χρήση και ρωμαϊκού κλιβάνου, σ. 20, υποσημ. 35. 

530 Kurtz‐ Boardman 1994, σ. 193‐4. 

531 Χατζή‐ Βαλλιάνου 1995, σ. 1030. 

532 Βλ. σ. 42. 

533 Βλ. Τ36, σ. 16 και υποσημ. 11.   

534 Βλ. σ. 33.  
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μάλιστα πολυπληθή ήταν τα αγγεία κυρίως από πηλό. Το υλικό κατασκευής 
είναι ευτελές και τα σχήματα αρκετά αλλά ενίοτε επαναλαμβανόμενα 
τουλάχιστον σε συγκεκριμένα νεκροταφεία, όπως του Αγίου Νικολάου καθώς 
προαναφέρθηκε. Ωστόσο χρησιμοποιήθηκαν συνήθεις τύποι, αγγεία 
καθημερινής χρήσης. Προτιμήθηκαν από τα κλειστά οι αμφορείς, οι οινοχόες, 
οι πρόχοι, τα ληκύθια, κι από ανοιχτά τα κύπελλα, οι πυξίδες. Απαραίτητοι 
ήταν και οι λύχνοι.535 Αλλά και τα γυάλινα αγγεία ήταν εξίσου συχνά, 
περιορισμένα συνήθως στον τύπο του μυροδοχείου που αποδεικνύονται τα 
πιο αγαπητά στους τάφους, χωρίς ωστόσο να λείπουν και άλλα σχήματα όπως 
μπουκάλια, πινάκια, κύπελλα, ποτήρια, κ.ά.. Για τη συχνότητα των 
μεταλλικών αγγείων δε μπορούμε να υποστηρίξουμε πολλά γιατί το υλικό τους 
οδήγησε συχνά σε σύληση, αφού μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί, συνήθη 
όμως είναι τα κλειστά σχήματα. Παγιωμένη συνήθεια ήταν η χρήση τόσο των 
περονών από ποικίλα υλικά όσο κυρίως των κοσμημάτων για τα οποία όμως 
είναι δύσκολο να ισχυριστούμε σε τι ποσοστό ήταν πραγματικά  κοσμήματα 
που φορέθηκαν εν ζωή ή κατασκευασμένα αποκλειστικά για νεκρική χρήση, 
όπως συνέβη στον τάφο στο Επανοχώρι.536 Συχνά ήταν όπως έχει 
προαναφερθεί, τα δαχτυλίδια κυρίως με ημιπολύτιμες πέτρες. Πόσα όμως απ’ 
αυτά ανήκαν σε άνδρες είναι αδύνατον να διαπιστωθεί. Δαχτυλίδι φορούσε 
λ.χ. ο αθλητής του Ποταμού.537 Ακόμα η χρήση του νομίσματος ως χαρώνειου 
οβολού όπως αποδεικνύεται ήταν παντού διαδεδομένη και μάλλον 
απαραίτητη.538 Επίσης κάποια κτερίσματα φαίνονται να αποτελούν και 
τοπικές προτιμήσεις όπως τα ξύλινα κιβώτια που περιείχαν πλήθος άλλων 
κτερισμάτων και είναι προσφιλή στην Κνωσό και τα Χανιά. Μεμονωμένες 
είναι επίσης τα πήλινα προσωπεία φυσικού μεγέθους που επιχωριάζουν στην 
Κνωσό και στο Ηράκλειο. Ακόμα, συγκεκριμένα κτερίσματα ενδεχομένως να 
είναι δηλωτικά κάποιων γνωρισμάτων ή επιλογών των νεκρών. Η παρουσία 
μιας μαγειρικής χύτρας στα πόδια μιας νεκρής του Ποταμού για παράδειγμα, 
πιθανόν να αποκαλύπτει την αγάπη της για τη μαγειρική.539 Ακόμα, οι 
στλεγγίδες και οι αρύβαλλοι φανερώνουν είτε την αθλητική ιδιότητα του 
νεκρού είτε βέβαια το φύλο του. Στους τάφους επίσης χρησιμοποιούνται 
διάφορα αντικείμενα ως νεκρικά και σύμβολα γάμου, ζωής ή ευγονίας. Η 
αχιβάδα για παράδειγμα ίσως μας παρέχει στοιχεία για άγαμες νεκρές ενώ 
και το στεφάνωμα ενδεχομένως να έχει τον ίδιο σκοπό. Επιπλέον 

                                                            
535 Δεν υπάρχουν ωστόσο αναφορές για χρησιμοποιημένους λύχνους. 

536 Βλ. σ. 48. 

537 Βλ. σ. 54 και υποσημ. 184. 

538 Ο  Κ.  Δαβάρας υποστήριξε ότι  το  νόμισμα  κατά  τα  ρωμαϊκά  χρόνια  είναι  συρρικνωμένο σε  ένα 
απλό σύμβολο, Δαβάρας 1985, σ. 209. 

539 Βλ. τάφο 6, σ. 53. 
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παραδείγματα αποτελούν ακόμη το αυγό και το περιστέρι.540 Σύμβολο γάμου 
μπορεί ακόμη να θεωρηθεί και η παράσταση χειρών σε στάση δεξίωσης σε 
δαχτυλίδι από τη Λύττο.541 

Οι παραπάνω προσφορές δηλώνουν συχνά οικονομικές αλλά και 
πολιτισμικές σχέσεις του νησιού με άλλες περιοχές όπως τη Ρόδο, τη Μ. Ασία, 
την Αίγυπτο.542 Ταυτόχρονα, πολλά κτερίσματα είναι εντόπιας παραγωγής 
κάτι που δηλώνει την ύπαρξη, τη δραστηριότητα και την παραγωγικότητα των 
κρητικών εργαστηρίων που είτε αποτελούν τοπικές εφευρέσεις είτε έχουν 
ξένα πρότυπα, π.χ. οι λύχνοι κρητικού τύπου που έχουν αναφορές κυρίως 
στους εφεσιακούς λύχνους.543 Επίσης, ξένα πρότυπα μιμούνται μυροδοχεία 
κρητικής παραγωγής από τάφους του Ποταμού. Ανατολικά και δη αιγυπτιακά 
πρότυπα είχαν τα αυγά και οι γυάλινοι αμφορίσκοι αντίστοιχα, επίσης του 
Ποταμού και όχι μόνο. Ακόμη, εισαγμένοι από τον ελληνικό και δυτικό χώρο 
είναι κάποιοι αμφορείς των τάφων του Αγίου Νικολάου και του Σταυρού και 
λυχνάρια ή γυάλινα μυροδοχεία που περιείχαν τάφοι της Κνωσού, όπως ο 
τάφος της Μοναστηριακής Κεφάλας.544 Τη σχέση Κρήτης - Αιγύπτου και την 
αιγυπτιακή επιρροή δηλώνει η επιλογή της Ίσιδος,545 ωστόσο αυτό φανερώνει 
επιπλέον και την έλευση ξένων θρησκειών. Μάλιστα από τους τάφους της 
Κρήτης μας επιτρέπεται να διερευνήσουμε συν τοις άλλοις και τις 
θρησκευτικές προτιμήσεις τόσο των νεκρών όσο και των ζωντανών. Κάποιοι 
λοιπόν φαίνεται πως ήταν οπαδοί της Δήμητρας και της Κόρης, μύστες του 
Διονύσου και του Ορφισμού. Οι μύστες των διονυσιακών μυστηρίων, των 
οποίων το φύλο δεν είναι αποκλειστικά κοινό, δεν θάφτηκαν ούτε σε 
συγκεκριμένο χώρο546 μέσα στο νεκροταφείο ούτε σε αποκλειστικά ίδιο τύπο 
τάφου και δη μνημειώδη και είναι περιορισμένοι στο Σφακάκι και την Κνωσό. 

                                                            
540 Το περιστέρι απεικονίζεται σε λευκές ληκύθους και σε σκηνές γυναικωνίτη, όπως στα πόδια μιας 
νύφης, Καλογεροπούλου 1974, σ. 224. 

541 Βλ. σ. 39, υποσημ. 125. 

542 Αποστολάκου 1995, σ. 40. Εξάλλου, αυτές οι σχέσεις είχαν επεκταθεί και σε άλλους τομείς.  Για 
παράδειγμα, εκτός από τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο και τη Δύση, εισάγονταν από τη Μ. Ασία ή την 
Αίγυπτο διάφορα υλικά όπως μάρμαρα, γρανίτες ή πολύ καλής ποιότητας κεραμική, Paton 2000, σ. 
453‐5.  Εξάλλου  και  στυλιστικές  προτιμήσεις  σε  διάφορα  κτίρια  δείχνουν  εξωτερική  επίδραση, 
Sweetman 2007, σ. 74‐79, Ghisellini 1985. 

543  Για  τους  λύχνους  κρητικού  τύπου  βλ.  Αποστολάκου  Β, «Λύχνοι  ‘κρητικού  τύπου’», Ειλαπίνη  Α’ 
τόμος  τιμητικός  για  τον  καθηγητή  Ν.  Πλάτωνα,  Ηράκλειο  1987,  σ.  35‐44  και  Παπαδοπούλου  Ε., 
«Λύχνοι ‘κρητικού τύπου’ στο αρχαιολογικό μουσείο Ρεθύμνου», στο Κρητική Εστία 3, σ. 95‐117.   

544 Βλ. σ. 22 κ.ε. 

545 στον γυναικείο τάφο της Απτέρας. 

546 Σε αντίθεση με την Κύμη, Brill’s New Pauly: encyclopaedia of the ancient World, λ. mysteries. 
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Βέβαια, δεν αποκλείεται ανάλογοι μύστες να υπήρξαν στον Ποταμό ή στο 
Καστέλι. Αυτό θεωρείται πιθανό λόγω της ύπαρξης των προσωπείων ή χρυσού 
επιστομίου στις παραπάνω θέσεις αντίστοιχα.547  

Ο πλούτος ενός τάφου δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους τύπους 
αλλά εντοπίζεται σε όλους, ακόμα και σε φτωχικές κατασκευές όπως στους 
λακκοειδείς ή καλυβίτες, αν δεχτούμε ότι οι κιβωτιόσχημοι τάφοι είναι 
συγκριτικά με αυτούς πιο ακριβοί στην κατασκευή τους. Επομένως ο ταφικός 
τύπος δεν δηλώνει απαραίτητα την κοινωνική θέση του νεκρού.  

Χωροταξικοί διαχωρισμοί στους νεκρούς δεν παρουσιάζονται παντού. 
Για παράδειγμα στα νεκροταφεία του Αγίου Νικολάου που εκτείνονται σε 
διαφορετικά σημεία καμία περιοχή δεν προοριζόταν αποκλειστικά για 
πλουσιότερους.548 Αντίθετα στον Τσούτσουρα έχουμε αυτή τη διαφορά, όπου 
οι τάφοι των εύπορων νεκρών είναι οριοθετημένοι εντός περιβόλου, εξίσου 
έντονη όμως γίνεται και στην Κνωσό ή την Γόρτυνα. Στις τελευταίες η ίδια η 
ύπαρξη των μεγάλου μεγέθους τάφων και δη των μαυσωλείων549 αυτόματα 
φανερώνει την οικονομική διαφοροποίηση των νεκρών. Πρώτο παράδειγμα 
αποτελεί ο λαξευτός τάφος που διαφοροποιούνταν από τους άλλους τύπους 
που ήταν και πολυπληθέστεροι. Βέβαια η διαστρωμάτωση της κοινωνίας 
δηλωνόταν πιο έντονα όταν οι τάφοι ανεγείρονταν συγκεντρωμένοι σε 
εμφανή σημεία, σε συγκεκριμένες ζώνες εντός του νεκροταφείου ή κατά 
μήκος των δρόμων, ώστε να είναι περίβλεπτοι. Πέρα όμως από τα μαυσωλεία, 
ενδεικτικά του πλούτου και της εξέχουσας κοινωνικής θέσης των κατόχων 
τους ήταν τα υπέργεια μνημεία που χρησίμευαν ως σήματα ή μέσα στα οποία 
γίνονταν οι προσφορές550 και που χτίζονταν πάνω από τάφους ευτελέστερης 
κατασκευής και απλούστερου τύπου. Είναι μοναδικά στην Κρήτη, 
αντικατοπτρίζοντας την συνήθεια των αποίκων που έρχονται από τη Δύση και 
την τάση προβολής της κοινωνικής θέσης τους. Τελικά η εσκεμμένη προβολή 
έναντι των υπόλοιπων φαίνεται ότι προτιμήθηκε ιδιαίτερα στην Κνωσό, στη 
μοναδική πόλη της Κρήτης που είχε γίνει ρωμαϊκή αποικία τον 1ο 
μεταχριστιανικό αιώνα, στον οποίο άλλωστε χρονολογούνται αυτά, αλλά και 

                                                            
547 Βλ. Ποταμός, τάφος 2 σ. 53‐4 και Καστέλι, σ. 45. Μυστηριακές λατρείες σχετικές με τον ορφισμό 
και τις πυθαγόρειες αντιλήψεις τελούνταν στο σπήλαιο του Ιδαίου από τα αρχαϊκά χρόνια μέχρι και 
τον 4ο αι. μ.Χ., Χανιώτης 1990 σ. 6193‐6201, Κριτζάς 2006, σ. 198.  

548 Αποστολάκου 1995 σ. 34. 

549  Στην  Κνωσό  συναντάται  αποκλειστικά  ο  λιθόκτιστος  ισόγειος,  υπόγειος  και  ημιυπόγειος  τάφος 
ενώ  στη  Γόρτυνα  απαντά  και  ο  λιθόκτιστος  με  ομοιότητες  με  την  Κνωσό  και  ο  σταυροειδής  με 
αρκοσόλια κατασκευασμένος από πέτρες και πλίνθους, ο οποίος απαντά και στη Λισσό, την Λασαία, 
και στη Σούγια, Βασιλάκης 2000, σ. 707‐8. 

550 Βλ. Τ 34 και 36 της Κνωσού, σ. 16. 
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στη Γόρτυνα στην οποία είχαν συγκεντρωθεί Ρωμαίοι στρατιώτες και 
έμποροι.551 Έτσι, μπορεί να μην είναι βεβαιωμένη η δυτική επίδραση στην 
κατασκευή των λαξευτών τάφων, ωστόσο η ανέγερση των μαυσωλείων και 
των μνημειωδών σημάτων που συγκεντρώνονται στις συγκεκριμένες πόλεις 
μάλλον οφείλεται στην παρουσία τους.552 Εξάλλου απαντάται και το έθιμο της 
καύσης αν και μονάχα στη Γόρτυνα είναι ιδιαίτερα έντονο, ωστόσο αποτελεί 
στοιχείο που βεβαιώνει την -περιορισμένη βέβαια- ξένη επίδραση.553 Ακόμη, 
θα μπορούσε να πει κανείς ότι η πολυτέλεια στην ταφική αρχιτεκτονική 
εκφράζεται και μέσα από τους κτιστούς θαλαμωτούς τάφους, που 
ανεγέρθηκαν σε διάφορες θέσεις και δίνουν την εικόνα μιας ολόκληρης πόλης 
νεκρικού χαρακτήρα. Παράδειγμα συνιστούν η Λισός και η Έλυρος στο νομό 
Χανίων. Συγκεκριμένα η νεκρόπολη της Λισού554 παρέχει τον μεγαλύτερο 
αριθμό ταφικών κτισμάτων στο νομό Χανίων με τάφους όμοιας 
αρχιτεκτονικής. Τέλος, υπήρξαν βέβαια και φτωχικές ή ακτέριστες ταφές που 
σήμαιναν την έλλειψη πόρων, όπως στην περίπτωση του Σφακακίου, ωστόσο 
στην πλειοψηφία τους ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των συλημένων 
τάφων χωρίς να καθίσταται έτσι δυνατή μια ασφαλής εξαγωγή γενικών 
συμπερασμάτων.   

Οι συνήθειες των συγγενών των νεκρών της ρωμαϊκής Κρήτης 
βρίσκουν αντιστοιχίες ήδη από τα κλασικά ή ελληνιστικά χρόνια ή ακόμη και 
μέχρι τα παλαιοχριστιανικά και σε άλλα νεκροταφεία, όχι μόνο της Κρήτης 
αλλά και του λοιπού ελλαδικού χώρου. Όσον αφορά στη στάση του σώματος η 
παράλληλη θέση των χεριών είναι γενικά η πιο συνήθης ενώ η θέση των 
χεριών στην ηβική χώρα συναντάται και κατά τα ελληνιστικά χρόνια στα 

                                                            
551 Οι κτιστοί τάφοι και τα σήματα απουσιάζουν κατά τον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ. Χρονολογούνται στον 
1ο αι. μ.Χ., ενώ οι λαξευτοί θαλαμωτοί τάφοι έχουν μεγάλη διάρκεια χρήσης ‐έως και τον 3ο αι. μ.Χ. Η 
συνύπαρξη κτιστών και λαξευτών τάφων στον 1ο αιώνα και η διατήρηση των τελευταίων μέχρι και 
στον 3ο αι. μ.Χ. παρατηρείται σήμερα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, Flaemig 2007, σ. 119. Στη Ρώμη οι 
χτιστοί θαλαμωτοί τάφοι απαντούν από τον 1ο έως 3ο αι. μ.Χ., ενώ είναι αμφίβολη η παρουσία τους 
πριν από την εποχή του Αυγούστου, Flaemig 2007, σ. 34‐35. 

552 Στη Γόρτυνα γίνονταν όλο και πιο πολλοί οι cives romani που ήταν Ρωμαίοι και ιταλοί έμποροι, Di 
Vita  2000,  σ.  149.  Επιγραφικές  μαρτυρίες  δηλώνουν  την  ύπαρξη  στην  Κνωσό  ατόμων  ιταλικής 
καταγωγής, Sweetman 2007,  σ. 72.  Για  το θέμα  του εκρωμαϊσμού  των  ντόπιων βλ. Sonnabend H., 
«Roman  rule  and  Cretan  identity.  The  impact  on  society  and  culture»  στο:  Creta  romana  e 
protobizantina: atti del  congresso internazionale (Iraklion, 23‐30 settembre) 2000,  σ. 25‐28. 

553  Στις  αποικίες  της  Ανατολής  ο  ενταφιασμός  συνεχίστηκε  σαν  έθιμο, Morris 1997,  σ. 67  κ.ε.  Στη 
Ρώμη ο ενταφιασμός άρχισε να υιοθετείται κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αδριανού (117‐138 
μ.Χ.).  Η  εμφάνιση  των σαρκοφάγων  επηρέασε  την  επιλογή  του  ενταφιασμού ως  τρόπου  ταφής,  ο 
οποίος αντικατέστησε σταδιακά την επικρατούσα μέχρι τότε καύση, Toynbee 1996, σ. 40.  

554 Βλ. σ. 50, υποσημ. 170. 
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Σπήλια κοντά στην Κνωσό,555 διατηρείται όμως και εκτός Κρήτης, όπως στη 
Ρόδο.556 Αλλά και στο ελληνιστικό νεκροταφείο της Ρόδου συναντάται αν και 
κατ’ εξαίρεση, το ένα χέρι λυγισμένο στο στήθος.557 Επιπλέον, η ανόρθωση 
της κεφαλής σημειώνεται ήδη στα μυκηναϊκά χρόνια558 ενώ η χρήση 
προσκέφαλου, συγκεκριμένα της πέτρας, συναντάται και σε ελληνιστικό τάφο 
στα Χανιά.559 Οι νεκροί των ελληνιστικών χρόνων στην Ασίνη560 και την 
Πάτρα,561 ενταφιάζονται εκτάδην, απευθείας στο χώμα ή σε φροντισμένο 
δάπεδο, όπως με στρώση από κεράμους κατ’ αντιστοιχία με τάφο στο 
Καστέλι.562 Και στην παλαιοχριστιανική Κάρπαθο όμως πήλινες πλάκες έχουν 
επενδύσει το δάπεδο ενός καλυβίτη τάφου ενώ συνηθίζεται στο ίδιο 
νεκροταφείο μικροί αργοί λίθοι να στηρίζουν εξωτερικά τις καλυπτήριες 
κεράμους των τάφων.563 Οι νεκροί στην Ασίνη και την Πάτρα στεφανώνονται 
με χρυσά στεφάνια, φέρουν στο στόμα τον χαρώνειο οβολό, συνοδεύονται 
από πήλινα και μεταλλικά αγγεία, μυροδοχεία, ειδώλια και θεατρικά 
προσωπεία, από κάτοπτρα που ενίοτε τοποθετούνται στη λεκάνη τους, 
κοσμήματα με παραστάσεις της Ίσιδας ή του Διονύσου, ξύλινα κιβώτια. 
Επιπλέον, αγγεία τοποθετούνται ενίοτε εξωτερικά των τάφων564 ή επίτηδες 
σπασμένα κτερίσματα εντός ενώ στη Μακεδονία565 όπως και στον Ποταμό, 
παρατηρείται η τοποθέτηση συγκεκριμένων αγγείων σε επίσης συγκεκριμένα 
σημεία του σώματος. Η εναπόθεση αμφορέων σε επιλεγμένες θέσεις μέσα 
στον τάφο μαρτυρείται όχι μόνο στα νεκροταφεία του Αγίου Νικολάου αλλά 
και στη Ρόδο, στο νεκροταφείο κλασικών χρόνων.566 Αστράγαλοι έχουν 
                                                            
555 Αλεξίου Στ., ΠΑΕ 1966, σ. 192. 

556 Αρχοντόπουλος‐ Παπαβασιλείου 2006, σ. 196. 

557 Παλαιολόγου 2004, σ. 56. 

558 Στο Σαμικό Ηλείας, Βλ. υποσημείωση ν. 305 στο Δαβάρας 1985, σ. 209. 

559 Μαρκουλάκη‐ Νινιού‐ Κινδελή 1982, σ. 56. 

560 Haegg ‐ Fossey 1980, σ. 30 κ.ε. 

561 Βλ. Παπαποστόλου 1977 και 1978. 

562 Σε έναν από τους κεραμοσκεπείς, σ. 44. 

563 Γερασκλή 2004, σ. 391. 

564 Και στα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια στη Ρόδο, Παλαιολόγου 2004, σ. 57, Σάλτα 2000, σ. 146 
και αλλού, βλ. Kurtz‐ Boardman 1994, σ. 193. Επίσης, και στο παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο στον 
Βροντή Καρπάθου, Γερασκλή 2004, σ. 392.  

565  Βλ.  γενικά  ΑΕΜΘ  (Το  Αρχαιολογικό  Έργο  στη  Μακεδονία  και  Θράκη).  Ειδικότερα  Δρούγου‐ 
Τουράτσογλου 1980, σ. 176. 

566 Σάλτα 2000, σ. 146. 
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εντοπιστεί σε τάφους εκτός Κρήτης.567 Κελύφη αυγών βρέθηκαν στα Χανιά σε 
τάφο ελληνιστικής περιόδου568 και στο ελληνιστικό νεκροταφείο της Ρόδου.569 
Νεκρικές τελετές στον τάφο πιθανόν να γίνονταν και πολύ αργότερα στην 
Ρόδο.570  

Πέρα από τα παραπάνω στοιχεία οι τύποι των τάφων της Κρήτης έχουν 
αντιστοιχίες και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.571Αυτές 
είναι για παράδειγμα η χρήση υπέργειων και υπόγειων λαξευτών ή κτιστών 
κατασκευών,572 η παρουσία τους εντός περιβόλων ή κοντά σε δρόμους και 
επιφανή σημεία, η απουσία ιδιαίτερου διακόσμου των μνημείων και επαρκών 
επιγραφικών μαρτυριών για τους κατόχους τους, για τους οποίους παράλληλα 
διαπιστώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν σε ανώτερο κοινωνικό 
στρώμα για να έχουν κάποιο σημαντικό ταφικό κτίσμα. Πάντως, το  πρωτεύον 
κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι στον ελληνικό χώρο δεν παρατηρείται η 
αλλοίωση των ελληνικών ταφικών εθίμων. Έτσι παρά το ότι ο αυτός υπέστη 
πολιτικές αλλαγές, διατήρησε την δική του ταυτότητα και στον τρόπο 
ενταφιασμού και στην επιλογή ταφικών κτισμάτων. Επομένως και η Κρήτη 
προφανώς δεν αποτελεί εξαίρεση.573  

Από όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι νεκροί 
δέχονταν την περιποίηση των συγγενών τους μέσα από την τοποθέτηση τους 
στην τελευταία τους κατοικία και την εναπόθεση προσφορών κι αντικειμένων 
που χρησιμοποιούσαν εν ζωή. Η ρωμαϊκή κατάκτηση δε φαίνεται να 
                                                            
567 Δαβάρας 1985, σ. 199‐201. Βλ. επίσης Kurtz‐ Boardman 1994, σ. 197, Τουράτσογλου Ι., Θέμελης 
Π., Οι τάφοι του Δερβενίου 1997, σ. 167. Αστράγαλοι εντοπίστηκαν σε τάφους στους Λοκρούς, στη 
Μύρινα, στη Θήρα, στην Όλυνθο, στη Σάμο. 

568 Μαρκουλάκη‐ Νινιού‐ Κινδελή 1982, σ. 59. 

569 Παλαιολόγου 2004, σ. 58. 

570  Σε  τάφους  ενός  ναϋδρίου  της  μεσαιωνικής  πόλης  της  Ρόδου.  Ίσως  πρόκειται  για  νεκρόδειπνο, 
Αρχοντόπουλος‐  Παπαβασιλείου  2006,  σ.  197.  Για  τα  νεκρόδειπνα  και  την  κατάργηση  τους  στα 
παλαιοχριστιανικά χρόνια, βλ. Γερασκλή 2004, σ. 394. 

571  Yπάρχουν  φυσικά  και  κάποιες  διαφορές  όπως  η  παρουσία  τύμβων  στη  Νικόπολη,  βλ.  Flaemig 
2007, σ. 36‐7. 

572 Οι χτιστοί θαλαμωτοί τάφοι είναι ένας αρκετά διαδεδομένος τύπος στον Ελληνικό χώρο κατά τα 
ρωμαϊκά χρόνια. Έχουν κατασκευαστεί σε πολλές περιοχές, όπως στην Κόρινθο, την Πάτρα, το Άργος, 
τους  Δελφούς,  την  Κοζάνη  κ.α.  Η  πλειοψηφία  τους  χρονολογείται  στον  2ο  αι.  μ.Χ.  Περιελάμβαναν 
ενταφιασμούς.  Ενίοτε  εντός  τους  τοποθετούνταν  και  σαρκοφάγοι  ενώ  σε  ελάχιστες  περιπτώσεις 
εντοπίστηκαν  και  καύσεις,  Flaemig  2007,  σ.  31‐34.  Οι  υπόγειοι  τάφοι  παρουσιάζουν  κοινά 
χαρακτηριστικά με τους λαξευτούς θαλαμωτούς. Έχουν εντοπιστεί στην Κόρινθο, την Λακωνία, κ. α., 
Flaemig 2007, σ. 28. 

573 Flaemig 2007, σ. 119‐121. 
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επηρέασε σε βάθος τις πεποιθήσεις και τις δραστηριότητες σχετικά με την 
ταφή, στο μέτρο που ο ενταφιασμός παρέμεινε ο κύριος τρόπος ταφής του 
σώματος. Και κατά τη ρωμαϊκή περίοδο η οικογένεια του νεκρού μένοντας 
πιστή στην παράδοση φροντίζει για τη μελλοντική ευημερία της ψυχής του. 
Δε μπορούμε να αποκλείσουμε, όπως αναφέρει και ο Rhode, ότι και στη 
ρωμαϊκή Κρήτη στη σκέψη των πενθούντων η ψυχή γινόταν πλέον ανώτερη κι 
ότι ο τάφος ήταν ιερός, γι’ αυτό κι έπρεπε να είναι ευχάριστος χώρος για την 
ανάπαυση των ψυχών. Μάλιστα αφού η μεγαλύτερη τιμή και η ευημερία του 
νεκρού επιδιωκόταν με τη λατρεία, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι και εδώ οι 
συγγενείς έκαναν σπονδές574 κατά την ταφή575 ή γιορτή μετά από αυτήν576 ή 
πράττοντας ανάλογα σε συγκεκριμένες ημέρες αφιερωμένες σ’ αυτούς.577 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
574 Oι σπονδές είναι υγρές προσφορές στους θεούς ενώ οι χοές για τους νεκρούς, Brill’s New Pauly: 
encyclopaedia of the ancient World, λ. libation. 

575 Ο Κικέρων στους Νόμους πληροφορεί ότι κατά την ταφή γινόταν πάνω από τον τάφο σπορά της 
γης ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπαυση του νεκρού και να εξευμενιστεί η γη. Ανάλογες τελετές πάνω 
από τον τάφο μαρτυρούν τα αγγεία υγρών που βρίσκονται έξω από τους τάφους, Cic. De  legibus  ii, 
59  κ.ε.,  Kurtz‐  Boardman  1994,  σ.  136.  Επίσης  οπές  και  αγωγοί  μαρτυρούν  την  ίδια  συνήθεια, 
Τoynbee 1996, σ. 51.  

576Toynbee  1996,  σ.  50‐1,  Brill’s  New  Pauly:  encyclopaedia  of  the  ancient  World,  λ.  silicernium, 
Petronius, Satyricon, 65.  Κατά  τη ρωμαϊκή περίοδο ήταν  έθιμο  το  silicernium,  μια  γιορτή  νεκρικού 
χαρακτήρα που πραγματοποιούνταν  μετά  την  κηδεία  πάνω στον  τάφο.  Την    ένατη  ημέρα  γινόταν 
κάτι  ανάλογο  και  πάλι  πάνω από  τον  τάφο  (cena novendialis)  ενώ  είχαν  οριστεί  καθ’  όλο  το  έτος 
ημέρες για νεκρικά γεύματα, όπως στα γενέθλια του νεκρού ή στην ετήσια γιορτή των πεθαμένων. 
Το  γεύμα που γινόταν στο σπίτι  του  νεκρού μετά  την  ταφή  του αναφέρεται στη Νέα κωμωδία ως 
περίδειπνο, Kurtz‐ Boardman 1994, σ. 136‐7. Για το περίδειπνο, βλ. Brill’s New Pauly: encyclopaedia 
of the ancient World, λ. perideipnon. 

577 Rhode 1998,  σ. 160‐2, 168‐9, 167.  Για  επικήδειες  τελετές  στην αρχαιότητα,  για  τη  λατρεία  των 
ψυχών αλλά και για νόμους περιοριστικούς των υπερβολών μέχρι την ταφή, βλ. Rhode 1998, σ. 156 
κ.ε.. 
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