
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Διδακτορική Διατριβή 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΥΕ ΠΕΟΝΣΩΝ 

ΠΟΛΤΑΝΔΡΕΙΑ, ΚΕΝΟΣΑΥΙΑ ΚΑΙ ΗΡΩΑ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΣΕΡΗ ΕΠΟΦΗ ΣΟΤ ΦΑΛΚΟΤ ΕΩ ΚΑΙ 

ΣΟΤ ΚΛΑΙΚΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΦΩΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

ταυρούλα Οικονόμου 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τποβλήθηκε στο Σμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
Σομέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Σέχνης 

 
Ημερομηνία δημόσιας υποστήριξης: 15 Ιουνίου 2012 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Επιβλέπων:  

Νικόλας Φρ. ταμπολίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

υμβουλευτική Επιτροπή:  
Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Γιάννης Ζ. Σζιφόπουλος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 
 

Εξεταστική Επιτροπή: 
Παυλίνα Καραναστάση, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 

Κατερίνα Κόπακα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 
Κατερίνα Παναγοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 

Θανάσης Καλπαξής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

την μνήμη του πατέρα μου 
 



ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ i 

ΕΙΑΓΩΓΗ 1 

  
ΣΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΗ ΕΠΟΦΗ ΣΟΤ ΦΑΛΚΟΤ  

Μέση Φαλκοκρατία  

ΣΑΥΕ ΠΟΛΕΜΙΣΩΝ 12 

ΚΕΝΟΣΑΥΙΑ 13 

ΘΤΙΕ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΚΡΟ 14 

Ύστερη Φαλκοκρατία  

ΣΑΥΕ ΠΟΛΕΜΙΣΩΝ 15 

ΚΕΝΟΣΑΥΙΑ 19 

ΛΑΣΡΕΙΑ ΣΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΟΙ «ΗΡΩΩΝ» 24 

ΘΤΙΕ ΚΑΙ ΣΑΥΕ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΚΡΟ 31 

ΘΤΙΕ ΚΑΙ ΣΑΥΕ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΚΡΟ 34 

  
Η ΜΕΣΑΒΑΗ 36 

Πρωτογεωμετρική περίοδος 37 

Γεωμετρική περίοδος 39 

  
ΕΘΙΜΑ ΣΑΥΗ  

ΣΑ ΝΕΚΡΟΣΑΥΕΙΑ 45 

Ο ΦΩΡΟ ΣΗ ΣΑΥΗ ΣΩΝ ΠΕΟΝΣΩΝ 47 

Ταφές στην πατρίδα 48 

Ταφές στο πεδίο της μάχης 54 

ΣΑ ΣΑΔΙΑ ΣΗ ΣΑΥΗ  

Η αναίρεση των νεκρών και η ταφική νομοθεσία 56 

Η προετοιμασία του νεκρού και η πρόθεση 58 

Η εκφορά 62 

Τα κτερίσματα 63 

Ο επιτάφιος λόγος 63 

Το περίδειπνο 66 

ΣΙΜΕ ΣΟΤ ΝΕΚΡΟΤ  

Οι επιτάφιοι αγώνες 66 

Οι εορτές 71 

Προσφορές και θυσίες 73 

ΜΝΗΜΕΙΑ, ΣΗΛΕ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ ΠΕΟΝΣΩΝ 74 



Κατάλογοι πεσόντων 76 

Επιγράμματα 83 

ΤΖΗΣΗΗ 85 

  

ΠΟΛΤΑΝΔΡΕΙΑ 95 

Σα Προδρομικά Μνημεία  

ΣΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΟΤ 98 

ΣΟ ΝΕΚΡΟΣΑΥΕΙΟ ΣΗ ΒΡΟΤΛΙΑ 102 

  

Μηδικοί Πόλεμοι  

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 104 

Ο Τύμβος των Αθηναίων 106 

Ο Τύμβος των Πλαταιέων 112 

Η Ταφή των Περσών 115 

Τιμές για τους νεκρούς 115 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΩΝ ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ 116 

Ο τάφος των Σπαρτιατών και των συμμάχων 117 

Η ταφή των Περσών 118 

Τιμές για τους νεκρούς 118 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΗ ΑΛΑΜΙΝΑ 120 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΩΝ ΠΛΑΣΑΙΩΝ 123 

  
Πεντηκονταετία 479-431  

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΟΤ ΔΡΑΒΗΚΟΤ 127 

  

Πελοποννησιακός Πόλεμος  

ΣΟ ΠΟΛΤΑΝΔΡΕΙΟ ΣΟΤ 430/20 Π.Φ. 128 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΗ ΟΛΤΝΘΟΤ 131 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΙΠΠΕΙ ΣΗ ΠΑΡΣΩΛΟΤ ΚΑΙ ΣΗ 
 ΣΑΝΑΓΡΑ 

132 

ΣΗΛΗ ΠΕΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΓΑΡΑ 134 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΟΤ ΔΗΛΙΟΤ  

Το Πολυάνδρειο των Θεσπιών 135 

Το Πολυάνδρειο της Τανάγρας 138 

Ο ΣΑΥΟ ΣΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΣΟΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ 138 

  

4ος αιώνας π.Φ.  

Η ΜΑΦΗ ΣΩΝ ΛΕΤΚΣΡΩΝ 142 

ΣΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΗ ΣΕΓΕΑ 142 



ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΗ ΦΑΙΡΩΝΕΙΑ  

Ο τύμβος των Θηβαίων 144 

Ο τύμβος των Μακεδόνων 145 

Ο τάφος των Αθηναίων 145 

  
ΤΖΗΣΗΗ 148 

  
ΚΕΝΟΣΑΥΙΑ 159 

Αρχαϊκή Περίοδος  

ΣΟ ΚΕΝΟΣΑΥΙΟ ΣΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ 162 

Μηδικοί Πόλεμοι  

ΣΟ ΚΕΝΟΣΑΥΙΟ ΣΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΦΩΝ 164 

ΣΟ ΚΕΝΟΣΑΥΙΟ ΣΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΕΟΝΣΩΝ 170 

  
Πελοποννησιακός Πόλεμος  

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΗ ΙΚΕΛΙΚΗ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ 172 

4ος αιώνας π.Φ.  

ΣΟ ΚΕΝΟΣΑΥΙΟ ΣΟΤ ΔΕΞΙΛΕΩ 177 

  

ΤΖΗΣΗΗ 180 

  
ΗΡΩΑ 187 

Ο τάφος του «Ήρωα» 205 

Θυσίες και προσφορές στον ήρωα 209 

  
Σα Προδρομικά Μνημεία  

ΣΟ ΗΡΩΟ ΣΟ ΛΕΤΚΑΝΣΙ 212 

ΣΟ ΗΡΩΟ ΣΟΤ ΣΑΥΟΤ 72-4 ΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 219 

ΣΟ ΗΡΩΟ ΣΗ ΕΡΕΣΡΙΑ 220 

ΣΟ ΗΡΩΟ ΣΗ ΕΛΕΤΘΕΡΝΑ 226 

  
Κλασική Περίοδος  

ΣΟ ΗΡΩΟ ΣΟΤ ΒΡΑΙΔΑ 228 

ΣΟ ΠΟΔΑΡΕΙΟΝ ΣΗ ΜΑΝΣΙΝΕΙΑ 229 

  
ΤΖΗΣΗΗ 231 

Ταφές και έθιμα 235 

Όμηρος και ηρωολατρεία  

  
ΓΕΝΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 247 



Τα μνημεία και οι αναφορές των πηγών 248 

Τιμές στον πεσόντα 251 

ΕΠΙΛΟΓΟ 255 

  
INDEX ΑΡΦΑΙΩΝ ΤΓΓΡΑΥΕΩΝ  

ΒΡΑΦΤΓΡΑΥΙΕ  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ  

ΦΑΡΣΕ  
ΕΙΚΟΝΕ  
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ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΦΩΡΟ 

 

Η διατριβή εξετάζει ταφικά μνημεία του σημερινού ελλαδικού χώρου 

που σχετίζονται με πολεμιστές και μάλιστα πεσόντες.  

Εισαγωγή στο θέμα συνιστούν τα μνημεία της Ύστερης Εποχής του 

Φαλκού που έχουν αποδοθεί σε πολεμιστές ή που παρουσιάζουν έντονα τα 

στοιχεία της «λατρείας των νεκρών». Οι τάφοι πολεμιστών της γεωμετρικής 

περιόδου παρουσιάζονται ως μεταβατικά μνημεία ενώ κύριος κορμός της 

μελέτης είναι οι κοινοί τάφοι και τα μνημεία της αρχαϊκής και κλασσικής 

εποχής με κατώτατο χρονολογικό όριο τους τάφους των πεσόντων της 

Φαιρώνειας το 338 π.Φ.  

το κεφάλαιο Έθιμα Ταφής αναλύονται τα ταφικά έθιμα που 

αφορούσαν στους πεσόντες, όπως είναι γνωστά από τις αρχαίες πηγές και την 

εικονογραφία. Εξετάζονται τα ζητήματα του χώρου της ταφής, της ύπαρξης 

δημόσιων νεκροταφείων στις πόλεις-κράτη, το έθιμο της κοινής ταφής, οι 

κατάλογοι πεσόντων.  

το κεφάλαιο των Πολυανδρείων συμπεριλαμβάνονται ομαδικές ταφές 

πεσόντων, όπως ο τύμβος των Μαραθωνομάχων, τα πολυάνδρεια του Έξω 

Κεραμεικού της Αθήνας, οι τύμβοι της Φαιρώνειας. το κεφάλαιο των 

Κενοταφίων παρουσιάζονται μνημεία που έχουν συνδεθεί με πεσόντες όπως το 

κενοτάφιο της Αμβρακίας και το μνημείο του Δεξίλεω στον Κεραμεικό. 

Μεταξύ των λίγων Ηρώων που εξετάζονται δεν περιλαμβάνονται μνημεία 

μυθικών προσώπων ή επικών ηρώων. Ορισμένα μνημεία της Πρωτο-

Γεωμετρικής και Γεωμετρικής περιόδου, όπως τα μνημεία της Πάρου, το ηρώο 

στο Λευκαντί και το ηρώο της Ερέτριας θεωρείται ότι υπήρξαν «προδρομικά» 

των μνημείων που απαντούν στον ελλαδικό χώρο από τους αρχαϊκούς 

χρόνους και έπειτα. 

Η μελέτη καταλήγει ότι τα ταφικά έθιμα που αφορούν στους πεσόντες 

διαφοροποιούνται από τις ταφές των «κοινών» νεκρών αλλά έχουν πολλά 

κοινά στοιχεία με τις ταφές αριστοκρατών κυρίως της γεωμετρικής και 

πρώιμης αρχαϊκής περιόδου. Ουσιαστική διαφοροποίηση συνιστά η ομαδική 

ταφή που οφείλεται κυρίως στην δημιουργία και την λειτουργία της οπλιτικής 

φάλαγγας και παράλληλα ο δημόσιος χαρακτήρας του ταφικού 

τελετουργικού και η επιβολή των κανόνων της πόλης σε αυτό. Ως το πλέον 

σημαντικό στοιχείο των ταφών υποστηρίζεται ότι είναι η αναγραφή των 

ονομάτων των νεκρών είτε σε κοινές στήλες είτε σε ατομικές και ο 

χαρακτηρισμός του νεκρού ως πεσόντα.  

 

ταυρούλα Οικονόμου 



TOMBS OF FALLEN WARRIORS; POLYANDRIA, CENOTAPHS AND 

HEROA 

FROM THE LATE BRONZE AGE UNTIL THE CLASSICAL PERIOD IN GREECE 

 

 This study focuses mainly on tombs in the Modern Greek region that 

have been linked to warriors fallen in battle. 

 As an introduction, briefly listed are tombs of the Late Bronze Age that 

have been attributed to warriors or feature strong elements of the “cult of the 

dead”. The tombs of warriors in the Geometric period are considered as 

transitional monuments whilst the main corpus of this thesis are the common 

tombs and monuments of the archaic and classical periods. The tombs of the 

fallen warriors at Chaeronea in 338 BC are the latest chronologically to be 

examined here. 

 In the chapter Burial Customs, the funerary rites related to fallen 

warriors are analysed with reference to the ancient written sources and 

related iconography. Among others, this thesis examines issues such as the 

burial sites, the public cemeteries of the city-states, the custom of mass burials 

and the casualty lists. 

 The chapter Polyandria investigates mass burials such as the tombs of 

the fallen in Marathon, the tombs of the Athenian Kerameikos and the tombs 

in Chaeronea. In the chapter Cenotaphs, monuments are listed that have been 

attributed to warriors killed in battle, such as the cenotaph in Ambrakia and 

the cenotaph of young Dexileos in Kerameikos. The few Heroa examined here 

do not include tombs of mythical or epic heroes. Some of the Proto-Geometric 

and Geometric period monuments, such as those on Paros island, the heroon 

at Lefkandi and the heroon at Eretria, are considered predecessors of the 

tombs found in the Greek region, especially those that date from the archaic 

period onwards. 

 This research concludes that although the burial customs related to the 

fallen warriors differ from the customs applied to “ordinary” dead, the share 

various elements with the aristocratic burials of the geometric and early 

archaic periods. Significant differentiation is observed in the case of mass 

burials which occur mainly as a result of the constitution and operation of the 

hoplite phalanx and consequently adopt a public character of the burial ritual 

governed by the rules imposed by the city-state. One of the most significant 

customs of the faller warriors’ is considered to be engraving of the names on a 

common list or a private stele and especially the reference of the dead as a 

fallen warrior. 

 

Stavroula Oikonomou 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η έννοια του πολεμιστή της αρχαιότητας είναι ίσως δύσκολο να 

κατανοηθεί πλήρως σήμερα. Μολονότι η πολιτειακή και κοινωνική οργάνωση 

των πόλεων είναι γνωστή σε πολλές από τις λεπτομέρειές της και η ύπαρξη 

πολεμιστών και τακτικού στρατού τεκμηριωμένη και ιστορικά και 

αρχαιολογικά, πολλές από τις εκφάνσεις της έννοιας του πολεμιστή 

παραμένουν άγνωστες. 

 Οι μελετητές ακόμη ερίζουν για τις ομηρικές περιγραφές των 

πολεμιστών του έπους και για τα στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από 

αυτές, κυρίως όμως για το ποιάς περιόδου οι πολεμιστές και οι τακτικές 

περιγράφονται στο έπος. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει ακόμη 

συμφωνία για την εποχή της δημιουργίας της οπλιτικής φάλαγγας που 

αποτέλεσε την «πολεμική μηχανή» της πόλης από τους αρχαϊκούς χρόνους 

και έπειτα. 

Υπάρχουν μελετητές που υποστηρίζουν ότι οι περιγραφές του Ομήρου 

είναι ένας συνδυασμός μυκηναϊκών, γεωμετρικών και αρχαϊκών στοιχείων1 

και ορισμένοι που θεωρούν ότι η μείξη στις περιγραφές είναι τέτοια που δεν 

μπορεί κανείς με ασφάλεια να αποδώσει τα στοιχεία που αναφέρονται στη 

μία ή την άλλη περίοδο.2 

Στα έπη οι πολεμιστές φθάνουν στο πεδίο της μάχης με άρματα, 

ωστόσο οι βασικές συγκρούσεις γίνονται σώμα με σώμα πλάι και όχι πάνω σε 

αυτά.3 Οι περιγραφές του οπλισμού τους είναι ποικίλες και διαφορετικές, 

φαίνεται όμως ότι κατά κύριο λόγο είναι φτιαγμένος από έναν συνδυασμό 

μετάλλου (χαλκού ή μπρούντζου4) με δέρμα και ύφασμα. Καμία αναφορά δεν 

υπάρχει στο περίφημο οδοντόφρακτο μυκηναϊκό κράνος. Οι πολεμιστές 

                                                 
1 Everson 2006, 18. Ο van Wees (1994,145) πιστεύει ότι οι περιγραφές του Ομήρου 
αναφέρονται όχι στους γεωμετρικούς χρόνους αλλά στον πρώιμο 7ο αι. π.Χ. 
2 Βλ. σχετικά Σταϊνχάουερ 2005, 40. 
3 Ο van Wees (1994, 140) θεωρεί ότι το άρμα χρησιμοποιείται στη μάχη στον 7ο αι. π.Χ. αλλά 
και στον 6ο. Δεν αποκλείει επίσης τη χρήση αλόγων με δύο αναβάτες στην ίδια λογική με 
αυτή του άρματος, ηνίοχος και πολεμιστής. 
4 Ο van Wees (1994, 134) πιστεύει ότι ο Όμηρος περιγράφει χάλκινα όπλα γιατί είναι πιο 
εντυπωσιακά από τα σιδερένια. 
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πολεμούν με δόρατα, ξίφη, τόξα ακόμη και σφενδόνες και τόσο η ποιότητα 

όσο και το είδος του οπλισμού δεν είναι ενιαία, ενώ δεν λείπουν και οι 

υπερβολές όπως λ.χ. η χρυσή ασπίδα του Νέστορα ή το κράνος του Αχιλλέα.5 

Συχνά διαβάζουμε ότι οι πολεμιστές συντρέχουν ο ένας τον άλλο στην 

μάχη όταν διαπιστώνουν ότι ένας μεγάλος αριθμός αντιπάλων έχει επιτεθεί σε 

έναν συμπολεμιστή τους. Η πιο σημαντική, ωστόσο, συλλογική προσπάθεια 

είναι αναμφίβολα αυτή της διεκδίκησης του νεκρού σώματος· οι μεν 

αντίπαλοι με στόχο να το σκυλεύσουν, οι δε συμπολεμιστές να το θάψουν.6 

Και στις δύο περιπτώσεις ο οπλισμός είναι το έπαθλο εκείνου που θα τον 

διεκδικήσει με επιτυχία. Δεν φαίνεται να υπάρχουν συντεταγμένα σώματα με 

την έννοια που τα απαντούμε στους αρχαϊκούς χρόνους, αλλά μια «χαλαρή» 

οργάνωση των πολεμιστών γύρω από τους αρχηγούς που καθένας έχει τους 

εταίρους του, δηλαδή τους πιο έμπιστους και αγαπητούς συμπολεμιστές όπως 

ο Αχιλλέας τον Πάτροκλο ή ο Ιδομενέας τον Μηριόνη.7 

Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη χρήση των 

περιγραφών του έπους και με βάση την εικονογραφία και κυρίως τις 

αρχαιολογικές ανακαλύψεις, ορισμένες διαπιστώσεις είναι δυνατές, 

τουλάχιστον ως προς την γενική έννοια του πολεμιστή στην αρχαιότητα και 

τον καθοριστικό ρόλο του στις κοινωνικές και πολιτειακές εξελίξεις. 

Η πρώτη, αφορά στην διαφοροποίηση του πολεμιστή της μυκηναϊκής 

εποχής σε σχέση με τον πολεμιστή -και ιδιαίτερα τον οπλίτη- των ιστορικών 

χρόνων. Ο μυκηναίος πολεμιστής πιθανότατα ανήκε σε μία πλούσια 

κοινωνική ομάδα ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά αρχικά στην 

απόκτηση και στη συνέχεια στην συντήρηση του οπλισμού του, στοιχείο που 

είναι κοινό και στους γεωμετρικούς και στους πρώιμους αρχαϊκούς χρόνους. 

Οι πολεμιστές αυτοί είναι γνωστοί μόνο μέσα από τις απεικονίσεις τους στην 

                                                 
5 Ολόχαλκη χρηστική μυκηναϊκή ασπίδα δεν έχει εντοπιστεί αρχαιολογικά, μόνο χάλκινα 
ομφάλια είναι συνήθη σε τάφους της περιόδου, van Wees 1994, 132 και 139. 
6 Ωστόσο, ο Lendon (2005, 66-7) υποστηρίζει ότι οι περιγραφές του έπους σχετικά με τις 
μαζικές συγκρούσεις του πλήθους των Ελλήνων και των Τρώων που περιέβαλε τους βασικούς 
πρωταγωνιστές, ενέχει τα στοιχεία της μάχης που αργότερα θα αποτελέσουν ένα είδος 
μοντέλου για τον τρόπο μάχης της οπλιτικής φάλαγγας. 
7 Βλ. van Wees 1997, 671 κ.εξ., ο οποίος σημειώνει ότι οι πρόμαχοι και οι συγκρούσεις μεταξύ 
τους είναι τα κεντρικά πρόσωπα της επικής αφήγησης και όχι το πλήθος των πολεμιστών.  
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τέχνη και από τα όπλα που εντοπίζονται σε τάφους της περιόδου. Φαίνεται, 

ωστόσο, ότι εκτός από τους πλούσιους μυκηναίους που μπορούσαν να 

παραγγείλουν τον προσωπικό τους οπλισμό, υπήρχαν αξιωματούχοι που 

ήταν υπεύθυνοι για τα όπλα που δίδονταν στους απλούς πολεμιστές οι οποίοι 

ίσως οπλίζονταν μόνο σε περιπτώσεις έκτατης ανάγκης.8 Στις πινακίδες της 

Πύλου αναφέρεται ο ra-wa-ke-ta (λᾱϜαγέτᾱς) που ερμηνεύεται ως 

στρατιωτικός διοικητής, ωστόσο δεν μπορεί με βεβαιότητα να υποστηριχθεί ο 

ακριβής του ρόλος ή ακόμη και η ορθή ερμηνεία του τίτλου.9  

Το μέταλλο που χρησιμοποιείται για την δημιουργία του οπλισμού του 

μυκηναίου πολεμιστή είναι ο χαλκός και μόνο στην ΥΕΧ εμφανίζεται ο 

σίδηρος. Τα πιο συνηθισμένα όπλα είναι ξίφη, εγχειρίδια, δόρατα και τόξα, 

ενώ ο αμυντικός οπλισμός, ασπίδες, θώρακες κ.λπ. ήταν φτιαγμένος κατά 

κύριο λόγο από οργανικά υλικά κυρίως δέρματα αλλά και δόντια ζώων για 

τα κράνη.10  

Το άρμα των μυκηναϊκών χρόνων έχει συχνά ερμηνευτεί ως πολεμικό 

και υπάρχουν μελετητές που θεωρούν ότι οι πολεμιστές είτε πολεμούσαν 

πάνω σε αυτό είτε πήγαιναν στη μάχη με αυτό11, ωστόσο, η επίδραση των 

ομηρικών περιγραφών έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση 

αυτών των απόψεων. Η χρήση του άρματος στην μάχη δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί με βεβαιότητα καθώς οι σχετικές σωζόμενες παραστάσεις δεν 

είναι ιδιαίτερα βοηθητικές.12  

Η οργάνωση στρατού για τους μυκηναϊκούς χρόνους δεν είναι 

διαπιστωμένη· είναι, ωστόσο, αυταπόδεικτη από την γεωγραφική εξάπλωση 

                                                 
8 Βλ. σχετικά Lejeune (1968, ιδ. 41) που πιστεύει ότι οι απλοί πολεμιστές, ήταν πιθανότατα 
αγρότες και πολεμούσαν πεζή σε αντίθεση με τους πλούσιους αξιωματούχους που 
πολεμούσαν από τα άρματά τους. Everson 2006, 18. 
9 Lejeune 1968, 31. Σταϊνχάουερ 2005, 36. 
10 Για τα ιδεογράμματα που ερμηνεύονται ως τμήματα οπλισμού στις πινακίδες της Πύλου 
και της Κνωσού βλ. Lejeune 1968, πίνακα σελ. 45. Για τον οπλισμό βλ. και Σταϊνχάουερ 2005, 
33 κ.εξ. και Everson 2006, 22 κ.εξ. 
11 Βλ. Littauer 1972, 145, που θεωρεί ότι το άρμα χρησιμοποιείτο για την μεταφορά των 
αξιωματικών ή του οπλισμού τους στο χώρο της μάχης και όχι στην ίδια την μάχη, όπως 
συνέβαινε στην Ανατολή. 
12 Βλ. Mylonas 1951α, ιδ. 134 και 142, ο οποίος πιστεύει ότι στις παραστάσεις όπου υπάρχει 
ένας αναβάτης στο άρμα, εικονίζεται αρματοδρομία και όχι πολεμική σύγκρουση και 
αναφέρεται σε παραστάσεις μυκηναϊκές και μινωικές. 
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του μυκηναϊκού στοιχείου και την κατάκτηση πολλών περιοχών που θα ήταν 

μάλλον αδύνατη χωρίς την παρουσία συγκροτημένου στρατού σε κάποια 

μορφή, χωρίς ωστόσο να είμαστε σε θέση να μιλήσουμε με λεπτομέρειες για 

αυτή. 

 Μεταξύ της παρακμής των μυκηναϊκών κέντρων και της ανάδειξης των 

πόλεων των ιστορικών χρόνων υπάρχει μια περίοδος για την οποία οι 

πληροφορίες σχετικά με τους πολεμιστές είναι λιγοστές. Θα πρέπει να 

υποθέσουμε ότι όποια μορφή στρατιωτικής οργάνωσης και αν υπήρχε πριν, 

αυτή παύει να υπάρχει, ωστόσο, ο πολεμιστής ασφαλώς δεν εξαφανίζεται.  

 Ο οπλισμός που χρησιμοποιείται κατά την μεταβατική αυτή περίοδο 

είναι σε γενικές γραμμές ίδιος με αυτόν της προηγούμενης περιόδου αλλά με 

διαφοροποιήσεις ως προς το σχήμα και τα υλικά: κράνη κυρίως από 

χαυλιόδοντες, θώρακες ελαφρύτεροι από αυτόν των Δενδρών, κνημίδες από 

χαλκό, μικρότερες ασπίδες και ελαφρύτερα δόρατα και ξίφη.13 Το άρμα 

φαίνεται ότι εγκαταλείπεται οριστικά ως πολεμικό μέσο και το εύρημα του 

Λευκαντιού –που ούτως ή άλλως ανήκει στην ΠρΓ περίοδο- φαίνεται ότι είναι 

περισσότερο αντικείμενο πλούτου και γοήτρου παρά απόδειξη πολεμικής 

ιδιότητας.14 

Ήδη από την γεωμετρική περίοδο, αρχίζουν να υπάρχουν στοιχεία 

σημαντικών αλλαγών με πιο σημαντική ή μάλλον με πιο ορατή την αλλαγή 

του οπλισμού. Ο σίδηρος αντικαθιστά τον μαλακότερο χαλκό στα δόρατα και 

τα ξίφη, ενώ εμφανίζονται οι ασπίδες με εξωτερική επένδυση χαλκού και οι 

μήτρες που συμπληρώνουν τον χάλκινο θώρακα. 

Ασφαλώς όμως, η δημιουργία της φάλαγγας είναι ένας σταθμός στην 

πολεμική ιστορία της αρχαιότητας και, κατά γενική ομολογία, μία από τις 

σημαντικότερες εξελίξεις της πολεμικής τέχνης των Ελλήνων.15 Εμφανίζεται 

                                                 
13 Everson 2006, 58 κ.εξ. 
14 Ό.π. 57. 
15 Οι περισσότεροι μελετητές επιχειρούν να βρουν στοιχεία για την ύπαρξη της φάλαγγας 
τόσο στην πρώιμη λογοτεχνία όσο και στις παραστάσεις της αγγειογραφίας. Οι περισσότερο 
συζητημένες είναι ασφαλώς οι παραστάσεις σε ΠρΚ αγγεία των μέσων του 7ου αι. π.Χ. Βλ. για 
παράδειγμα Hurwit 2002, ο οποίος πραγματεύεται την όλπη Chigi (650-640 π.Χ.) και 
υποστηρίζει ότι οι ζωφόροι του αγγείου έχουν κοινό θέμα, την εκπαίδευση και τα στάδια 
αγωγής των παιδιών, εφήβων και νέων (κυνήγι, πόλεμος κ.λπ.) σημειώνοντας ότι η μόνη 



 5 

συγκροτημένη στους αρχαϊκούς χρόνους, ωστόσο ορισμένα από τα στοιχεία 

που την συνθέτουν έχουν τις πηγές τους στους γεωμετρικούς χρόνους. Έχει 

συνδεθεί στενά με την ανάδειξη της πόλης-κράτους16 και τις ανάγκες της 

ύπαρξης ενός διαφορετικά οργανωμένου στρατού, αλλά κυρίως δηλώνει την 

διαφοροποίηση της τακτικής και της ιδεολογίας του πολέμου.  

Ο οπλισμός που θα συναντήσουμε στους αρχαϊκούς χρόνους ως 

χαρακτηριστικό των οπλιτών εμφανίζεται για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον 

Lendon, λίγο μετά το 750 π.Χ.· πρόκειται για την κυκλική ασπίδα με την λαβή 

και την αντιλαβή, τις περικνημίδες και το κράνος κορινθιακού τύπου.17 

Ασφαλώς χρωστάει πολλά στους προγενέστερους τύπους όπλων, αμυντικών 

και επιθετικών, όχι μόνο της ΠρΓ και Γ αλλά και της μυκηναϊκής περιόδου.18 

Ο Snodgrass αντίθετα, σημειώνει ότι ο οπλισμός της φάλαγγας απεικονίζεται 

για πρώτη φορά στα ΠρΚ αγγεία γύρω στα 675 π.Χ. χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι η φάλαγγα υπήρχε ήδη, άποψη που ασπάζεται και ο van Wees.19 Ο 

Snodgrass θεωρεί ότι η πανοπλία που αργότερα θα αποτελέσει το σήμα 

κατατεθέν της φάλαγγας, με εξαίρεση τις περικνημίδες, υπάρχει ήδη πριν το 

700, όχι όμως πριν το 750 π.Χ. Πιστεύει ότι ο 7ος αι. π.Χ. ήταν μια μεταβατική 

φάση για την δημιουργία της φάλαγγας και προτείνει η υιοθέτηση του 

μοντέλου να έγινε πρώτα από τους Ετρούσκους και στη συνέχεια να πέρασε 

στον ελλαδικό χώρο.20 Ο Salmon έχει υποστηρίξει ότι οι παραστάσεις των 

αγγείων του Ζ. του MacMillan αποδίδουν την οπλιτική φάλαγγα με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο και συνάδει με τις δυνατότητες που έχουν οι 
                                                                                                                                            
μυθολογική παράσταση είναι η κρίση του Πάριδος για την οποία προτείνει την ερμηνεία της 
παρουσίας του θείου στοιχείου και την αντιδιαστολή της με το θνητό.  
16 Detienne 1968, 121 κ.εξ. Ο van Wees (1997, 691) πιστεύει ότι ίσως στην Ιλιάδα περιγράφεται 
μια εμβρυακή φάλαγγα που βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. 
17 Lendon 2005, 16-7. Βλ. και Lazenby και Whitehead 1996 οι οποίοι αμφισβητούν την 
σύνδεση του όρου οπλίτης με την ασπίδα (όπλον) που γίνεται πρώτη φορά από τον 
Ξενοφώντα (Ελληνικά 2.4.25) θεωρώντας ότι ο όρος οπλίτης προέρχεται από το σύνολο του 
οπλισμού, την πανοπλία. Για τον Σταϊνχάουερ (2005, 65) προϋπόθεση για την δημιουργία της 
φάλαγγας ήταν η ασπίδα με την αντιλαβή που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο στη μάχη 
της φάλαγγας. 
18 Detienne 1968, 120-1. Βλ. και Σταϊνχάουερ 2005, 44 κε.ξ. 
19 Snodgrass 1965, 110-1. Μία από τις σημαντικότερες βελτιώσεις θεωρεί ότι είναι οι δύο λαβές 
στην ασπίδα καθώς επιτρέπουν την σωστή κατανομή του βάρους και της χρήσης της. Με τις 
απόψεις του συμφωνεί και ο Everson 2006, 97. Ο van Wees (1994, 139, 142-3) σημειώνει ότι οι 
χάλκινες ασπίδες εμφανίζονται γύρω στα 700 π.Χ. 
20 Snodgrass 1965, 112-4. 
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αγγειογράφοι της περιόδου. Θεωρεί ότι ο σχηματισμός της φάλαγγας υπήρχε 

από τα 675 π.Χ. αλλά οι αγγειογράφοι αδυνατούσαν να την αποδώσουν.21  

Χωρίς αμφιβολία, η εξέλιξη του οπλισμού που είναι τώρα πιο 

αποτελεσματικός τόσο για την άμυνα όσο και για την επίθεση δηλώνει ότι οι 

πολεμικές δραστηριότητες αποκτούν άλλες διαστάσεις, ενώ ο εντοπισμός 

όπλων σε πολλά σημεία από την Θεσσαλία έως την Κρήτη υποδηλώνει την 

συγκρότηση νέων οικιστικών συνόλων που φροντίζουν για την άμυνα και 

την διατήρηση των περιοχών τους.  

Η σχέση της φάλαγγας με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στις 

πόλεις-κράτη έχει επίσης συζητηθεί πολύ. Ο Snodgrass πιστεύει ότι αρχικά οι 

οπλίτες χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από τους τυράννους ως προστασία, αλλά 

σταδιακά η φάλαγγα έγινε από μόνη της μια αυτόνομη δύναμη.22 Ο Salmon 

διαφωνεί με τις απόψεις του Snodgrass και αντιπροτείνει ότι ο Φείδων23, ο 

Κύψελος και ο Ορθαγόρας ίσως στηρίχθηκαν στην φάλαγγα για τις πολιτικές 

τους φιλοδοξίες, αυτό όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα 

υπέρ της άποψης ότι οι οπλίτες είχαν εκούσια ενεργό ρόλο στα πολιτικά 

δρώμενα.24 Καταλήγει ότι η οπλιτική φάλαγγα έγινε ένα ισχυρό όπλο στα 

χέρια φιλόδοξων ανδρών που στήριξαν στη δύναμή της την εξουσία τους, οι 

οπλίτες όμως δεν είχαν πολιτική συνείδηση και δεν προσπάθησαν ποτέ να 

                                                 
21 Βλ. Salmon 1977, 86-7 ο οποίος αμφισβητεί τη χρησιμότητα των ποιημάτων του Ομήρου, 
του Τυρταίου και του Αρχίλοχου στην προσπάθεια εντοπισμού της εμφάνισης της φάλαγγας. 
22 Snodgrass 1965, 122. 
23 Ο Salmon (1977, 92-3) τοποθετεί στα 675 π.Χ. περίπου την δράση του Φείδωνα του Άργους, 
ο οποίος σύμφωνα με τις πηγές κατόρθωσε να περιορίσει τη δύναμη των αριστοκρατών υπέρ 
της βασιλείας με τη βοήθεια της φάλαγγας, και πιστεύει ότι η οπλιτική ασπίδα ονομάστηκε 
αργολική ακριβώς γιατί στο Άργος συγκροτείται για πρώτη φορά η οπλιτική φάλαγγα που 
την χρησιμοποίησε. Αμφισβητεί την πιθανότητα οι Λάκωνες να είχαν οργανωθεί σε φάλαγγα 
πριν τους Αργείους και πιστεύει ότι στην μάχη των Υσιών (669 π.Χ.) οι στρατοί που 
συγκρούστηκαν είχαν παραταχθεί σε φάλαγγες. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τις πηγές 
(Παυσανίας VIII.50,1-2, Πλούταρχος Φιλοποίμην) ο αχαϊκός στρατός συγκροτήθηκε σε 
οπλιτική φάλαγγα υπό την αρχηγία του Φιλοποίμενα μόλις τον 3ο αι. π.Χ. Η άποψη αυτή 
στηρίζεται στο ότι μέχρι τότε οι Αχαιοί πολεμιστές δεν χρησιμοποιούσαν τον οπλιτικό 
οπλισμό. Ο Anderson (1967, 104-5) έχει πειστικά υποστηρίξει ότι η χρήση από τους Αχαιούς 
του θυρεού, που ήταν η γαλατική και ρωμαϊκή ασπίδα των ελληνιστικών χρόνων, ήταν πολύ 
φυσική και πως η συμμετοχή τους σε πολλές μάχες στο πλευρό ή ενάντια των άλλων 
Πελοποννησίων αποδεικνύει ότι πολεμούσαν με το σύστημα της φάλαγγας. Η μόνη αλλαγή, 
κατά τη γνώμη του, που έφερε ο Φιλοποίμην ήταν στην χρήση της κυκλικής ασπίδας και του 
μακρού δόρατος και όχι στην τακτική του στρατού των Αχαιών. 
24 Salmon 1977, 97-101. 
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διεκδικήσουν την εξουσία για τους ίδιους.25 Για τον Σταϊνχάουερ οι 

κοινωνικές αλλαγές και ταυτόχρονα οι τεχνολογικές αλλαγές ως προς τον 

οπλισμό ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη δημιουργία της 

φάλαγγας.26 

Η βασική διαφοροποίηση του οπλίτη, μέλους της φάλαγγας, είναι ο 

τρόπος που πολεμά. Η φάλαγγα αποτελείται από στίχους οπλιτών βάθους 

οκτώ ή περισσότερων27 και ο κάθε πολεμιστής έχει ευθύνη απέναντι στον 

συμπολεμιστή που βρίσκεται στα αριστερά του, καθώς η ασπίδα του καλύπτει 

την δεξιά πλευρά του συμπολεμιστή, όπως αντίστοιχα η ασπίδα του εκ δεξιών 

συμπολεμιστή καλύπτει την δική του δεξιά πλευρά. Επί πλέον ο οπλίτης δεν 

πολεμά μόνος αλλά ως τμήμα ενός συντεταγμένου σώματος που στηρίζεται, 

μεταξύ άλλων, στην ώθηση του αντιπάλου με την βοήθεια των ασπίδων 

(ὠθισμός) και στην διάσπαση των γραμμών του αντίπαλου στρατού.28 Ο 

στρατός που νικά μπορεί πλέον να σκυλεύσει ανενόχλητος τον οπλισμό των 

αντίπαλων νεκρών και να στήσει τρόπαιο.29 Ο Lendon πιστεύει ότι η μάχη 

μεταξύ Αργείων και Σπαρτιατών στην Θυρέα (περ. 550 π.Χ.) που 

περιγράφεται από τον Ηρόδοτο και η ιστορία του μοναδικού επιζώντα 

Σπαρτιάτη Ορθυάδη που γύμνωσε τους αντιπάλους από τον οπλισμό τους και 

έστησε τρόπαιο, την ώρα που οι δύο Αργείοι επιζώντες έτρεχαν στο Άργος για 

να αναγγείλουν την νίκη τους, έχει στοιχεία επικά, μόνο που υπάρχουν 

πολλές και σημαντικές διαφοροποιήσεις· η διεκδίκηση του οπλισμού και 

                                                 
25 Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο van Wees 1994, 148. 
26 Σταϊνχάουερ 2005, 66. 
27 Ό.π. 73-4. 
28 Ό.π. 82-3. 
29

 Τα τρόπαια στήνονταν στο πεδίο της μάχης από τον στρατό που είχε νικήσει και ήταν 
αφιερωμένα στον Δία Τροπαίο. Επρόκειτο ουσιαστικά, για έναν σωρό από τα λάφυρα που οι 
νικητές είχαν συλλέξει στο πεδίο της μάχης από τον οπλισμό των αντιπάλων. Η λέξη 
προέρχεται από την τροπή δηλαδή το σημείο στο οποίο ο ηττημένος στρατός είχε στέψει τα 
νώτα του προς υποχώρηση. Lendon 2005, 63. Σταϊνχάουερ 2005, 72. Ο West (1966, xl) 
σημειώνει ότι πριν τους κλασικούς χρόνους τα τρόπαια δεν είχαν μόνιμο χαρακτήρα και 
αυτό οφείλεται στην αντίληψη ότι η ανάμνηση των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ των 
ελληνικών πόλεων δεν έπρεπε να είναι μόνιμη. Από τα τέλη του 5ου αι. και εξής, ωστόσο, τα 
τρόπαια χτίζονται πλέον από διάφορα υλικά, όπως χαλκός και λίθος, και αποκτούν 
μονιμότερη διάρκεια, μολονότι συνηθίζονται μετά τις μάχες εναντίον βαρβάρων και όχι για 
εκείνες μεταξύ ελληνικών στρατών. Ο Σταϊνχάουερ (2005, 72) σημειώνει ότι για τον λόγο αυτό 
το τρόπαιο που έστησαν οι Θηβαίοι μετά τη μάχη των Λεύκτρων θεωρήθηκε ύβρις.  
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κυρίως η δημιουργία τροπαίου αποκτά τώρα την σημασία της συνολικής 

νίκης του στρατού και όχι προσωπική νίκη του Ορθυάδη. Για τον Lendon η 

ιστορία του Σπαρτιάτη οπλίτη, δηλώνει ξεκάθαρα το ήθος της φάλαγγας που 

έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους πολεμιστές του έπους και τις τακτικές 

τους.30 

Η ιδεολογία που φαίνεται να κυριαρχεί μέσα στις γραμμές της 

φάλαγγας είναι η ισονομία31, έννοια που προέρχεται από τις πολιτειακές 

αλλαγές των πόλεων που έγιναν εμφανείς σε όλες τις δραστηριότητες και της 

εκφάνσεις της ζωής των πολιτών, και στο στράτευμα. Μετά τα μηδικά, η 

φάλαγγα εξελίσσεται ακόμη περισσότερο και ταυτόχρονα οργανώνεται 

καλύτερα και το ιππικό. Οι ψιλοί συνιστούν χωριστό σώμα ενώ οι οπλίτες 

υπάγονται σε τρία βασικά σώματα: τον λόχο, την τάξη και την μοίρα.32  

Στην Αθήνα, ο οπλίτης ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει και να 

συντηρεί τον οπλισμό του, έτσι η στράτευση ήταν υποχρεωτική μόνο σε 

αυτούς που μπορούσαν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος.33 Το 

γεγονός αυτό αρχικά απέκλειε από τις οπλιτικές τάξεις ανθρώπους που δεν 

είχαν αρκετό πλούτο, ενώ σίγουρα μεγάλο μέρος της φάλαγγας αποτέλεσαν οι 

αγρότες που λόγω της κτήσης γης μπορούσαν να ανταποκριθούν 

οικονομικά.34 Ο οικονομικός συσχετισμός πολίτη – οπλίτη αλλάζει στην 

Αθήνα μετά το 338 π.Χ. οπότε η πόλη παρέχει τον οπλισμό στους οπλίτες. 35  

                                                 
30

 Lendon 2005, 39 κ.εξ. 
31 Detienne 1968, 140-1. 
32 Rawlings 2007, 85-6 και 224. 
33 Christ 2001, 399. Η στρατολόγηση των Αθηναίων οπλιτών στους αρχαϊκούς και κλασικούς 
χρόνους γινόταν μετά από τη σχετική απόφαση της εκκλησίας του δήμου με βάση τους 
καταλόγους, διαδικασία που ήταν πολύ χρονοβόρα αφού απαιτούσε την δημιουργία μίας 
πρώτης λίστας από τους στρατηγούς, την ανακοίνωσή της, τη διαδικασία των εξαιρέσεων και 
την τελική συγκέντρωση του στρατεύματος. Στην ύστερη κλασική περίοδο και αργότερα 
φαίνεται ότι υπάρχουν μόνιμοι κατάλογοι με άνδρες ικανούς να υπηρετήσουν και η επιλογή 
γίνεται με βάση ηλικιακές κατηγορίες, όπως περιγράφεται στην Αθηναίων Πολιτεία. Βλ. 
σχετικά Christ 2001, 499 κ.εξ. Βλ. και Σταϊνχάουερ 2005, 287 κ.εξ. Η ανάρτηση της λίστας 
πιθανότατα γινόταν κάτω από το σύνταγμα των επωνύμων για να διευκολύνονται οι πολίτες 
να αναζητούν τα ονόματά τους κατά φυλή. Ο Christ δεν αποκλείει την πιθανότητα να 
αποστέλλονταν και αγγελιαφόροι στα προάστια και τους απομακρυσμένους δήμους της 
Αθήνας που ανήγγειλαν την ανάρτηση των καταλόγων.  
34 Snodgrass 1965, 114. 
35 Βλ. Christ 2001, 409 κ.εξ. ο οποίος θεωρεί ότι η αλλαγή αυτή συντελείται μεταξύ 386 και 366 
π.Χ. για λόγους καλύτερης και δικαιότερης θητείας.  
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Η Σπάρτη συνιστά το καλύτερο παράδειγμα «στρατιωτικού» κράτους 

για την αρχαιότητα.36 Είναι γνωστή από τις πηγές η επίπονη και 

μακροχρόνια θητεία των Σπαρτιατών στον στρατό που είχε ως αποτέλεσμα 

την δημιουργία μίας από τις ισχυρότερες φάλαγγες του αρχαίου κόσμου. Οι 

οπλίτες της Σπάρτης προχωρούσαν στη μάχη υπό τους ήχους αυλών και δεν 

έπρεπε να νιώθουν φόβο, αλλά πριν από την μάχη φρόντιζαν τα μαλλιά τους, 

που τα άφηναν μακριά σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Έλληνες ως ακόμη 

ένα δείγμα της τόλμης και της αφοβίας τους. Είναι οι πρώτοι που, όταν 

εγκαταλείπεται το κορινθιακό κράνος στα τέλη του 5ου αι. π.Χ., φορούν τον 

πίλο ένα κωνικό κράνος που αφήνει τελείως ακάλυπτο το πρόσωπο, κάτι που 

για τον Lendon  ερμηνεύεται ως ένα ακόμη δείγμα έλλειψης φόβου που 

προωθούσε η σπαρτιατική πολεμική αγωγή. 37  

Γνωστές για το ισχυρό ιππικό τους ήταν στην αρχαιότητα η Θεσσαλία 

και η Μακεδονία και μάλιστα οι ιππείς τους συμμετείχαν ήδη από τα μέσα 

του 5ου αι. π.Χ. ως μισθοφόροι στις μεγάλες μάχες στο πλευρό των 

Αθηναίων.38 Οι ιππείς δεν είχαν σταθερή θέση στην φάλαγγα αλλά 

συνιστούσαν ἐπίταγμα δηλαδή χωριστό στοιχείο που υποστηριζόταν από το 

                                                 
36 Στους αρχαϊκούς χρόνους οι οπλίτες της Σπάρτης είναι οργανωμένοι σε ενομωτίες, οι οποίες 
αριθμούν -ανάλογα με την περίοδο- από 32 έως 36 άνδρες, ενώ 30-32 ενομωτίες συγκροτούν 
μία μοίρα. Στους κλασικούς χρόνους γίνεται αναδιοργάνωση του στρατού σε πεντηκοστίες που 
απαρτίζονται από 4 ενομωτίες, Figueira 1986, 175-80. Ο Figueira παρατηρεί ότι ο ανδρικός 
πληθυσμός της Σπάρτης και κατά συνέπεια η δύναμη των οπλιτών της μειώθηκε σημαντικά 
πρώτα μετά τον σεισμό του 465 π.Χ. όταν σκοτώθηκαν πάνω από 20.000 άνθρωποι και κατά 
τον Πελοποννησιακό πόλεμο αλλά και στις μάχες που ακολούθησαν. Σημειώνει ότι μέσα σε 
επτά χρόνια, από την μάχη της Πύλου στην μάχη της Μαντίνειας, οι Σπαρτιάτες οπλίτες 
μειώθηκαν κατά 18% ενώ ακόμη μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστό 55% υπήρξε από την 
Μαντίνεια έως την μάχη των Λεύκτρων. 
37 Lendon 2005, 63. 
38 Everson 2006, 203. Σταϊνχάουερ 2005, 100. Στην Αθήνα το ιππικό αρχίζει να αποκτά 
μεγαλύτερη ισχύ πριν τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ενώ μεταξύ 446-403 π.Χ. όπως 
αναφέρεται στην επιγραφή Ι 7518 γίνεται μια αναδιοργάνωση σε αυτήν ακριβώς την 
περίοδο. Τώρα υπάρχουν δύο ίππαρχοι και όχι τρεις που έχουν υπό τις εντολές τους 1000 
ιππείς, αριθμό τριπλάσιο από ότι παλαιότερα, ενώ εισάγεται και το αξίωμα του φύλαρχου, 
ένας για κάθε φυλή. Η επιγραφή αυτή, όπως και άλλες με στοιχεία για το ιππικό, βρέθηκε 
στην περιοχή του ιππαρχείου, του στρατηγείου του ιππικού της Αθήνας, που βρισκόταν στην 
ΝΔ γωνία της Αγοράς αλλά δεν έχει εντοπιστεί ανασκαφικά, βλ. σχετικά Bugh 1996, 81, 86.  
Σε άλλο κείμενο του 4ου αι. π.Χ. αναφέρονται και οι πρόδρομοι μία κατηγορία ιππέων που 
φαίνεται ότι αντικατέστησε τους ιπποτοξότες και που απαντούν και στον μακεδονικό στρατό 
με εξαιρετικές επιδόσεις και αναλάμβαναν τον εντοπισμό του εχθρού και την αναγνώριση 
του εδάφους, βλ. Σταϊνχάουερ 2005, 105 και Bugh 1996, 87-8. 
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σώμα των ἀμίππων, που έτρεχαν δίπλα τους πεζή.39 Οι ιππείς, τουλάχιστον 

στην Αθήνα, προέρχονται από την αριστοκρατική τάξη, καθώς είχαν την 

υποχρέωση να συντηρούν το άλογό τους δαπάνη απρόσιτη σε φτωχότερους 

πολίτες. 

Το ναυτικό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά πολεμικά σώματα και 

ήδη στα μηδικά παίζει ουσιαστικό ρόλο στις συγκρούσεις εναντίον των 

Περσών. Τα πλοία ανήκουν στην πόλη και διοικούνται από εκλεγμένους 

ναυάρχους, ενώ από το 480 π.Χ. και εξής οι ναύτες αμείβονται.40 Οι ανώτεροι 

επαγγελματίες αξιωματικοί είναι οι κυβερνήτες, ενώ οι τριήραρχοι που 

προέρχονταν από τις υψηλότερες κοινωνικές τάξεις υπηρετούσαν 

συγκεκριμένη θητεία και δεν είχαν απαραίτητα ναυτικές γνώσεις.41 Το πλοίο 

που κυριαρχεί στις πολεμικές συγκρούσεις ιδιαίτερα μετά τις αρχές του 5ου αι. 

π.Χ. είναι η τριήρης που πιθανότατα συνιστά εξέλιξη της ομηρικής 

πεντηκοντόρου, δηλαδή του πλοίου με 25 κωπηλάτες σε κάθε πλευρά.42  

Η συμμετοχή των δούλων στην μάχη αφορά κυρίως βοηθητικές 

εργασίες, όπως την παρασκευή φαγητού, την φροντίδα των τραυματιών και 

την μεταφορά του οπλισμού.43 Η Sargent αμφιβάλλει για την ενεργό 

συμμετοχή τους, θεωρώντας ότι ο οπλισμός τους γινόταν μόνο σε περιπτώσεις 

ανάγκης, όπως στις μάχες του Μαραθώνα, των Αργινουσσών και της 

Χαιρώνειας.44 Από την άλλη πλευρά, οι Σπαρτιάτες, χρησιμοποιούσαν στην 

μάχη και περίοικους αλλά και είλωτες, τουλάχιστον κατά τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο.45 

Η ύπαρξη μισθοφόρων έχει αποδειχθεί ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. όταν 

Έλληνες υπηρετούσαν στον αιγυπτιακό ή ασσυριακό στρατό. Από τους πλέον 

                                                 
39 Σταϊνχάουερ 2005, 100-1. 
40 Rawlings 2007, 225. 
41 Cawkwell 1984, 340. 
42 Ο Πολυκράτης της Σάμου ήταν αυτός που αντικατέστησε τις πεντηκοντόρους με τριήρεις 
στα μέσα του 6ου αι. π.Χ., βλ. σχετικά Σταϊνχάουερ 2005, 250. Ο Starr (1940, 354) αμφισβητεί 
την πιθανότητα η τριήρης να κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στην Κόρινθο γύρω στο 700 
π.Χ. και προτείνει ο τύπος να υιοθετήθηκε από τα αντίστοιχα φοινικικά πλοία. 
43 Βλ. σχετικά Sargent 1927, 203-6 και Σταϊνχάουερ 2005, 290. 
44 Sargent 1927, 209. 
45 Ορισμένοι είλωτες μάλιστα κατόρθωσαν να γίνουν μέλη του δήμου, όπως ερμηνεύει ο 

Finley (1968, 150) τον όρο νεοδαμōδεις.  
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γνωστούς μισθοφόρους ήταν οι Κρήτες τοξότες, οι Θεσσαλοί και οι 

Μακεδόνες ιππείς και οι Ακαρνάνες σφενδονήτες. Ο Σταϊνχάουερ σημειώνει 

ότι η παροχή του οπλισμού από την πόλη στον οπλίτη μετά τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο και παράλληλα η έμμισθη στράτευση, κατάργησε τις 

διαφορές μεταξύ οπλίτη και μισθοφόρου. 46 

Πέραν από τις όποιες διαφοροποιήσεις ή και τις ομοιότητες που μπορεί 

να διαπιστώσει κανείς μεταξύ των Μυκηναίων πολεμιστών και των 

πολεμιστών των ιστορικών χρόνων αλλά και των πολεμικών τακτικών των 

διαφόρων περιόδων, η πιο σημαντική είναι πιθανότατα η έννοια του συνόλου 

της οπλιτικής φάλαγγας.47 Η έννοια αυτή γίνεται ακόμη πιο εμφανής στα 

ταφικά έθιμα που αφορούν στους πεσόντες ἐν πολέμωι τουλάχιστον από τους 

αρχαϊκούς χρόνους και έπειτα. Η ύπαρξη κοινών τάφων και κοινών 

μνημείων αντανακλά την διαφοροποίηση του συνόλου από την μονάδα. Τα 

ιδιωτικά μνημεία αντικαθίστανται από κοινά, τα επιγράμματα αφορούν 

όλους τους πεσόντες τα ονόματα των οποίων αναγράφονται σε καταλόγους, 

ενώ ο οπλισμός δεν τους συνοδεύει πλέον στον Κάτω Κόσμο.48 Η πόλη 

διεκδικεί μέσω των οπλιτών της το κλέος και την αρετή που κάποτε ανήκε 

στους επικούς ήρωες. 

 

                                                 
46

 Σταϊνχάουερ 2005, 315. 
47 Ο van Wees (1997, 693) έχει πολύ σωστά επισημάνει ότι, παρά τις όποιες ομοιότητες και 
διαφορές ανάμεσα στους ομηρικούς και κλασικούς στρατούς, το βέβαιο είναι ότι ο κύριος 
όγκος των πολεμιστών έπαιζε και στους δύο έναν πολύ βασικό ρόλο. 
48 Μολονότι η συμμετοχή και οι νίκες του ναυτικού είναι γνωστές, ιδιαίτερα στα μηδικά, 
ωστόσο όπως σωστά παρατηρεί η Steiner (2005, 415-6), οι ναυτικοί εμφανίζονται σπάνια στα 
επιτύμβια ανάγλυφα και απουσιάζουν από τους επαίνους των επιτάφιων λόγων και τον 
εορτασμό των Παναθηναίων, γεγονός που, όπως πιστεύει, οφείλεται στην ιδιαίτερη σημασία 
που δινόταν από την πόλη στους οπλίτες και τους ιππείς σε αντίθεση με τους ναυτικούς.  
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ΣΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΗ ΕΠΟΦΗ ΣΟΤ ΦΑΛΚΟΤ 

 

ΜΕΗ ΦΑΛΚΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Κατά τη Μέση Φαλκοκρατία (2100-1600 π.Φ.) στον ελλαδικό χώρο 

κυριαρχούν δύο τύποι τάφων· οι κιβωτιόσχημοι και τα ταφικά αγγεία, ενώ η 

χρήση των τύμβων που καλύπτουν ταφές διαφορετικού τύπου γενικεύεται 

στην ηπειρωτική Ελλάδα. ε ορισμένες περιπτώσεις οι τύμβοι καλύπτουν μια 

κεντρική πεταλόσχημη ή κυκλική κατασκευή που ερμηνεύεται ως κενοτάφιο ή 

ως πυρά. 1  

Σην ίδια περίοδο, στην Κρήτη παρατηρείται εξάπλωση της «λατρείας 

των νεκρών», γεγονός που μαρτυρείται από τα λατρευτικού χαρακτήρα 

κτίσματα που εντοπίζονται δίπλα στους κυκλικούς τάφους, ή τα κτίρια 

απόθεσης κτερισμάτων και τελετουργικών αντικειμένων.2  

 

ΣΑΥΕ «ΠΟΛΕΜΙΣΩΝ» 

Ο τύμβος S στο λόφο κάρο της Λευκάδας (εικ. 1-2) εντοπίστηκε στις 

αρχές του 20ου αι. και χαρακτηρίστηκε από τον Dörpfeld ως «αχαϊκός 

οικογενειακός τάφος».3 Κάλυπτε έναν κυκλικό περίβολο (Δ 12,10μ., Τ 0,65-

0,80μ.) με δύο ελλειπτικές προσθήκες στα βόρεια/βορειοανατολικά. Εντός του 

υπήρχαν 13 συνολικά τάφοι, οι 11 επενδυμένοι με πλάκες και οι 2 απλοί 

χωμάτινοι λάκκοι, όλοι σε διάφορα επίπεδα. Η ταφή S8 στο κέντρο του 

τύμβου, θεωρείται η πρωιμότερη όλων και η «αρχηγική» ταφή του τύμβου. Ο 

νεκρός άνδρας ήταν κτερισμένος πιθανότατα με ασπίδα, πολλές αιχμές βελών 

                                                 
1 Επιφυλακτικοί ως προς την ταύτιση κενοταφίων της ΜΕ περιόδου εμφανίζονται οι 
Cavanagh και Mee παρά την απουσία οστών από τους τάφους, βλ. Cavanagh και Mee 1998, 
31-3, ιδ. σημ. 103, όπου αναφέρουν ως παράδειγμα τους τάφους 35 και 51 στην Κίρρα. 
Αφήνουν ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο για ύπαρξη τελετουργικού μετά την ταφή („post-
burial ritual‟) σε ορισμένες περιπτώσεις όπου έχουν εντοπιστεί προσφορές έξω από τον τάφο. 
Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι 35 και 51, της ΜΕ ΙΙΙα και ΙΙΙβ περιόδου αντίστοιχα, στην Κίρρα δεν 
περιείχαν σκελετικά κατάλοιπα γεγονός που οδήγησε τους ανασκαφείς να τους 
χαρακτηρίσουν κενοτάφια για ναυαγούς, βλ. Dor, Jannoray, Effenterre 1960, 56.  
2 Πολιτισμοί του Αιγαίου 1996, 231. 
3 Dörpfeld 1927, 207-13. Βλ. και Ανδρόνικος 1961/62, 154, ο οποίος θεωρεί ότι ο τύμβος του 
κάρου συνεχίζει την παράδοση των «βασιλικών» τύμβων R που ανέσκαψε ο Dörpfeld στο 
Νυδρί, αλλά είναι φτωχότερος. 
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και πέλεκυ. Πάνω από αυτή εντοπίστηκε πυρά (S9) την οποία ο ανασκαφέας 

ερμήνευσε ως κρεματόριο, ενώ ο Hammond ως ταφική πυρά, ο νεκρός της 

οποίας ήταν κτερισμένος με ένα χάλκινο μαχαίρι.4 Ο Dörpfeld πίστευε ότι 

πάνω στον τύμβο θα ήταν στημένες ξύλινες στήλες ως σήματα που χάθηκαν 

λόγω του φθαρτού τους υλικού. ύμφωνα με τον Hammond ο τύμβος 

χρονολογείται στα τέλη της ΜΕ περιόδου εξαιτίας του συσχετισμού των 

κτερισμάτων με τους ΜΕ λακκοειδείς τάφους του έσκλου και τους λαξευτούς 

τάφους του ταφικού κύκλου Α των Μυκηνών.5 

 

ΚΕΝΟΣΑΥΙΑ 

Ο τύμβος των Παπουλίων (εικ. 3-4) χρονολογήθηκε από τον Μαρινάτο 

στα όρια ΠΕ και ΜΕ περιόδου και συγκεκριμένα στα 2000 π.Φ.6 Η διάμετρος 

του ελλειψοειδούς τύμβου είναι περίπου 13μ. και η περίμετρός του από τη 

βάση έως ύψος 2μ. είχε καλυφθεί από πλάκες. ε αρκετά σημεία οι πλάκες 

είχαν καταστραφεί από εννέα ταφικούς πίθους -υστερότερους του τύμβου- 

τοποθετημένους ακτινωτά πάντα με το στόμιο προς τα έξω, ενώ πάνω στον 

τύμβο και γύρω από αυτόν εντοπίστηκαν και κιβωτιόσχημοι τάφοι 

χριστιανικών χρόνων.7 το εσωτερικό του τύμβου υπήρχε ένας ακόμη 

ταφικός πίθος, ενώ στο κέντρο του διαπιστώθηκε η ύπαρξη μιας πεταλοειδούς 

κατασκευής που ο Μαρινάτος ονόμασε «οικία», δηλαδή κενοτάφιο σε σχήμα 

οικίας, κοινή κατοικία των νεκρών του τύμβου.8 Η «οικία» (Μ 2,20μ., Πλ. 

1,25μ., Τ 0,80μ. με άνοιγμα εισόδου 1,20μ.) καλυπτόταν από πλάκες οι οποίες 

                                                 
4 Dörpfeld 1927, 211-2. Hammond 1974, 140. 
5 Hammond 1974, 140-1. Ο Dörpfeld (1927, 206) τοποθετεί γενικά τον τύμβο στη 2η χιλιετία. 
Βλ. και Παπαδόπουλος και Κοντορλή-Παπαδοπούλου 2003, 178. Ο Ανδρόνικος (1961/62, 
158-9) συμφωνεί με τον Shear, ανασκαφέα της Κορίνθου, ότι η ύπαρξη περιβόλου γύρω από 
τους ΜΕ τάφους δεν συνιστά απλά το σήμα αλλά τέμενος των νεκρών, γεγονός που εμπόδισε 
και τα επάλληλα στρώματα ταφών. 
6 Μαρινάτος 1954, 311-6. 
7 Ό.π. 313-4. 
8 Μαρινάτος 1955, 254-5. Και η Παντελίδου (1970, 126) θεωρεί ότι η πεταλοειδής κατασκευή, 
που μπροστά από την είσοδό της έφερε ίχνη θυσίας, ήταν το κοινό μνημείο των νεκρών του 
τύμβου. Η Παρλαμά (1976, 254) υποστηρίζει ότι αυτή η κατασκευή συνιστά τον παλαιότερο 
πρόγονο των ΠρΓ πεταλοειδών τάφων της Καρποφόρας στη Μεσσηνία. 
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κατέρρευσαν από το βάρος του χωμάτινου τύμβου. Ίχνη τέφρας θυσιών 

εντοπίστηκαν μπροστά στην είσοδο της κατασκευής και ανατολικά της.9 

Ο Κορρές που ανέλαβε την ανασκαφή της περιοχής της Πύλου μετά 

τον Μαρινάτο, θεωρεί ότι το πεταλόσχημο κτίσμα -που δε σχετίζεται με τον 

τύμβο ο οποίος φτιάχτηκε αργότερα καλύπτοντάς το- κατασκευάστηκε για να 

χρησιμοποιηθεί ως τάφος. τηρίζει την άποψη αυτή στην παρατήρηση ότι το 

κτίσμα δεν έχει συμμετρική θέση εντός του τύμβου, το ύψος του ήταν μικρό 

ενώ έφερε καλυπτήριες πλάκες.10 Επί πλέον ο Κορρές μετά από 

συμπληρωματική ανασκαφική έρευνα και μελέτη του χώρου κατεβάζει τη 

χρονολόγηση του τύμβου στα τέλη της ΜΕ εποχής. Ακόμη, διαπιστώνει ότι ο 

τύμβος περιελάμβανε και άλλες ταφές -μεταξύ αυτών ανοικτή εκτάδην ταφή- 

και δημιουργήθηκε από «μανδύες», δηλαδή τρία στρώματα, ενώ η τελική 

μορφή δόθηκε στον χώρο με κάλυψη όλων των ταφών από καθαρό χώμα.11 

 

ΘΤΙΕ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΚΡΟ 

Οι τύμβοι Β και C στα Δενδρά περιείχαν ταφές αλόγων.12 τον τύμβο Β 

εντοπίστηκε, εντός αβαθούς λάκκου, η ταφή δύο αλόγων τοποθετημένων στο 

πλάι, το ένα δίπλα στο άλλο. Σα οστά των δύο αρσενικών ζώων –που ήταν 15 

περίπου ετών όταν θυσιάστηκαν-, δεν έφεραν ίχνη χρήσης του εργαλείου ή 

όπλου που χρησιμοποιήθηκε για τη θυσία. τον τύμβο C εντοπίστηκε άλλη 

μία ταφή ζεύγους αρσενικών αλόγων που φαίνεται ότι και αυτά θυσιάστηκαν 

στην ίδια ηλικία. Και οι δύο ταφικοί τύμβοι φαίνεται ότι ήταν σε χρήση ήδη 

                                                 
9 Ο Μαρινάτος (1955, 254-5) αναθεώρησε την πρώτη ερμηνεία που είχε δώσει όταν 
εντοπίστηκε ο τύμβος δηλαδή αυτή του πολυανδρείου, καθώς οι σκελετοί των πίθων ανήκαν 
σε παιδιά. Τπέρ της τέλεσης λατρείας των νεκρών σε διάφορους ΜΕ τάφους και στον 
συγκεκριμένο τύμβο τάσσεται και ο Βρανόπουλος (1967-8, 291), ενώ ο Θέμελης (1975, 256-7) 
προτάσσει την τέλεση θυσιών «προς τη χθόνια θεότητα και όχι απαραίτητα προς τους 
νεκρούς». 
10 Κορρές 1978, 331-2. 
11 Ο πρώτος «μανδύας» είναι και ο αρχικός τύμβος, ο δεύτερος και ο τρίτος μανδύας ανήκουν 
στην ίδια περίοδο. Οι ταφικοί πίθοι είχαν τοποθετηθεί μέσα στο δεύτερο «μανδύα» με την 
αφαίρεση λίθων του τρίτου βλ. Κορρές 1980, 132-9.  
12 Protonotariou-Deilaki 1990, 92 κ.εξ.  
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από την ΠΕ περίοδο, ωστόσο οι ταφές των αλόγων ίσως ανήκουν στο τέλος 

της ΜΕ περιόδου.13  

Ο προμυκηναϊκός τύμβος που ανέσκαψε ο ωτηριάδης στη Φαιρώνεια 

δημιουργήθηκε, σύμφωνα με τον ανασκαφέα, πάνω σε τάφο επιφανούς 

νεκρού, ο οποίος συνοδευόταν από ένα νεαρό άτομο που βρέθηκε 

ενταφιασμένο πάνω σε παχύ στρώμα τέφρας.14 Ο ωτηριάδης υπέθεσε ότι το 

νεαρό άτομο ήταν αιχμάλωτος ή ακόλουθος του νεκρού που θυσιάστηκε πάνω 

στον τάφο του. Με την πάροδο των χρόνων άλλες ταφές και εναγισμοί 

αύξησαν το μέγεθος του τύμβου που στην τελική του φάση λειτουργούσε ως 

ιερό τέμενος στο οποίο η φυλή τιμούσε τους νεκρούς προγόνους. 

 

 

ΤΣΕΡΗ ΦΑΛΚΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΣΑΥΕ ΠΟΛΕΜΙΣΩΝ 

 Οι ταφές πολεμιστών ταυτίζονται και διακρίνονται από τις υπόλοιπες 

λόγω της ύπαρξης οπλισμού εντός του τάφου και εντοπίζονται ήδη από την 

προ-ανακτορική περίοδο.15 Η πρωιμότερη μετανακτορική ταφή 

χρονολογείται στις αρχές της ΤΕ ΙΙΙΓ και εντοπίστηκε στη θέση Λαγκάδα της 

Κω ενώ οι περισσότερες ταφές ανήκουν στα μέσα και τέλη της ΤΕ ΙΙΙΓ 

περιόδου.16 Για την Deger-Jalkotzy οι ταφές αυτές δεν απεικονίζουν 

απαραίτητα την ιδιότητα του νεκρού αλλά κυρίως την ιδιαίτερη κοινωνική 

του θέση.17 Η πτώση των μυκηναϊκών ανακτόρων φαίνεται ότι δημιούργησε 

μικρότερες κοινότητες και την άνοδο της κοινωνικής τάξης των τοπικών 

αρχόντων-αξιωματούχων και βασιλέων (qa-si-re-u της Γραμμικής Β) που 

επιβίωσαν και στην Πρώιμη Ετ, ίσως ως οι ομηρικοί βασιλείς. 

                                                 
13 Ό.π. 96-7. Για την αντίθετη άποψη βλ. Πολιτισμοί του Αιγαίου 1996, 289-90, όπου 
αμφισβητείται η θυσία αλόγων στον τάφο του Μαραθώνα και στα Δενδρά. Επί πλέον, ο 
Poursat δεν πιστεύει ότι οι ταφές των τύμβων ανήκουν σε άτομα υψηλής κοινωνικής θέσης. 
14 ωτηριάδης 1908, 70 κ.εξ. 
15 Για τάφο πολεμιστή της ΜΕ εποχής στη Θήβα βλ. Κασίμη-ούτου 1980. 
16 Deger-Jalkotzy 2006, 173.  
17 Ό.π. 151-2 και 175-6. 
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Η απουσία εύρεσης τάφων πολεμιστών στη Μεσσηνία εξηγείται ως 

απόρροια μείωσης του πληθυσμού στην περιοχή μετά την πτώση της Πύλου 

και ανάλογες αιτίες δικαιολογούν το φαινόμενο στη Βοιωτία και τον Βόλο.18 

Για την Αργολίδα, ωστόσο, η Deger-Jalkotzy πιστεύει ότι ταφές αυτού του 

τύπου δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί καθώς σε αποθέτες της Σίρυνθας και 

των Μυκηνών έχουν αποκαλυφθεί ξίφη τύπου Naue II. 

Η εμφάνιση των «τάφων των πολεμιστών» είναι μια από τις αλλαγές 

που παρατηρούνται στα ταφικά έθιμα της Κρήτης κατά την ΤΜΙΙ-ΙΙΙ φάση. 

Εντοπίζονται στην περιοχή της Κνωσού, στη Υαιστό, στις Αρχάνες και τα 

Φανιά, ποικίλουν ως προς το σχήμα (λακκοειδείς και θαλαμοειδείς) και οι 

ταφές είναι πλούσιες σε μετάλλινα κτερίσματα (όπλα, αγγεία και άλλα είδη). 

Εξαφανίζονται την αμέσως επόμενη περίοδο και θεωρείται ότι ανήκουν σε 

άτομα που εξαρτώνται από το ανάκτορο.19  

 το νεκροταφείο της Περατής ο Ιακωβίδης ανέσκαψε συνολικά 219 

τάφους εκ των οποίων οι δύο ανήκαν σε πολεμιστές.20 Ο τάφος 38 που 

χρονολογείται στο τέλος της ΤΕ ΙΙΙΓ, είναι τετράπλευρος θαλαμοειδής και 

περιείχε έξι συνολικά ταφές (εικ. 5) και μεταξύ των ευρημάτων εντοπίστηκε 

σιδερένιο μαχαίρι και χάλκινο ξιφίδιο (εικ. 6).21 Η Deger-Jalkotzy πιστεύει ότι 

στον τάφο 38 ήταν θαμμένα τα μέλη ενός σημαντικού οίκου ένας εκ των 

οποίων (ταφή ΙΙ ή ΙΙΙ) ήταν πολεμιστής.22 Ο τάφος 12, επίσης τετράπλευρος 

θαλαμοειδής, χρονολογείται στο μέσον ή τα τέλη της ΤΕ ΙΙΙΓ (εικ. 7). Περιείχε 

πολλά λείψανα ταφών τα περισσότερα παραμερισμένα, ενώ εντός της εισόδου 

εντοπίστηκε χάλκινο ξίφος και μαχαίρι (εικ. 8). Ο Ιακωβίδης θεώρησε ότι τα 

όπλα ανήκαν σε σκελετό που η αρχική του θέση ήταν εκεί όπου βρέθηκαν τα 

όπλα.23 Η Deger-Jalkotzy θεωρεί ότι οι σκελετοί μετακινήθηκαν προς το βάθος 

                                                 
18 Deger-Jalkotzy 2006, 167-8. 
19 Πολιτισμοί του Αιγαίου 1996, 561. 
20 Η Deger-Jalkotzy (2006, 156-7) σημειώνει ότι εάν η ύπαρξη αιχμών δόρατος δηλώνει τάφο 
πολεμιστή, τότε τέτοιος είναι ο τάφος 123 της Περατής, ο μόνος στον οποίο εντοπίστηκε αιχμή 
δόρατος σε όλο το νεκροταφείο. 
21 Ιακωβίδης 1969, 279-84. 
22 Deger-Jalkotzy 2006, 155-6. 
23 Ιακωβίδης 1969, 304-14. 
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του θαλάμου ενώ το ξίφος και το μαχαίρι, που ανήκαν σε μια από τις ταφές, 

τοποθετήθηκαν στην είσοδο ως ανάμνηση του πολεμιστή.24 

την ΤΕ ΙΙΙΓ παρατηρείται συγκέντρωση ταφών πολεμιστών στην 

περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, όπου πολλοί χαρακτηρίζονται από τον 

Παπαδόπουλο ως «πολεμιστές με υψηλό βαθμό» καθώς φέρουν ξίφη τύπου 

Naue II, χάλκινες περικνημίδες, κράνη και άλλα όπλα αμυντικά και 

επιθετικά.25 Πιστεύει ότι ο οπλισμός αυτού του είδους παραπέμπει σε 

κοινωνία που είχε την ανάγκη για προστασία αλλά ταυτόχρονα και την 

οικονομική δυνατότητα να προμηθεύει τους πολεμιστές της με όπλα που δεν 

απαντούν συχνά στην Πελοπόννησο, αλλά που, μολονότι ορισμένα 

κατασκευάζονται σε τοπικά εργαστήρια, οι φόρμες τους προέρχονται από 

περιοχές εκτός του ελλαδικού χώρου. Η αύξηση των ταφών ερμηνεύεται από 

την Deger-Jalkotzy είτε ως ανάγκη καλύτερης προστασίας των οικισμών ή ως 

ανάδειξη μιας νέας τάξης που αντλεί τη δύναμή της από τη στρατιωτική της 

οργάνωση ενώ παράλληλα χρωστά τον πλούτο της στην εμπορία υλικών και 

πολύτιμων αντικειμένων από την Αδριατική στο Αιγαίο και αντίστροφα.26 

Ο θαλαμοειδής τάφος 3 στη θέση Κρήνη κοντά στην πόλη των Πατρών, 

εντοπίστηκε ασύλητος και είχε χρησιμοποιηθεί για δύο επίπεδα ταφών.27 το 

υστερότερο επίπεδο, αυτό της ΤΕ ΙΙΙΓ, αναγνωρίστηκε μια διπλή ταφή και 

ένας από τους δύο νεκρούς χαρακτηρίστηκε πολεμιστής καθώς ανάμεσα στα 

κτερίσματά του βρέθηκαν ένα χάλκινο ξίφος τύπου Naue II μέσα στη 

δερμάτινη θήκη του και μία χάλκινη αιχμή ακοντίου. Η εύρεση επίσης 

αργυρού δακτυλιδιού και οστέινου κτενιού δηλώνει σύμφωνα με την 

                                                 
24 Deger-Jalkotzy 2006, 156, ιδ. σημ. 7. Ψς παράλληλο αναφέρει τον τάφο L της Ελάτειας που 
όταν εγκαταλείπεται στην ύστερη ΠρΓ περίοδο, τοποθετούνται στην είσοδό του, 
τελετουργικά, ένα μυκηναϊκό ξίφος και μια λαβίδα. 
25 Papadopoulos 1999. ύμφωνα με την Παπάζογλου-Μανιουδάκη (Papazoglou-Manioudaki 
1994, 179) από την Αχαΐα προέρχονται εννέα συνολικά ξίφη τύπου Naue ΙΙ, όλα από 
θαλαμοειδείς τάφους, ενώ μόνο έξι έχουν βρεθεί σε νεκροταφεία άλλων περιοχών της 
Πελοποννήσου. Για περισσότερους τάφους της ΤΕ ΙΙΙ στην περιοχή της Αχαΐας βλ. Deger-
Jalkotzy 2006, 157-161 και 154, εικ. 9.2 (χάρτης).  
26 Deger-Jalkotzy 2006, 168-9. 
27 Papazoglou-Manioudaki 1994, 171-200. 
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ανασκαφέα ότι ο νεκρός ήταν πολεμιστής υψηλού αξιώματος αλλά και 

κοινωνικής θέσης.28 

 Ο πιο σημαντικός τάφος πολεμιστή της ΤΕ περιόδου είναι αναμφίβολα 

ο λεγόμενος «Σάφος της Πανοπλίας» που ανέσκαψε ο Åström στα Δενδρά 

(εικ. 9-11).29 Πρόκειται για τον τάφο 14, τον μικρότερο από τους θαλαμοειδείς 

τάφους των Δενδρών (Μ 5,44 μ.) με είσοδο στα δυτικά που χρονολογείται 

στην ΤΕΙΙΙΑ1.30 Δεν είχε χρησιμοποιηθεί ξανά μετά την πρώτη χρήση ωστόσο 

είχε υποστεί μερική σύληση. Ελάχιστα τμήματα του σκελετού του νεκρού 

είχαν διατηρηθεί που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο νεκρός είχε ύψος 

1,749μ.31 Πέρα από την κεραμική και τα άλλα ευρήματα, τα σημαντικότερα 

κτερίσματα ήταν ο οπλισμός: η πανοπλία από επάλληλα φύλλα χαλκού (Π 1 

εκ.), το κράνος από οδόντες αγριόχοιρου με τις χάλκινες παραγναθίδες (εικ. 

12), οι περικνημίδες, οι χειρίδες, ένα χάλκινο μαχαίρι και ένα ξίφος.32  

Κοντά στο λόφο Παλαιόκαστρο της Γορτυνίας, στη θέση 

Παλαιόπυργος έχει εντοπιστεί ένα εκτεταμένο μυκηναϊκό νεκροταφείο, ήδη 

από το 1956, με πάνω από 100 τάφους.33 τον θάλαμο του τάφου 6 που 

περιείχε τουλάχιστον επτά νεκρούς και χρονολογείται στα μέσα της ΤΕ ΙΙΙΓ, 

εντοπίστηκε ξίφος τύπου Naue II, δύο αιχμές δοράτων και χάλκινη περόνη.34 

 την Γκρόττα της Νάξου στις θέσεις Απλώματα και Καμίνι έχουν 

εντοπιστεί δύο μυκηναϊκά νεκροταφεία της ΤΕΙΙΙΓ περιόδου. Ο Βλαχόπουλος 

πιστεύει ότι οι ομάδες τάφων που βρέθηκαν εκεί ανήκαν σε γένη και 

σημειώνει ότι τα κτερίσματα των νεκρών είναι πλούσια.35 Ανάμεσα στα άλλα 

                                                 
28 Papazoglou-Manioudaki 1994, 185-86. Ιδιαίτερα σε σχέση με το κτένι η Παπάζογλου-
Μανιουδάκη αναφέρεται στον συχνό χαρακτηρισμό των Αχαιών ως «μακρυμάλληδων» από 
τον Όμηρο και παραθέτει μια σειρά άλλων ταφών πολεμιστών που επίσης είχαν οστέινα 
κτένια. Η Deger-Jalkotzy (2006, 157) συμφωνεί με την ανασκαφέα σημειώνοντας ότι ο νεκρός 
πολεμιστής είχε λάβει ιδιαίτερη φροντίδα, αφού ήταν ο μόνος που έφερε προσωπικά 
κτερίσματα. 
29 Åström 1977. 
30 Η κεραμεική αλλά και ορισμένα από τα χάλκινα κτερίσματα χρονολογούνται και σε 
πρωιμότερες περιόδους (ΤΕ ΙΙΑ και ΤΕ ΙΙΒ) ωστόσο ο ανασκαφέας θεωρεί ότι πρόκειται για 
κειμήλια του νεκρού, ό.π. 18. 
31 Ό.π. 18. 
32 Ό.π. 28-50. 
33 Demakopoulou και Crouwel 1998. 
34 Ό.π. 273-5. Deger-Jalkotzy 2006, 161. 
35 Vlachopoulos 2003, 221. 
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σημειώνει την εύρεση δύο ξιφών τύπου Naue II. Η Deger-Jalkotzy πιστεύει ότι 

εκτός από τους δύο τάφους των πολεμιστών όλες οι ταφές των νεκροταφείων 

δηλώνουν μια ακμάζουσα κοινωνία που θα είχε εμπορικές επαφές με όλο το 

Αιγαίο.36 

 τη Λαγκάδα της Κω έχουν εντοπιστεί 61 μυκηναϊκοί τάφοι. Ο τάφος 

21 περιείχε ταφή πολεμιστή καθώς, εκτός της κεραμεικής, ήταν κτερισμένος με 

χάλκινη αιχμή ακοντίου και χάλκινο ξίφος Naue II που είχε «θανατωθεί».37 

Δύο πολύ γνωστές περιπτώσεις ταφών πολεμιστών της ΤΜ ΙΙΙΓ είναι οι 

θολωτοί τάφοι των Μουλιανών Κρήτης που ανέσκαψε ο Ξανθουδίδης.38 Ο 

τάφος Α (εικ. 13) δεν διαθέτει δρόμο και χρησιμοποιήθηκε για ενταφιασμούς 

και καύσεις. Ο ανασκαφέας θεώρησε ότι οι καύσεις ανήκαν στους 

γεωμετρικούς χρόνους. την πραγματικότητα πρόκειται για ταφές της ΤΜ 

ΙΙΙΑ και ΤΜ ΙΙΙΓ περιόδου. Οι νεκροί ήταν κτερισμένοι με αγγεία, χάλκινα 

όπλα και κοσμήματα (εικ. 14α). την τελευταία φάση χρονολογείται ταφή 

κτερισμένη με κρατήρα που έφερε σκηνή κυνηγιού και έφιππου πολεμιστή. Ο 

μικρότερος τάφος Β περιείχε δύο ταφές πολεμιστών, η μία στο έδαφος και η 

άλλη σε λουτηροειδή λάρνακα, ενώ και σε αυτόν εντοπίστηκαν χάλκινα όπλα 

(εικ. 14β).  

 

 ΚΕΝΟΣΑΥΙΑ 

Ενώ μια σειρά ασύλητων τάφων που δεν περιείχαν σκελετικά 

κατάλοιπα έχει εντοπιστεί, φαίνεται ότι οι ανασκαφείς και οι μελετητές της 

περιόδου βρίσκουν δυσκολίες στην ταύτιση των μνημείων με κενοτάφια. Η 

συνηθέστερη ερμηνεία για την απουσία του οστεολογικού υλικού είναι η 

μετακίνηση των οστών από την οικογένεια του νεκρού εξαιτίας κάποιας 

καταστροφής του ταφικού κτίσματος. 

                                                 
36 Deger-Jalkotzy 2006, 162. 
37 Morricone 1965-6, 136-42. Βλ. και Deger-Jalkotzy 2006, 163. 
38 Ξανθουδίδης 1904, 22-51. Βλ. και Deger-Jalkotzy 2006, 163-4. 
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Ο Μυλωνάς έχει διατυπώσει την άποψη ότι η ίδρυση κενοταφίου είναι 

έθιμο κοινό στους μυκηναϊκούς χρόνους και στα ομηρικά έπη.39 Ο 

Ανδρόνικος θεωρεί ότι το έθιμο -σπανιότατο και στους δύο κόσμους-, ακριβώς 

επειδή είναι γνωστό και κοινό σε διάφορες εποχές στον ελληνικό χώρο, δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα στη συγκεκριμένη περίπτωση.40 

το μυκηναϊκό νεκροταφείο της Αγοράς των Αθηνών ανήκει 

μνημειώδης ασύλητος θαλαμοειδής τάφος (I) που εντοπίστηκε στην βόρεια  

κλιτύ του Αρείου Πάγου.41 Ο δρόμος του διατηρείται σε μήκος 11 μέτρων (εικ. 

15) και η οροφή είχε καταρρεύσει στο εσωτερικό του θαλάμου (5,90Φ4,30μ.).42 

Κατά μήκος των τοίχων του υπήρχαν λαξευτά θρανία για την τοποθέτηση 

προσφορών (εικ. 16), ενώ στον δυτικό τοίχο, δίπλα στο θρανίο εντοπίστηκε 

λάκκος (1,80Φ0,60Φ1,20μ.) που καλυπτόταν από μία πλάκα η οποία είχε 

μετακινηθεί από την αρχική της θέση (εικ. 17).43 Ο τάφος, γνωστός ως τάφος 

των ελεφαντοστέινων πυξίδων, περιείχε πλούσια κτερίσματα στους λαξευμένους 

πάγκους-θρανία. το θάλαμο δεν εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά, ωστόσο 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη σωρού τέφρας στο κέντρο του. Η Immerwahr 

παρατηρεί ότι ο ταφικός λάκκος απαντά συνήθως σε θολωτούς ή σε πολύ 

πλούσιους θαλαμοειδείς τάφους και ότι η κάλυψή του με ένα μονοκόμματο 

λίθο είναι σπάνια, ενώ διαπιστώνει την ομοιότητα του συγκεκριμένου 

ταφικού κτίσματος με τον τάφο των «Διπλών Πελέκεων» και τον «Βασιλικό 

Σάφο» των Ισοπάτων της Κνωσού.44 Φρονολογεί τον τάφο στο τέλος του 15ου 

αιώνα π.Φ., και επιχειρεί συσχετισμό της οικογένειας της νεκρής 

                                                 
39 Σο επιχείρημα εντάσσεται στη γενικότερη συζήτηση περί ταυτότητας των μυκηναϊκών και 
ομηρικών εθίμων, βλ. Mylonas 1948. 
40 Ανδρόνικος 1960-63, 253. 
41 Agora XIII, 99-102, 158-169. Shear 1940, 274-93. 
42 Shear 1940, 275. 
43 Ό.π. 277-8. 
44 Ο τάφος των «Διπλών Πελέκεων» είναι θαλαμοειδής τάφος με θρανίο, που χρονολογείται 
στην ΤΜ ΙΙ περίοδο και σύμφωνα με τον ανασκαφέα ήταν ταυτόχρονα τάφος και ιερό, βλ. 
Evans 1914, 33-59. Ο καλούμενος «Βασιλικός τάφος» στα Ισόπατα της Κνωσού είναι επίσης 
θαλαμοειδής τάφος -μεγαλύτερος του πρώτου- που χρονολογείται στο τέλος της ΤΜ 
περιόδου. το δάπεδο του θαλάμου εντοπίστηκε λάκκος με καλυπτήριες πλάκες που 
σύμφωνα με τον ανασκαφέα δεν ήταν οι αρχικές, βλ. Evans 1906, 136 κ.εξ.  
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«πριγκίπισσας» με την Κνωσό.45 Ο ανασκαφέας, E. Vanderpool, πιστεύει ότι ο 

τοίχος που έφραζε την είσοδο δεν ανοίχθηκε ποτέ, γεγονός που -σε 

συσχετισμό με την απουσία σκελετικών καταλοίπων- θα μας οδηγούσε στην 

αναγνώριση του μνημείου ως κενοταφίου.46 Ψστόσο, θεωρεί ότι το σώμα της 

νεκρής απομακρύνθηκε όταν κατέρρευσε η οροφή του θαλάμου.47  

Ο θαλαμοειδής τάφος 2 στα Δενδρά (εικ. 18) που ανασκάφθηκε από 

τον Persson χρονολογήθηκε γύρω στο 1200 π.Φ.48 το δρόμο του, μήκους 

περίπου 20μ., διατηρούνταν γυναικεία ταφή και η κεραμεική που συλλέχθηκε 

ανήκε κατά κύριο λόγο στην ΤΕ ΙΙΙ περίοδο. Σην είσοδο του θαλάμου έκλεινε 

τοίχος κάτω από τον οποίο υπήρχε λάκκος που περιείχε χάλκινα 

μικροαντικείμενα. Εκτός των πήλινων και χάλκινων αγγείων, εντός του 

θαλάμου εντοπίστηκε καθρέπτης με οστέινη λαβή, χάλκινα μαχαίρια και 

ξυροί, λύχνοι, «τράπεζα σφαγής», 2 «μενίρ» αλλά και κομμάτια λίθινης 

«τράπεζας προσφορών-θυσιών» αιματηρών (εικ. 19-20)49, ενώ σε λάκκο είχαν 

απορριφθεί οστά ζώων, τμήματα αργυρού κυπέλλου διακοσμημένου με 

φύλλα χρυσού, λίθινα αγγεία, χάλκινος τριποδικός λέβης και υδρία, χρυσά 

κοσμήματα κ.ά.50 Ο ανασκαφέας απορρίπτοντας την πιθανότητα να είχε 

χρησιμοποιηθεί ως “artificial cave sanctuary”, πρότεινε την αναγνώρισή του 

ως κενοταφίου, θεωρώντας ότι κατασκευάστηκε για δύο άνδρες -ο ένας 

ευγενικής καταγωγής- που πέθαναν μακριά από την πατρίδα.51 τον τοίχο 

του θαλάμου, πάνω από τον «βωμό» υπάρχουν επτά οπές βάθους 0,15μ. Ο 

Persson θεώρησε ότι μέσα σε αυτές τοποθετούνταν μετάλλινα άστρα που 
                                                 
45 “(The tomb) belongs precisely to the period coinciding with the „last days of Knossos‟…”, 
βλ. Agora XIII, 151. Βλ. και Shear 1940, 289, όπου αναφέρεται ότι ο τάφος ίσως ανήκε σε μέλος 
της οικογένειας του Ερεχθέα, πιθανόν στη γυναίκα του Πραξιθέα ή την κόρη του Φθονία. 
46 Agora XIII, 159. Βλ. και Shear 1940, 276. 
47 Agora XIII, 160. Shear 1940, 289. 
48 Persson 1931, 91 κ.εξ. 
49 Η τράπεζα προσφορών έχει διαστάσεις 1,20Φ0,80 μέτρα, η τράπεζα θυσιών 2,00Φ0,85μ. και 
τα μενίρ 1,25Φ0,64 και 0,61Φ0,52μ., βλ. Persson 1931, 77-78. Ο Persson (1942, 55) εντόπισε 
κόγχη στον τοίχο του θαλαμοειδούς τάφου 9 (ΤΕ ΙΙ-ΙΙΙ) με βαθύνσεις που ισχυρίζεται ότι 
θυμίζουν τα αντίστοιχα “sinkings for the blood” στην τράπεζα  του Σάφου 2. 
50 Persson 1931, 92-107. 
51 Ό.π. 108 κ.εξ. Προβληματική παραμένει η ταύτιση τριών λίθινων μικροαντικειμένων  με 
ειδώλια τύπου μενίρ από τον ανασκαφέα (110) και μάλιστα η άποψη ότι πιθανόν 
τοποθετούνται στον τάφο αντί του νεκρού (115) ιδιαίτερα εφόσον η παράδοση που 
επικαλείται προέρχεται κυρίως από Ινδικά έθιμα. Ο Μυλωνάς (Mylonas 1948, 75) συμφωνεί 
με την ερμηνεία του μνημείου ως «κενοταφίου». 



 22 

παραπέμπουν στον αστρικό σχηματισμό της Μεγάλης Άρκτου της 

αιγυπτιακής παράδοσης που συνιστά σύμβολο της αθανασίας, για να 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι νεκροί για τους οποίους ηγέρθη το 

κενοτάφιο είχαν σχέσεις με την Αίγυπτο και ίσως ανήκαν στους Danauna των 

επιγραφών του Medinet-Habu οι οποίοι και εξολοθρεύτηκαν από τον Ραμσή 

ΙΙΙ.52 Ψς εξαιρετική απόδειξη ύπαρξης ταφικής λατρείας στους μυκηναϊκούς 

χρόνους θεωρεί ο Nilsson το κενοτάφιο αυτό και σημειώνει ότι τα μενίρ 

αναπαριστούν τους νεκρούς που δεν βρέθηκαν ώστε να ταφούν.53  

Με αφορμή την εξέταση της τράπεζας προσφορών και των άλλων 

ευρημάτων ο Åkerström αντιπροτείνει ως χρήση του μνημείου αυτήν του 

ιερού. Αρχικά, τονίζοντας το γεγονός της σύλησης του τάφου, πιθανολογεί 

την απόρριψη από τους τυμβωρύχους στο δρόμο των σκελετικών καταλοίπων 

- που ερμηνεύθηκαν από τον Persson ως γυναικεία ταφή - μαζί με διάφορα 

αντικείμενα.54 ύμφωνα με την άποψή του, η μεγάλη λίθινη πλάκα με τις 

οπές στις γωνίες που εντόπισε ο ανασκαφέας (2,00Φ0,85μ.), δεν προοριζόταν 

για τράπεζα προσφορών αλλά για βάση του ξύλινου φορείου-φέρετρου του 

νεκρού, τα πόδια του οποίου θα ενετίθεντο στις οπές του λίθου.55 Επί πλέον, 

τις άλλες δύο λίθινες πλάκες, που ο Persson ονόμασε μενίρ, τοποθετεί 

οριζόντια πάνω στο έδαφος, εκατέρωθεν της προτεινόμενης βάσης και τους 

αποδίδει χρήση τράπεζας προσφορών.56 Σέλος, μελετώντας τα χάλκινα 

αντικείμενα του τάφου ο Åkerström προτείνει υψηλότερη χρονολόγηση για 

το μνημείο, στην ΤΕ ΙΙΙΑ2 περίοδο. 

Ο ασύλητος θολωτός τάφος στην Κόκλα της Αργολίδας που 

χρονολογείται στην ΤΕ ΙΙΒ – ΙΙΙΑ1 περίοδο, διαθέτει μακρύ δρόμο 23μ. και 

στη θέση του ανακουφιστικού τριγώνου φέρει τοιχογραφία.57 Ο κυκλικός του 

θάλαμος είναι υπόγειος και σκαλισμένος βαθιά στο έδαφος και διαθέτει 

λίθινο ορθογώνιο και υψηλό θρανίο πάνω στο οποίο βρέθηκαν δύο κύλικες 
                                                 
52 Persson 1931, 115. Σην ίδια άποψη επαναλαμβάνει και αργότερα, βλ. Persson 1942, 162, 176 
κ.εξ. 
53 Nilsson 1971, 600. 
54 Åkerström 1978, 70. 
55 Ό.π. 72-3, 75 εικ. 7. 
56 Ό.π. 73, 75 εικ. 8. 
57 Demakopoulou 1990. 
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και δύο κωνικά κύπελλα, όλα αργυρά. Εντός του θαλάμου δεν εντοπίστηκαν 

ταφές ούτε οστά ζώων, ωστόσο η Δημακοπούλου δυσκολεύεται να αποδεχθεί 

την πιθανότητα να είχε κατασκευαστεί ως κενοτάφιο καθώς η είσοδος έφερε 

σημάδια ότι είχε ανοιχθεί αρκετές φορές και στο κέντρο του θαλάμου 

υπήρχαν υπολείμματα πυράς, όπως και στην περίπτωση του τάφου της 

Αγοράς.58 Όπως υποστηρίζει, τα οστά του νεκρού που ανήκε σε βασιλική ή 

αριστοκρατική οικογένεια ίσως κατά τη διάρκεια του τελευταίου καθαρισμού 

του θαλάμου μεταφέρθηκαν από τους οικείους του σε άλλο τάφο μαζί με 

ορισμένα από τα κτερίσματα. Επί πλέον, όπως παρατηρεί, ταφές αλλά και 

ενδείξεις προσφορών υπήρχαν στον δρόμο του τάφου.59  

τη θέση Υουρνί ΒΔ των Αρχανών εντοπίστηκε θαλαμοειδής τάφος 

που χρονολογείται - με βάση την κεραμεική και τη σαρκοφάγο που περιείχε -  

στην ΤΕ ΙΙΙΑ περίοδο. Ο ακελλαράκης τον ερμηνεύει ως κενοτάφιο 

βασιζόμενος στην πλήρη απουσία οστεολογικού υλικού σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι ο τάφος ήταν αδιατάρακτος.60 

Ο Μυλωνάς δέχεται την ερμηνεία ως κενοταφίου του τάφου 528 που 

ανέσκαψε ο Wace στο λόφο του Καλκανίου και για τον τάφο 2 στα Δενδρά.61 

Για την πρώτη περίπτωση το βασικό χαρακτηριστικό είναι για τον Μυλωνά η 

απουσία τόσο σκελετικού υλικού όσο και κτερισμάτων, ενώ για τη δεύτερη 

σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «…η διάταξη ορισμένων αρχιτεκτονικών 

στοιχείων, τα ευρεθέντα σκεύη και η χρήσις των ενθυμίζουν τα όσα ο 

                                                 
58 ύμφωνα με τον Μυλωνά (1983, 162-3) φωτιά άναβε μέσα στους τάφους για τον αερισμό, 
την κάθαρση και τον εξαγνισμό του χώρου. 
59 Η Δημακοπούλου (Demakopoulou 1990, 122) αναφέρεται σε κενοτάφια της ΕτΦ και θεωρεί 
ότι η παραίνεση της Αθηνάς στον Σηλέμαχο στην Οδύσσεια βεβαιώνει πιθανότατα την 
ύπαρξή τους. Ενδιαφέρουσα περίπτωση μετακίνησης οστών για τις ανάγκες νέας ταφής 
συνιστά μυκηναϊκός θαλαμοειδής τάφος της Αχαΐας που περιείχε τρεις σκελετούς. ύμφωνα 
με τον ανασκαφέα τα κρανία των δύο εντοπίστηκαν σε λάξευμα του τάφου, βλ. σχετικά 
Κυπαρίσσης 1928, 113. 
60 ακελλαράκης 1965. 
61 Μυλωνάς 1983, 166-167. Ο Σάφος 528 διέθετε μικρό δρόμο και ωοειδή θάλαμο ενώ η 
είσοδός του ήταν φραγμένη από αργούς λίθους. Εντός του δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος 
οστού ή κτερίσματος εκτός από ελάχιστα αχρονολόγητα όστρακα. Ο Wace (1932, 98) υπέθεσε 
ότι ίσως ανήκε σε παιδί του οποίου τα οστά είχαν διαλυθεί αλλά δεν υποστήριξε αυτή την 
ερμηνεία λόγω της απουσίας κτερισμάτων. Επίσης, δεν χρονολόγησε τον τάφο αλλά 
διαπίστωσε ότι παρουσίαζε ομοιότητες με τον τάφο 517 της ΤΕΙΙΙ. 
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Οδυσσεύς ετέλεσεν εις τα πρόθυρα του Άδου, δια να προσελκύσει τας κιάς 

των συμπολεμιστών και φίλων του…».62  

Και ο ακελλαράκης αποδέχεται την αναγνώριση των δύο αυτών 

τάφων ως κενοταφίων και προσθέτει τον τάφο Βοριά 7 της Πύλου που 

ανασκάφθηκε από τον Μαρινάτο, αλλά και τον «τάφο της τριποδικής εστίας» 

που ανέσκαψε ο Evans στην Κνωσό.63 Θεωρεί ότι τα αναγνωρισμένα έως τότε 

κενοτάφια είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που πράγματι θα υπήρχαν και 

πως η ύπαρξή τους δηλώνει την πίστη των ανθρώπων της εποχής «στην 

ύπαρξη της ψυχής και τον φόβο του άταφου σώματος», στην οποία 

προστίθεται στα ομηρικά χρόνια και το ενδιαφέρον για την υστεροφημία του 

νεκρού.64 Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγισή του σχετικά με την πιθανότητα 

εκτός των «μεμονωμένων κενοταφίων», όπως χαρακτηριστικά τα ονομάζει, 

μέσα στους οικογενειακούς τάφους των μυκηναϊκών χρόνων να υπήρχαν και 

κενές ταφές, οι οποίες δύσκολα μπορούν να ταυτιστούν εξαιτίας της 

επαναχρησιμοποίησης των τάφων και της διατάραξης των καταλοίπων. 65 

Η Γάλλου πιστεύει ότι μόνο ο τάφος 2 των Δενδρών μπορεί να 

χαρακτηριστεί κενοτάφιο και μάλιστα ότι εκεί επαναλαμβανόταν τελετές 

προς τιμήν όχι μόνο των συγκεκριμένων νεκρών για τους οποίους 

κατασκευάστηκε, αλλά όλων των νεκρών.66 

 

ΛΑΣΡΕΙΑ ΣΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΟΙ «ΗΡΩΩΝ» 

ε πινακίδα της Γραμμικής Β από την Πύλο (Fr 1232) γίνεται αναφορά 

στους Di-pi-si-jo-i (διπσιοι) που πρώτος ο Guthrie ερμήνευσε ως τους νεκρούς.67 

Ο Palmer θεωρεί ότι η λέξη Di-pi-si-je-wi-jo (που επίσης εμφανίζεται σε 

                                                 
62 Μυλωνάς 1983, 167. 
63 ακελλαράκης 1965, 113-5. 
64 Ο ακελλαράκης (1965, 117) αναφέρεται στο μοναδικό κενοτάφιο που χρονολογείται πριν 
τα μυκηναϊκά, αυτό της Ασίνης των ΜΕ χρόνων. Ακόμη προσθέτει τρία παραδείγματα εκτός 
του ελλαδικού χώρου: στο Buda-Kalász κοντά στη Βουδαπέστη της ΤΝ περιόδου, στη 
Megiddo της ΜΦ ΙΙ και στο Gebel Silsileh για τον βεζίρη της Φατσεπσούτ. 
65 ακελλαράκης 1965, 116. 
66 Gallou 1998, 72. 
67 Ο Guthrie (1959, 45-6) συνέδεσε την λέξη με τη δίψα που αναφέρεται και στα κείμενα των 
ορφικών ελασμάτων, ενώ υποστήριξε ότι το Dipseion ήταν ιερό χθόνιας λατρείας για 
προγόνους ή ήρωες. Η Vermeule (1979, 57) σημειώνει ότι η λέξη μπορεί να είναι κάποιο 
τοπωνύμιο.  
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πινακίδα της Πύλου Fr 1218) σημαίνει γιορτή για τους νεκρούς και θυμίζει 

την ημέρα των Χυχών που γινόταν στην Αθήνα στο πλαίσιο των 

Ανθεστηρίων.68  

ύμφωνα με τον Μυλωνά, λατρεία των νεκρών στους μυκηναϊκούς 

χρόνους δεν αποδεικνύεται από τους ανασκαμμένους τάφους, καθώς σε 

κανέναν δεν εντοπίζονται αποδείξεις ανανέωσης των προσφορών παρά μόνο 

τα κτερίσματα της ίδιας της ταφής. Πιστεύει ότι η προγονολατρεία εισάγεται 

στην Ελλάδα στους γεωμετρικούς χρόνους.69 Σονίζει επίσης, ότι η έλλειψη 

σεβασμού που επεδείκνυαν οι Μυκηναίοι στα οστά και τα κτερίσματα 

παλαιότερων ταφών στη διάρκεια μιας νέας, αποδεικνύει ότι ο σεβασμός 

αλλά και ο φόβος των ζωντανών για τους νεκρούς διαρκούσε μόνον έως ότου 

οι δεύτεροι να περάσουν στον «κόσμο των κιών».70  

Αντίθετα, οι Cavanagh και Mee υποστηρίζουν το έθιμο της «δεύτερης 

ταφής», δηλαδή ενός τελετουργικού μετά την αποσύνθεση του σώματος του 

νεκρού που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη διατάραξη των σκελετών και 

των κτερισμάτων, ιδιαίτερα σε τάφους που εντοπίστηκαν ασύλητοι.71 Η 

Antonaccio72 διαφοροποιείται από την άποψη του Μυλωνά για απουσία 

σεβασμού κατά την επαναχρησιμοποίηση των τάφων στην ΕτΦ, θεωρώντας 

ότι ο παραμερισμός των οστών των προγενέστερων ταφών ή η τοποθέτησή 

τους σε λάκκους εντός των θαλάμων, είναι μια συνήθης πρακτική που δεν 

δηλώνει απουσία σεβασμού και σημειώνει ότι οι Μυκηναίοι περιέβαλαν με 

                                                 
68 Palmer 1961, 125-6. Castleden 2005, 153-4. 
69 Μυλωνάς 1983, 204-6 και Μυλωνάς 1955, 76-7 όπου αφορμή για τη διατύπωση της 
συγκεκριμένης άποψης συνιστά ταφή Γ χρόνων στην Ελευσίνα. Βλ. και Burkert 1993, 405, ο 
οποίος πιστεύει ότι η λατρεία των νεκρών συνιστά «θεμέλιο και έκφραση της οικογενειακής 
ταυτότητας» και ότι στην ανάμνησή τους στηρίζεται η συνέχειά της. Για την Γεωργουλάκη 
(2001, 54-5) τα ίχνη πυράς που απαντούν στους Προανακτορικούς και Παλαιονακτορικούς 
τάφους έχουν χαρακτήρα καθαρά πρακτικό: εξεύρεση χώρου (με την καύση των 
υπολειμμάτων των προηγούμενων πυρών) και απολύμανση (ενδεχομένως με καύση 
αρωμάτων). Πιστεύει ότι η πίστη στη μεταθανάτια ύπαρξη συνδεόταν με το χρόνο που 
χρειαζόταν το σώμα για να αποσυντεθεί, όπως αποδεικνύει ο παραμερισμός μιας ταφής για 
την τοποθέτηση νέας. 
70 Μυλωνάς 1958, 165, 167 και Μυλωνάς 1983, 204-5. Η ίδια αντίληψη πιστεύει ότι απηχείται 
και στα ομηρικά έπη, δηλαδή παρόλη τη φροντίδα των Αχαιών για τους νεκρούς τους, δεν 
διστάζουν φεύγοντας να αφήσουν τα οστά των συμπολεμιστών τους σε εχθρικό έδαφος.  
71 Cavanagh και Mee 1998, 76. 
72 Antonaccio 1994, 401. 
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σεβασμό τους χώρους τάφων, όπως τον ταφικό κύκλο Α των Μυκηνών, 

πιθανότατα με στόχο να «νομιμοποιήσουν το παρόν μέσα από το παρελθόν». 

Ο πυρόπουλος αναφερόμενος στα ευρήματα των μυκηναϊκών τάφων 

της Σανάγρας θεωρεί ότι οι παραστάσεις ορισμένων λαρνάκων παραπέμπουν 

σε νεκρικές σπονδές αλλά και σε επιτάφιους αγώνες και τοποθετεί τη γέννηση 

των δύο εθίμων στους μυκηναϊκούς χρόνους. Ο ανασκαφέας της Σανάγρας 

αντικρούει το επιχείρημα ότι η ηρωολατρεία και η προγονολατρεία ξεκινούν 

στους γεωμετρικούς χρόνους και αναφέρει μεταξύ άλλων την ύπαρξη εδωλίων 

στο Μεγάλο Καστέλλι Θηβών (σε σημείο της λαξευτής οδού μήκους 400μ. που 

ανακαλύφθηκε εκεί).73 

Η Γάλλου σημειώνει τρία σημεία-δείκτες που βοηθούν στην 

αναγνώριση ενός τελετουργικού: την εστιασμένη προσοχή (συγκεκριμένο 

κτίριο, σκεύη ή αρχιτεκτονικά βοηθήματα π.χ. βωμοί, σύμβολα), τον 

διαχωρισμό του κόσμου των νεκρών και των ζώντων, την παρουσία της 

θεότητας ή του ήρωα, τη συμμετοχή και τις προσφορές.74 Θεωρεί ότι οι 

αντιλήψεις των Μυκηναίων για τον θάνατο και την ψυχή είναι εμφανείς στις 

παραστάσεις των λαρνάκων της Σανάγρας αλλά και στην πίστη τους στην 

ψυχοστασία όπως δηλώνεται από τις χάλκινες και χρυσές ταφικές ζυγαριές.  

χετικά με τον βωμό του ταφικού κύκλου Α των Μυκηνών, ο Rohde 

προτιμά τον χαρακτηρισμό εστία θυσίας, εσχάρα, γιατί παραπέμπει στη 

λατρεία των κατοίκων του Κάτω Κόσμου αλλά και των ηρώων των 

υστερότερων εποχών και όχι των θεών.75 Ο Nilsson διαφοροποιείται από την 

άποψη του Σσούντα σχετικά με την ύπαρξη τύμβου γύρω από τον οποίο 

χτίζεται ο περίβολος.76 Θεωρεί ότι ο χώρος χρησιμοποιείται για ταφές ήδη 

από τη ΜΕ περίοδο και, όταν αρχίζει η χρήση των θολωτών τάφων, οι 

                                                 
73 πυρόπουλος 1974, 22-4. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση του πυρόπουλου ότι το 

πρότυπο των αγγειογραφιών, όπως τα ἄθλα ἐπὶ Πατρόκλωι του οφίλου, είναι η 
συγκεκριμένη κατασκευή. Για τον πυρόπουλο (1974, 24-5), ακόμη και το δράμα έχει τις ρίζες 
του στα ταφικά δρώμενα, τον θρήνο και τον χορό που επίσης εικονίζονται στις λάρνακες της 
Σανάγρας. 
74 Gallou 1998, 3 κ.εξ. 
75 Rohde 1998, 38. Ο κυκλικός βωμός είναι η κατασκευή που ανέσκαψε ο Schliemann πάνω 
από τον τάφο IV. 
76 Nilsson 1971, 605-9. Βλ. και Gallou 1998, 12-19. 
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Μυκηναίοι τον περικλείουν στις οχυρώσεις της ακρόπολης και εγείρουν 

στήλες και τον κυκλικό βωμό, τον οποίο και χαρακτηρίζει τυπικό παράδειγμα 

βωμού της λατρείας των νεκρών.77 Οι Cavanagh και Mee πιστεύουν ότι ο 

βωμός αυτός συνιστά το πιο «χαρακτηριστικό παράδειγμα θυσίας για το 

νεκρό» που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ηρωολατρεία, ενώ η Γάλλου 

θεωρεί ότι πρόκειται για την καλύτερη απόδειξη ύπαρξης της λατρείας των 

νεκρών.78 

Ο Μυλωνάς δεν πείθεται από τα επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν ότι 

ο βωμός και ο περίβολος του Σαφικού Κύκλου Α συνιστούν στοιχεία 

λατρείας. Σονίζει το γεγονός ότι κατά την ΤΕ ΙΙΙ, ενώ ο χώρος του Σαφικού 

Κύκλου Α ισοπεδώνεται και ορθώνονται οι πλάκες του περιβόλου, δεν 

παρατηρείται καμία προσπάθεια να διατηρηθεί πρόσβαση προς τους τάφους 

ή τον βωμό, παρά μόνο η μετακίνηση των επιτύμβιων στηλών πάνω από το 

επίπεδο της επίχωσης.79 Παρατηρεί εξάλλου σχετικά με τον Σαφικό Κύκλο Β 

ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο φροντίδας για τους τάφους που 

περιλαμβάνει αλλά αντίθετα παραβιάζεται κατά την κατασκευή του «τάφου 

της Κλυταιμνήστρας».80 

 Ο Μυλωνάς αναλύει εκτενώς  τα στοιχεία που μας δίνει το έπος 

σχετικά με τα ταφικά έθιμα επιχειρώντας να τα συσχετίσει με τα μυκηναϊκά 

και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ομοιότητες είναι πολύ περισσότερες 

από τις διαφορές.81 Σονίζει το γεγονός ότι οι Μυκηναίοι 

ξαναχρησιμοποιούσαν τους θαλαμοειδείς τάφους χωρίς να δείχνουν κανένα 

σεβασμό στα οστά των προηγούμενων νεκρών.82 Διατυπώνει την άποψη ότι 

τα υπολείμματα πυρών που έχουν εντοπιστεί σε μυκηναϊκούς τάφους (π.χ. 

Δενδρά) οφείλονται στο έθιμο της καύσης των αντικειμένων του νεκρού σε 

περίπτωση που ο τάφος ανοιγόταν πολύ σύντομα μετά το θάνατό του, ενόσω 

ακόμη η σορός δεν είχε πλήρως αποσυντεθεί και όχι απλά σε καθαρτικές 

                                                 
77 Για τις στήλες και το συμβολισμό τους βλ. το ανάλογο κεφάλαιο στο Gallou 1998, 20-29.  
78 Cavanagh και Mee 1998, 115. Gallou 1998, 8. 
79 Μυλωνάς 1958, 168.  
80 Ό.π 169. 
81 Mylonas 1948. 
82 Ό.π. 70 κ.εξ. 
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τελετουργίες.83 Ακόμη διαφοροποιεί την λατρεία των νεκρών από την 

ηρωολατρεία σημειώνοντας ότι η πρώτη σχετίζεται με την οικογένεια και έχει 

περισσότερο στοιχεία προγονολατρείας, ενώ η δεύτερη αφορά νεκρούς που 

λατρεύονται από μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων.84 Η ηρωολατρεία μπορεί 

κατά τη γνώμη του να αποδειχθεί μόνο στις Μυκήνες αλλά και πάλι σε 

περιορισμένη έκταση και βαθμό. Πιστεύει ότι σχετίζεται με τις αντιλήψεις για 

τις υπερφυσικές δυνάμεις των βασιλέων αλλά και τις επιρροές από την 

αιγυπτιακή λατρεία των Υαραώ ενώ η εμφάνιση παρόμοιων λατρειών στη 

μετα-μυκηναϊκή και γεωμετρική εποχή δεν συνιστά εξέλιξη αλλά προέρχεται 

από την προσπάθεια των ανθρώπων της εποχής να εξηγήσουν και να 

εκλογικεύσουν τους μύθους που σχετίζονται με παλαιότερα λείψανα και 

αρχιτεκτονήματα και να αναδείξουν νέες ηγετικές μορφές.85 

Ο Nilsson, αντίθετα, διαπιστώνει πλήρη διαφοροποίηση μεταξύ των 

ταφικών εθίμων της μυκηναϊκής εποχής και των ομηρικών επών.86 Οι 

Μυκηναίοι ενταφιάζουν τους νεκρούς και χτίζουν θολωτούς, θαλαμοειδείς ή 

λακκοειδείς τάφους, ενώ ο Όμηρος αναφέρει μόνο την καύση και την ύπαρξη 

τύμβου και επί πλέον δεν φαίνεται να γνωρίζει την ηρωολατρεία. 

Διαφοροποιείται από τις απόψεις του Μυλωνά σχετικά με τα ίχνη τέφρας 

στους μυκηναϊκούς τάφους.87 Η πιο σοβαρή διαφωνία του αφορά στην 

μεταχείριση του νεκρού και την άποψη του Μυλωνά ότι ο σεβασμός και η 

προσοχή σταματούν μετά την αποσύνθεση του σώματος, γεγονός που εξηγεί 

και τον παραμερισμό των οστών για μια νέα ταφή. τέκεται επιφυλακτικός 

και απέναντι στην άποψη του Μυλωνά ότι υπήρχε διαφορετική αντίληψη για 

τους νεκρούς βασιλείς από ότι για τους κοινούς νεκρούς και ότι η λατρεία των 

νεκρών επικεντρώνεται γύρω από τους βασιλικούς τάφους. Για τον Nilsson η 

ηρωολατρεία εξελίσσεται με πιο αργό ρυθμό από ότι οι ιδέες για των Κάτω 

                                                 
83 Mylonas 1948, 74-75. 
84 Mylonas 1951, 65. 
85 Mylonas 1951, 105. 
86 Nilsson 1971, 616.  
87 Ό.π. 617-9. 
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Κόσμο και έτσι, παρά την επίδραση του έπους, οι ήρωες ήταν νεκροί που 

είχαν δυνάμεις ώστε να επηρεάζουν τον κόσμο των ζωντανών.88 

 Και ο Ανδρόνικος διαφωνεί με την άποψη του Μυλωνά περί της 

ταύτισης ομηρικών και μυκηναϊκών ταφικών εθίμων.89 Ένα βασικό του 

επιχείρημα είναι η μορφή του τάφου και η κατ‟ εξοχήν προτίμηση του 

ενταφιασμού στους μυκηναϊκούς χρόνους έναντι της καύσης που 

περιγράφεται στα έπη. ημειώνει ότι η φροντίδα με την οποία τελείται η 

καύση των ομηρικών νεκρών, η ύψωση τύμβου και στήλης και η τέλεση 

αγώνων δηλώνει την ιδιαίτερη προσοχή και σημασία που δινόταν στην 

ταφή.90 Αμφισβητεί την ερμηνεία ότι στη μυκηναϊκή περίοδο οι παλαιότερες 

ταφές, που είχαν εναποτεθεί στο δάπεδο του θαλάμου, παραμερίζονται ή 

απορρίπτονται στον δρόμο του τάφου γεγονός που αποδεικνύει, όπως 

υποστηρίζει ο Μυλωνάς, έλλειψη σεβασμού.91 Αντιτείνει τις περιπτώσεις 

εκείνες κατά τις οποίες οι παλαιότερες ταφές πολύ προσεκτικά συλλέγονταν 

και τοποθετούνταν σε λάκκο στον δρόμο του τάφου, όπως στον τάφο 530 των 

Μυκηνών που ανέσκαψε ο Wace ή σε 7 περιπτώσεις στην Πρόσυμνα που 

ανέσκαψε ο Blegen όπου εντοπίστηκαν λάκκοι με οστά παλαιότερων ταφών ή 

κτερισμάτων που είχαν μετακινηθεί από το θάλαμο.92 ημειώνει, δε, ότι ο 

Wace, μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις διαπίστωσε την απόρριψη οστών 

στον δρόμο - όπως στον τάφο 515 -, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 

Μυκηναίοι επιδεικνύουν σεβασμό προς τους νεκρούς, οι οποίοι γίνονται 

μάλιστα αποδέκτες και λατρείας. Εκτός από τη χρήση λάκκων για τις 

παλαιότερες ταφές ο Ανδρόνικος αναφέρεται και στις κόγχες που είχαν την 

                                                 
88 Nilsson 1971, 620. 
89 Η διαφωνία διατυπώνεται αναλυτικότατα και χωριστά για κάθε επιχείρημα βλ. 
Ανδρόνικος 1960-63 και ιδιαίτερα 274 κ.εξ. για τη σύγκριση των ομηρικών τύμβων και των 
μυκηναϊκών τάφων.  Βλ. και Ανδρόνικος 1962. 
90 Ο Ανδρόνικος (1960-63, 260 κ.εξ.) είναι επιφυλακτικός για τους στίχους της Ιλιάδας που 
αναφέρονται στην παραίνεση του Νέστορα (Η 334-335) για μεταφορά των καμένων οστών 
στην πατρίδα. Η χρήση της στήλης είναι από τις λίγες ομοιότητες μεταξύ ομηρικών και 
μυκηναϊκών εθίμων σύμφωνα με τον Ανδρόνικο (1962, 47-8) που σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
χρήση της ξεκινά ήδη από την ΜΕ εποχή. 
91 Ανδρόνικος 1960-63, 263 κ.εξ. Ιδιαίτερα για το νεκροταφείο της Πρόσυμνας προσθέτει ότι 
σε δύο μόνο από τους 50 τάφους (τάφοι IV και XIII) εντοπίστηκαν οστά εκτός του θαλάμου 
και για την δεύτερη περίπτωση ο ανασκαφέας αναφέρει ότι είχαν τοποθετηθεί προσεκτικά 
στο δρόμο. Βλ. και Ανδρόνικος 1962, 49. 
92 Πρόκειται για τους τάφους I, IX, XI, XIV, XXXIX, XLI, XLV. 
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ίδια λειτουργία και έχουν εντοπιστεί σε 6 τάφους της Πρόσυμνας από τον 

Blegen αλλά και σε «ράφια» με την ίδια χρήση επίσης από το ίδιο 

νεκροταφείο.93 Επί πλέον, σημειώνει και την ύπαρξη επάλληλων ταφών, από 

την ΤΕ ΙΙΙ και εξής, γεγονός που προϋποθέτει την κάλυψη των παλαιότερων 

ταφών με χώμα.  

Ο θαλαμοειδής τάφος 9 στα Δενδρά (εικ. 21), ο οποίος παρουσιάζει 

όπως λέει ο Persson ομοιότητες με τον τάφο των Διπλών Πελέκεων των 

Ισοπάτων Κνωσού, χρονολογείται από την ΤΕ ΙΙ έως την ΤΕ ΙΙΙ περίοδο.94 

ύμφωνα με τον ανασκαφέα η ύπαρξη «κόγχης θυσιών» (εικ. 22) σε τοίχο του 

θαλάμου που διαθέτει υποδοχές για προσφορά υγρών/αίματος, δηλώνει ότι ο 

τάφος χρησιμοποιήθηκε και για τελετουργίες που σχετίζονται με τη λατρεία 

των νεκρών.95   

το νεκροταφείο στο Υουρνί των Αρχανών έχουν εντοπιστεί τρεις 

θολωτοί τάφοι καθώς και τμήμα μυκηναϊκού περιβόλου με επτά λάκκους που 

επίσης χρονολογούνται στην ΤΕ ΙΙΙΑ (εικ. 23).96 ε κάθε λάκκο ήταν 

τοποθετημένη μία λάρνακα και τα κτερίσματα βρέθηκαν είτε εντός της είτε 

δίπλα σε αυτή, ενώ η μόνη λάρνακα που περιείχε οστά ήταν αυτή του λάκκου 

2. Ψστόσο, ο ανασκαφέας δεν δέχεται την ταύτιση των λάκκων με κενοτάφια 

αλλά προτείνει την ερμηνεία της μεταφοράς των λειψάνων. Θεωρεί ότι η 

ερμηνεία αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι από όλες σχεδόν τις λάρνακες 

έλλειπε ο πυθμένας και μία από τις μακρές πλευρές, ενώ αντίθετα τα πόδια 

τους βρέθηκαν in situ.97 Η ύπαρξη αδρά επεξεργασμένων λίθων-σημάτων 

αλλά και η παρουσία βόθρου αναφέρονται από τον ακελλαράκη ως 

δείγματα λατρείας των νεκρών που ετάφησαν στους λάκκους και που, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει, ανήκαν «εις την αχαϊκήν αριστοκρατίαν της 

νήσου».98 Και για την περίπτωση αυτή, ο Θέμελης πιστεύει ότι η ύπαρξη 

                                                 
93 Ανδρόνικος 1960-63, 268-70. 
94 Persson 1942, 51-9. 
95 Ό.π. 58-9. 
96 ακελλαράκης 1972, 399-400 και ακελλαράκης 1972α, 311-319. 
97 ακελλαράκης 1972, 403, 406-8. 
98 Ό.π. 415. 
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περιβόλου δηλώνει το «τέμενος» των νεκρών και η άσκηση λατρείας 

απευθύνεται στις χθόνιες θεότητες που «δέχονται τους νεκρούς».99 

Η ύπαρξη κεραμεικής, συγκεκριμένα οστράκων από κύλικες, στον 

δρόμο του θαλαμοειδούς τάφου της ΤΕ ΙΙΙΑ2-ΙΙΙΒ στο λόφο Καλόσακα της 

Ηλείας, ερμηνεύεται από την Παρλαμά ως απόδειξη ταφικής λατρείας.100 

«Λατρευτική ταφική λειτουργία» αναφέρουν και οι Δημοπούλου και 

Ρεθεμιωτάκης για τον τάφο ΙΙΙ στο Μετόχι Καλού Ηρακλείου που η πρώτη 

χρήση του τοποθετείται στην ΤΜ ΙΙΙΑ2 περίοδο, λόγω του εντοπισμού δύο 

κωνικών κυπέλλων, ένα εκ των οποίων περιείχε κάρβουνο και το άλλο 

ανάστροφα τοποθετημένο κάλυπτε γυναικείο ειδώλιο με «τα χέρια σε 

λατρευτική στάση».101 Η Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη θεωρεί ότι η λατρεία των 

νεκρών στην Κρήτη κατά τους προϊστορικούς χρόνους αποδεικνύεται από 

την πώρινη σαρκοφάγο της Αγίας Σριάδας που χρονολογείται στα 1350-1300 

π.Φ. (εικ. 24) που εικονίζει τον νεκρό μπροστά από το ταφικό κτίσμα να 

δέχεται προσφορές καθώς και από την ύπαρξη τριών πήλινων ομοιωμάτων 

από τάφο στο Καμηλάρι της Μεσσαράς που χρονολογείται γύρω στα 1650 

π.Φ. Σο ένα ομοίωμα εικονίζει τέσσερις μορφές καθήμενες μέσα σε έναν 

πρόστυλο χώρο που δέχονται προσφορές από δύο μικρότερης κλίμακας 

μορφές και το άλλο αποδίδει χορό ανδρών, ίσως τελετουργική πράξη προς 

τιμήν των νεκρών (εικ. 25).102 

 

ΘΤΙΕ ΚΑΙ ΣΑΥΕ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΚΡΟ 

ύμφωνα με τους Cavanagh και Mee θυσίες ολόκληρων ζώων σε 

ταφικές τελετουργίες δεν απαντούν στον ελλαδικό χώρο πριν τη Μέση ΕτΦ. 

Υαίνεται όμως, πως μετά την επικράτηση του εθίμου τα άλογα και οι σκύλοι 

προτιμούνται συχνότερα από άλλα ζώα για αυτό το τελετουργικό, και στη 

συνέχεια θάβονται μαζί ή κοντά στον νεκρό. Σόσον η παράσταση στη 

σαρκοφάγο της Αγίας Σριάδας ενός θυσιαζόμενου ταύρου, του οποίου το 

                                                 
99 Θέμελης 1975, 260. 
100 βλ. Παρλαμά 1974, 30. 
101 βλ. Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη και Ρεθεμιωτάκης 1978, 44-5. 
102 Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη 2005, 171. Σο τρίτο ομοίωμα εικονίζει ιερό και μορφές και 
ερμηνεύεται ως νεκρόδειπνο. 
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αίμα συλλέγεται σε κάποιο σκεύος, όσον και η ομηρική περιγραφή στην 

Οδύσσεια για τον τρόπο που ο Οδυσσέας προσεγγίζει και μιλά με τους 

κατοίκους του Κάτω Κόσμου οδηγούν τους μελετητές στο συμπέρασμα ότι το 

αίμα του θυσιαζόμενου ζώου τρέφει τον νεκρό.103  

τον Σάφο 3 του τύμβου Ι στην κοιλάδα Βρανά του Μαραθώνα, 

εντοπίστηκε ταφή αλόγου περίπου 8 ετών που ο Μαρινάτος θεώρησε ότι 

συνόδευσε τον κύριό του μέχρι τον θάνατο. Ο τύμβος Ι περιλαμβάνει τον 

αποκαλούμενο «τάφο της βασίλισσας» και χρονολογείται στην ΜΕ 

περίοδο.104 Αντίθετη άποψη εκφράζει ο Θέμελης που πιστεύει ότι ο τάφος 3 

είχε παραβιασθεί και στη συνέχεια, ίσως κατά την Σουρκοκρατία, 

απορρίφθηκε εντός του το νεκρό άλογο και πάνω από αυτό απορρίμματα και 

οστά ζώων από τους κατοίκους της περιοχής.105 

Ο θολωτός τάφος του Μαραθώνα χρονολογείται στο τέλος της ΤΕ ΙΙ 

περιόδου και περιείχε δύο λακκοειδείς τάφους, που θεωρήθηκαν από την 

αρχή «βασιλικοί» λόγω της εύρεσης ενός χρυσού κυπέλλου κοντά στον ένα 

νεκρό. Εντός του θαλάμου ο ωτηριάδης ανέσκαψε πυρά διαμέτρου 7μ. και 

ύψους 2μ. που αποτελείτο από απανθρακωμένα ξύλα, οστά ζώων και όστρακα 

μυκηναϊκών αγγείων.106 Κατά τη διάρκεια νέας ανασκαφής στο πλαίσιο 

αναστηλωτικών εργασιών, εντοπίστηκε στον δρόμο του τάφου ταφή δύο 

αλόγων οι σκελετοί των οποίων βρέθηκαν σε πλάγια θέση αντωπά 

τοποθετημένοι (εικ. 26). ύμφωνα με τη δημοσίευση, τα άλογα πιθανότατα 

αφού έσυραν το άρμα της νεκρικής πομπής θυσιάστηκαν και ετάφησαν όπως 

περιγράφεται στο Χ της Ιλιάδας.107  

                                                 
103 Cavanagh και Mee 1998, 114-115. Σις ίδιες απόψεις έχει και η Γάλλου, βλ. Gallou 1998, 33-
8. Η θυσία ζώων παρίσταται σύμφωνα με τον πυρόπουλο (1974, 22) σε λάρνακα του 
μυκηναϊκού νεκροταφείου της Σανάγρας, ενώ τα οστά, κυρίως αιγοειδών, που εντοπίζονται 
μέσα στους τάφους επιβεβαιώνουν το γεγονός. 
104 Μαρινάτος 1970, 13 και Marinatos 1970a, 355. 
105 Θέμελης 1974, 243-4. Βλ. και Goette και Weber 2004, 45. 
106 ωτηριάδης 1934, 35-6. Βλ. και Πετράκος 1995, 63-65 που δίνει απόλυτη χρονολόγηση του 
τάφου στα 1450-1380 π.Φ. και δεν εκφράζει διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία των αλόγων 
στο δρόμο. Βλ. και ταϊνχάουερ 2009, 65 και 75. 
107 Έργον 1958, 25 και τίκας 1958. Βλ. και Goette και Weber 2004, 45-6.  Ο Μαρινάτος (1970, 
18) θεωρεί ότι στον τάφο αυτό «μετετοπίσθη οριστικώς η απόδοσις τιμών θείων εις τους 
Μυκηναίους ήρωας-νεκρούς» καθώς η κτήση του σηματοδοτεί το τέλος χρήσης των τύμβων 
του Βρανά. Ο ταϊνχάουερ (2009, 79) σημειώνει ότι η θυσία των αλόγων είναι έθιμο που 
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 Ο θολωτός τάφος της Καλλιθέας-Λαγανιδιάς είχε συληθεί ήδη από την 

αρχαιότητα και περιείχε σε επάλληλα στρώματα 40 περίπου ταφές και ήταν σε 

χρήση από την ΤΕΙΙ-ΙΙΙΓ έως την ΠρΓ περίοδο.108 Μεταξύ αυτών ταφή άνδρα 

πάνω στο δάπεδο του θαλάμου συνοδευόταν από κρανίο αλόγου (εικ. 27), 

κάρβουνα και οστά σκύλου, βοοειδών και αιγοπροβάτων, που ερμηνεύθηκαν 

ως θυσία προς τιμήν του.  

Ο θολωτός τάφος στα Δενδρά που χρονολογείται στην ΤΕ ΙΙ-ΙΙΙ περίοδο 

περιείχε δύο λακκοειδείς τάφους που ο Persson χαρακτήρισε βασιλικούς.109 

Εκτός των ταφών στο δάπεδο του θαλάμου υπήρχαν δύο ακόμη λάκκοι που 

χαρακτηρίστηκαν λάκκοι θυσιών: ο πρώτος περιείχε διαφόρων υλικών 

αντικείμενα, ενώ ο δεύτερος οστά ανθρώπων και ζώων καθώς και ένα κρανίο 

σκύλου. Η Day αμφισβητεί την άποψη του Persson ότι η εύρεση οστών 

σκύλου μαζί με οστά ανθρώπου δηλώνει θυσία προς τιμήν του νεκρού, και 

θεωρεί πιο εύλογη την πιθανότητα να προέρχονται από απομάκρυνση 

προηγούμενης ταφής.110 

Σαφές ζώων εντοπίστηκαν σε λάκκο κάτω από πεταλόσχημο 

θαλαμοειδή τάφο της Πρώιμης Ετ στο Καβούσι της Κρήτης.111 Σα οστά 

ανήκαν σε πλήρεις σκελετούς κυρίως σκύλων112, ορισμένοι εκ των οποίων 

μικρής ηλικίας. Η Day αναφέρει ότι θυσία σκύλου απαντά για πρώτη φορά 

στην Κύπρο κατά την Πρώιμη και Μέση ΕτΦ, και στην Ύστερη ΕτΦ στους 

Φεττίτες, ενώ, τελικά, το έθιμο διαδίδεται στον ελληνικό χώρο κατά τους 

μυκηναϊκούς χρόνους και στην Κρήτη κατά την ΤΜ ΙΙΙ περίοδο.  

 

                                                                                                                                            
απαντά στους βασιλικούς τάφους της Μεσοποταμίας και είναι γνωστό και στην Κύπρο, ενώ η 
περίπτωση του Μαραθώνα είναι η πρώτη στον ελλαδικό χώρο. Οι Cavanagh και Mee (1998, 
70) αποδέχονται θυσία αλόγου στον τάφο 8 του Άργους της ΤΕ ΙΙΙΑ-Β περιόδου.  
108 Παπαδόπουλος 1987, 72. Παπαδόπουλος και Κοντορλή-Παπαδοπούλου 2003, 70, 73. 
109 Persson 1931, 13-18. Ο πρώτος περιείχε μία «νεαρή πριγκίπισσα», ενώ ο δεύτερος δύο 
ταφές: της «βασίλισσας» και του «βασιλιά». Βλ. και Mylonas 1948, 74. Ο Wells (1990, 135) 
ισχυρίζεται ότι η χρήση λακκοειδών τάφων που παραπέμπουν στα ταφικά έθιμα της ΜΕ 
περιόδου «may be stood as an another element employed by the „royal‟ family to legitimize 
its power by drawing links back to the past». 
110 Day 1984, 26. 
111 Ό.π. 21-32 (όπου και κατάλογος με ταφές σκύλων). Σο νεκροταφείο φαίνεται ότι 
χρονολογείται στη μετάβαση από την Τπομινωική στην ΠρΓ περίοδο, βλ. ό.π. ιδ. 21, σημ. 2. 
112 Εντοπίστηκαν επίσης οστά αλεπούς ή νυφίτσας και γαϊδάρου, ό.π. 22. 
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ΘΤΙΕ ΚΑΙ ΣΑΥΕ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΚΡΟ 

Πολύ συχνές είναι οι αναφορές των ανασκαφέων για σκελετούς ή 

σκόρπια οστά στις επιχώσεις και τους δρόμους μυκηναϊκών τάφων που 

συνήθως, όπως σημειώνει η Γάλλου, ερμηνεύονται ως παλαιότερες ταφές που 

μετακινήθηκαν από την αρχική τους θέση για μια νέα ταφή ή εξαιτίας 

σύλησης του τάφου.113 ε παρεξήγηση των ανασκαφικών στοιχείων αποδίδει 

ο Ιακωβίδης τις περιπτώσεις ανθρωποθυσιών που εντοπίστηκαν σε 

Μυκηναϊκούς τάφους, ενώ απορρίπτει και την πιθανότητα της λατρείας των 

νεκρών ή της συνήθειας προσφορών προς τους νεκρούς σε τακτές περιπτώσεις 

πριν τους γεωμετρικούς χρόνους.114 

Η Γάλλου σημειώνει ότι όλες οι περιπτώσεις της μυκηναϊκής εποχής 

εντοπίζονται στην Αργολίδα και δεν τοποθετείται με σαφήνεια καθώς, όπως 

τονίζει, δεν πρόκειται για πλήρως δημοσιευμένες ανασκαφές.115  

Περίπτωση ανθρωποθυσίας αναφέρει ο Σσούντας κατά την ανασκαφή 

του τάφου 15 των Μυκηνών. τον δρόμο του τάφου εντοπίστηκαν σκελετοί 

έξι ανθρώπων που ερμηνεύονται ως δούλοι ή αιχμάλωτοι που 

«σφαγιάσθηκαν» και θάφτηκαν μαζί με τον τελευταίο νεκρό του τάφου.116 Ο 

Μυλωνάς από την άλλη, θεωρεί ότι τα οστά, που λανθασμένα απεδόθησαν 

από τον Σσούντα σε δούλους ή αιχμαλώτους, προέρχονται από λακκοειδείς 

τάφους στο ανατολικό τμήμα που καταστράφηκαν κατά την επίχωση του 

Κύκλου Α.117 

τον θολωτό τάφο της Καζάρμας Αργολίδος που κατασκευάστηκε στις 

αρχές του 15ου αι. π.Φ., εντοπίστηκε πάνω από τους ταφικούς λάκκους πυρά 

με οστά ζώων, αλλά και ακτέριστοι σκελετοί δύο ανθρώπων σε στάση 

«γονυκλινή» που ερμηνεύθηκαν ως ανθρωποθυσίες.118  

                                                 
113 Gallou 1998, 38. 
114 Ιακωβίδης 1969α, 124, 126. 
115 Βλ. Gallou 1998, 42-4, όπου αναφέρεται και στην ερμηνεία των Buck και Hughes ότι στις 
πινακίδες της Πύλου υπάρχει αναφορά σε ανθρωποθυσίες με τελετουργικό χαρακτήρα. 
116 Σσούντας 1888, 130-1.  
117 Μυλωνάς 1958, 168. 
118 Πρωτονοτάριου-Δεϊλάκη 1968. Πρωτονοτάριου-Δεϊλάκη 1969, 3. 
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τον θαλαμοειδή τάφο VII του νεκροταφείου της Πρόσυμνας 

εντοπίστηκε στον δρόμο ακτέριστος σκελετός που αποδόθηκε από τον Blegen 

σε υπηρέτη ή δούλο που ακολούθησε τον κύριο του στο θάνατο.119 

 

 

                                                 
119 Blegen 1937, 157. 
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Η ΜΕΣΑΒΑΗ 

 

 Η εγκατάλειψη της χρήσης των μνημειωδών μινωικών και μυκηναϊκών 

τάφων, εξαιτίας της παρακμής των αντίστοιχων οικιστικών και ανακτορικών 

κέντρων, και η υιοθέτηση του απλού λακκοειδούς-κιβωτιόσχημου τάφου1 για 

μεμονωμένες ταφές είναι οι πλέον σημαντικές αλλαγές που συντελούνται 

στην λεγόμενη υπο-μυκηναϊκή περίοδο σε συνδυασμό με την σταδιακή 

επικράτηση της καύσης έναντι του ενταφιασμού την αμέσως επόμενη περίοδο.  

 Στην Αθήνα κατά τον 12ο αιώνα οι μεμονωμένοι ενταφιασμοί γίνονται 

σε λακκοειδείς τάφους επενδεδυμένους με πλάκες ή λάκκους καλυμμένους με 

πλάκες ή και απλούς χωμάτινους λάκκους, ενώ σποραδική είναι η χρήση της 

καύσης αλλά πιο συχνή από ότι στα μυκηναϊκά χρόνια.2   

Στη Θεσσαλία προτιμώνται οι πολλαπλές ταφές σε θόλους ή θολωτούς 

θαλαμωτούς τάφους και φαίνεται ότι οι μεμονωμένες ταφές ανήκουν σε 

παιδιά.3 

Για το Άργος τρία φαινόμενα που συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα 

δηλώνουν τη ρήξη με το μυκηναϊκό παρελθόν: η υιοθέτηση της ατομικής 

ταφής, η αλλαγή θέσης των νεκροταφείων και ο ΠρΓ ρυθμός.4 

Η ύπαρξη όπλων σε τάφους που θα βοηθούσε στην ταύτιση των νεκρών 

με πολεμιστές είναι σπανιότατη στην υπο-μυκηναϊκή περίοδο και ουσιαστικά 

απαντά με κάποια συχνότητα στο τέλος των λεγόμενων «σκοτεινών χρόνων».5 

Ο Desborough δικαιολογημένα διατυπώνει μια σειρά ερωτημάτων σχετικών 

με τις ταφές των πολεμιστών και τα έθιμα που τους αφορούν, όπως π.χ. εάν 

στον τάφο τοποθετούνταν το σύνολο του οπλισμού ή τμήμα αυτού, ποιά είναι 

                                                 
1 Οι Kurtz και Boardman (1994, 25-6) πιστεύουν ότι ο λακκοειδής τάφος δεν εμφανίζεται τώρα 
για πρώτη φορά ως εισηγμένος τύπος αλλά επανεμφανίζεται καθώς ήταν γνωστός στη ΜΧ 
εποχή. Βλ. και Lemos 2002, 184 κ.εξ. για μια συνοπτική και βοηθητική αναφορά των θεωριών 
για τις αλλαγές στα ταφικά έθιμα. Επίσης Desborough 1972, 268. 
2 Kurtz και Boardman 1994, 32-3. Snodgrass 2000, 147-8. 
3 Snodgrass 2000, 155. 
4 Ό.π. 151. 
5
 Desborough 1972, 307. 
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η σημασία της «θανάτωσης» των όπλων που απαντά στην Αθήνα και το 

Λευκαντί κ.ά. 6 

 

ΠΡΩΣΟ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 

Στην αρχή της περιόδου η ατομική ταφή κυριαρχεί με εξαίρεση την 

Κρήτη και την Μεσσηνία, ενώ σταδιακά αυξάνεται η παρουσία της καύσης.7 

Μέσα στον 11ο αιώνα η καύση κυριαρχεί στην Αθήνα και την Κρήτη.8 Στην 

Αθήνα οι καύσεις είναι δευτερογενείς και ο τάφος περιλαμβάνει δύο λάκκους, 

τον έναν για το τεφροδόχο αγγείο (συνήθως αμφορέας) και τον άλλο για τα 

υπολείμματα της πυράς, ενώ σημαίνεται είτε από μικρό τύμβο είτε 

σπανιότερα από αμφορέα-σήμα.9 Αξίζει να σημειωθεί η εμφάνιση ικανού 

αριθμού όπλων, κυρίως αιχμές δοράτων και ομφάλια ασπίδων, όπως και το 

γνωστό έθιμο της «θανάτωσης» του ξίφους.10 Στην Φορτέτσα της Κρήτης11 η 

καύση, που εμφανίζεται να κυριαρχεί ήδη από την ΠρΓ περίοδο, θα 

εξακολουθήσει έως και τον 7ο αιώνα π.Χ. Οι τάφοι, ορισμένοι από τους 

οποίους είναι μινωικοί σε δεύτερη χρήση, περιλαμβάνουν πολλαπλές ταφές σε 

τεφροδόχα αγγεία.12 

                                                 
6
 Desborough 1972, 312. 

7 Lemos 2002, 186. Ο Desborough (1972, 269-70) επισημαίνει την υιοθέτηση της μεμονωμένης 
ταφής έναντι των πολλαπλών στην κεντρική Ελλάδα και το γεγονός ότι η προτίμηση αυτή 
δεν έχει βρει ακόμη ασφαλή ερμηνεία. Στη Θήβα είναι πολύ λίγες οι ταφές των ΠρΓ χρόνων 
και καμία δεν ανήκει σε πολεμιστή, Symeonoglou 1985, 89. 
8 Kurtz και Boardman 1994, 27. Desborough 1972, 274. 
9
 Kurtz και Boardman 1994, 34-8. 

10
 Ό.π. 39. Ο Snodgrass (2000, 141-6) διατυπώνει τις δυσκολίες που επιφυλάσσει η χρήση των 

πληροφοριών των ταφών χωρίς τις αντίστοιχες πληροφορίες για τους οικισμούς. Θεωρεί ότι η 
αλλαγή των ταφικών εθίμων (από τον ενταφιασμό στην καύση, μόνο για τους ενήλικες όμως) 
που παρατηρείται στα νεκροταφεία της Αθήνας μέσα στην ΠρΓ και Γ περίοδο δεν μπορεί να 
εξηγηθεί με φυλετικές ή θρησκευτικές διαφοροποιήσεις και προσθέτει την αλλαγή της μόδας 
(mere social fashion) ως σημαντικό παράγοντα. Βλ. και Morris 1997, 17, 22, ο οποίος 
σημειώνει ότι η αρχαιολογική μαρτυρία των τελετουργικών εθίμων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό των σωζόμενων κειμένων αλλά αποτελεί μέρος μόνο της 
ταφικής τελετουργίας, και όχι κατ’ ανάγκη το πιο σημαντικό (φέρνει ως παράδειγμα τα 
υφάσματα, σάβανα, που συνήθως δεν διατηρούνται), ενώ στέκεται επιφυλακτικός απέναντι 
στην «άμεση» ερμηνεία του συμβολισμού, θεωρώντας τη μονοσήμαντη. 
11 Snodgrass 2000, 165-6. 
12

 Ο Desborough (1972, 274) σημειώνει μια σημαντική διαφοροποίηση στα ταφικά έθιμα της 
Κρήτης, την ύπαρξη θαλαμοειδών τάφων στο κεντρικό τμήμα του νησιού και θολωτών στο 
ανατολικό.  
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Κοντά στο Λευκαντί, στη θέση Ξερόπολη ανασκάφηκε τμήμα 

νεκρόπολης που σύμφωνα με τον Θέμελη βρισκόταν σε χρήση από την ΥΕ ΙΙΙΓ 

έως και την ΠρΓ περίοδο, εκπροσωπώντας τη μετάβαση από την μια εποχή 

στην άλλη και την αλλαγή του ταφικού εθίμου, καθώς δίπλα στους 

κιβωτιόσχημους τάφους με τους ενταφιασμούς εντοπίστηκαν λάκκοι ταφικών 

πυρών. 13 

Στην Αργολίδα κυριαρχεί ο ενταφιασμός από την Υπο-μυκηναϊκή ως 

την Γ περίοδο, με λίγες εξαιρέσεις μόνο στην πόλη του Άργους.14 Ο 

ενταφιασμός προτιμάται και στην Κορινθία της ΠρΓ περιόδου όπου οι νεκροί 

θάβονται σε οικογενειακές συστάδες κοντά στις οικίες τους και όχι έξω από 

τον οικιστικό ιστό.15 

Στη θέση Λακκούλες του χωριού Καρποφόρα της Μεσσηνίας 

ανασκάφηκε θολωτός τάφος χτισμένος με το εκφορικό σύστημα, που περιείχε 

ενταφιασμούς και καύσεις.16 Τα ευρήματα που συνόδευαν τις ταφές 

χρονολογούνται στους ΠρΓ χρόνους και ο ανασκαφέας θεωρεί ότι ο 

συνδυασμός δύο ταφικών πρακτικών, καύσης και ανοικτής ταφής «σημειώνει 

την μετάβαση από τον Μυκηναϊκό στον Πρωτογεωμετρικό κόσμο».17  

Στην άκρη του Μυκηναϊκού νεκροταφείου των Ψαρών, όπου 

εντοπίστηκαν και ταφές των ΠρΓ χρόνων, υπάρχει βωμός στον τύπο της 

εσχάρας με αναθήματα από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως τα μέσα του 5ου, κυρίως 

αγγεία, αρκετά από τα οποία έχουν αναθηματικές επιγραφές «τῶι ἥρωι» και 

το όνομα του αναθέτη.18 

                                                 
13 Themelis 1969. 
14 Lemos 2002, 157-61. 
15 Williams και Fisher 1973, 2-4. 
16 Χωρέμης 1968. Ο τάφος είχε δρόμο (Μ 1,30μ. και Πλ. έως 0,84μ.) σκαμμένο στο φυσικό 
έδαφος με ελαφρά κατωφέρεια, στεγασμένο από δύο μεγάλες πλάκες και φραγμένο από τα 
δυτικά με σωρό λίθων. Ο ωοειδής θάλαμός του είχε δάπεδο στρωμένο με σχιστολιθικές πλάκες 
και η είσοδός του ήταν ανοικτή. Τέσσερις συνολικά ταφές εντοπίστηκαν εντός του θαλάμου, 
τα υπολείμματα των τριών συσσωρευμένα σε τρία σημεία των τοιχωμάτων του θαλάμου και η 
τέταρτη εκτάδην ταφή στο κέντρο. Σε όλο τον χώρο εντοπίστηκαν επίσης καμένα οστά. 
Ωστόσο, ο Χωρέμης δεν αναφέρει συγκεκριμένο χώρο για τις καύσεις αλλά οστά καμένα που 
βρέθηκαν διάσπαρτα εντός του θαλάμου. Επίσης, μόνον ένα αγγείο, την πρόχου Α13, 
αποδίδει ως κτέρισμα στις υποτιθέμενες καύσεις. 
17 Χωρέμης 1968, 209.  
18 Βλ. Νησιά του Αιγαίου 2005, 137 (Αρχοντίδου-Αργύρη Α. (Ψαρά). 



 39 

Στις Κυκλάδες, μόνον η Νάξος έχει δώσει ΠρΓ νεκροταφεία μέχρι 

στιγμής και εδώ απαντούν και ο ενταφιασμός και η καύση, ενώ στην Γκρόττα 

και την Μητρόπολη οι τάφοι περικλείονται από περιβόλους.19 Οι ΠρΓ τάφοι 

της Γκρόττας ανεγείρονται από σημαντικά γένη μέσα σε εγκαταλελειμμένο 

μυκηναϊκό παράλιο οικισμό όπου και αναπτύσσεται ένα είδος προγονικής 

λατρείας, ενώ οι ταφικοί περίβολοι της Μητρόπολης που ανήκουν στην 

ύστερη ΠρΓ περίοδο φαίνεται ότι είχαν διάφορες φάσεις, ίσως επισκευαστικές, 

ενώ δέχονταν προσφορές.20 Ο Λαμπρινουδάκης συμπεραίνει ότι στη θέση 

αυτή διακρίνεται διαδικασία ηρωοποίησης των νεκρών μέσα από την 

απόδοση σε αυτούς της ιδιότητας του αρχηγού-ιδρυτή του οίκου.21 Ο 

Μαζαράκης προβληματίζεται από το γεγονός ότι πολλοί ύστεροι ΠρΓ τάφοι 

ανήκουν σε παιδιά, αν και αποδέχεται την ηρωολατρεία στη Μητρόπολη 

κατά την ΥΓ περίοδο.22 

 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 

Από το 900 π.Χ. στις ταφές των πολεμιστών τοποθετούνται δύο ή τρία 

δόρατα, συνήθεια που εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα και σχεδόν κυριαρχεί 

μέχρι τα τέλη του 8ου αι. π.Χ.23 Μολονότι στα γεωμετρικά χρόνια οι 

πολεμιστές θάβονταν πάνοπλοι, η πρακτική δεν μαρτυρείται αρχαιολογικά 

συχνά μετά το 700 π.Χ.24 Γενικά διαπιστώνουμε ότι μόνο με βάση τα 

κτερίσματα και τη μελέτη του οστεολογικού υλικού - όπου αυτή έχει 

πραγματοποιηθεί - μπορούν να γίνουν υποθέσεις σχετικά με την ιδιότητα του 

νεκρού, χωρίς πάντα να μπορεί κανείς με βεβαιότητα να την υποστηρίξει.  

                                                 
19 Lemos 2002, 178-9. 
20 Lambrinoudakis 1988, 235-8. Λαμπρινουδάκης 1985, 148. Ζαφειροπούλου 2001, 294-5. 
Λαμπρινουδάκης και Ζαφειροπούλου 1985, 166-7. 
21 Lambrinoudakis 1988, 245. Ο Λαμπρινουδάκης (Lambrinoudakis 1988, 238-9) συμφωνεί με 
τον Hägg ως προς τη λειτουργία των κυκλικών κατασκευών, που εντοπίστηκαν σε διάφορα 
επίπεδα και έχουν ομοιότητες με αντίστοιχες της Ασίνης, των Μυκηνών, της Νάξου και του 
Λευκαντιού, ως συνδεόμενες με τελετουργίες προσφορών προς τους προγόνους. 
22 Mazarakis Ainian 1999, 22. 
23 Snodgrass 1967, 38. 
24 Ό.π. 72-3. 
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Στη Μακεδονία, ανάμεσα στα χωριά Βεργίνα και Παλατίτσια, οι 

νεκροί του λεγόμενου «προϊστορικού νεκροταφείου των τύμβων» (10ος – 7ος 

αι. π.Χ.) θάβονται σε ατομικούς τάφους, λάκκους ή πιθάρια, ανά συστάδες 

των πέντε έως δεκαπέντε που περιλαμβάνουν την οικογένεια ή το γένος και 

στη συνέχεια καλύπτονται με χωμάτινο τύμβο που περικλείεται από λίθινο 

περίβολο. Οι άνδρες κτερίζονται με σιδερένια όπλα.25 

Στην Αττική υπάρχει ισορροπία στη χρήση καύσης και ενταφιασμού 

και εμφανίζονται και μεταλλικά τεφροδόχα αγγεία.26 Ο ενταφιασμός γίνεται 

σε επενδεδυμένους ή απλούς λακκοειδείς τάφους ενώ τα αγγεία-σήματα 

γίνονται μνημειώδη. Ο Coldstream αναφερόμενος στα αγγεία αυτά του ΠρΓ 

και ΠΓ Κεραμεικού της Αθήνας (ορισμένα από τα οποία δέχονταν και χοές) 

σημειώνει ότι συνιστούν «σημαντικό δείγμα σεβασμού γι’ αυτές τις ταφές».27 

Τα όπλα που απαντούν στους τάφους είναι αιχμές δοράτων και ξίφη που 

«θανατώνονται» ενώ σπανιότερα είναι άλλα κομμάτια του οπλισμού, όπως οι 

περικνημίδες.28 

Στο Άργος υπάρχει σαφής προτίμηση του ατομικού ενταφιασμού και η 

καύση εμφανίζεται σποραδικά μόνο στα τέλη της Γ περιόδου, ενώ τα 

μεταλλικά κτερίσματα, σε αντίθεση με την Αθήνα, απαντούν χωρίς διακοπή 

και με ιδιαίτερη συχνότητα στην ΥΓ περίοδο.29 Στην Κόρινθο, στο τέλος της 

περιόδου, οι οικογενειακοί τάφοι κοντά στις οικίες εγκαταλείπονται καθώς 

διαμορφώνονται και παγιώνονται τα όρια του κέντρου της πόλης.30 

Η Θεσσαλία31 παρουσιάζει ομοιότητα με την Αθήνα μόνο στο έθιμο της 

ταφής παιδιών εντός των οικισμών και με την Αργολίδα στην επιμονή στον 

ενταφιασμό, ωστόσο φαίνεται ότι διατηρεί τις βασικές διαφορές που 

εμφανίζονται στην ΠρΓ περίοδο. 

                                                 
25 Δρούγου και Σαατσόγλου-Παλιαδέλη 2006, 149 και 210-1. Snodgrass 2000, 160-3. Δρούγου 
και Σαατσόγλου-Παλιαδέλη 2008, 36-8. Kurtz και Boardman 1994, 174-5. 
26 Kurtz και Boardman 1994, 44-7. 
27 Coldstream 1997, 46. 
28

 Kurtz και Boardman 1994, 60-1. 
29 Snodgrass 2000, 152. 
30

 Williams και Fisher 1973, 4. 
31 Snodgrass 2000, 155. 
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Στην Ανατολική Κρήτη η καύση εμφανίζεται με σαφή καθυστέρηση σε 

σχέση με το υπόλοιπο νησί και μόνο σε ορισμένες θέσεις (Ολούς, Βρόκαστρο, 

Κρυά).32 

 

Πρώιμη Γεωμετρική Περίοδος 

Η ταφή 27 του Αρείου Πάγου (εικ. 28) ανήκει σε ένα άνδρα περίπου 34 

ετών, τα καμένα οστά του οποίου εντοπίστηκαν μέσα σε τεφροδόχο ΠΓ 

αμφορέα.33 Το στόμιο έκλεινε ένας λίθος, ενώ γύρω από το λαιμό του αγγείου 

είχε «θανατωθεί» σιδερένιο σπαθί. Μέσα σε ύφασμα είχαν τυλιχθεί και είχαν 

τοποθετηθεί εντός του λάκκου αιχμές δύο δοράτων και ενός ακοντίου, ένας 

πέλεκυς, δύο μαχαίρια και ζεύγος χαλινών ίππου (εικ. 29). Μια οινοχόη και 

τρεις κάνθαροι συμπλήρωναν το σύνολο των κτερισμάτων. O Blegen πιστεύει 

ότι ο νεκρός ήταν πολεμιστής και ίσως και τεχνίτης, ενώ ο Coldstream θεωρεί 

ότι ήταν πολεμιστής και ιππέας.34 Η συνήθεια τοποθέτησης αμυντικών όπλων 

στους τάφους των πολεμιστών εκφράζει κατά τον Coldstream σύμπτωμα 

ανησυχίας και ανασφάλειας.35 

Εξαίρεση στη συνήθεια των Γεωμετρικών χρόνων συνιστά μια ταφή 

βορειοανατολικά της Αγοράς (οδός Αγ. Μάρκου) καθώς περιλαμβάνει δύο 

νεκρούς και όχι έναν.36 Σε έναν ΠΓ αμφορέα με ένα λυγισμένο ξίφος γύρω 

από το λαιμό, ήταν τοποθετημένα τα οστά ενός άνδρα ενώ τα οστά της 

γυναίκας του σε έναν ΠρΓ αμφορέα, που προφανώς ήταν σε χρήση για μια 

γενιά πριν τοποθετηθεί ως τεφροδόχος εντός του τάφου, μιας και οι δύο ταφές 

έγιναν την ίδια περίοδο.  

 

 

                                                 
32 Snodgrass 2000, 169-70. Το νεκροταφείων των Κρυών χρησιμοποιείται από την ΥΜΙΙΙΓ 
περίοδο έως τους γεωμετρικούς χρόνους και παρουσιάζει μικτή πρακτική, βλ. Τσιποπούλου 
και Little 2001, 84. 
33 Blegen 1952, 279 κ.εξ. 
34 Coldstream 1997, 43 εικ. 3. Για άλλες τρεις ΠΓ ΙΙ ταφές, αυτή τη φορά από το νεκροταφείο 
του Κεραμεικού, υποστηρίζει ο Coldstream (1997, 44-5) ότι «δίνουν μια ανάλογη πολεμική 
εντύπωση» (τάφος 38, 74 και 7) λόγω του οπλισμού που τοποθετήθηκε εντός τους ως κτέρισμα. 
35 Ό.π. 70. 
36 Ό.π. 43-4. 
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Μέση Γεωμετρική Περίοδος 

Η Houby-Nielsen διαπιστώνει ότι στο διάστημα μεταξύ ΠρΓ και ΜΓ Ι-

ΙΙ περιόδου ο νεκρός κατείχε την προσοχή και παρά τις όποιες 

διαφοροποιήσεις λόγω φύλου ή κοινωνικής θέσης, είναι σημαντική η 

τοποθέτηση των σημάτων (αγγείου ή λίθου) σε άμεση συνάφεια με το 

τεφροδόχο αγγείο και με ορατό το άνω τμήμα τους.37 

Ο Coldstream αναφέρεται στην ΜΓ ιδιόμορφη ταφή 13 νεαρού 

πολεμιστή στον Κεραμεικό: ο λάκκος διαιρείται σε δύο τμήματα από λίθο. Στο 

ένα τμήμα έχουν τοποθετηθεί τα κτερίσματα και στο άλλο τα υπολείμματα της 

πυράς. Ανάμεσα στα άλλα εντοπίστηκαν τέσσερις δακτύλιοι από ρόδες 

άρματος που θεωρείται ότι μετέφερε το νεκρό.38 

 

Ύστερη Γεωμετρική Περίοδος 

Στην ΥΓ περίοδο παρατηρείται σε όλο τον ελλαδικό χώρο αύξηση των 

νεκροταφείων συγκριτικά με την ΠρΓ και την ΠΓ περίοδο.39 Στη διάρκεια του 

8ου αι. π.Χ. ο πληθυσμός της Αθήνας τριπλασιάστηκε και χρησιμοποιούνται 

τρία νέα νεκροταφεία (της Καλλιθέας, στη θέση του Γυμνασίου του 

Κυνοσάργους και έξω από αυτήν του Διπύλου (σημερινή οδός Πειραιώς)).40 

Μια δεύτερη σημαντική αλλαγή που θα κυριαρχήσει τον 7ο αι. π.Χ. 

είναι η προτίμηση στον ενταφιασμό.41 Ακόμη και στις περιπτώσεις που 

γίνεται καύση, αυτή είναι πρωτογενής, δηλαδή εντός του ταφικού λάκκου, 

ενώ παράλληλα τα αγγεία-σήματα γίνονται σημαντικότερα· είναι 

μεγαλύτερα, εξέχουν περισσότερο από το έδαφος και αποκτούν κύρια όψη. 

Τον 7ο αι. π.Χ. τα αγγεία αυτά παύουν να σχετίζονται με τον νεκρό καθώς 

τοποθετούνται πια πάνω από την ταφική κατασκευή ή τον τύμβο και οι χοές 

δεν γίνονται μέσω αυτών.  

Η τρίτη αλλαγή ήδη από το τέλος της ΥΓ περιόδου, είναι η εμφάνιση 

των αυλάκων προσφορών, που ανοίγονταν κοντά στον τάφο και εντός των 

                                                 
37 Houby-Nielsen 1996, 42-3. 
38 Coldstream 1997, 78. 
39 Snodgrass 2000, 337-8 (όπου και ο χάρτης 105 με τις θέσεις). 
40 Coldstream 1997, 148. 
41 Houby-Nielsen 1996, 42-3. Snodgrass 2000, 149. 
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οποίων καίγονταν οι προσφορές ενόσω ο τάφος ήταν ακόμη ανοικτός.42 Οι 

αύλακες (τα άκρα ή και το μέσο των οποίων ορίζονταν από πλιθιά) έφταναν 

σε μήκος έως 12μ. και πλάτος 1μ. ενώ το βάθος τους μόλις τα 0,20μ. και το 

ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις καιόμενες προσφορές (κυρίως κεραμική και 

οστά μικρών ζώων και πτηνών).  

Σύμφωνα με τον Whitley οι λάκκοι αυτοί καθιερώνονται τον 7ο αι. π.Χ. 

και οι προσφορές εντός τους είναι πλουσιότερες από αυτές του τάφου. 

Μάλιστα, η κεραμική που εντοπίζεται εδώ φαίνεται ότι ήταν κατασκευασμένη 

αποκλειστικά για ταφική χρήση. Οι διαπιστώσεις αυτές τον οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι πρόκειται για ταφική λατρεία η οποία και παρακμάζει στο 

τέλος της αρχαϊκής περιόδου.43 

Η Houby-Nielsen διαφοροποιείται από τους ανασκαφείς του 

Κεραμεικού θεωρώντας ότι τα αγγεία που εντοπίζονται στις αύλακες 

διαφέρουν και από τα κτερίσματα και από τα αγγεία που χρησιμοποιούνταν 

στις προσφορές μετά την κηδεία.44 Πιστεύει ότι στην πραγματικότητα 

συνιστούν την υλική δήλωση της ποιότητας του νεκρού και ερμηνεύοντάς τα 

με αυτή την λογική, συνδυάζει την εγκατάλειψη της συνήθειας των αυλάκων 

με την έγερση επιτύμβιων στηλών, τα επιγράμματα των οποίων είχαν πλέον 

το ρόλο της «διαφήμισης» της ποιότητας του νεκρού. Διαπιστώνει την τάση οι 

αύλακες να τοποθετούνται στα Α των τάφων και προχωρεί στη σύγκριση με 

τους βωμούς των ναών για να καταλήξει ότι οι αύλακες πιθανότατα 

σχετίζονται με την εσχάρα.45 Το τελικό της συμπέρασμα είναι ότι η εμφάνιση 

των αυλάκων συμπίπτει με την εμφάνιση ναών (με την έννοια του 

καθορισμένου τεμένους), βωμών και ηρωολατρείας: “in other words, we have 

here a true civic ideology in a cemetery context”.46 

Ο ΥΓ ΙΙ κιβωτιόσχημος τάφος 45 ενός πολεμιστή του Άργους, αν και 

συλημένος, περιείχε το πλουσιότερο σύνολο γεωμετρικών κτερισμάτων που 
                                                 
42 Houby-Nielsen 1996, 44-7. Garland 2001, 36. Kurtz και Boardman 1994, 63. 
43 Whitley 1994, 218. 
44 Houby-Nielsen 1996, 48-9. 
45 Ό.π. 51-2. 
46 Ό.π. 53-4. Για την Houby-Nielsen (1996, 41) δε συνιστά παράδοξο το ότι μέσα από τις 
ταφικές τελετουργίες οι Αθηναίοι επιδεικνύουν, όπως γράφει χαρακτηριστικά, τις «αρετές του 
πολίτη». 
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έχει βρεθεί στην Αργολίδα. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι ο χάλκινος 

θώρακας, το κράνος αλλά και οι σιδερένιοι οβελοί και κρατευτές (εικ. 30). 47   

Η νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας στην Ελεύθερνα περιλαμβάνει πολλές 

ταφές ανδρών κτερισμένων με όπλα. Το έθιμο που κυριαρχεί σχεδόν 

αποκλειστικά είναι η καύση. Στον λαξευτό θαλαμοειδή θάλαμο Α1Κ1 (εικ. 

31), ο Σταμπολίδης εντόπισε πάνω από 150 τεφροδόχους αμφορείς που 

περιείχαν τα υπολείμματα ανδρών από 25 έως 45 ετών, εκ των οποίων αρκετοί 

ήταν κτερισμένοι με σιδερένια όπλα.48 Ιδιαίτερη περίπτωση είναι η ταφική 

πυρά ΛΛ/91 του ίδιου νεκροταφείου, όπου, εκτός του νεκρού πολεμιστή που 

μεταξύ άλλων ήταν κτερισμένος με ξίφος τύπου Naue II, εντοπίστηκαν τα 

καμένα οστά ενός ακόμη ατόμου, αλλά και ο άκαυτος σκελετός ενός άνδρα 

που είχε δειροτομηθεί (εικ. 32).49 

 

                                                 
47 Coldstream 1997, 195-9 και εικ. 47. 
48 Σταμπολίδης 2008, 112-19. Για την κεραμεική του τάφου βλ. Kotsonas 2008 και για την 
μελέτη του οστεολογικού υλικού Agelarakis 2005. 
49 Για την πυρά ΛΛ/91 και τον δειροτομηθέντα βλ. Σταμπολίδης 1996. Σταμπολίδης 2008, 
123-5. 



 45 

ΕΘΙΜΑ ΣΑΥΗ 

ΣΑ ΝΕΚΡΟΣΑΥΕΙΑ 

 

Από τον 10ο αι. π.Φ. και σε όλη την γεωμετρική περίοδο 

αποκρυσταλλώνεται ο διαχωρισμός των οικισμών από τις νεκροπόλεις. Έως 

την πρώιμη γεωμετρική περίοδο οι νεκροί θάβονται ατομικά ή σε ομάδες 

κοντά στον οικισμό, ενώ ήδη από τον 8ο αι. π.Φ. είναι γνωστοί χώροι ταφής 

που βρίσκονται μέσα στους οικισμούς, όπως π.χ. στην Αθήνα στον χώρο όπου 

αργότερα χτίζεται η Αγορά ή στην δυτική πλαγιά του Αρείου Πάγου1. την 

Αθήνα οι ταφές εκτός των τειχών φαίνεται ότι αρχίζουν συστηματικά στις 

αρχές του 6ου αι. π.Φ.2 την Θήβα πιθανότατα μετά την ανέγερση του τείχους 

(μετά το 600 π.Φ.) δεν γίνονται ταφές εντός της πόλης.3 τη πάρτη, σύμφωνα 

με τον Πλούταρχο (Λυκούργος 27), ο Λυκούργος (7ος αι. π.Φ.) επέβαλε τις ταφές 

εντός των τειχών για να πολεμήσει τη δεισιδαιμονία.4  

Ο Παυσανίας (Ι.43,3) αναφέρει ότι ο Αίσυμνος ερμήνευσε χρησμό του 

μαντείου των Δελφών που έλεγε ότι οι Μεγαρείς θα ευτυχήσουν αν 

συσκέπτονται με τους περισσότερους, ως προτροπή να χτιστεί το βουλευτήριο 

της πόλης πάνω στους τάφους των ηρώων. Ο Παπαχατζής αναφέρει την 

μαρτυρία του Πολυβίου σχετικά με τον ίδιο χρησμό που δόθηκε από το 

μαντείο στον Σάραντα, αποικία των παρτιατών, όπου όλοι οι νεκροί 

θάβονταν εντός της πόλεως.5  

τις αποικίες υπάρχει καθορισμένος χώρος για τους νεκρούς πιθανόν 

ήδη στην αρχαϊκή εποχή π.χ. στο Μετάποντο, και σίγουρα στην κλασική 

εποχή π.χ. στη Ρόδο. Ο διαχωρισμός του χώρου των ζωντανών από εκείνον 

                                                 
1 Garland 1982α, 126. Schörner 2007, 189. Οι Kurtz και Boardman (1994, 177) αναφέρουν ότι 
ταφές εντός των τειχών της Αθήνας γίνονται και τον 6ο αι. π.Φ., ενώ υστερότερα το φαινόμενο 
είναι σποραδικό. 
2 Spathari 2006, 33. 
3 Ήδη, άλλωστε, από τους Γ χρόνους ο λόφος της Καδμείας δεν χρησιμοποιείτο πλέον για 
ταφές καθώς η πόλη είχε αρχίσει να επεκτείνεται, βλ. Symeonoglou 1985, 88-9. 
4 Βλ. Garland 1989, 13. 
5 Παπαχατζής 1992, 503, σημ. 3. Σο έθιμο αυτό των παρτιατών και των Σαραντίνων συνιστά 
εξαίρεση, ωστόσο η McCauley (1999, 86 σημ. 5) σημειώνει ότι δεν αποτελεί απόδειξη ότι 
έθαβαν «κοινούς» νεκρούς εντός της αγοράς. 
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των νεκρών επιδιώκεται με την ανέγερση περιβόλων που ορίζουν αυτούς τους 

τάφους.6  

Ο Garland, αναφέρει σχετικά με την Αθήνα ότι η απαγόρευση των 

ταφών εντός των τειχών θα πρέπει να επήλθε στην μετάβαση από τον 6ο στον 

5ο αι. π.Φ. και θεωρεί ότι βασικοί λόγοι ήταν (χωριστά ή σε συνδυασμό): ο 

πρακτικός που εξυπηρετούσε ανάγκες υγιεινής, ο θρησκευτικός που 

αντικατοπτρίζει τον φόβο του μιάσματος, ο πολιτικός που επιχειρούσε να 

αποβάλει εκτός των τειχών την επίδειξη πλούτου ή ο κοινωνικο-οικονομικός 

που στόχευε στην εξοικονόμηση χώρου για οικίες.7 Ο Σραυλός τοποθετεί τις 

ταφές εκτός των τειχών στις αρχές του 6ου αι. π.Φ. και πιθανολογεί ότι σε αυτή 

την περίοδο ανήκει και η σχετική διάταξη για τις ταφές extra muros που 

διασώζεται από τον Κικέρωνα. Επί πλέον, σημειώνει ότι η διάταξη δεν 

εφαρμόστηκε αυστηρά από την αρχή καθώς υπάρχουν τάφοι του 6ου αι. στα 

δυτικά του Αρείου Πάγου αλλά διαπιστώνει ότι στα ίδια χρόνια συγκροτείται 

σταδιακά το νεκροταφείο του Κεραμεικού. Καταλήγει ότι η αυστηρή 

εφαρμογή της διάταξης αρχίζει τον 5ο αι. π.Φ.8 Διστακτικοί στέκονται 

απέναντι στην ύπαρξη νομοθεσίας απαγόρευσης και κυρίως στην εφαρμογή 

της οι Kurtz και Boardman παρατηρώντας ότι και μετά το 500 π.Φ. υπάρχουν 

ταφές όχι μόνο παιδιών αλλά και ενηλίκων εντός των τειχών της Αθήνας.9  

Η Schörner θεωρεί ότι θα πρέπει να δει κανείς συνδυασμένες τις 

τέσσερις ερμηνείες που προτείνει ο Garland. Σο πτώμα ήταν αιτία μιάσματος. 

Οι διάφορες μορφές ανάμνησης του νεκρού γενικεύονται και η εκτέλεση των 

νομιζομένων, όπως η εκφορά, το πένθος, οι προσφορές στον τάφο και ο ίδιος ο 

                                                 
6 Schörner 2007, 189-90. Για την Schörner (2007, 205-6) το φαινόμενο θα πρέπει να εξεταστεί 

μαζί με μια σειρά άλλων πραγμάτων˙ πρώτα την λατρεία στους μυκηναϊκούς τάφους που 
εμφανίζεται από τον 8ο αι. π.Φ. Έπειτα, από τη μία την επαναλειτουργία θέσεων λατρειών σε 
άμεση σχέση με τα ονόματα των επικών ηρώων, όπως του Αγαμέμνονα, του Μενέλαου ή του 
Υρόντιδος, και από την άλλη την αποδοχή λατρειών πολύ παλαιών, κυρίως στους 
μυκηναϊκούς τάφους στην Κόρινθο ή την Δήλο που μπορούν να ερμηνευτούν και ως 
απόπειρα για κυριαρχία και κατοχή της γης. Βλ. και Garland 1982α, 127, ο οποίος τοποθετεί 
την εμφάνιση των λίθινων ή πλίνθινων περιβόλων γύρω από ταφές στις τελευταίες δεκαετίες 
του 5ου αι. π.Φ. 
7 Garland 1989, 7. Garland 2005, 77 και 127. Ο Dodds (1996, 44) σημειώνει ότι στο έπος δεν 
υπάρχει η αντίληψη της μετάδοσης ή της κληρονομικότητας του μιάσματος, αντίληψη που 
σίγουρα υπάρχει στους αρχαϊκούς χρόνους. 
8
 Σραυλός 1993, 46 και 74, 

9 Kurtz και Boardman 1994, 67. 



 47 

τάφος, κυρίως το ταφικό μνημείο στην κλασική εποχή, εντάχθηκαν στη 

νομοθεσία.10  

Για τον Morris ο διαχωρισμός των νεκροπόλεων από τις πόλεις είναι 

κυρίως ζήτημα υγιεινής αλλά και θρησκευτικής αντίληψης, ενώ για τον 

Pritchett όπως και τον Nock είναι όχι θρησκευτικό αλλά πρακτικό ζήτημα: το 

χτίσιμο των τειχών, π.χ. του θεμιστόκλειου στην Αθήνα, διαχώρισε τον χώρο 

της πόλης από τη νεκρόπολη, αλλά δεν διαφοροποίησε τις intra ή extra muros 

ταφές.11 Ο Nock τονίζει ότι με εξαίρεση τους νεκρούς των πολέμων, η ταφή 

του νεκρού ήταν οικογενειακή και προσωπική υπόθεση και δεν αφορούσε την 

πολιτεία.12  

Οι Kurtz και Boardman πιστεύουν ότι ο φόβος του μιάσματος ήταν 

ένας από τους λόγους διαχωρισμού οικισμών και νεκροταφείων.13 

ημειώνουν ότι η επιλογή των χώρων ταφής γίνεται και με βάση τα 

χαρακτηριστικά του χώρου, όπως το να μην είναι κατάλληλος για άλλες 

σημαντικές χρήσεις (καλλιέργεια και βοσκή) αλλά ταυτόχρονα με εύκολη 

πρόσβαση από τον οικισμό. Η Schörner συμπεραίνει ότι η μόλυνση από τις 

νεκροπόλεις χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα για τη θέση του οικισμού: όπου 

ξεκινούσαν ταφές, έπρεπε να σταματήσουν τα σπίτια και τα ιερά.14 

 

Ο ΦΩΡΟ ΣΗ ΣΑΥΗ ΣΩΝ ΠΕΟΝΣΩΝ 

 Οι πεσόντες στον πόλεμο θάβονταν είτε κατά χώραν είτε μεταφέρονταν 

για ταφή στις πατρίδες τους. την Ιλιάδα οι Αχαιοί καίνε τους νεκρούς 

συμπολεμιστές τους και στήνουν πάνω από τις ταφές ως μνημεία χωμάτινους 

τύμβους. Ο Αχιλλέας τοποθετεί τα καμένα οστά του Πατρόκλου σε χρυσό 

αγγείο και αφήνει εντολή εκεί να τοποθετηθούν και τα δικά του (Χ 236-249). 

                                                 
10 Schörner 2007, 204-5. 
11 Ο Morris (1989, 317-8) σημειώνει ότι τα νεκροταφεία στην Αθήνα μεταφέρονται εκτός της 
πόλης γύρω στο 700 π.Φ. ενώ πιο πριν ήδη είχαν αρχίσει να περικλείονται και να ορίζονται 
από περιβόλους τόσο για την αποφυγή μιάσματος όσο και γιατί οι νεκροί, όπως και οι θεοί, 
είχαν τον δικό τους ορισμένο χώρο. Pritchett 1985, 103 σημ. 28. Ο Nock (1943) διατυπώνει την 
άποψη αυτή με αφορμή τη βιβλιοκριτική του για το Necrolynthia. 
12 Nock 1943. 
13

 Kurtz και Boardman 1994, 177-8. 
14 Η Schörner (2007, 207).  
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ε άλλο σημείο του έπους ο Νέστορας προτρέπει τους Αχαιούς να 

επιστρέψουν τα οστά των νεκρών πίσω στις πατρίδες τους (Η 331-335). Ο 

Garland θεωρεί ότι αυτή η αναφορά του Ομήρου ίσως είναι παρεμβληθείς 

«αρχαιολογικός αττικισμός» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.15 

 Πέρα, όμως, από τις επικές αναφορές και την ιστορικότητα ή μη που 

έχουν, οι δύο πρακτικές έχουν βεβαιωθεί αρχαιολογικά, τουλάχιστον από 

τους αρχαϊκούς χρόνους και έπειτα. 

  

Σαφές στην πατρίδα 

Η μεταφορά των σoρών των νεκρών από το πεδίο της μάχης στην 

πατρίδα, όταν αυτό συνέβαινε, γινόταν πιθανότατα με άμαξες, ή όταν 

βρισκόταν πολύ μακριά και κυρίως σε θαλάσσιες επιχειρήσεις, μεταφέρονταν 

για ταφή στην πατρίδα τα καμένα οστά τους.16 ύμφωνα με τον Διόδωρο 

ικελιώτη (13.75,2) οι νεκροί υρακούσιοι της μάχης της Ιμέρας (408/7 π.Φ.) 

μεταφέρθηκαν στην πόλη τους με άμαξες, την κατασκευή και διακόσμηση των 

οποίων πλήρωσε ο Ερμοκράτης.  

Ο Clairmont σημειώνει ότι στην αρχαϊκή εποχή οι νεκροί του πολέμου 

μεταφέρονται στην Αθήνα και θάβονται από τους συγγενείς τους πιθανότατα 

σε οικογενειακούς τάφους, όπως ο Κροίσος ή ο Αριστίων, και η πολιτεία δεν 

φαίνεται να έχει καμία ανάμειξη. Η άποψη αυτή στηρίζεται στην πολιτική 

κυριαρχία της αριστοκρατίας που επιθυμούσε να θάβει τους εκπροσώπους της 

με τιμές στις οποίες οι φτωχότεροι δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν 

οικονομικά. Ψστόσο, η ύπαρξη ταφών δημοσία, όπως του όλωνα και του 

Σέλλου, προοικονομεί για τον Clairmont αυτό που αργότερα, μετά την μάχη 

του Μαραθώνα, θα γίνει ο κανόνας.17 Ο Shapiro διατυπώνει επιφυλάξεις 

σχετικά με την παράδοση των ταφών του Σέλλου και ιδιαίτερα του όλωνα 

που διασώζεται από τον Αιλιανό, θεωρώντας ότι δεν αποκλείεται να είναι 

                                                 
15 Garland 2001, 176. 
16 Garland 2001, 92-3. Η επιστροφή των νεκρών πίσω στην Αθήνα σύμφωνα με τον Garland 
δηλώνει τη λατρεία των νεκρών στην Αθήνα του 5ου αι. π.Φ. Ο Raaflaub (2007, 107) πιστεύει 
ότι η μεταφορά των οστών γινόταν όταν αυτό ήταν δυνατόν. 
17 Clairmont 1983, 8. 
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κατασκευή του 5ου/4ου αιώνα π.Φ. η απόδοση τέτοιων ταφών δημοσία στον 

Αθηναίο νομοθέτη, για να αιτιολογηθεί το έθιμο της κλασικής εποχής. 18 

Για την Schörner υπάρχουν διάφορες τιμές που η πόλη προσφέρει σε 

επιφανείς νεκρούς (όπως η εορταστική ανακομιδή π.χ. για τον Άρατο από το 

Αίγιο στη ικυώνα, για τον Υιλοποίμενα από την Μεσσήνη στην 

Μεγαλόπολη), και μία από αυτές είναι η ενταφή κατά πόλιν.19 

Η Humphreys υποστηρίζει μια «διαλεκτική αλληλεπίδραση» και 

πιστεύει ότι οι επίσημες δημόσιες ταφές των νεκρών των πολέμων 

διαφοροποίησαν την εικόνα που υπήρχε στην αρχαϊκή Αθήνα, καθώς 

“(which) first brought the honors of the heroic burial within the range of 

every Athenian citizen … Far from being gradually destroyed by the growth 

of the state, as Fustel thought, the idea of a visible tomb for every man and the 

„continuity‟ of all oikoi may have been generated by it”. 20 

 

Σα δημόσια νεκροταφεία 

Η κύρια νεκρόπολη της αρχαίας Αθήνας, από την αρχαϊκή εποχή και 

εξής, βρισκόταν στα δυτικά της πόλης, εκτός των τειχών, και ήταν ουσιαστικά 

τμήμα της περιοχής του Κεραμεικού.21 Ο χώρος από το Δίπυλον έως την 

Ακαδημία (εικ. 33) προοριζόταν για τις δημόσιες ταφές είτε ατομικές, 

σημαντικών προσώπων, είτε ομαδικές, πεσόντων πολέμων. Ο Παπαχατζής 

σημειώνει ότι το δημόσιο νεκροταφείο της Αθήνας εκτεινόταν στις παρυφές 

του δρόμου προς την Ακαδημία, που ξεκινούσε από τη Θριάσια Πύλη, διότι ο 

δρόμος αυτός ήταν «αρχαιότατος» ενώ παράλληλα έδινε τη δυνατότητα, 

λόγω του μεγάλου πλάτους του αμέσως έξω από την πύλη (39-40 μέτρα), της 

                                                 
18 Shapiro 1991, 645. 
19 Αναφέρει επίσης τους αδριάντες (κυρίως από την ελληνιστική εποχή και εξής), το στεφάνι 
(από τα τέλη της ελληνιστικής και στη ρωμαϊκή περίοδο), τις Προεδρίες, τη σίτιση εφ‟ όρου 
ζωής, την απόδοση τιμητικού τίτλου (π.χ. κτίστης, σωτήρ κ.λπ.) και ως αποκορύφωση την 
ταφή εντός της πόλης στην ύστερη Ελληνιστική περίοδο. Η λατρεία μπορεί να εκφραστεί 
μέσα από την ταφική λατρεία, τις προσφορές αφιερωμάτων, τις προσφορές αρωμάτων ή 
θυμιαμάτων που καίγονταν, τα συμπόσια και ενδεχομένως με την λατρεία του νεκρού ως 
σύνναου με μια ολύμπια θεότητα. Επί πλέον, υπάρχουν και οι αγώνες. Από τον 2ο αι. π.Φ. και 
εξής τιμές αποδίδονται και σε γυναίκες, Schörner 2007, 122-129 και 201-2.  
20 Humphreys 1980, 123. 
21 Για μια σύντομη παρουσίαση του χώρου έως το 478 π.Φ. βλ. Knigge 1990, 14-34 και εικ. 1 
σελ. 9 με σχέδιο των ανασκαφών. Επίσης Clairmont 1983, εικ. 1-8. 
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συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού ανθρώπων.22 Ο Σραυλός πιθανολογεί ότι το 

νεκροταφείο εκτεινόταν έως το ιερό της Αρίστης και Καλλίστης, σε μήκος 

300μ. από το Δίπυλο.23  

Η έξω οδός, που ξεκινούσε από το Δίπυλο και διέτρεχε το δημόσιο 

νεκροταφείο, είχε πλάτος περίπου 38μ. και μέσω αυτής διερχόταν η 

λαμπαδηδρομία προς τιμήν των νεκρών.24 Σο πλάτος της διατηρούνταν έως 

το ιερό της Αρίστης και Καλλίστης, που απέχει 300μ. από το Δίπυλο, ενώ όπως 

φαίνεται, έφτανε έως την Ακαδημία έχοντας συνολικό μήκος 1.600μ.25 Οι 

αρχαίες πηγές ονομάζουν τον χώρο αυτό πολυάνδρειον, τάφο, μνημείο ή Έξω 

Κεραμεικό, και είναι πιο γνωστός στην βιβλιογραφία ως δημόσιο σήμα  (εικ. 34-

35).26 

Οι απόψεις των μελετητών για την έναρξη της χρήσης του δημοσίου 

σήματος για ταφές πεσόντων διαφέρουν, ωστόσο θα πρέπει να τοποθετηθεί 

αμέσως μετά τη Μηδικά και ως απόρροια των κοινωνικών και πολιτικών 

εξελίξεων που έφεραν αυτοί οι πόλεμοι αλλά και του ανταγωνισμού της 

                                                 
22

 Παπαχατζής 1992, 383, σημ. 1 και 382 εικ. 228 με κάτοψη του έξω Κεραμεικού. 
23 Σραυλός 1993, 90-91. Βλ. και Ohly 1965, 302. Μια φιλότιμη προσπάθεια αποκατάστασης της 
ακριβούς θέσης του δημοσίου σήματος έγινε πρόσφατα από τον Arrington (2010), ο οποίος 
υποστηρίζει ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έγινε και για πρακτικούς αλλά και για 
κοινωνικούς λόγους· λόγω της απουσίας ταφών των αρχαϊκών χρόνων στον χώρο αλλά και 
για να λειτουργήσει ως αντίποδας των αριστοκρατικών ταφών που γίνονταν στον Ίππιο 
Κολωνό. 
24 Η οδός βρίσκεται σήμερα κάτω από τις οδούς Πλαταιών και αλαμίνος και έχει εντοπιστεί ο 
αναλημματικός της τοίχος που χτίζεται στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου, βλ. Rose 
2000. Η Φάρις τούπα σε διάλεξή της με τίτλο «Δημόσιον ήμα: Νεότερα στοιχεία και 
τοπογραφία» στις 28 Μαΐου 2012 στο Μουσείο Κυκλαδικής Σέχνης, ανέφερε ότι το πλάτος 
των 40 μέτρων έχει διαπιστωθεί ανασκαφικά και στο ύψος της οδού Πύλου που βρίσκεται 
πολύ κοντά στην Ακαδημία. 
25 Ο Σραυλός (1993, 74) σημειώνει ότι το μήκος της οδού στους κλασικούς χρόνους δεν είναι 
γνωστό. 
26 Πλάτων Μενέξενος 242b. Λυσίας Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς 63. Δημοσθένης 60.1,13. 
Παυσανίας Ι.29,3. IG II.471. Βλ. σχετικά Brueckner 1910, 188-91. Travlos 1971, 300. Stupperich 
1977, 26. Pritchett 1985, 108. Η διάκριση σε έσω και έξω Κεραμεικό γίνεται μετά το χτίσιμο του 
θεμιστόκλειου τείχους, βλ. σχετικά Knigge 1990, 10. Δεν μπορώ να αγνοήσω τις παρατηρήσεις 
της Patterson (2006, 53-56) σχετικά με την λανθασμένη υιοθέτηση του όρου από πολλούς 
μελετητές. ύμφωνα με τη δική της ερμηνεία ο Θουκυδίδης που είναι ο μόνος που 
χρησιμοποιεί τον όρο δημόσιον σήμα, αναφέρεται στον συγκεκριμένο τάφο των νεκρών του 
έτους και όχι σε όλο τον χώρο των δημόσιων ταφών. ωστή χρήση του όρου γίνεται από 
ορισμένους μελετητές, βλ. π.χ. Κριτζάς 1989, 186-187. 
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Αθήνας με την πάρτη.27 Η καταστροφή και η παύση μεγάλου τμήματος του 

νεκροταφείου αυτού τοποθετείται στα 267 μ.Φ. εξαιτίας της επιδρομής των 

Ερούλων στην Αθήνα και της ανέγερσης περιβόλου μετά από αυτή.28  

Ο πρώτος τάφος που αναφέρει ο Παυσανίας (Ι.29,3) στην περιγραφή 

του δημοσίου σήματος, αμέσως μετά το ιερό της Αρίστης και Καλλίστης, είναι 

αυτός του στρατηγού Θρασύβουλου που σκοτώθηκε το 389 π.Φ. στην 

Παμφυλία και τα οστά του μεταφέρθηκαν και ετάφησαν στην Αθήνα. Έπειτα 

αναφέρει τον τάφο του Περικλή και των στρατηγών Φαβρία και Υορμίωνα, 

ενώ αμέσως μετά (Ι.29,4) αναφέρεται στις ομαδικές ταφές λέγοντας ότι όλοι οι 

νεκροί των ναυμαχιών και των πεζομαχιών, με εξαίρεση τους 

Μαραθωνομάχους, θάβονται στο χώρο αυτό και πάνω από τους τάφους 

αναγράφονται σε στήλες το όνομα και ο δήμος του καθενός. ημαντική είναι 

η πληροφορία που δίνει ο περιηγητής (Ι.29,7) ότι είδε τάφο Αθηναίων που 

σκοτώθηκαν σε μάχη εναντίον Αιγινητών πριν τα Μηδικά.29 Αμέσως μετά 

αναφέρει ότι ορθά ο δήμος της Αθήνας επέτρεψε τη δημόσια ταφή των 

δούλων και την αναγραφή των ονομάτων τους σε στήλη, πιθανότατα 

αναφερόμενος σε δούλους που σκοτώθηκαν στην ίδια μάχη. Επίσης, αναφέρει 

(Ι.29,13) τον τάφο των νεκρών της μάχης Φαιρώνειας του 338 π.Φ., της 

Αμφίπολης του 422 π.Φ., του Δηλίου του 424 π.Φ., της Κύπρου του 449 π.Φ., 

του Ευρυμέδοντα περί το 470 π.Φ.30 

το δημόσιο νεκροταφείο της Αθήνας, θάβονται και ξένοι.31 Ο 

Παυσανίας (Ι.29,6) αναφέρει πρώτα τον τάφο των Θεσσαλών ιππέων που 

σκοτώθηκαν το 431 π.Φ. όταν έσπευσαν σε βοήθεια των Αθηναίων εναντίον 

του Αρχιδάμου (τον αντίστοιχο τάφο των Αθηναίων πεσόντων τον αναφέρει 

                                                 
27 Σην άποψή μου για το δημόσιο σήμα της Αθήνας και τον συσχετισμό του με τα έθιμα των 
παρτιατών την έχω αναλύσει αλλού, βλ. Οικονόμου (υπό εκτύπωση) όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία. 
28

 Βλ. Αλιφέρη 1992-98, 202-3 και Σσιριγώτη-Δρακωτού 2000, 89. 
29 Η χρονολογία για την μάχη βρίσκεται υπό αμφισβήτηση καθώς μάχες μεταξύ Αιγινητών 
και Αθηναίων γινόταν συνεχώς από το 500 π.Φ. έως τα μηδικά. Η Czech-Schneider (1994, 13 
και 27 σημ. 101) υποστηρίζει μια χρονολογία στα 488/7 π.Φ. για το μνημείο αυτό που θεωρεί 
το πρώτο χρονολογικά μνημείο του δημοσίου σήματος. 
30 Βλ. και Θουκυδίδης Α.112. Για όλα τα αθηναϊκά μνημεία που αναφέρει ο Παυσανίας και 
τους πιθανούς συσχετισμούς με τις μάχες βλ. πίνακα 3 του Pritchett 1985, 148. Για τα μνημεία 
εκτός Αθηνών βλ. πίνακα 5 του Pritchett 1985, 152. 
31 Για τις ταφές συμμάχων στον Κεραμεικό βλ. πίνακα 4 του Pritchett 1985, 149. 
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λίγο πιο κάτω).32 Αμέσως μετά, τάφο Κρητών τοξοτών που ο Παπαχατζής 

πιθανολογεί ότι ανήκαν στο εκστρατευτικό σώμα της ικελίας του 415 π.Φ.33 

Αναφέρει επίσης (Ι.29,7), τάφο των Κλεωναίων, συμμάχων των Αθηναίων στη 

μάχη της Σανάγρας, ενώ σε επόμενη παράγραφο (Ι.29,8) αναφέρει τον τάφο 

των Αργείων που έπεσαν στην ίδια μάχη. πως σημειώνει ο Bradeen δεν 

γνωρίζουμε την διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί για την ταφή των 

ξένων, το βέβαιον όμως είναι ότι ονόματα ξένων εμφανίζονται στους 

καταλόγους πεσόντων από το 423 π.Φ.34 

Σα δύο βασιλικά νεκροταφεία της πάρτης βρίσκονταν εντός των 

τειχών (εικ. 36-37).35 Ο χώρος των τάφων των Αγιαδών στην περιοχή του 

θεάτρου, η δυναστική νεκρόπολη των Ευρυποντιδών στα νοτιοδυτικά της 

πόλης και κοντά στα τείχη. ύμφωνα με τον Ηρόδοτο (6.58) οι παρτιάτες δεν 

φέρνουν στην πόλη άλλους πεσόντες παρά μόνον τον βασιλιά, στην ταφή του 

οποίου συγκεντρώνεται όλος ο πληθυσμός της πόλης για να θρηνήσει.36 

Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, την περίπτωση μεταφοράς των οστών του 

Λεωνίδα από τις Θερμοπύλες πολλά χρόνια μετά τη μάχη και του Αγησίπολι, 

του οποίου το σώμα μεταφέρθηκε μέσα σε μέλι από την Σορώνη το 388 π.Φ., 

αλλά και του Αγησίλαου που διατηρήθηκε σε κερί μεταφερόμενος από τη 

Βόρειο Αφρική το 360 π.Φ.37 Ο Toher πιστεύει ότι η ταφή του βασιλιά στη 

πάρτη ήταν ένα προγονικό έθιμο που με τα χρόνια καθιερώθηκε και δείχνει 

την τάση ηρωοποίησης του βασιλιά.38  

                                                 
32 Βλ. και Θουκυδίδης Α.107. 
33 Παπαχατζής 1992, 387, σημ. 5. 
34 Bradeen 1969, 151. 
35 Schörner 2007, 109. 
36 Ο ιστορικός αναφέρει επίσης ότι ο θάνατος ενός βασιλιά αναγγέλλεται από ιππείς σε όλη 
την πόλη, γυναίκες κρούουν λέβητες και δύο νεαρά μέλη (αγόρι και κορίτσι) από κάθε οίκο 

τελούν τελετές κάθαρσης το λεγόμενο καταμιαίνεσθαι, ενώ η αγορά και οι αρχαιρεσίες 
σταματούν για 10 ημέρες. Ο Garland (2001, 43) πιστεύει ότι στόχος δεν ήταν ο καθαρμός αλλά 
η απόδοση φόρου τιμής στον βασιλιά. Για τις ταφές των παρτιατών βασιλέων βλ. και 
Pritchett 1985, 241-2.  
37

 Kurtz και Boardman 1994, 179. Ο Αγησίλαος βέβαια πέθανε από φυσικό θάνατο και όχι σε 
μάχη. Ο Θουκυδίδης (Α.134) αναφέρει και τη μεταφορά της σωρού του Παυσανία στη 
πάρτη μετά από χρησμό των Δελφών. 
38 “Funerary regulation in other poleis aimed at restricting public aspects of funeral rite; in 
Sparta funerary regulation, although on first examination seemingly restrictive as in other 
poleis, in fact carefully orchestrated the public rite to support and reinforce the development 
of the classical Spartan state”, Toher 1991, 172-3. 
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Η Low εξετάζει τα μνημεία των παρτιατών θανόντων στις 

Θερμοπύλες και υποστηρίζει ότι στη μνήμη των νεκρών αυτών, οι παρτιάτες 

έκαναν κάθε χρόνο στη πάρτη τελετές κοντά σε αυτά τα μνημεία, γεγονός 

που, όπως σημειώνει, ήταν ασυνήθιστο για τη λακωνική πόλη. Θεωρεί ότι η 

σπαρτιατική ακρόπολη με την ύπαρξη μνημείων, καταλόγου των πεσόντων 

και, κυρίως, του ετήσιου εορτασμού για όλους τους νεκρούς και όχι μόνον για 

τους αρχηγούς, έγινε ένα σημαντικό σημείο «συλλογικής μνήμης».39  

Με αφορμή το πολυάνδρειο των Θηβαίων που πολέμησαν εναντίον 

του Αλεξάνδρου (335 π.Φ.) που ο Παυσανίας (ΙΦ.10,1) περιγράφει κοντά στις 

Ηλέκτρες πύλες, ο Υαράκλας διατυπώνει την άποψη ότι το δημόσιο 

νεκροταφείο της Θήβας βρισκόταν «μπροστά από τις Ηλέκτρες αλλά και από 

τις πύλες του τείχους προς Ελευθερές και Αθήνα και ανάμεσα σε δύο πολύ 

σημαντικά ιερά το Ισμήνιο και το Ηράκλειο».40 ύμφωνα με τον 

Κεραμόπουλλο, το πολυάνδρειο των Θηβαίων πιθανότατα «ευπρεπίστηκε» 

μετά τον Κάσσανδρο, καθώς αμέσως μετά την μάχη εναντίον του Αλέξανδρου 

η πόλη αλώθηκε και δεν θα ήταν δυνατή η ενασχόληση των Θηβαίων με το 

μνημείο.41 την ίδια περιοχή σύμφωνα με τον μύθο είχαν σπαρεί από τον 

Κάδμο τα δόντια του δράκοντα και ο Υαράκλας θεωρεί ότι πιθανότατα ο 

χώρος χρησιμοποιείτο από παλαιά για την ταφή αριστοκρατών, ενώ 

σημειώνει ότι βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στην πολιτική αγορά της 

πόλης.42   

Αντίστοιχα, ο Pouilloux πιστεύει ότι το δημόσιο νεκροταφείο της 

Θάσου βρισκόταν κοντά σε κάποια πύλη, όπως άλλωστε συμβαίνει με το 

                                                 
39 Low 2007. Πρόκειται για την περίληψη της ανακοίνωσής της, ωστόσο το σκεπτικό της 
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.  
40 Υαράκλας 2000, 42 και 174. 
41

 Ψστόσο, ο χώρος του ομαδικού αυτού τάφου δεν έχει εντοπιστεί, αλλά ίσως βρισκόταν 
κοντά στον ναό του Απόλλωνα, βλ. Κεραμόπουλλος 1917, 314-5. Βλ. και Symeonoglou 1985, 
179-80. Ο Κεραμόπουλλος (ό.π., σημ. 2) πιθανολογεί ότι οι νεκροί Μακεδόνες επίσης τάφηκαν 
σε πολυάνδρειο νοτιότερα των Θηβαίων.  
42

 Ο Υαράκλας (2000, 42 και 174) θεωρεί ότι είναι πιθανός ο συσχετισμός ενός περιφανούς 
πολυανδρείου που θα υπήρχε μπροστά από τις Ηλέκτρες πύλες το οποίο είδε και περιέγραψε 
ο Παυσανίας με το μνημείο των πεσόντων εναντίον του Αλεξάνδρου, κυρίως γιατί ο χώρος 
είχε συνδεθεί με την πτώση της πόλης. 
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νεκροταφείο της Αθήνας και έτσι οι νεκροί είχαν τον ρόλο του φύλακα της 

πόλης.43 

Ο κιλάρντι σημειώνει ότι μετά την μάχη του Δηλίου (424 π.Φ.) οι 

Βοιωτοί νικητές έστησαν τρόπαιο στο πεδίο της μάχης αλλά μετέφεραν τους 

νεκρούς τους στις πόλεις τους για ταφή, όπως αποδεικνύεται από το 

πολυάνδρειο των Θεσπιέων και των Σαναγραίων.44 Πιστεύει ότι και στις 

Θεσπιές υπήρχε δημόσιο νεκροταφείο όπου μεταφέρονταν για ταφή οι 

πεσόντες και, μολονότι η έναρξη της χρήσης του δεν μπορεί να χρονολογηθεί, 

πιθανολογεί οι Βοιωτοί να μιμήθηκαν το έθιμο των Αθηναίων κάποια στιγμή 

από το τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Φ. και εξής.45 

 

Σαφές στο πεδίο της μάχης 

ύμφωνα με τον Επιτάφιο του Θουκυδίδη μόνον οι Αθηναίοι από 

όλους τους Έλληνες μετέφεραν τα οστά των νεκρών πολεμιστών στην Αττική 

ώστε να ταφούν εκεί και μόνη εξαίρεση στο έθιμο αυτό συνιστούν οι ταφές 

των Αθηναίων πολεμιστών κατά χώραν στον Μαραθώνα, πληροφορία που 

επαναλαμβάνει και ο Παυσανίας (Ι.29,4), όπως είδαμε.46 Η διατύπωση του 

Θουκυδίδη είναι όμως παραπλανητική. λες οι ελληνικές πόλεις, μαζί και η 

Αθήνα, έθαβαν τους νεκρούς τους κατά χώραν μετά από κάθε μάχη. πως 

είδαμε, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (6.58), οι παρτιάτες εξαιρούσαν από το 

έθιμο αυτό μόνο τον βασιλιά τον οποίο και μετέφεραν στη Λακωνία για την 

ταφή ή έθαβαν αντ‟ αυτού ένα ομοίωμα.47  

Ο Clairmont σημειώνει ότι εκτός από τους πεσόντες στον Μαραθώνα, 

και πολλοί άλλοι Αθηναίοι ετάφησαν κατά χώραν στο πεδίο της μάχης, όπως 

οι νεκροί των Πλαταιών (479 π.Φ.), των ναυμαχιών της αλαμίνας (480 π.Φ.), 

                                                 
43 Pouilloux 1954, 378. Η πόλη της Θάσου αποκτά ισχυρό τείχος αμέσως πριν τα Μηδικά, 
Λαζαρίδης 1958, 16. 
44

 Schilardi 1977, 51-2. 
45

 .π. 55-7. 
46 Kurtz και Boardman 1994, 102. Sage 1996, 99. Garland 2005, 93. 
47 Richer 1994, 70-82. Pritchett 1985, 241-2. Η πληροφορία για το ομοίωμα, ωστόσο, έχει 
αμφισβητηθεί από ορισμένους μελετητές, βλ. σχετικά Schaefer 1957, 223-4, ο οποίος θεωρεί ότι 
ο ιστορικός γενικεύει μια πληροφορία που άκουσε και αφορούσε μόνο στην περίπτωση του 
Λεωνίδα που σύμφωνα με την απόφαση της Απέλλας θάφτηκε κατ΄ εξαίρεση στον χώρο της 
μάχης. 
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της Μυκάλης (479 π.Φ.) και της ηστού (478 π.Φ.), ενώ ο Pritchett 

συμπληρώνει τις ταφές των πεσόντων στην Εύβοια (507 π.Φ.)48, στη Λήμνο 

(500-495 π.Φ.)49 και την Κάρυστο (470 π.Φ.).50  

Για τον van Wees η καινοτομία που εισάγουν οι Αθηναίοι στο πρώτο 

μισό του 5ου αιώνα π.Φ., όταν θεσμοθετούν την δημόσια ταφή των πεσόντων, 

δεν είναι η μεταφορά νεκρών στην πατρίδα για ταφή αλλά η δημόσια ταφή 

όλων ανεξαιρέτως των πεσόντων και η κατάργηση της ταφής εξεχόντων 

ανδρών στο πεδίο της μάχης.51 

Για την Low η επιλογή της μεταφοράς ή μη των νεκρών στην πατρίδα 

για ταφή είναι ζήτημα πολιτικό. Σο ίδιο πιστεύει και για την κοινή ταφή στο 

πεδίο της μάχης αφού μέσα από αυτήν αποδεικνύεται η υπεροχή του στρατού 

που πολεμά εκτός των συνόρων του.52 

Η Vaughn πιστεύει ότι το έθιμο της ταφής κατά χώραν ήταν πιο 

συνηθισμένο για τις άλλες πόλεις και όχι για την Αθήνα και προσθέτει ότι στις 

ταφές κατά χώραν συχνά προτιμάται μια περιοχή συμμαχική. Αναφέρει ως 

παράδειγμα την περίπτωση των νεκρών Αργείων που νίκησαν τους 

Λακεδαιμόνιους στη μάχη στις Τσιές (669 π.Φ.) και ετάφησαν στις Κεγχρεές, 

σύμμαχη πόλη του Άργους.53 Η πληροφορία δίδεται από τον περιηγητή 

Παυσανία (ΙΙ.24,7), ενώ στον Θουκυδίδη (Γ.58) διαβάζουμε ότι ο παρτιάτης 

Παυσανίας έθαψε τους δικούς του νεκρούς στις Πλαταιές θεωρώντας ότι ήταν 

φιλικό έδαφος. 

 

 

                                                 
48 Πρόκειται για πεσόντες της νικητήριας μάχης εναντίον Βοιωτών και Φαλκιδέων, το 
επίγραμμα προς τιμήν των οποίων αναφέρεται από τις πηγές και αποδίδεται στον ιμωνίδη, 
βλ. και Clairmont 1983, 9, που αναφέρει ότι θα ήταν χαραγμένο πάνω στην στήλη που 
κοσμούσε το πολυάνδρειο ενώ δεν αποκλείει την πιθανότητα να υπήρχε και κατάλογος 
πεσόντων. Για την αναλυτική παρουσίαση του κειμένου βλ. Clairmont 1983, 88-9, αρ. 2. 
49 Η μάχη αυτή μεταξύ Αθηναίων με αρχηγό τον Μιλτιάδη και Πελασγών αναφέρεται από 
τον Ηρόδοτο (6.140) ενώ σώζεται και ο κατάλογος θανόντων, IG XII.8 Suppl. 337, όπου τα 
ονόματα αναγράφονται κατά φυλές σε αττικό αλφάβητο. Ο Shapiro (1991, 655) αναφέρει και 
την μυθική μάχη μεταξύ Αθηναίων και Αμαζόνων που διαβάζουμε στον Πλούταρχο, της 
οποίας οι νεκροί Αθηναίοι ετάφησαν έξω από τις Πειραϊκές Πύλες. 
50 Clairmont 1983, 9. Βλ. και Czech-Schneider 1994, 10. Pritchett 1985, 112-113. 
51 van Wees 2006, 132-3. 
52 Low 2006, 85 και 93. 
53 Vaughn 1991, 42.  
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ΣΑ ΣΑΔΙΑ ΣΗ ΣΑΥΗ 

Η πρακτική της ταφής ενός νεκρού περιελάμβανε τρία βασικά στάδια: 

την πρόθεση, την εκφορά και τον ενταφιασμό.54 Η πλήρης αυτή μορφή ταφής 

είναι ήδη διαμορφωμένη στον μηρο, όπως φαίνεται από την περιγραφή της 

ταφής του Πατρόκλου στην Ιλιάδα.55 Η τέλεση της ταφής δημοσίᾳ, ο επιτάφιος 

λόγος, οι επιτάφιοι αγώνες και η ανέγερση κοινού μνημείου συμπληρώνουν 

το τελετουργικό που αφορά στις ταφές των πεσόντων. 

 

Η αναίρεση των νεκρών και η ταφική νομοθεσία 

Σο δικαίωμα των πεσόντων στην ταφή και η υποχρέωση της αναίρεσής 

τους μετά την μάχη είχαν πολύ μεγάλη σημασία. Η αρχαιότητα του εθίμου 

της υπόσπονδης αναίρεσης56 αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αποδίδεται 

είτε στον Θησέα είτε στον Ηρακλή (Πλούτ., Θησέας 29.4. Αιλιανός, Ποικίλη 

ιστορία 12.27).  

Μια από τις πιο γνωστές παραστάσεις αναίρεσης νεκρού βλέπουμε στις 

λαβές του αγγείου François όπου οι μορφές επιγράφονται (Αίας, Αχιλλέας) με 

σαφή την επιρροή του έπους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εσωτερικό 

μιας μελανόμορφης κύλικας του Ζ. του Κυνηγιού των μέσων του 6ου αιώνα 

π.Φ. που εικονίζει δορυφόρους πολεμιστές να μεταφέρουν νεκρούς 

συντρόφους τους (εικ. 38).57  

                                                 
54 Ο Bérard (1984, 99-101, εικ. 142-147) παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εικονογραφία, με 
αφορμή τη συμμετοχή των γυναικών, από τον θρήνο και την πρόθεση έως την εκφορά και τις 
προσφορές στον τάφο.  
55 Garland 2001, 21 κ.εξ. Για αναλυτική συζήτηση σχετικά με τα ταφικά έθιμα του 8ου αι. π.Φ. 
όπως διακρίνονται στα έπη βλ. Andronikos 1968 και Sourvinou-Inwood 1983. Για μια 
σύνοψη σχετικά με τα στοιχεία που συνιστούν το «ομηρικό» γέρας θανόντων βλ. Walter –
Καρύδη 1995, 159-160.  
56 Pritchett 1985, 97-8. Σο αίτημα για την αναίρεση των νεκρών από τον έναν στρατό στον 
άλλο δήλωνε την αποδοχή της ήττας, βλ. van Wees 2004, 136. Η Vaughn (1991, 40-1) θεωρεί 
ότι η αναγνώριση και αναίρεση των νεκρών λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της 
οπλιτικής και πολιτικής υπόστασης του άνδρα και επί πλέον ως κίνητρο για τους οπλίτες. Για 
την εξέλιξη της μάχης και της ιδεολογίας των οπλιτών βλ. Krentz 2002. 
57 Βερολίνο 3404, CVA IV, 52-53 πίν. 183. ύμφωνα με τους Kurtz και Boardman (1994, 149 
εικ. 42) το αγγείο αποδίδει σκηνή αναίρεσης νεκρών παρτιατών και μεταφοράς τους στην 
πατρίδα και το ίδιο πιστεύει και ο Robertson (1983, 90). Ο Pritchett (1985, 104) θεωρεί ότι ο 
αγγειογράφος αποδίδει πράγματι τη μεταφορά, όχι όμως στην πατρίδα αλλά στον χώρο της 
ταφής. 
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Η υποχρέωση των συμμάχων να θάψουν όλους τους νεκρούς 

αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στον όρκο που διασώζεται σε μαρμάρινη στήλη 

του 4ου αι. π.Φ. από τις Αχαρνές και που οι περισσότεροι μελετητές θεωρούν 

ότι είναι αυτός που έδωσαν οι σύμμαχοι πριν την μάχη των Πλαταιών το 479 

π.Φ.58 

Παράλληλα, στις αρχαίες πηγές υπάρχει ιδιαίτερη μνεία στις 

περιπτώσεις πεσόντων που δεν θάβονται, καθώς συνιστούν εξαιρέσεις και 

πράξη που αντίκειται στα ταφικά έθιμα.59 Γνωρίζουμε επίσης ότι οι στρατηγοί 

των εκστρατειών της Ιωνίας υπέστησαν δίκη που στηρίχθηκε στην αδυναμία 

τους να συλλέξουν τους νεκρούς.60 Ο Αντιφών, στρατηγός των Αθηναίων στη 

ναυμαχία των Αργινουσών το 406 π.Φ., που δεν συνέλεξε τους ναυαγούς 

πετάχτηκε άταφος έξω από τα σύνορα της πόλης (Πλούτ. Βίοι δέκα ρητόρων 

833A), ενώ κατακραυγή και μομφή επιφυλάσσουν οι πηγές στο πρόσωπο του 

Λύσανδρου, στρατηγού των παρτιατών που σφαγίασε τους αιχμαλώτους 

στρατιώτες και αρνήθηκε την ταφή στους νεκρούς Αθηναίους μετά την μάχη 

στους Αιγός Ποταμούς (405 π.Φ.) (Ξεν. Ελληνικά 2.9. Διόδ. ικ. 13.106,7-10. 

Πλούτ. Λύσανδρος 13.1-5). 61 

Γνωρίζουμε την ύπαρξη νομοθεσιών σύμφωνα με τις οποίες 

καθορίζονταν όλες οι λεπτομέρειες του ταφικού τελετουργικού αλλά και 

ποινές για όποιον τις παρέβαινε.62 Μεταξύ άλλων, για την Αθήνα τη 

                                                 
58 Ο Tod (1948, 303-307 αρ. 204) θεωρεί ότι η επιγραφή θα ήταν στημένη στο ιερό του Άρη στις 
Αχαρνές. ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙΙ) 23-24. Ο όρκος διασώζεται από τον Λυκούργο (Κατά Λεωκράτους, 81) 
και τον Διόδωρο (11.29,2-3). Ο Pritchett (1985, 116-7) καταλήγει ότι μολονότι το κείμενο 
σώζεται από πηγές και δεν είναι το αυθεντικό δεν μπορεί να αγνοηθεί η παραδοχή τριών 
διαφορετικών πηγών για την ταφή των πεσόντων στο πεδίο της μάχης.  
59 Pritchett 1985, 235-41. Vaughn 1991, 44-5. 
60 Για την αντίθετη άποψη βλ. Pritchett 1985, 235-41, ο οποίος θεωρεί ότι η δίκη των 
Αθηναίων στρατηγών δεν έγινε γιατί δεν περισυνέλεξαν τα πτώματα αλλά κυρίως γιατί δεν 
βοήθησαν τους επιζώντες των βυθιζόμενων τριήρων. Η αναγνώριση των νεκρών γινόταν από 
τους συμπολεμιστές τους και, από την αρχαϊκή εποχή και εξής, βάσει των καταλόγων που 
είχαν οι αξιωματούχοι του στρατεύματος, π.χ. για τους Αθηναίους οι ταξίαρχοι, βλ. Vaughn 
1991, 46, η οποία αναφέρεται αναλυτικά στις δυσκολίες περισυλλογής και αναγνώρισης των 
νεκρών οπλιτών. 
61 Bremmer 1983, 90. Βλ. και Pritchett 1985, 238-9. 
62 Βλ. σχετικά Kurtz και Boardman 1994, 189 κ.εξ. Garland 1989. Humphreys 1980, 99. Alexiou 
2002, 14 κ.εξ. Garland 2005, 123.  
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νομοθεσία του όλωνα63 (αρχές 6ου αι. π.Φ.) και του Δημητρίου του Υαληρέα 

(317/6 π.Φ.)64, για τους Δελφούς τον κανονισμό που επιβλήθηκε από τη 

φρατρία των Λαβυαδών (γύρω στο 400 π.Φ.)65, για την Κέα την πολύ πρώιμη 

νομοθεσία της Ιουλίδος, μίας από τις τέσσερις πόλεις της ενδοχώρας του 

νησιού (β΄ μισό 5ου αι. π.Φ.)66 και για την πάρτη τους νόμους του Λυκούργου 

που στα τέλη του 7ου αιώνα π.Φ. θεσμοθετεί και την λατρεία των εθνικών 

ηρώων67.   

Μολονότι δεν υπήρχε ειδική νομοθεσία που να καθορίζει τις 

λεπτομέρειες για τις ταφές πεσόντων, ο Διογένης ο Λαέρτιος (Βιβλίο Α, Σόλων, 

55) σημειώνει ότι εξαιρούνται από όλους τους περιορισμούς που ισχύουν για 

τις υπόλοιπες ταφές. ε γενικές γραμμές το τελετουργικό των ταφών των 

πεσόντων παρουσιάζει ομοιότητες με τις ταφές των «κοινών» νεκρών αλλά 

και πολύ σημαντικές διαφορές.  

 

Η προετοιμασία του νεκρού και η πρόθεση 

Οι σοροί των νεκρών του πολέμου είχαν διαφορετική αντιμετώπιση 

από των υπόλοιπων νεκρών καθώς το σώμα έπρεπε να πλυθεί με ιδιαίτερη 

                                                 
63 Η σολώνεια νομοθεσία σχετικά με τα ταφικά έθιμα (αρχές 6ου αι. π.Φ.) είναι η πρωιμότερη 
όσων γνωρίσουμε και αναφέρεται από τον Δημοσθένη, τον Κικέρωνα και τον Πλούταρχο. 
Θεωρείται ότι επηρεάστηκε από την αντίστοιχη του Επιμενίδη για την Υαιστό, βλ. Garland 
1989, 3. Alexiou 2002, 15. 
64 Ο Nilsson (1993, 262-3 και 265-6) κάνει εκτενή αναφορά στην προσπάθεια 
εκδημοκρατισμού των ταφικών εθίμων από τον όλωνα και αργότερα τον Δημήτριο τον 
Υαληρέα που κατόρθωσαν να περιορίσουν τις εκδηλώσεις λατρείας μόνο στους τάφους των 
ηρώων της πόλης. Και ο Garland (1989, 15) θεωρεί ότι η ύπαρξη νομοθεσιών και κανόνων για 
τα ταφικά έθιμα δηλώνει την πρόθεση των δημοκρατικών θεσμών να επιβληθούν και τονίζει 
την έλλειψη επαρκών και συγκεκριμένων γνώσεων για τις διαφορές μεταξύ των ιδιωτικών 
και δημόσιων ταφών. Ο Parker (1983, 36) πιστεύει ότι ο όλων προσπαθεί να αποτρέψει την 
επίδειξη πλούτου των αριστοκρατών επιβάλλοντας την εκφορά του νεκρού πριν την ανατολή 
του ήλιου, ενώ ο Ιουλιανός που 1000 χρόνια αργότερα επιβάλλει τον ίδιο περιορισμό στοχεύει 
στην αποφυγή του μιάσματος. Η Humphreys (1980, 121) δίνει και μια άλλη ερμηνεία 
θεωρώντας ότι ο Δημήτριος, πέραν του ότι ακολούθησε το παράδειγμα του όλωνα σχετικά 
με την ταφική νομοθεσία, ως φιλόσοφος που ήταν είχε μια διαφορετική άποψη για τη 
σημασία των πρακτικών ζητημάτων της ταφής. 
65 Αυτός επέβαλε η πομπή προς το νεκροταφείο να είναι σιωπηλή και απαγόρευε τον θρήνο 
για άλλους νεκρούς τη μέρα της ταφής. 
66 Η νομοθεσία αυτή καθόριζε αυστηρά τις ποσότητες των προσφορών στον τάφο, το ένδυμα 
του νεκρού και τις λεπτομέρειες της συμμετοχής των γυναικών. 
67 Rohde 1998, 116. 
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προσοχή λόγω των τραυμάτων.68 Σο λουτρό του νεκρού γινόταν υπό 

κανονικές συνθήκες από τις γυναίκες του οίκου69, θα πρέπει ωστόσο να 

υποθέσουμε ότι στις περιπτώσεις των πεσόντων μια πρώτη φροντίδα θα είχε 

ήδη δοθεί από τους συμπολεμιστές στην περίπτωση που η σορός επρόκειτο να 

μεταφερθεί στην πατρίδα και αναμφίβολα στην περίπτωση που ο νεκρός 

καιγόταν ή ενταφιαζόταν στο πεδίο της μάχης.  

Η Hardwick υποστηρίζει ότι η μεταφορά των οστών στην πατρίδα 

αφήνει έξω από τη διαδικασία της ταφής το λουτρό του νεκρού από τις 

γυναίκες του οίκου καθώς και όλες τις διαδικασίες και τα έθιμα της πρόθεσης 

στον οίκο.70 Ο Parker σημειώνει ότι οι πεσόντες δεν μίαιναν τους νεκρούς 

συμπολεμιστές και φέρνει το παράδειγμα του Ξενοφώντα ο οποίος την 

επομένη της καύσης των συμπολεμιστών του θυσιάζει στους θεούς. 

υμπληρώνει, δε, ότι η απουσία μιάσματος μπορεί να ερμηνευθεί είτε ως 

πρακτική λύση ή ως συγκεκριμένη ιδεολογία όπως η ταφή εντός των τειχών 

προγόνων ή ιδρυτών.71 Ο Albinus  γράφει ότι οι σοροί των πολεμιστών ή των 

οικιστών αντιμετωπίζονται όχι ως εστία μιάσματος αλλά ερμηνεύονται ως 

«„pure‟ objects of collective memory» και για το λόγο αυτό επιτρέπεται η ταφή 

τους ενός των τειχών.72 Ο Pritchett συμφωνεί με τους Kurtz και Boardman ότι 

η επιλογή ανάμεσα σε καύση ή ενταφιασμό ήταν ζήτημα της οικογένειας ή 

προσωπικής προτίμησης και θεωρεί ότι οι απόψεις περί ψυχής δε φαίνεται να 

                                                 
68 Οι νεκροί των μαχών, μολονότι ορισμένοι ήταν νεαρής ηλικίας, δεν ανήκαν στην 

κατηγορία των ἀώρων, δηλαδή αυτών που χάθηκαν πρόωρα, Garland 2001, 77. 
69 Kurtz και Boardman 1994, 134. Garland 2001, 24. Garland 2005, 73. Απεικόνιση περιποίησης 
νεκρού από γυναίκες πριν την πρόθεση βλέπουμε στην μελανόμορφη πυξίδα του Εθνικού 
Αρχαιολογικού μουσείου με αρ.ευρ. 437. Η Loraux (2002, 258-62) αναφέρει ότι ο ωκράτης 
στον Φαίδωνα προσπαθεί να αποδείξει τη ματαιότητα των νεκρώσιμων τελετουργιών, όπως το 
κόψιμο της κόμης, αντιπαραθέτοντας ως μόνη αξιόλογη τη χρήση του λόγου, που σχετίζεται 
με την αθανασία της ψυχής. Για τον φιλόσοφο, η ψυχή δεν χρειάζεται εξωτερική βοήθεια για 
να βρει το δρόμο της για τον Άδη, και οι τελετές είναι άνευ σημασίας εφόσον η ψυχή έχει 
αποχωρήσει από το σώμα. Η Loraux θεωρεί ότι ο ωκράτης προχωρεί μέσω της 
προετοιμασίας του πριν την πόση του κώνειου σε μια ανατροπή του καθιερωμένου 
τελετουργικού. Ένας από τους προφανείς, κατά την ίδια, στόχους του, είναι η στέρηση του 
ρόλου των γυναικών στην τελετουργία, εφόσον λούζεται μόνος του, τα μάτια και το στόμα 
του τα κλείνει ο Κρίτωνας, ο οποίος αντί κάποιου μέλους της οικογένειας αναλαμβάνει και τα 
της κηδείας. Βλ. επίσης το σχετικό υποκεφάλαιο Philosophy replaces funeral ritual στο Edmonds 
2004, 180-183. 
70

 Hardwick 1993, 157. 
71

 Parker 1983, 42-43. 
72

 Albinus 2000, 65. 



 60 

παίζουν ρόλο σε αυτό. υμπληρώνει ότι δεν πρέπει να αναζητούμε 

ιδεολογικές εξηγήσεις για τις καύσεις των πεσόντων Αθηναίων, καθώς αυτή η 

λύση θα ήταν η ενδεδειγμένη εφόσον η ταφή όλων των νεκρών όλων των 

μαχών θα γινόταν το χειμώνα μετά το τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων. Επί 

πλέον, αν επιθυμούσαν την μεταφορά των νεκρών στην πατρίδα, η καύση 

ήταν η μόνη πρακτική λύση.73 Για τον Snodgrass η υιοθέτηση της καύσης 

έγινε πρώτα σε περιοχές εκτός Αττικής, όπως η Νάξος και η Κρήτη, 

πιθανότατα ήδη από την ΕτΦ.74 

Μετά το λουτρό, έντυναν και στόλιζαν τον νεκρό για να εκτεθεί σε 

πρόθεση. ύμφωνα με τους νόμους του Λυκούργου (Πλούτ. Λυκούργος, 27), οι 

παρτιάτες δεν στόλιζαν τους νεκρούς, τους έντυναν μόνο με τη λεγόμενη 

φοινίκη, ένα απλό στρατιωτικό ένδυμα κόκκινου χρώματος, και τους έραιναν 

με φύλλα ελιάς.75 Η πρόθεση έδινε τη δυνατότητα σε συγγενείς και οικείους του 

νεκρού να επισκεφθούν το σπίτι και να θρηνήσουν.76 την περίπτωση ωστόσο 

των Αθηναίων πεσόντων η πρόθεση δεν γινόταν στην οικία του κάθε νεκρού, 

αλλά, σύμφωνα με την περιγραφή του Θουκυδίδη, τα οστά ή η τέφρα των 

πεσόντων έμεναν τρεις ημέρες κάτω από μια σκηνή (ίσως μια ξύλινη 

κατασκευή) που στηνόταν ειδικά για το λόγο αυτό77 πιθανότατα στην Αγορά, 

                                                 
73

 Pritchett 1985, 252-4. 
74

 Snodgrass 2000, 189. 
75 Βλ. Garland 1989, 13 και Garland 2001, 25. Kurtz και Boardman 1994, 170. Alexiou 2002, 17. 
«Αυστηρά γηγενές ελληνικό έθιμο» χαρακτηρίζει ο Rohde (1998, 160) αυτού του είδους την 
ταφή χωρίς φέρετρο, πάνω σε φύλλα. 
76 ύμφωνα με τον Πλάτωνα (Νόμοι 958-959) η πρόθεση θα έπρεπε να διαρκεί τόσο διάστημα 
όσο ήταν απαραίτητο για την επιβεβαίωση του θανάτου και η εκφορά θα έπρεπε να ξεκινά 
την τρίτη ημέρα, βλ. Garland 1989, 7. Ο νεκρός κατά την πρόθεση τοποθετούνταν στην κλίνη 
με τα πόδια προς την είσοδο του σπιτιού, Kurtz και Boardman 1994, 135. Garland 2001, 24. 
Για τις πρώιμες παραστάσεις πρόθεσης, αυτές της Γ περιόδου, και τις ερμηνείες τους βλ. το 
σχετικό κεφάλαιο στη μελέτη της Ahlberg 1971. 
77 Pritchett 1985, 103. Η πρόθεση σύμφωνα με τα αθηναϊκά έθιμα διαρκούσε κανονικά μία 
ημέρα. Η απόφαση του όλωνα να γίνεται εντός του οίκου σημαίνει ότι πιθανότατα η 
συνήθεια που επικρατούσε έως τότε ήταν να γίνεται στον χώρο εκτός αυτής, Garland 2001, 27. 
Για τους Kurtz και Boardman (1994, 135) ο περιορισμός εντός της οικίας αποθάρρυνε τις 
επιδείξεις οδύνης. Βλ. και Garland 2001, 90. Για την Loraux (1984, 28) η πρόθεση των καμένων 
οστών ωραιοποιεί το νεκρό σώμα και ταυτόχρονα δημιουργεί μια συναισθηματική απόσταση 
για τους οικείους καθώς δεν βλέπουν το αγαπημένο τους πρόσωπο για να καταλήξει ότι 
«αυτό που εκτίθεται τελικά είναι μια ιδέα: στη θέση του ωραίου νεκρού έχουμε την ιδέα του 
ωραίου θανάτου». 
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σύμφωνα με τον Clairmont, ή μπροστά από το Δίπυλο, σύμφωνα με τον 

Stupperich.78  

Ο θρήνος συνιστά ένα σημαντικό στοιχείο του δημόσιου ταφικού 

τελετουργικού των πεσόντων, όπου θρηνεί συνολικά η πόλη και όχι μόνον τα 

μέλη της οικογένειας και οι φίλοι του νεκρού. Ο Λυσίας (Επιτάφιος τοις 

Κορινθίων βοηθοίς, 81) προτρέπει τους παρισταμένους να θρηνήσουν τους 

νεκρούς, τιμώντας έτσι τα αρχαία έθιμα και τον πάτριο νόμο, ενώ η ίδια 

προτροπή γίνεται στον Μενέξενο του Πλάτωνα (249c) και στον Επιτάφιο του 

Θουκυδίδη (Β.46,1).79  

Η μαρμάρινη ενεπίγραφη στήλη 1032 από την Θάσο που 

χρονολογείται στα τέλη του 5ου ή τις αρχές του 4ου αι. π.Φ. (εικ. 39), 

υπαγορεύει πως ο θρήνος για τους πεσόντες πρέπει να διαρκεί έως πέντε 

ημέρες, ενώ από τον Πλούταρχο (Λυκούργος, 27) μαθαίνουμε ότι ο θρήνος στη 

πάρτη διαρκεί 11 ημέρες και όλες οι τελετουργίες τελειώνουν την 12η με 

επίκληση στη Δήμητρα80.  

Για τον Shapiro, εκτός από την άρση του περιορισμού του θρήνου, οι 

δημόσιες ταφές είχαν και αρκετές άλλες επιδράσεις στην έως τότε ταφική 

τελετουργία. Εξαφανίζονται οι επιτύμβιοι Κούροι αλλά και οι στήλες για 60 

χρόνια, οι πίνακες με θεματολογία θρήνου, οι λουτροφόροι με ανάλογη 

θεματολογία -οι οποίες πλέον χρησιμοποιούνται μόνον ως σήματα σε νεκρούς 

που πέθαιναν ανύπαντροι- και εμφανίζονται οι λευκές λήκυθοι, οι οποίες 

                                                 
78

 Clairmont 1983, 35 κ.εξ. Shapiro 1991, 646. Stupperich 1977, 32. 
79

 Βλ. Shapiro 1991, 629, ο οποίος τονίζει ότι η εικονογραφία του θρήνου στην αθηναϊκή 
αγγειογραφία είναι αδιάσπαστη από την ΤΓ περίοδο έως τα χρόνια του Πελοποννησιακού 
πολέμου. 
80 Pouilloux 1954, αρ. 141, 371-380. Αναφέρει επί πλέον ότι οι πατέρες και τα παιδιά τους θα 
τιμώνται και όταν ενηλικιωθούν, τα μεν αρσενικά παιδιά θα παίρνουν από τους 
πολέμαρχους οπλισμό αξίας τριών μνών ενώ η πρόβλεψη για τα κορίτσια, που πιθανότατα 
αφορά χρήματα ως προίκα, δεν σώζεται πλήρως στο κείμενο, βλ. Sokolowski 1962, 122-3, αρ. 
64. Αναφορά στην φροντίδα των παιδιών και των γονέων των πεσόντων διά νόμου από την 
πολιτεία των Αθηνών γίνεται στον Μενέξενο του Πλάτωνα (243d). Ο Raaflaub (2007, 114-5) 
θεωρεί ότι οικονομική ενίσχυση προβλέπεται μόνο για τα άρρενα τέκνα των πεσόντων 
Αθηναίων πολιτών, τα οποία και θα υπηρετούσαν αργότερα στον στρατό της Αθήνας. Michel 
1964, 63. Βλ. και Kurtz και Boardman 1994, 170-1. Βλ. και Robertson 1983, 89, ο οποίος θεωρεί 
ότι η επιγραφή αυτή συνιστά ένα ακόμη επιχείρημα ότι οι πόλεις μετέφεραν για ταφή τους 
νεκρούς τους στην πατρίδα. Βλ. και Pritchett 1985, 105-6. 
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μάλιστα θεωρεί ότι δηλώνουν ακριβώς την αντίδραση “ιδιωτικοποίησης” των 

ιδιωτικών ταφών σε σχέση με τις δημόσιες.81 

 

Η εκφορά 

Η εκφορά, δηλαδή η πομπή προς το νεκροταφείο, σύμφωνα με τα 

αθηναϊκά έθιμα τουλάχιστον από τον 6ο αιώνα π.Φ. και μετά, ξεκινούσε πριν 

την ανατολή ώστε να βρίσκεται έξω από την πόλη όταν ανέτειλε ο ήλιος, και 

δεν γνωρίζουμε εάν στις δημόσιες ταφές πεσόντων γινόταν εξαίρεση στον 

κανόνα αυτό.82 Οι σοροί μεταφέρονταν με άμαξες στον χώρο της ταφής και η 

κηδεία οργανωνόταν από την πόλη με βάση τη φυλή στην οποία ανήκε ο κάθε 

νεκρός.83 Ο Σραυλός τοποθετεί στα βόρεια του Διπύλου τις λεγόμενες Ήριες 

πύλες από τις οποίες εξέρχονταν οι πομπές προς το νεκροταφείο.84 Θα πρέπει, 

ωστόσο, να υποθέσουμε ότι η εκφορά των πεσόντων, όπως περιγράφεται από 

τον Θουκυδίδη, θα περνούσε από τις κύριες οδούς και θα εξερχόταν από το 

Δίπυλο (βλ. εικ. 34). ε αυτό συνηγορεί και η διαπίστωση του Σραυλού ότι οι 

περισσότεροι δρόμοι της πόλης ήταν στενοί, με πλάτος μικρότερο των 2μ., 

γεγονός που δεν θα επέτρεπε τη διέλευση άμαξας, ενώ θα δυσκόλευε και την 

πομπή που θα ακολουθούσε την εκφορά.85 

ύμφωνα και πάλι με τον Θουκυδίδη (Β.34,1), η εκφορά των Αθηναίων 

πεσόντων γινόταν σε δέκα κυπαρισσένιες λάρνακες, μια για κάθε φυλή, 

καθώς και μία κενή κλίνη για όσους νεκρούς δεν βρέθηκαν, που 

μεταφέρονταν με άμαξα.86 Ο Δημοσθένης (Κατά Μακάρτατου 67.7-63.3) 

αναφέρει ότι για την εκφορά ενός νεκρού, υπήρχε περιορισμός στη 

                                                 
81 Shapiro 1991, 646 κ.εξ. 
82 Kurtz και Boardman 1994, 135. Garland 1989, 8.  
83 Garland 2001, 90. 
84 Σραυλός 1993, 52 (51, εικ. 20). Ο Παπαχατζής (1992, 150 σημ. 1 και 383, σημ. 1) αναφέρει ότι 

οι Ηρίαι Πύλαι ονομάστηκαν έτσι ακριβώς λόγω της χρήσης τους, καθώς ἠρίον σημαίνει τάφος. 
Οι Kurtz και Boardman (1994, 89) σημειώνουν ότι η ονομασία οφείλεται σε σχετική έμμεση 
αναφορά του Θεόφραστου (Χαρακτήρες XIV 13). Για την θέση της πύλης αυτής στον άξονα της 
σημερινής οδού Λεωκορίου, βλ. Σσιριγώτη-Δρακωτού 2000, 92-3. Σο Δίπυλον ονομαζόταν έως 
το τέλος του 4ου αι. π.Φ. Θριάσια(-αι) Πύλη(-αι), βλ. Knigge 1990, 10. 
85 Σραυλός 1993, 70. 
86 Λόγω του φθαρτού τους υλικού οι ξύλινες κλίνες και τα φέρετρα είναι σπάνιο εύρημα. 
Σμήματα ξύλινου φέρετρου πολύ καλά διατηρημένου, έχουν εντοπιστεί σε τάφο του 4ου αι. 
π.Φ. στο Αιγάλεω και εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά (αρ.ευρ. 8099). 
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συμμετοχή των γυναικών στους άμεσους συγγενείς για τρεις γενιές (έως 

δεύτερα εξαδέλφια) ή όριο ηλικίας πάνω από τα 65 χρόνια.87 Αντίθετα, στην 

περίπτωση των πεσόντων, δικαίωμα συμμετοχής στο θρήνο και την εκφορά 

είχαν όλοι οι άνδρες που επιθυμούσαν και όλες οι γυναίκες του οίκου με 

μοναδικό περιορισμό ότι ο θρήνος τους θα έπρεπε να περιοριστεί μόνο στο 

μνήμα (Θουκ. Β.34,4).88  

 

Σα κτερίσματα 

πως είδαμε, στους μυκηναϊκούς χρόνους οι πολεμιστές θάβονταν με 

τον οπλισμό τους, συνήθεια που εγκαταλείπεται μετά τον 7ο αιώνα π.Φ.89 

ύμφωνα με την περιγραφή του Θουκυδίδη (Β.34,1), κατά την πρόθεση των 

πεσόντων οι συγγενείς μπορούσαν να προσέλθουν και να προσφέρουν στον 

δικό τους νεκρό ό,τι επιθυμούσαν. την πάρτη, από την άλλη πλευρά, δεν 

επιτρέπονταν καθόλου οι ταφικές προσφορές, όπως μας πληροφορεί ο 

Πλούταρχος (Λυκούργος, 27).90 Αν κρίνουμε, ωστόσο, από τα ευρήματα των 

ανασκαμμένων έως σήμερα πολυανδρείων, τα κτερίσματα που συνοδεύουν 

τους πεσόντες, από την αρχαϊκή εποχή και εξής, φαίνεται ότι περιορίζονταν 

σε πήλινα αγγεία, συνήθως ληκύθους, ενώ τα μετάλλινα κτερίσματα είναι 

σπάνια. 

 

Ο επιτάφιος λόγος 

Η εκφώνηση επιτάφιου λόγου ήταν μια ακόμη ξεχωριστή τιμή για τους 

πεσόντες που ο Stupperich δικαίως ονομάζει “Höhenpunkt” των 

τελετουργιών.91 Σο πλέον γνωστό παράδειγμα είναι ο επιτάφιος που 

                                                 
87 Rohde 1998, 159. Kurtz και Boardman 1994, 134. Garland 1989, 3.  
88 ύμφωνα με τη σολώνεια νομοθεσία, κατά την ταφή των κοινών νεκρών, οι γυναίκες 
απαγορευόταν να φορούν πάνω από τρία ιμάτια και να σκίζουν τα μάγουλά τους σε ένδειξη 
οδύνης, βλ. Garland 1989. 
89 ύμφωνα με τον Coldstream (1997, 449) η ανάθεση μετάλλινων αντικειμένων περνά από 
τους τάφους στα ιερά σταδιακά μετά το 800 π.Φ. Οι τοπικές κοινωνίες αναπτύσσουν το 
αίσθημα της κοινότητας που εκφράζεται και με την ανάθεση στην τοπική θεότητα ενώ ο 
πανελλήνιος χαρακτήρας ορισμένων ιερών ασκεί ενωτική επίδραση σε μια περίοδο με 
εχθροπραξίες μεταξύ γειτονικών περιοχών.  
90 Kurtz και Boardman 1994, 170. 
91 Βλ. Stupperich 1977, 33-53 για ανάλυση των γνωστών επιτάφιων λόγων. Επίσης Ziolkowski 
1981 και το κεφάλαιο The Epitaphios Logos and mourning in the Athenian polis στο Derderian 
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εκφώνησε ο Περικλής το 431 π.Φ. και παραθέτει ο Θουκυδίδης (Β.35-46), ενώ 

σώζονται άλλοι πέντε τέτοιοι λόγοι: ο ᾿Επιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς που 

εκφώνησε ο Λυσίας ανάμεσα στα 395 και 386 π.Φ., ο Επιτάφιος που αποδίδεται 

στον Δημοσθένη για τους νεκρούς της Φαιρώνειας (338 π.Φ.), ένας στον 

Γοργία που σώζεται αποσπασματικά και με αμφίβολη χρονολογία, ένας στον 

Τπερείδη για τους νεκρούς του Λαμιακού πολέμου (322 π.Φ.), καθώς και ο 

επιτάφιος του Πλάτωνα που «αφηγείται» ο ωκράτης στον Μενέξενο.92 Ο 

Πλάτων μάς δίνει συνοπτικά τα βασικά στοιχεία που περιέχει ένας επιτάφιος 

στην αρχή του Μενέξενου (234c-235b), δηλαδή ο έπαινος των πεσόντων, το 

εγκώμιο της πόλης, των προγόνων και των ζώντων.93 

ύμφωνα με την Humphreys η εκφώνηση λόγου προφανώς υπήρχε 

από πολύ παλαιά και πιθανότατα γινόταν από τους διοικητές του στρατού, 

γεγονός που όπως πιστεύει οδήγησε και στην υποχρέωση του πολέμαρχου 

στην Αθήνα να τελεί την ετήσια τελετή προς τιμήν των νεκρών του πολέμου 

στον Κεραμεικό.94 Από τον Πλάτωνα (Μενέξενος 234b) μαθαίνουμε ότι η 

βουλή ήταν αυτή που αποφάσιζε ποιος θα εκφωνούσε τον επιτάφιο λόγο ενώ 

ο Λυσίας (Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς, 1) αναφέρει ότι η πόλη δίνει μικρό 

                                                                                                                                            
2001, 161 κ.εξ. Κορύφωση της ταφικής τελετουργίας θεωρεί και ο Wickkiser (1999, 65) τον 
επιτάφιο λόγο. Για τον Nilsson (1993, 263-4), με εξαίρεση τους νεκρούς των περσικών 
πολέμων, όλοι οι άλλοι νεκροί των πολέμων απολάμβαναν κάποιες ξεχωριστές τιμές, με 
αποκορύφωμα τον επικήδειο λόγο, ωστόσο δεν λατρεύονταν ως ήρωες. Ο ταϊνχάουερ (2005, 

26) σημειώνει: «Η εξιδανίκευση του θανάτου ἐν πολέμωι αποτελεί συγχρόνως στον Συρταίο 

όπως και στους επιτάφιους των πεσόντων, την εξιδανίκευση του οπλίτη αλλά και της ίδιας της 
πόλης». Βλ. και Loraux 1982, ιδ. 31 κ.εξ. για την συζήτηση σχετικά με τον «καλό θάνατο» του 
Αθηναίου οπλίτη. Η Steiner (1999, 389) πιστεύει ότι πολλά από τα στοιχεία του επιτάφιου του 
Θουκυδίδη είναι δάνεια από το επίγραμμα του ιμωνίδη (fr. 531) για τους νεκρούς των 
Θερμοπυλών. 
92 Οι επιτάφιοι λόγοι ανήκουν στην κατηγορία των επιδεικτικών. Ο επιτάφιος λόγος 
Μενέξενος (γράφεται στην δεκαετία του 380 π.Φ.) που παραδίδεται από τον Πλάτωνα σε 
μορφή διαλόγου μεταξύ του ωκράτη και του νεαρού μαθητή του, αποδίδεται στην Ασπασία 
που υποτίθεται ότι θα τον εκφωνούσε στην ταφή των πεσόντων του Κορινθιακού πολέμου. 
Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι τόσο η Ασπασία όσο και ο ωκράτης είχαν ήδη πεθάνει πριν από τον 
πόλεμο αυτόν και ο λόγος εκφωνήθηκε στην πραγματικότητα από τον Λυσία. Η Loraux 
(2002, 266-9) τονίζει ότι πρόκειται για παρωδία των επιτάφιων λόγων και σημειώνει ότι ο 
Πλάτωνας προτάσσει έναντι της ανδρείας των επιτάφιων λόγων, στην οποία ωθούνται όλοι 
από τον φόβο, την ανδρεία του φιλοσόφου που είναι ο εξαγνισμός.  
93 Ο Bosworth (2010, 1) τονίζει ότι τα ιστορικά γεγονότα έχουν μικρότερη σημασία από την 
εξύψωση των πεσόντων και ο Θουκυδίδης στον επιτάφιο του Περικλή χρησιμοποιεί αυτή την 
εξύψωση για να μιλήσει για τον πατριωτισμό και την πολιτική της πόλης. 
94 Humphreys 1980, 102. 
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περιθώριο στον ομιλητή να προετοιμάσει τον λόγο του, θεωρώντας ότι με τον 

τρόπο αυτό θα είναι περιορισμένη η έκτασή του. 

Ο Ziolkowski τοποθετεί την δημιουργία και ένταξη του επιτάφιου 

λόγου στο ταφικό τελετουργικό της Αθήνας μεταξύ του 479 π.Φ. (μάχη των 

Πλαταιών) και 465/4 π.Φ. (μάχη του Δραβήσκου).95 Ο Jacoby θεωρεί ότι ο 

πρώτος επιτάφιος εκφωνήθηκε για τους πεσόντες του Δραβήσκου, ενώ ο 

Stupperich σημειώνει ότι ο πρώτος για τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε με 

ασφάλεια είναι ο λόγος που εκφώνησε ο Περικλής το 440/39 π.Φ. για τους 

πεσόντες στον πόλεμο εναντίον της άμου.96 

Ο Wickkiser μελετώντας τον Μενέξενο διατυπώνει την άποψη ότι οι 

επιτάφιοι λόγοι είναι στενά συνδεδεμένοι με το γεγονός για το οποίο 

γράφονται.97 Ο ωκράτης ξεκινά τον λόγο με τη λέξη έργον, λέξη που για τον 

Wickkiser έχει διπλή σημασία: ερμηνεύεται και ως το έργο των νεκρών στη 

μάχη και ως το έργο των ζώντων κατά την απόδοση των νενομισμένων τιμών 

και αντιπαραβάλλει το έργον με τον λόγο, σημειώνοντας ότι ο λόγος είναι 

αυτός που θα κρατήσει στην αθανασία το έργο των νεκρών, αφού είναι το 

μέσον που θα δημιουργήσει μνήμες στο ακροατήριο.98 Οι απόψεις της 

Derderian δεν απέχουν πολύ, τονίζει ωστόσο την μεγαλύτερη σημασία του 

επιτάφιου λόγου έναντι του επιγράμματος και του θρήνου, θεωρώντας ότι 

λειτουργεί ως σημείο αναφοράς του κοινού, δημόσιου ταφικού 

τελετουργικού.99 

Οι Bennett και Tyrrell τονίζουν ότι οι επιτάφιοι λόγοι 

χρησιμοποιούνται από την πόλη της Αθήνας για προπαγανδιστικούς λόγους. 

Η επαναλαμβανόμενη χρήση των λέξεων μόνος ή έρημος και καλώς ή καλόν 

τόσο στον επιτάφιο του Λυσία (Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς, 20), του 

Δημοσθένη (60.10) όσο και στον Μενέξενο (245c) τονίζει το θάρρος των 

Αθηναίων που για ευγενικούς σκοπούς τολμούν να πολεμούν χωρίς 

                                                 
95 Ziolkowski 1981, 20-1. 
96 Jacoby 1944, 55. Stupperich 1977, 33. 
97 “Just as the speech gives life to the dead, the life of the speech itself depends upon the 
accompanying ceremony”, Wickkiser 1999, 71. 
98 Wickkiser 1999, 66-8. 
99 Derderian 2001, 164. 
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συμμάχους.100 Ο Bosworth θεωρεί ότι ο επιτάφιος του Περικλή 

αντικατοπτρίζει την πολιτική και κοινωνική κατάσταση της Αθήνας και 

τονίζει ότι ο πολιτικός είχε υπόψη του τους δυσαρεστημένους πολίτες 

ιδιαίτερα των περιοχών που είχαν πληγεί από τον πόλεμο, όπως οι Αχαρνείς, 

που έπρεπε να πεισθούν ότι οι θυσίες και τα δεινά τους γίνονται για την 

υπεράσπιση του μεγαλείου της πόλης που θα τους προστάτευε επαρκώς.101 

Για τις άλλες πόλεις του αρχαίου κόσμου δεν σώζονται κείμενα 

επιτάφιων λόγων, ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να 

εκφωνούνταν επικήδειος λόγος. Η έλλειψη κειμένων, ωστόσο, δηλώνει 

πιθανότατα ότι εάν όντως εκφωνούνταν επιτάφιοι λόγοι δεν είχαν την 

επισημότητα των αθηναϊκών.  

 

Σο περίδειπνο 

Η συμμετοχή της ψυχής στο συμπόσιο προς τιμήν του νεκρού είναι για 

τον Rohde κατάλοιπο της λατρείας των νεκρών.102 Σο περίδειπνο πιθανότατα 

γινόταν στην οικία του νεκρού και όχι στον τάφο103. Δυνατότητα συμμετοχής 

στο περίδειπνο, σύμφωνα με τα όσα διασώζει ο Δημοσθένης για τη σολώνεια 

νομοθεσία, είχαν όλοι οι άνδρες και από τις γυναίκες μόνο όσες είχαν βαθμό 

συγγένειας έως τρίτης γενιάς.104 Ο ρήτορας αναφέρει, ωστόσο, ότι μετά τη 

δημόσια ταφή γινόταν γιορτή στο σπίτι του κοντινότερου συγγενή του 

νεκρού.105 

 

ΣΙΜΕ ΣΟΤ ΝΕΚΡΟΤ 

Οι επιτάφιοι αγώνες 

Οι αγώνες προς τιμήν του νεκρού μάς είναι γνωστοί από τις 

περιγραφές του Ομήρου, ενώ η εικονογραφία τους είναι σπανιότατη. πως 

                                                 
100 Βλ. Bennett και Tyrrell 1990, 445 κ.εξ. όπου γίνεται η αντιπαραβολή των επιτάφιων λόγων 
με την Αντιγόνη του οφοκλή. 
101 Bosworth 2010, 8-9.  
102 Ο Rohde (1998, 31) διαπιστώνει πολύ μεγαλύτερη συγγένεια με τα μεγάλα νεκρικά δείπνα 
της Ρώμης και όχι με τα περίδειπνα που αφορούν μόνο στους συγγενείς του νεκρού. 
103 Kurtz και Boardman 1994, 136-7. 
104 Garland 1989, 3. 
105 Pritchett 1985, 106. 
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σημειώνει ο Ανδρόνικος, οι αγώνες στα έπη περιορίζονται μόνο στις ταφές 

του Πατρόκλου και του Αχιλλέα ενώ αναφορά γίνεται από τον Νέστορα 

στους επιτάφιους αγώνες του Αμαρυγκέως.106 Η Roller συζητά τις 

παραστάσεις του 6ου αι. π.Φ. που αποδίδουν τους ταφικούς αγώνες προς τιμήν 

του Πατρόκλου και του Πελία αλλά και τις αγγειογραφίες των ΤΓ αγγείων 

που ίσως εικονίζουν ταφικούς αγώνες και καταλήγει ότι οι λίγες γνωστές 

απεικονίσεις των ομηρικών αγώνων δεν σχετίζονται με τις παραστάσεις 

αθλητικών αγώνων των προηγούμενων περιόδων αλλά με τη διάδοση των 

επών, την ύπαρξη και επιρροή πρωτότυπων έργων κυρίως από την Κόρινθο, 

όπως η λάρνακα του Κύψελου, αλλά και την εμφάνιση αγώνων όπως τα 

Πύθια και τα Ίσθμια.107 Ενδιαφέρουσες είναι οι λίγες παραστάσεις 

μελανόμορφων λουτροφόρων και ενός πίνακα του 6ου αιώνα π.Φ. με σκηνές 

αρματοδρομίας σε συνδυασμό με σκηνή θρήνου που σχολιάζει ο Shapiro τις 

οποίες πολύ ορθά ερμηνεύει ως σκηνές ταφικών αγώνων.108 

Από τον Ησίοδο (Έργα 654-655) μαθαίνουμε ότι για τον βασιλιά 

Αμφιδάμαντα της Φαλκίδας που σκοτώθηκε σε ναυμαχία στις συγκρούσεις με 

την Ερέτρια, οργανώθηκαν επιτάφιοι αγώνες. Ο ίδιος ο ποιητής συμμετείχε 

στους αγώνες αυτούς και κέρδισε χάλκινο τρίποδα στο τραγούδι.109 Αγώνες 

για τους πεσόντες αναφέρονται από τον Αριστοτέλη (Αθηναίων Πολιτεία 58) 

που μας πληροφορεί ότι υπεύθυνος για την οργάνωσή τους είναι ο 

πολέμαρχος, τον Πλάτωνα (Μενέξενος 249b-c) που μιλά για τον ενιαύσιο 

χαρακτήρα των τελετών και των αγώνων και τον Διόδωρο (9.33,3) που 

αναφέρει ότι οι πρώτοι αγώνες έγιναν μετά την μάχη των Πλαταιών. Ο 

Λυσίας (Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς, 80) μάς παραδίδει τα τρία είδη 

αγώνων στη φράση «καὶ ἀγῶνες τίθενται ἐπ’ αὐτοῖς ῥώμης καὶ σοφίας καὶ 

                                                 
106 Ανδρόνικος 1962, 42. 
107

 Roller 1981. 
108

 Shapiro 1991, 638-640, εικ. 11-13. Βλ. και Καββαδίας 2010 αλλά και την πολύ ενδιαφέρουσα 

άποψη της McGowan (1995) που επιχειρεί να συνδέσει τις ομηρικές περιγραφές για τη στήλη 

ἐπὶ τύμβῳ με τους ελεύθερους κίονες-σήματα και τα σήματα που χρησιμοποιούνται στους 

αγώνες δρόμου ή αρμάτων ως δηλωτικά της στροφής (turning post). 
109

 Coldstream 1997, 268. 
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πλούτου …» που για τον Pritchett ερμηνεύονται ως γυμνικοί, μουσικοί και 

ιππικοί.  

Μολονότι ο Θουκυδίδης δεν αναφέρεται σε επιτάφιους αγώνες, ο 

Pritchett καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αγώνες υπήρχαν και ενωρίτερα 

βάση των επιγραφών χάλκινων αγγείων της περιόδου του 5ου αι. π.Φ.110 Ένα 

από τα αγγεία αυτά δημοσίευσε το 1969 ο Vanderpool. Πρόκειται για έναν 

χάλκινο λέβητα (Δ 0,45μ., Τ 0,30μ. εικ. 40) της συλλογής Π. Κανελλόπουλου, ο 

οποίος λέγεται ότι βρέθηκε στον Μαραθώνα και περιείχε καμένα οστά. το 

χείλος του αναγράφεται με στικτά γράμματα ᾿Αθεναῖοι· ἆθλα ἐπὶ τοῖς ἐν τōι 

πολέμοι και χρονολογείται λίγο μετά το 480 π.Φ. (εικ. 41-42). Ο Vanderpool 

αναφέρει δύο ακόμη χάλκινα αγγεία με την ίδια επιγραφή, ένα λέβητα της 

ίδιας χρονολογίας στο Λούβρο, που λέγεται ότι βρέθηκε στους Αμπελόκηπους 

της Αθήνας και ήταν επίσης τεφροδόχος και μια υδρία του β΄ μισού του 5ου αι. 

π.Φ. στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Και τα τρία αγγεία θεωρεί ότι είναι 

έπαθλα για τους επιτάφιους αγώνες που γινόταν στην Αθήνα. 111 Σίποτε δεν 

αποκλείει βέβαια οι αγώνες αυτοί να μην λάμβαναν χώρα την ημέρα της 

δημόσιας ταφής και γι‟ αυτό δεν τους αναφέρει ο Θουκυδίδης, αλλά, όπως 

έχει υποστηρίξει ο Brueckner, ίσως κατά τον 5ο αιώνα να γίνονταν στο 

πλαίσιο των Πυανοψίων και να συνδέονται με την επιστροφή των οστών του 

Θησέα στην Αθήνα.112 Από την άλλη πλευρά, η Boedeker, στηριζόμενη στη 

σχετική άποψη του Amandry, προτείνει η συγκεκριμένη ομάδα χάλκινων 

ενεπίγραφων αγγείων να ήταν έπαθλα για τους αγώνες στα Ελευθέρια προς 

τιμήν των Πλαταιομάχων ή στα Ηράκλεια προς τιμήν των 

                                                 
110 Pritchett 1985, 106-8. Η αναφορά σε μουσικούς, γυμνικούς και ιππικούς αγώνες υπάρχει 
στον Μενέξενο (249b-c). Ο Ανδρόνικος (1962, 63-4) συσχετίζει τους αγώνες με γεωμετρικό 
κάνθαρο της Δρέσδης όπου στην μία όψη εικονίζονται πυγμάχοι και ακοντιστές και στην 
άλλη χορευτές και λυρωδός. 
111 Για τον λέβητα της συλλογής Κανελλοπούλου βλ. και IG I3.523. Για τον λέβητα του 
Λούβρου (ΜΝΒ 800, Δ 0,31μ. Τ 0,20μ.) που εντοπίστηκε το 1875 βλ. IG I3.524. Για την υδρία 
από το Καραμπουρνάκι (ΑΜΘ 5243, Δ 0,243μ., Τ 0,345μ.) που εντοπίστηκε το 1954 βλ. IG I3. 
525. Vanderpool 1969. 
112 Brueckner 1910, 210. 
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Μαραθωνομάχων.113 Ο Παπαχατζής πιστεύει ότι οι επιτάφιοι αγώνες 

λάμβαναν χώρα στην πλατεία που σχηματιζόταν μπροστά από την είσοδο της 

Ακαδημίας, δηλαδή στο τέρμα της Οδού των δημόσιων ταφών, καθώς εκεί 

υπήρχε ηρώο για τους Συραννοκτόνους στους οποίους επίσης ο πολέμαρχος 

προσέφερε εναγίσματα.114 Σην άποψή του στηρίζει και στη μαρτυρία του 

Υιλόστρατου σύμφωνα με την οποία στην Ακαδημία γινόταν ο επιτάφιος 

αγώνας. Ο Παυσανίας (Ι.30,2) αναφέρει ότι στην Ακαδημία υπήρχε βωμός 

του Προμηθέα από τον οποίο ξεκινούσε η λαμπαδηδρομία προς τιμήν των 

νεκρών την οποία ο Παπαχατζής εντάσσει στο τελετουργικό του επιτάφιου 

αγώνα.115 

το πλαίσιο των Λεωνιδαίων, μεταξύ 16 Αγριανίου έως 5 Τακινθίου, 

προς τιμήν του βασιλιά Λεωνίδα που σκοτώθηκε στις Θερμοπύλες, λάμβαναν 

χώρα στη πάρτη γυμνικοί αγώνες, ο Ziehen σημειώνει όμως ότι δεν 

γνωρίζουμε πότε ιδρύθηκαν.116 Ο Pritchett χαρακτηρίζει εξαιρετική τη μελέτη 

του Ziehen για την πάρτη, στην οποία δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να 

στηρίζει την ύπαρξη λατρείας, αγώνων, θυσιών ή οτιδήποτε άλλο για τους 

πεσόντες με εξαίρεση τους βασιλείς, γεγονός που φέρνει σε πλήρη αντίθεση τις 

συνήθειες παρτιατών και Αθηναίων.117 Η άποψή του φαίνεται ότι ενισχύεται 

και από τις σχετικές αναφορές των πηγών, καθώς ο Θουκυδίδης (Α.134) και ο 

Παυσανίας (ΙΙΙ.14,1) μαρτυρούν ότι ο τάφος του Παυσανία, γιου του 

Κλεόμβροτου, που ηγήθηκε των συμμαχικών στρατευμάτων στις Πλαταιές και 

πέθανε το 469/8 π.Φ. βρισκόταν μπροστά από το ναό της Φαλκιοίκου Αθηνάς 

και προς τιμήν του οι παρτιάτες τελούσαν γυμνικούς αγώνες.118  

                                                 
113 Η Boedeker (2001, 151) σημειώνει επίσης ότι εορτή προς τιμήν των Πλαταιομάχων υπήρχε 
τον 5ο αιώνα π.Φ. και την ονομάζει (πρωτο)-Ελευθέρια λαμβάνοντας υπόψη της την άποψη 
ορισμένων μελετητών ότι η εορτή των Ελευθερίων ιδρύεται στο τέλος του 4ου αι. 
114 Παπαχατζής 1992, 392, σημ. 7. 
115

 Παπαχατζής 1992, 392, σημ. 1. 
116 Ziehen 1929, 1515. 
117 Pritchett 1985, 246. 
118

 Schörner 2007, 296, αρ. κατ. πάρτη Β7. ύμφωνα με την Schörner (2007, 109) η σιωπή του 
Παυσανία για λατρεία στους βασιλικούς τάφους της πάρτης μπορεί να έχει δύο ερμηνείες: 
είτε η ύπαρξη ταφικής λατρείας ήταν κάτι φυσικό για τον Παυσανία και έτσι δεν θεώρησε 
άξια αναφοράς την πληροφορία είτε αυτή η λατρεία είχε εγκαταλειφθεί μετά το τέλος των 
δυαδικών βασιλειών στη πάρτη, έτσι ώστε ο Παυσανίας δεν μπορούσε πια να βρει 
μαρτυρίες. 
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Ο Pouilloux έχει υποστηρίξει ότι αγώνες γίνονταν προς τιμήν των 

πεσόντων στην Θάσο, όπως αποδεικνύεται από την επιγραφή 1032 και 

πιθανολογεί να συνδέονται με τα Ηράκλεια, εορτή που είχε στρατιωτικά 

χαρακτηριστικά. 119 

Οι επιτάφιοι αγώνες για τον Rohde απηχούν μια επιβίωση της 

λατρείας των νεκρών που στη συνέχεια υιοθετείται και διατηρείται στις 

γιορτές των ηρώων ή των μεγάλων ανδρών.120 Η άποψή του στηρίζεται στο 

γεγονός ότι η ιδέα των επιτάφιων αγώνων λαμβάνει υπόψη της την 

ευχαρίστηση της ψυχής του νεκρού και τη συμμετοχή της. Και η Schörner 

θεωρεί ότι οι αγώνες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ταφική λατρεία. ύμφωνα 

με τις πηγές, έχουμε επτά περιπτώσεις αγώνων σε ταφές εντός πόλεων (όπως 

για τους Αγιάδες βασιλείς Λεωνίδα και Παυσανία όπου, σύμφωνα με τον 

περιηγητή Παυσανία, επιτρεπόταν η συμμετοχή μόνο στους παρτιάτες και 

οι αγώνες για τον Βρασίδα στην Αμφίπολη που αναφέρει ο Θουκυδίδης).121  

Ο Farnell διαφωνεί με τον Rodhe σχετικά με τη λατρευτική διάσταση 

των επιτάφιων αγώνων. Θεωρεί ότι αρχικά διαφόρων ειδών συναθροίσεις θα 

μπορούσαν να συνιστούν ευκαιρία για αγώνες, όπως ο γάμος ή κάποια άλλη 

περίσταση, και φέρνει ως παράδειγμα τους αγώνες των Υαιάκων με αφορμή 

την έλευση του Οδυσσέα.122  Οι αρχαίοι σχολιαστές του Πινδάρου αναφέρουν 

ότι όλοι οι αρχαίοι αγώνες αρχικά είχαν χαρακτήρα τιμητικό προς κάποια 

θρυλική μορφή: στην Ολυμπία προς τιμήν του Πέλοπα, στη Νεμέα προς τιμήν 

του Οφέλτη που πέθανε από δάγκωμα φιδιού, στον Ισθμό του Μελικέρτη γιου 

της Ινούς και τα Πύθια ως ανάμνηση του φόνου του Πύθωνα από τον 

                                                 
119 Pouilloux 1954, 377-8. 
120 Rohde 1998, 27. Η ετήσια περιοδικότητα της τέλεσης των επικήδειων αγώνων είναι 
άγνωστη στον μηρο. Ο Υαράκλας (2000, 137 και 227) θεωρεί ότι οι ταφικοί αγώνες για τον 
Οιδίποδα που αναφέρονται στην Οδύσσεια δεν ήταν επαναλαμβανόμενοι αλλά έγιναν άπαξ.  
121 Βλ. Schörner 2007, 137-8 η οποία σημειώνει ότι οι ταφικοί αγώνες συνδέονται με μυθικούς 
ήρωες και θεούς, ωστόσο, αγώνες γίνονταν προς τιμήν των πεσόντων στρατιωτών οι οποίοι 
δεν θάβονται εντός των πόλεων. Σονίζει ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν μπορούν να 
βεβαιωθούν αρχαιολογικά παρά μόνο εάν κοντά σε ένα τάφο υπάρχει στάδιο ή ιππόδρομος, 
έτσι η κύρια πηγή για την τέλεσή τους είναι η εικονογραφία. 
122 Farnell 1996, 25. Οι αγώνες ερμηνεύονται από τον Rohde (1998, 118-9 και υποσ. 22) ως ο 
καταλληλότερος τρόπος λατρείας για τους ήρωες. τηρίζεται στις μαρτυρίες αρχαίων 
συγγραφέων όπως ο Πίνδαρος που θεωρούσαν ότι αρχικά οι μεγάλοι αγώνες (Πύθια, Νέμεα, 
Ολύμπια) ήταν επικήδειοι αγώνες ηρώων. 
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Απόλλωνα.123 Οι ταφικοί αγώνες, όπως περιγράφονται από τον μηρο ή στην 

περίπτωση των αγώνων προς τιμήν του Αμφιδάμαντα όπου ο Ησίοδος 

κέρδισε έναν τρίποδα, είναι για τον Pritchett το μέσον για να τιμηθεί ο νεκρός 

και παράλληλα να επιδείξουν οι απόγονοί του τον πλούτο και το μεγαλείο 

τους. την αντιπαράθεση των μελετητών για τον χρόνο των αγώνων ο 

Pritchett θα δεχόταν την άποψη εκείνων που πιστεύουν ότι οι αγώνες 

τελούνταν κάθε χρόνο ακόμη και σε καιρό ειρήνης αν μπορεί να αποδειχθεί 

αυτό για την κλασική περίοδο όπως συμβαίνει στα ελληνιστικά χρόνια.124 

Για την Loraux οι αγώνες δεν είναι στοιχείο λατρείας αλλά 

αναπόσπαστο κομμάτι της ταφικής τελετουργίας όπου οι ζωντανοί 

συναγωνίζονται «για τις αξίες των ζωντανών».125 

 

Οι εορτές 

Εκτός από τους αγώνες, πραγματοποιούνταν και εορτές στη μνήμη 

όσων είχαν σκοτωθεί σε μάχες, όπως τα Ελευθέρια στις Πλαταιές και τα Βασίλεια 

στη Λιβαδειά μετά τη νίκη των Βοιωτών στα Λεύκτρα.126  

Σα Ελευθέρια σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Αριστείδης 21,1-2) 

θεσπίστηκαν από τον Αριστείδη και εορτάζονταν κάθε χρόνο με θυσίες, ενώ 

κάθε τέσσερα χρόνια γίνονταν γυμνικοί και ιππικοί αγώνες με τη συμμετοχή 

όλων των πόλεων, φαίνεται ωστόσο ότι ήταν εορτή που καθιερώνεται στα 

ελληνιστικά χρόνια.127  

Οι Αθηναίοι καθιέρωσαν τρεις εορτές για να τιμήσουν τους πεσόντες 

στον Μαραθώνα, τη αλαμίνα και τις Πλαταιές· την 6η Βοηδρομιώνος, 

παραμονή των Βοηδρομίων, για τους Μαραθωνομάχους, την 16η 

Μουνιχιώνος με λεμβοδρομία κατά την εορτή της Μουνιχίας Αρτέμιδος για 

τους αλαμινομάχους και την 3η Βοηδρομιώνος για τους Πλαταιομάχους.128  

                                                 
123 ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙΙ) 268-9. 
124 Pritchett 1985, 118-21. 
125 Loraux 1984, 27-8. 
126 Nilsson 1993, 270. 
127

 ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙΙ) 33, 79. 
128 Η εορτή των Ηρακλείων Εμπυλίων αναφέρεται από τον Πίνδαρο και καθιερώθηκε μετά τη 
μάχη του Μαραθώνα. Επιγραφή του 490-480 π.Φ. αναφέρεται στην εκλογή τριάντα πολιτών 
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την Αθήνα υπήρχε επίσης μία εορτή αφιερωμένη σε όλους τους 

νεκρούς· ήταν τα Γενέσια την 5η ημέρα του μηνός Βοηδρομιώνα.129 Σην ίδια 

ημέρα ετελείτο στην Αθήνα και προσφορά στον Έποπα που θα μπορούσε να 

είναι τοπικός ήρωας ο οποίος τιμάτο με πένθιμη λατρεία.130 ύμφωνα με τον 

Parke, ο όλωνας μετέτρεψε την, έως τότε, οικογενειακή εορτή σε εορτή της 

πόλης και μάλιστα προς τιμήν των νεκρών που έπεσαν στον πόλεμο.131 

ύμφωνα με τον Jacoby ο Αθηναίος νομοθέτης όρισε τη συγκεκριμένη μέρα 

για την τελετή των θυσιών προς τιμήν όλων μαζί των νεκρών, απαγορεύοντας 

τις ιδιωτικές τελετές, στο ίδιο πνεύμα της απόφασής του για περιορισμό των 

πολυτελών τάφων.132 Υαίνεται ότι η μετατροπή της αρχικά οικογενειακής 

                                                                                                                                            
ηλικίας άνω των 30, τρεις από κάθε φυλή που θα αναλάμβαναν την διεύθυνση των αγώνων, 
ταϊνχάουερ 2009, 97. Βλ. ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙΙ) 41 και 302. 
129 Κατά τον Rohde (1998, 163) υπάρχουν δύο γιορτές με το όνομα αυτό. Οι μεταβλητές 
γιορτές που γιορτάζονται από τις οικογένειες και τα Γενέσια της πόλης όπου την 5η 
Βοηδρομιώνος τιμούνται οι νεκροί. Αναφέρει επίσης και τα Νεμέσια ως γιορτή των νεκρών. Ο 
Garland (2005, 109) θεωρεί ότι τα Νεμέσια είχαν ως στόχο τον εξευμενισμό των νεκρών, όπως 
δηλώνει η ετυμολογία του ονόματος της εορτής. ύμφωνα με τον Jacoby (1944a, 65) τα 

Επιτάφια διαδέχθηκαν τα Γενέσια. τα πλαίσια των Ανθεστηρίων, από την άλλη πλευρά, 
γίνονταν προσφορές από σταρένιο αλεύρι, μέλι και νερό σε ένα χάσμα κοντά στο Ολυμπείον, 
το οποίο είχε συνδεθεί με την είσοδο του Κάτω Κόσμου αλλά και με τον Κατακλυσμό του 
Δευκαλίωνα. Παράλληλα με τις ιεροπραξίες προς τιμήν του Διονύσου και του Ερμή οι 
Αθηναίοι στο τέλος της τρίτης ημέρας, ημέρας των Χύτρων, έδιωχναν τα κακά πνεύματα 

(Κήρες) από τα σπίτια τους, πνεύματα νεκρών που μπορούσαν να βλάψουν τους ζωντανούς, 
βλ. Parke 2000, 187-92, Garland 2005, 107-8. Κατά τον Rohde (1998, 164) η ημέρα των Φύτρων 
ήταν αφιερωμένη στον Ερμή ως ψυχοπομπό και προσφερόταν στον θεό αλλά και στους 
νεκρούς λαχανικά και σπόροι σε χύτρες. Η μόνη διαφορά που εντοπίζει ανάμεσα στις τιμές 
που αποδίδονταν στους νεκρούς και στη λατρεία των θεών του Κάτω Κόσμου ή τους ήρωες, 
είναι το πλήθος των συμμετεχόντων. Ο Nilsson (1993, 222) θεωρεί ότι η λατρεία του Διονύσου 
είχε ιδιαίτερη σχέση με τις γιορτές των ψυχών, για το λόγο αυτό τα Ανθεστήρια έγιναν τελικά 
δική του γιορτή. ύμφωνα με τον μύθο τη μέρα των Χύτρων μαγείρευαν μέσα σε πήλινα 
αγγεία μια πανσπερμία με μέλι από την οποία δεν δοκίμαζε κανείς ιερέας ή θεός παρά μόνο ο 
Φθόνιος Ερμής. Σα πνεύματα των νεκρών τριγυρνούσαν στην πόλη ενώ γινόταν και το 
παιγνίδι της αιώρας για τα αγόρια και τα κορίτσια σε ανάμνηση του απαγχονισμού της 
Ηριγόνης, κόρης του Ικάριου, βλ. σχετικά ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙΙ) 294-5.   
130 Parke 2000, 300. 
131 .π. 70-72. Σα αρσενικά παιδιά των νεκρών του πολέμου περνούσαν στη φροντίδα της 

πολιτείας μέχρι την ενηλικίωσή τους, οπότε κάθε χρόνο κατά τον εορτασμό των ἐν ἄστει 

Διονυσίων βάδιζαν σε πομπή φορώντας πανοπλία και είχαν το δικαίωμα να καθίσουν στις 
μπροστινές θέσεις στο θέατρο, ό.π., 206. Για την αντίθετη άποψη βλ. και Jacoby 1944a, 72, ο 
οποίος εκφράζει αμφιβολία για το εάν οι νεκροί που τιμώνταν στα Γενέσια είχαν πεθάνει την 
ίδια μέρα. 
132 Ο Jacoby (1944a, 70) θεωρεί ότι η μαρτυρία του Ηροδότου για ιδιωτικές τελετές προς τιμήν 
των νεκρών σε άλλες πόλεις επιβεβαιώνει την ύπαρξη παρόμοιων τελετών και στην Αθήνα 
πριν από τον ορισμό της ως γιορτής της πόλης από τον όλωνα. Βλ. και Humphreys 1980, 
101. Για την αντίθετη άποψη βλ. και Garland 2001, 105 και Garland 1989, 4, ο οποίος είναι 
διστακτικός απέναντι στην άποψη του Jacoby, καθώς δεν στηρίζεται από καμία πηγή.  
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γιορτής σε γιορτή της πόλης αντικατοπτρίζει προσπάθεια του νομοθέτη να 

περιορίσει την ισχύ των φατριών, των οποίων η δύναμη στηριζόταν και στις 

θρησκευτικές τους λειτουργίες.133  

Ο Bradeen διαφωνεί με την άποψη του Jacoby ότι οι δημόσιες ταφές 

γίνονταν κατά τα Γενέσια, διότι η γιορτή αυτή ετελείτο τον επτέμβριο, 

δηλαδή πριν την λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων, και δεν θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει όλους τους νεκρούς.134 Αντιπροτείνει όλοι οι νεκροί των 

πολεμικών επιχειρήσεων του έτους να θάβονταν σε μια κοινή τελετή τον 

χειμώνα.135 Και ο Garland136 τοποθετεί τις Ταφαῖς, δηλαδή την δημόσια κηδεία 

των πεσόντων, νωρίς τον χειμώνα και θεωρεί ότι ήταν ενταγμένη στο ετήσιο 

εορτολόγιο της Αθήνας. Ο Tod δεν παίρνει θέση σχετικά με την ερμηνεία του 

ἐνιαυτοῦ ενώ οι Meiggs και Lewis θεωρούν ότι θα πρέπει να ερμηνευθεί ως το 

επιχειρησιακό έτος και όχι το πολιτικό.137  

τις πρώτες σειρές του Μενέξενου (234b) ο νεαρός συνομιλητής του 

ωκράτη ενημερώνει τον φιλόσοφο για την πρόθεση της βουλής να επιλέξει 

τον εκφωνητή του επιτάφιου λόγου λέγοντας ότι η πρώτη συνεδρίαση δεν 

κατέληξε σε κάποιο πρόσωπο οπότε θα έπρεπε να επαναληφθεί την επομένη. 

Η πληροφορία αυτή μάς επιτρέπει την υπόθεση ότι η βουλή γνωρίζοντας την 

ημερομηνία της δημόσιας ταφής είχε τη δυνατότητα να προετοιμάσει όλες τις 

παραμέτρους με άνεση χρόνου. 

 

Προσφορές και θυσίες 

Οι θυσίες προς τιμήν των πεσόντων στην Αθήνα ήταν ευθύνη του 

πολέμαρχου, όπως μας πληροφορεί ο Αριστοτέλης (Αθηναίων Πολιτεία, 58). Ο 

ίδιος ήταν επίσης υπεύθυνος και για τους εναγισμούς προς τιμήν των 

Συραννοκτόνων, Αρμόδιου και Αριστογείτονα, και ο Bérard πιστεύει ότι το 

                                                 
133 Jacoby 1944a, 73. 
134 Bradeen 1969, 155. 
135 .π. 152. 
136 Garland 2005, 109. 
137 Βλ. τη σχετική συζήτηση με αφορμή τον κατάλογο του 459 ή 458 π.Φ. της Ερεχθεΐδος φυλής, 
Tod 1946, 40-43 αρ. 26. Βλ. Meiggs και Lewis 1969, 73-6 αρ. 33, οι οποίοι προσθέτουν ότι η 
ύπαρξη της στήλης είναι μοναδική λόγω των πολλών απωλειών που υπέστη η φυλή και την 
αποδίδουν στο έτος 460/59 π.Φ. 
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γεγονός αυτό δηλώνει ότι στη συνείδηση των Αθηναίων υπήρχε συσχετισμός 

των Συραννοκτόνων, που λατρεύονταν ως ήρωες, με τους πεσόντες.138 την 

στήλη 1032 της Θάσου αναφέρεται ότι προς τιμήν των Αγαθών τελούνται 

θυσίες παρουσία των παιδιών και των γονέων τους.139 

Οι προσφορές προς τους πεσόντες διέφεραν από αυτές των υπολοίπων 

νεκρών, μολονότι δεν θεωρούνταν ήρωες και οι τιμές που τους αποδίδονταν 

δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της ηρωολατρείας.140 Για τους νεκρούς 

Πλαταιείς της μάχης του Μαραθώνα φυλάσσονταν οι απαρχές των καρπών 

και για τους Αθηναίους νεκρούς της μάχης των Πλαταιών ένας μαύρος 

ταύρος.141  

 

ΜΝΗΜΕΙΑ, ΣΗΛΕ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ ΠΕΟΝΣΩΝ 

Η έγερση τύμβου ή μνημείου και σήματος που παραδίδεται από τον 

μηρο είναι για την Sourvinou-Inwood η πράξη που διαχωρίζει τελεσίδικα 

τους νεκρούς από τον κόσμο των ζώντων.142 Ο Pritchett διαπιστώνει ότι στον 

μηρο επικρατεί περισσότερο το ενδιαφέρον για το μνήμα και το σήμα του 

από ότι για τα υπολείμματα της καύσης του νεκρού και σημειώνει ότι η 

στέρηση του νεκρού από το σήμα ισοδυναμεί με την στέρηση της ανάμνησής 

του.143 Ο Morris θεωρεί ότι τα επιτύμβια μνημεία και τα κτερίσματα ως 

μορφές επίδειξης που γίνονται από τους συγγενείς μπορούν να γίνουν 

                                                 
138

 Ο Bérard (1982, 99) συμπληρώνει ότι η σχέση του πολέμαρχου με τους ήρωες 
αποδεικνύεται και στη Θάσο όπου στο Ηράκλειον λατρεύεται ο Ηρακλής-Ήρωας που έχει το 
ρόλο του προστάτη της πόλης και των στρατιωτών και ο πολέμαρχος έχει πρωτεύοντα ρόλο 
στη χθόνια λατρεία που σχετίζεται με τους πεσόντες. 
139 Pouilloux 1954, 373. Robert και Robert 1956, 155 αρ. 221α. 
140 Boehringer 2001, 34. Για την αντίθετη άποψη βλ. και Garland 2005, 136: «Κατ‟ εξαίρεσιν, 
ήρωες γίνονταν και οι νεκροί των πολέμων, όπως στην περίπτωση των Αθηναίων που 
σκοτώθηκαν στον Μαραθώνα το 490 π.Φ., και των Ελλήνων που σκοτώθηκαν στις Πλαταιές 
το 479». Ο κιλάρντι (Schilardi 1977, 68 κ.εξ.) προβληματίζεται για το εάν οι προσφορές στο 
πολυάνδρειο των Θεσπιών αποδεικνύουν λατρεία και καταλήγει ότι οι πεσόντες από τα 
Μηδικά και εξής δέχονταν προσφορές ήρωα.  
141 Garland 2001, 113. Για τον Jacoby (1944, 47) η ειδική τιμή για τους Μαραθωνομάχους δεν 
ήταν η ταφή τους στον χώρο της μάχης, αλλά η λατρεία που καθιερώθηκε από την πόλη και 
εξακολούθησε για αιώνες μετά.   
142 Sourvinou-Inwood 1995, 109-10. Για το κόστος μιας στήλης τον 4ο αι. π.Φ. βλ. Oliver 2000, 
74-8. 
143 Pritchett 1985, 102. 
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κατανοητά μόνο σε συνάρτηση μεταξύ τους.144 Ο Oliver πιστεύει ότι τα 

ταφικά μνημεία μπορεί να αποδειχθούν παραπλανητικά για την κοινωνική 

τάξη του νεκρού και της οικογένειας και πρέπει να εξετάζονται σε ευρύ 

κοινωνικό πλαίσιο.145 

Η Loraux επιχειρεί την αντιδιαστολή των αθηναϊκών ομαδικών ταφών 

με τις ατομικές ταφές του έπους. Μια από τις βασικές διαφορές που 

διαπιστώνει είναι η χάραξη του ονόματος στους καταλόγους θανόντων χωρίς 

καμία δήλωση πατρώνυμου ή δήμου. Βασικές ομοιότητες, ωστόσο, υπάρχουν, 

κατά τη γνώμη της, με την ταφή του Πατρόκλου, δηλαδή με μια ηρωική ταφή, 

καθώς πολλά από τα στοιχεία της ομαδικής ταφής146 είναι αριστοκρατικού 

χαρακτήρα προσαρμοσμένα στις επιταγές της δημοκρατίας.147 Ο Morris 

συμφωνεί με τη διατύπωση της Loraux ότι η κοινή ταφή των πεσόντων στο 

δημόσιο σήμα καταργούσε τις όποιες διαφορές μεταξύ των νεκρών (κοινωνικές, 

οικογενειακές και οικονομικές).148 Διαφωνεί με την Humphreys θεωρώντας 

ότι τον 5ο αιώνα π.Φ. οι κρατικές κηδείες αφαίρεσαν από τους πλούσιους 

πολίτες το δικαίωμα της ηρωικής ταφής, γεγονός που αλλάζει από τη δεκαετία 

του 420 π.Φ. και μετά.149 

Ο σεβασμός προς τα ταφικά μνημεία θεωρείται δεδομένος. Ο 

Παπαχατζής σχολιάζει ότι οι δημόσιοι τάφοι του έξω Κεραμεικού είχαν 

περισσότερο χώρο και ήταν οργανωμένοι, ενώ απαγορεύονταν να γίνονται 

κοντά ιδιωτικές ταφές.150 Ψστόσο, γνωρίζουμε ότι κατά το χτίσιμο του 

θεμιστόκλειου τείχους όπως και κατά την επισκευή και ενίσχυση των τειχών 

                                                 
144 Morris 1997, 163. 
145 Oliver 2000, 71. 
146 Δηλαδή, παρατεταμένη πρόθεση, εκφορά σε άμαξα, χρήση του ξύλου κυπαρισσιού, 
γλώσσα των επιταφίων. 
147 Loraux 1982, 28-31. Loraux 1984, 24 και 26. 
148 Morris 1997, 167. Βλ. Loraux 1982, 29 η οποία σημειώνει ότι το κοινό μνημείο σηματοδοτεί 
την κοινή δόξα ενώ η αναφορά των ονομάτων των νεκρών στους καταλόγους εξασφαλίζει και 
την προσωπική δόξα του νεκρού. 
149 Morris 1997, 182. Σα δημόσια μνημεία του Κεραμεικού είναι μεγαλύτερα μετά το 425 π.Φ. 
Ο Morris (1997, 179) συγκρίνει τον τάφο των παρτιατών του 403 π.Φ. και το «μνημείο στον 
τρίτο όρο» με τους τάφους των Κερκυραίων προξένων (433/2 π.Φ.) και του Πυθαγόρα (450 
π.Φ.) που είναι σαφώς μικρότεροι. 
150 Παπαχατζής 1992, 383-4, σημ. 1. 
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της Αθήνας μετά την μάχη της Φαιρώνειας151 χρησιμοποιήθηκε υλικό από 

τάφους, όπως διασώζουν ο Θουκυδίδης (Α.93) και ο Λυκούργος (Κατά 

Λεωκράτους, 147) αντίστοιχα. Εκτός από τα ίδια τα μνημεία, οι κατάλογοι 

πεσόντων φαίνεται ότι επλήγησαν περισσότερο, καθώς τμήματά τους έχουν 

εντοπιστεί διεσπαρμένα σε μεγάλη απόσταση από το δημόσιο σήμα 

εντοιχισμένα σε υστερότερες κατασκευές.152 

 

Κατάλογοι πεσόντων 

το δημόσιο σήμα της Αθήνας εκτός από τα ταφικά μνημεία η πόλη 

ανήγειρε στήλες με τα ονόματα των νεκρών. Οι στήλες αυτές, μία για κάθε 

φυλή, που στήνονταν σε κοινή βάση και περιελάμβαναν όλους τους νεκρούς 

του έτους, είναι γνωστές ως κατάλογοι πεσόντων. Η πρωιμότερη σωζόμενη 

τέτοια ομάδα στηλών είναι αυτή του 464 π.Φ. για τους νεκρούς των μαχών στη 

Μακεδονία.153 Ο Παυσανίας (Ι.29,13) αναφέρει τη στήλη με τα ονόματα των 

νεκρών του 445 π.Φ. στη Θράκη και τα Μέγαρα, των νεκρών του 418 π.Φ. στη 

Μαντίνεια και των νεκρών του 414 π.Φ. στις υρακούσες. 

Ο κάθε κατάλογος αρχικά αποτελείτο από 10 στήλες, μια για κάθε 

φυλή, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα ενιαίο μνημείο με αύλακες για το 

διαχωρισμό των φυλών. Οι επικεφαλίδες τους ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: 

περιγραφικές, γεωγραφικές και φυλετικές με πιο κοινή την τελευταία. την 

περιγραφική κατηγορία ανήκουν οι περιπτώσεις αναγραφής ονομάτων μη 

Αθηναίων που μπορεί να εμφανίζονται με τα εθνικά τους ονόματα και 

πιθανότατα αναγράφονταν σε χωριστή στήλη, μολονότι στην IG I2.928 τα 

ονόματα Μαδυτίων και Βυζαντίων έχουν χαραχθεί κάτω από αυτά των 

Αθηναίων. ε άλλες περιπτώσεις κατηγοριοποιούνται με βάση το σώμα και 

την υπηρεσία, δηλαδή τοξότες, θεράποντες κ.λπ. την γεωγραφική κατηγορία 

μπορεί να αναγράφονται όλες οι θέσεις των πολεμικών επιχειρήσεων ή μόνο 

                                                 
151 Σραυλός 1993, 75. 
152 Βλ. Αλιφέρη 1992-98, η οποία εξετάζει τα έως τότε γνωστά θραύσματα καταλόγων και 
παραθέτει αναλυτικά τους χώρους και τα χρονολογικά στρώματα εύρεσής τους. Σα 
περισσότερα κομμάτια, όπως διαπιστώνει, εντοπίστηκαν σε στρώματα και κατασκευές της 
τουρκοκρατίας και υστερότερα.  
153 Garland 2001, 90. Γενικά για τους καταλόγους βλ. Stupperich 1977, 4-12.  
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η περιοχή και μερικές φορές βρίσκονται στη βάση της στήλης πάνω από το 

επίγραμμα ή στην κορυφή της στήλης, πάνω στο διακοσμητικό κυμάτιο, όπως 

πιθανολογεί ο Bradeen.154  

Ο μόνος πλήρης κατάλογος είναι ο IG Ι3.1162 (447/6 π.Φ.), που αφορά 

στον πόλεμο της Φερσονήσου και του Βυζαντίου (εικ. 43).155 Σα ονόματα των 

νεκρών αναγράφονται κάτω από το όνομα της φυλής τους (24 από τον πρώτο 

πόλεμο και 11 από τον δεύτερο) ενώ αργότερα προστίθενται άλλα 19 ονόματα 

κάτω από την επιγραφή Άλλοι Πόλεμοι με μικρότερα γράμματα. ταν έγιναν 

γνωστά και άλλα θύματα από την μάχη του Βυζαντίου, τα ονόματά τους 

προστέθηκαν από άλλον λιθοξόο, τον ίδιο που χάραξε και το επίγραμμα στο 

κατώτερο τμήμα, ενώ ένα τρίτο χέρι χάραξε ακόμη ένα όνομα. Η χάραξη ενός 

ή περισσότερων νέων ονομάτων, είτε μετά την ανέγερση της στήλης είτε πριν 

είναι συχνό φαινόμενο στους καταλόγους.156 

την γενική μορφή των καταλόγων πεσόντων υπάρχουν και 

εξαιρέσεις, όπως η στήλη του τέλους του 5ου αι. π.Φ. με ανάγλυφη επίστεψη 

που βρέθηκε στις ανασκαφές του Μετρό και αναγράφει μόνο ονόματα ιππέων 

κατά φυλές157, και ίσως η εξαίρεση αυτή, μαζί με την στήλη των ιππέων 

πεσόντων στην Κόρινθο το 394 π.Φ. με ανάγλυφη παράσταση ιππέων και την 

ανθεμωτή στήλη με κατάλογο ιππέων από τον Κεραμεικό158, να επιβεβαιώνει 

την υπόθεση του Goette ότι οι Αθηναίοι έστηναν χωριστή στήλη για τους 

ιππείς.159 Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ωστόσο, ότι μολονότι η στήλη των 

πεσόντων στην Κόρινθο αναφέρει έξι φυλές με τελευταία την Αντιοχίδα και 

άρα είναι η δεύτερη στήλη του μνημείου, η επεξεργασία και ο τόρμος στην 

σωζόμενη δεξιά στενή πλευρά της (εικ. 44) δηλώνουν σαφώς ότι το μνημείο 

είχε και άλλα τμήματα εκτός από αυτά που αφορούσαν τους ιππείς. 

                                                 
154 Bradeen 1969, 147-9.  
155 Tod 1946, 100-2 αρ. 48. Bradeen 1969, 146-7. Meiggs και Lewis 1969, 125-8 αρ. 48. IG I2.943. 
SEG 29.60. SEG 33.37 
156 Ο Bradeen (1969, 146-7) διαπιστώνει ότι ορισμένα από τα ονόματα προστίθεντο 
ανεπίσημα.  
157 Βλ. κεφάλαιο Πολυάνδρεια, σελ. 132 κ.εξ. 
158 Βλ. κεφάλαιο Κενοτάφια σελ. 178. 
159 Goette 2009, 192. 
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Ο Stupperich υποστηρίζει ότι οι αθηναϊκοί κατάλογοι, τουλάχιστον 

από τις αρχές του Πελοποννησιακού πολέμου και εξής, θα είχαν ανθεμωτές 

επιστέψεις, ανάλογες με των ιδιωτικών στηλών, ενώ η συχνότερη διακόσμηση 

θα ήταν σκηνές μάχης, όπως στο ανάγλυφο Albani.160 το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Πειραιά εκτίθεται η τρίπλευρη επίστεψη μιας στήλης (εικ. 45) που ο 

ταϊνχάουερ εικάζει ότι ανήκε σε κατάλογο πεσόντων και εάν έχει δίκιο η 

στήλη αυτή αποδεικνύει την ύπαρξη μιας ακόμη μορφής καταλόγου 

πεσόντων.161 

υνηθισμένες είναι μετά τα περσικά και ιδιαίτερα στον 4ο αιώνα, οι 

επιστέψεις των καταλόγων με ανάγλυφες σκηνές μάχης και ο Goette 

επισημαίνει ότι η εικονογραφία τους είναι αναλλοίωτα εξιδανικευμένη και 

δεν περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία, καθώς στοχεύει στην εξύψωση του 

ιδανικού της πόλης και όχι των νεκρών μιας συγκεκριμένης μάχης.162 Οι 

Kurtz και Boardman σημειώνουν ότι οι ανάγλυφες παραστάσεις των 

καταλόγων δεν επηρεάστηκαν από τις περιοριστικές νομοθεσίες της πρώιμης 

κλασικής περιόδου.163 Ο Bradeen τάσσεται με την άποψη των Raubitschek και 

Μαστροκώστα ότι στις στήλες αναγράφονταν μόνο τα ονόματα των οπλιτών 

που ήταν εγγεγραμμένοι στους καταλόγους και όχι όλων των νεκρών του 

πολέμου.164  

Η παρουσία ονομάτων ξένων στους καταλόγους είναι περίεργη καθώς 

ο Θουκυδίδης δεν κάνει καμία σχετική αναφορά για αυτούς στη δημόσια 

ταφή.165 Ο ιστορικός αναφέρεται, ωστόσο, σε παρουσία ξένων κατά την 

                                                 
160 Ο Stupperich (1994, 94 κ.εξ.) θέτει το ερώτημα της χρήσης αναγλύφων στα δημόσια 
μνημεία από την αρχή και παραθέτει μια σειρά ανάγλυφων επιστέψεων που θεωρεί ότι 
ανήκαν σε καταλόγους ή μνημεία πεσόντων. Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγισή του σχετικά 
με την σπάνια απεικόνιση πλοίων και ναυτικών στις επιτύμβιες στήλες· πιστεύει ότι η 
παράσταση ενός οπλίτη και μάλιστα ιππέα ήταν πολύ περισσότερο συμβολική για τους 
Αθηναίους από το πλοίο. 
161 ταϊνχάουερ 1998, 76 (αρ.ευρ. 2575). ταϊνχάουερ 2001, 276. Ο Clairmont (1983, 244-5 αρ. 
83) δεν είναι σίγουρος ότι η επίστεψη ανήκε σε κατάλογο. 
162 Goette 2009, 198. 
163 Kurtz και Boardman 1994, 113. 
164 Bradeen 1969, 153. 
165 .π. 151. Βλ. και Tod 1946, 44-6 αρ. 28 για κατάλογο πεσόντων συμμάχων στη μάχη της 
Σανάγρας το 457 π.Φ. Οι Meiggs και Lewis (1969, 77-8 αρ. 35) αποδεχόμενοι την άποψη του 
Meritt αποδίδουν τον κατάλογο σε Αργείους πεσόντες. Ο Lewis (2000-03, 13-4) διαχωρίζει την 
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τελετουργία, γεγονός που σε συνδυασμό με την ύπαρξη μνημείων για ξένους 

αποδεικνύει, όπως πιστεύει ο Bradeen, ότι θάβονταν και αυτοί στο δημόσιο 

σήμα.166 

ε αντίθεση με άλλα δημόσια κείμενα, οι αθηναϊκοί κατάλογοι 

αναγράφουν το όνομα του νεκρού σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αναφορά του 

πατρωνύμου και του δήμου, γεγονός που όπως πιστεύει η Low αποδεικνύει 

την απόπειρα συσχετισμού τους με το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας και 

τους θεσμούς του.167 ημειώνει, ωστόσο, ότι σε νόμο της Θάσου, που είχε 

επίσης δημοκρατικό πολίτευμα, αναφέρεται ότι οι πεσόντες θα πρέπει να 

αναγράφονται με τα πατρώνυμά τους.168 

Ο Bradeen θεωρεί ότι η ανέγερση των καταλόγων ήταν πιο σημαντική 

από τον επιτάφιο λόγο και ότι η αναφορά του Παυσανία στους καταλόγους 

για τη μάχη του Ευρυμέδοντα και για τον πόλεμο της Αίγινας αποδεικνύει 

ότι το δημόσιο σήμα υπήρχε πριν από το 464 π.Φ. 169 Και η Ebbott έχει 

υποστηρίξει ότι οι κατάλογοι υπήρχαν τουλάχιστον στα 472 π.Φ. όταν 

διδάσκονται οι Πέρσες του Αισχύλου καθώς ο Πέρσης αγγελιαφόρος αναφέρει 

αναλυτικά ονόματα και ιδιότητες των νεκρών της ναυμαχίας στη αλαμίνα, 

δηλαδή όπως συνήθως αναγράφονται στους καταλόγους.170 Η Czech-

Schneider σημειώνει ότι ο Παυσανίας αναφέρει στήλες και στον τάφο των 

Μαραθωνομάχων, ενώ η μαρτυρία του Ηροδότου για 192 νεκρούς Αθηναίους 

ενισχύει την πιθανότητα ο ιστορικός να είχε δει τον κατάλογο. Βάση αυτών 

                                                                                                                                            
περίπτωση των τελευταίων, εφόσον πρόκειται για χωριστή ταφή, από τους ξένους τα ονόματα 
των οποίων αναφέρονται στους καταλόγους των Αθηναίων πεσόντων. 
166 Παρουσία ξένων στις δημόσιες ταφές διαφαίνεται και στον Μενέξενο (235b-c), όταν ο 
ωκράτης αναφέρει ότι οι ξένοι που ακούν τον επιτάφιο θαυμάζουν την Αθήνα. 
167 Low 2003, 99. Ο Bosworth (2009, 169) αντίθετα σημειώνει ότι ο τρόπος αναγραφής των 
ονομάτων δηλώνει ότι οι πεσόντες “… in the collective monument they are lost, insignificant 
components of the tribal sacrifice”. 
168 Low 2003, 102. Πρόκειται για την επιγραφή 1032 όπου αναφέρεται ότι οι πεσόντες 

αναγράφονται στην κατηγορία των ἀγαθῶν, βλ. Pouilloux 1954, αρ. 141, 371-80. 
169 Bradeen 1969, 145, 155. Βλ. και Czech-Schneider 1994, 12-14. Ενδιαφέρουσα είναι η 
σύγκριση του Connor (1988, 119), μεταξύ τροπαίου και καταλόγου πεσόντων “These (οι 
κατάλογοι), unlike the battlefield tropaion, are intended to be permanent. As the 
impermanence of the trophy marks the transitoriness of human relationships, especially 
interstate ties of all sorts, the inscribed names of the dead mark the endurance that comes 
from the merging of the individual into the community”. 
170 Ebbott 2000, 83-5. 
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θέτει ερωτήματα σχετικά με την έναρξη χάραξης των καταλόγων πριν τα 

Μηδικά και υποστηρίζει ότι η αναφορά των ονομάτων κατά φυλές 

αποδεικνύει ότι οι κατάλογοι άρχισαν να υφίστανται μετά τις μεταρρυθμίσεις 

του Κλεισθένη.171 

Μολονότι η απεικόνιση επιτύμβιων στηλών και μνημείων είναι αρκετά 

συχνή στην αττική αγγειογραφία172, οι κατάλογοι πεσόντων δεν συνιστούν 

αγαπητό θέμα των αγγειογράφων. Ο Bradeen επισημαίνει την παράσταση 

οστράκου αττικής λουτροφόρου του 5ου αι. π.Φ. στο Άμστερνταμ που εικονίζει 

χωριστές στήλες πεσόντων (εικ. 46), ενώ ο Clairmont σημειώνει ότι 

αντίστοιχες απεικονίσεις υπάρχουν σε λευκές ληκύθους του Ζ. της Επιγραφής 

που αγαπούσε να ζωγραφίζει ενεπίγραφες επιτύμβιες στήλες.173 

Οι κατάλογοι πεσόντων δεν συνιστούν, όμως, αθηναϊκή πρωτοτυπία, 

καθώς απαντούν και σε άλλες πόλεις, όπως στα Μέγαρα και την πάρτη.174  

Ο Παυσανίας (ΙΙΙ.14,1) αναφέρει ότι κατάλογος πεσόντων είχε στηθεί 

για τους νεκρούς των Θερμοπυλών στην Αγορά της πάρτης. Η πληροφορία 

αυτή και κυρίως η αναφορά του Ηροδότου ότι γνώριζε τα ονόματα και των 

300 ανδρών που έπεσαν στις Θερμοπύλες, αμφισβητείται από την Paradiso η 

οποία δεν πιστεύει ότι ο Ηρόδοτος είδε κατάλογο πεσόντων για τους 300. 

Πιθανολογεί ο κατάλογος να στήθηκε μόλις τον 2ο αι. μ.Φ. βάση κάποιου 

                                                 
171

 Czech-Schneider 1994, 12-15. 
172 Μία μοναδική παράσταση ενεπίγραφου ταφικού μνημείου που ίσως ανήκε σε πεσόντα 
εικονίζεται στην αττική λευκή λήκυθο 2569 της Γ‟ ΕΠΚΑ την οποία η Σζάχου Αλεξανδρή 
(2007, 421-31) έχει αποδώσει στον ζωγράφο των Αθηνών 1826 και χρονολογείται γύρω στο 
465 π.Φ. Σο ταφικό μνημείο που εικονίζεται φέρει πραγματικό επίγραμμα σε ελεγειακό 
δίστιχο που σύμφωνα με τους Ματθαίου και Παπαδόπουλο (2007, 475-7) αναφέρεται σε δύο 
νεκρούς και είτε πράγματι αντιστοιχεί στην ταφή της οποίας κτέρισμα ήταν η λήκυθος ή ο 
ζωγράφος το αντέγραψε από κείμενο που είδε. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους Γιώργο 
Καββαδία και Βαγγέλη Βιβλιοδέτη που μου επεσήμαναν το συγκεκριμένο αντικείμενο και 
την σχετική βιβλιογραφία.  
173 Bradeen 1969, 146. Βλ. και Bradeen 1967, 324-5. Clairmont 1983, 75-6. Σσιριγώτη Δρακωτού 
2000, 108. Ο Ζ. της Επιγραφής έδρασε στα μέσα του 5ου αι. π.Φ. και μαθήτευσε στο εργαστήριο 
του Ζ. του Beldam. Η Vaughn (1991, 44) παρατηρεί πολύ ορθά την ομοιότητα που έχει με τους 
καταλόγους πεσόντων το γρανιτένιο μνημείο για τους Αμερικανούς στρατιώτες που έπεσαν 
στον Βιετνάμ και βρίσκεται στην Ουάσιγκτον.  
174 Για τους καταλόγους πεσόντων εκτός Αθηνών βλ. αναλυτικά Pritchett 1985, 140-1. Για τον 
κατάλογο πεσόντων από τα Μέγαρα που έχει δημοσιεύσει ο Κριτζάς (1989) βλ. κεφάλαιο 
Πολυάνδρεια σελ. 134 κ.εξ. Για τη πάρτη βλ. Low 2007.  
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αρχείου που ετηρείτο στην πάρτη και ο Ηρόδοτος να πήρε τις πληροφορίες 

του επισκεπτόμενος κάποια λέσχη της λακωνικής πόλης.175  

ύμφωνα με τα λακωνικά έθιμα οι νεκροί θάβονταν σε ανώνυμους 

τάφους με ελάχιστες εξαιρέσεις.176 Μία από αυτές είναι οι πεσόντες στον 

πόλεμο των οποίων τα ονόματα αναγράφονταν πάνω στο ταφικό μνημείο. Ο 

Πλούταρχος (Λυκούργος, 27 και Αποφθέγματα Λακωνικά 238δ, 7-9) αποδίδει 

στον Λυκούργο την απόφαση να χαράσσονται στον τάφο μόνο τα ονόματα 

των πεσόντων και όχι όλων των νεκρών ενώ ο Ανδρόνικος πιστεύει ότι ο 

περιορισμός καθιερώθηκε στα τέλη του 6ου αι. π.Φ. 177 Η Vaughn συνδέει την 

εξαίρεση αυτή της αναγραφής του ονόματος των πεσόντων με ένα 

περιστατικό που περιγράφουν ο Πολύαινος (Στρατηγήματα 1.17) και ο 

Διόδωρος (8.27.2), σύμφωνα με το οποίο οι παρτιάτες στρατιώτες που θα 

πολεμούσαν εναντίων των Μεσσηνίων, είχαν γράψει τα ονόματά τους σε 

                                                 
175 Paradiso 2011, 527-32. 
176 Michel 1964, 63. 
177 Ανδρόνικος 1956, 277-8. Βλ. και Pritchett 1985, 245-6. Garland 1989, 13-4. Η Loraux (2002, 
41 κ.εξ.) στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της, με αφορμή το έθιμο των παρτιατών να 
χαράσσουν στον τάφο τα ονόματα μόνο από γυναίκες που πέθαναν κατά τον τοκετό -όπως 
ερμηνεύει την δεύτερη εξαίρεση της ανώνυμης ταφής- και άνδρες που σκοτώθηκαν στον 
πόλεμο, εξετάζει τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στον πόνο που βιώνουν οι άντρες 
και οι γυναίκες. Βρίσκει ομοιότητες και στην Αθήνα, όπου βλέπει ότι μόνο οι επιτύμβιες 
στήλες των πολεμιστών και των γυναικών που πέθαναν στη γέννα δίνουν στοιχεία για τον 
τρόπο θανάτου «όπως ακριβώς ο στρατιώτης, που διατηρεί για πάντα τη μορφή ενός 
πολεμιστή, έτσι και η γυναίκα που γεννάει έχει κατακτήσει την αρετήν μέσα από το θάνατο». 
Αναφέρεται στο επίγραμμα του τάφου της Κρατίστας (β΄ μισό 4ου αι. π.Φ.) για το οποίο 
θεωρεί ότι χρησιμοποιεί ηθελημένα ομηρικό λεξιλόγιο και γράφει χαρακτηριστικά «μως, 
ολοφάνερα το κείμενο μαρτυρεί τη συμμετρία του πολέμου και του τοκετού, και κάτι ακόμη 
περισσότερο από μια συμμετρία, κάτι σαν αλληλεπίδραση ή τουλάχιστον σαν παρουσία του 
πολέμου στον τοκετό». Ο Todd (2005, 80) αναφέρεται επίσης στη μαρτυρία του Πλουτάρχου 
και αναρωτιέται αν οι δύο «λειτουργίες» αξιολογούνται ως ίσες και σημειώνει ότι αν ισχύει ο 
περιορισμός, η προγονολατρεία ήταν αδύνατη. Βλ. και Kourinou-Pikoula 2006, 38. Για την 
αντίθετη άποψη βλ. Richer 1994 που θεωρεί ότι το κείμενο του Πλουτάρχου δεν αναφέρεται 
σε γυναίκες που έχουν γεννήσει αλλά σε ιέρειες. Οι Kurtz και Boardman (1994, 170) θεωρούν 
ότι η εξαίρεση της ανώνυμης ταφής αρχικά αφορούσε πολεμιστές και ιέρειες εν ενεργεία και 
αργότερα το ίδιο ίσχυε και για τις γυναίκες που χάθηκαν στον τοκετό. Οι Brulé και Piolot 
(2002) διαπιστώνουν ότι υπάρχει διαφοροποίηση στο κείμενο σε δύο κώδικες (Laurentianus 
και Seitenstettensis) αλλά και στις αναφορές του Πλουτάρχου καθώς στον Λυκούργο αναφέρει 
και τις γυναίκες ενώ στα Ηθικά μόνο τους πεσόντες. Αναζητούν την σημασία του ιεροί/ιεραί σε 
επιγραφές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας και στους αρχαίους συγγραφείς και καταλήγουν 
ότι ο Πλούταρχος αναφέρει ιερές γυναίκες και όχι λεχώνες. Η Παπαποστόλου (Papapostolou 
2011, 498-9) θεωρεί ότι πρόκειται για λεχώνες ερμηνεύοντας τον όρο ιερές ως γυναίκες που 
είχαν γεννήσει και σημειώνοντας ότι ίσως πήρε τη σημασία αυτή στα ελληνιστικά και 
ρωμαϊκά χρόνια στα χρόνια δηλαδή που ανήκουν και οι 4 σωζόμενες επιτύμβιες επιγραφές 
για λεχώνες στη Λακωνία. Ο Figueira (1986, 174) έχει θέσει το ερώτημα μήπως οι γυναίκες 
αυτές δεν ήταν παρτιάτισσες στην καταγωγή γι‟ αυτό εξαιρούνται από τον κανόνα.  
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σκυταλίδες τις οποίες έδεσαν στους καρπούς ώστε να είναι δυνατή η 

αναγνώρισή τους σε περίπτωση θανάτου.178  

Εκτός από τον κατάλογο των πεσόντων στις Θερμοπύλες που αναφέρει 

ο Παυσανίας, στην ευρύτερη περιοχή της πάρτης έχουν εντοπιστεί έως 

σήμερα 24 στήλες νεκρών πολέμων που αναγράφουν μόνο το όνομα του 

νεκρού και τη φράση ἐν πολέμῳ (εικ. 47) και χρονολογούνται από τον 5ο αι. 

π.Φ. έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους.179 Η Low θεωρεί ότι οι στήλες αυτές 

στήνονταν πιθανότατα από τις οικογένειες των νεκρών χωρίς άμεση ανάμειξη 

της πόλης και ήταν διασκορπισμένες σε όλη τη Λακωνική χωρίς να 

σχετίζονται με πεδία μάχης.180 Διαφωνεί πλήρως με τον ισχυρισμό του 

Clairmont ότι ήταν στημένες σε ένα δημόσιο νεκροταφείο αντίστοιχο με αυτό 

του Κεραμεικού και διαπιστώνει ότι τα λακωνικά έθιμα ταφής είναι πιο 

ευέλικτα από τα αθηναϊκά ως προς τον ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικο-

πολιτειακό τρόπο μνημόνευσης.181 Για τον Toher η ιδιομορφία της πάρτης 

σε σχέση με τις άλλες πόλεις είναι η ατομική τιμή που επιφυλάσσει στους 

πεσόντες εξαιρώντας τους από το έθιμο της ανώνυμης ταφής.182 Ο van Wees 

πιστεύει ότι μια σημαντική κοινωνική αλλαγή συντελείται τον 6ο αιώνα με 

στόχο την μεγαλύτερη ισότητα των πολιτών που είναι εμφανής με την ταφή 

όλων των πεσόντων κοντά στο πεδίο της μάχης.183 Ο 6ος αιώνας ήταν για την 

πάρτη το «ορόσημο», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Κουρίνου, καθώς 

παγιώνεται η αγορά της πόλης ως πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο, 

πραγματοποιείται η μεταφορά των οστών του Ορέστη από την Σεγέα, 

κατασκευάζεται η κιάς και ο τάφος του Επιμενίδη.184 Για την Boedeker τον 

6ο αιώνα διαπιστώνονται έντονες πολιτικές και οικογενειακές διαμάχες στην 

                                                 
178

 Vaughn 1991, 56. 
179 Βλ. Ζαβού 1992-98 για την δημοσίευση δύο τέτοιων στηλών του 4ου και του 1ου αι. π.Φ., 
όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία. Βλ. πιο πρόσφατα το λήμμα της στήλης του 

ΓΟΡΓΩΠΑ στον κατάλογο της έκθεσης Athens-Sparta 2006, αρ.181, 299 (Ε. Ζαβού). Επίσης την 
στήλη IG V.1,1124 του παρτιάτη Ευάλκη που σκοτώθηκε στην Μαντίνεια το 418 π.Φ., 
Pritchett 1985, 244-6. Brulé και Piolot 2002, 491 σημ. 13. 
180 Low 2006, 86-91. 
181 “In this, as in other matters, I would suggest, Spartan practice is, in fact, less rigid, 
simplistic and unimaginated than it might at first appear”, Low 2006, 101. 
182 Toher 1991, 171. 
183 van Wees 2006, 133. 
184 Κουρίνου 2000, 127-8. 
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πόλη, όπως προκύπτει από τις διαφωνίες μεταξύ βασιλέων και εφόρων αλλά 

και από τη δημιουργία της μοναδικής αποικίας της πάρτης, του Σάραντα.185 

Η επιγραφή 1032 της Θάσου αναφέρει σχετικά με τους πεσόντες: 

ἀναγράφειν δὲ αὐτῶν τὰ ὀνόματα πατρόθεν εἰς τούς Αγαθούς, και ο 

Pouilloux έχει προτείνει την ύπαρξη ενός ενιαίου καταλόγου στον οποίο θα 

προστίθονταν τα ονόματα των νεκρών Θασίων, καθώς οι απώλειες λόγω 

πολέμου του νησιού δεν θα ήταν τόσες ώστε να είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

χωριστών καταλόγων κατ‟ έτος.186 

 

Επιγράμματα 

Σα επιγράμματα για τους πεσόντες μερικές φορές ήταν χαραγμένα στο 

ίδιο μνημείο με τους καταλόγους ενώ κοσμούνταν με ανάγλυφη 

παράσταση.187 Σα ποιήματα αυτά είχαν τέσσερις στίχους και για την σύνθεσή 

τους γινόταν διαγωνισμός.188 Τπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που 

αναγραφόταν περισσότερα από ένα επιγράμματα, όπως στη στήλη για τους 

πεσόντες στην Ποτίδαια το 432 π.Φ. όπου φαίνεται ότι τρία επιγράμματα 

χαράχθηκαν ως ένα ποίημα 12 στίχων.189 

Σα επιγράμματα της αρχαϊκής εποχής ανήκουν στην λυρική ποίηση 

και έχουν επικές επιρροές.190 Φαρακτηριστική είναι η χρήση του ρήματος 

όλεσθαι για τον νεκρό πολεμιστή αντί του θανείν ενός «κοινού» νεκρού αλλά 

και το γεγονός ότι τα επιγράμματα των πολεμιστών απευθύνονται είτε στον 

περαστικό είτε στον νεκρό αλλά ποτέ δεν «μιλά» το ίδιο το σήμα. Η 

αντιπαράθεση μεταξύ του συλλογικού και του ατομικού που επιτυγχάνεται με 

                                                 
185 Boedeker 1998, 168-9. 
186 Pouilloux 1954, 376-7. 
187 Γενικά για τα επιγράμματα βλ. Stupperich 1977, 12-4. Για τη συζήτηση σχετικά με τα 
επιγράμματα των περσικών πολέμων βλ. Jacoby 1945 και Raubitschek 1945. Βλ. επίσης το 

ενδιαφέρον άρθρο του Day (1989) που συζητά γενικά τα επιγράμματα και τα μνημεία της 
αρχαϊκής εποχής.  
188 Σα περισσότερα επιγράμματα των περσικών αποδίδονται στον ιμωνίδη τον Κείο (περ. 
557/6-468/7 π.Φ.), βλ. τις μελέτες στο περιοδικό Arethousa 29 (1996) που είναι αφιερωμένο 
στον ποιητή για τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των επιγραμμάτων του αλλά και το 
Παράρτημα με τα επιγράμματα των Περσικών του Kowerski 2005, 151-60.  
189 Βλ. Tod 1946, 127-8 αρ. 59, ο οποίος πιστεύει ότι στον ίδιο λίθο θα αναγραφόταν τα 
ονόματα του Καλλία και των 150 Αθηναίων που σκοτώθηκαν στη μάχη. Η στήλη διατηρεί 
τμήμα της ανάγλυφης παράστασης μάχης. 
190 Derderian 2001, 97. 
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την μνεία του ατομικού θανάτου σε έναν κοινό αγώνα και η επίκληση της 

κοινής μνήμης είναι επίσης ένα από τα χαρακτηριστικά των επιγραμμάτων.191 

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι τα επιγράμματα των πεσόντων 

βρίσκονται στον αντίποδα των αρχαϊκών επιγραμμάτων, όπως πιστεύει η 

Sourvinou-Inwood.192 τόχος είναι ο έπαινος και όχι η πρόκληση θρήνου και 

λύπης για τους νεκρούς. 

Σο επίγραμμα IG I3.503-504 που αφορά στα περσικά είναι σύμφωνα με 

ορισμένους μελετητές το πρώτο που αναφέρει συλλογικά όλους τους πεσόντες, 

ενώ νεωτερισμός είναι η αναφορά της άμυνας υπέρ όλης της Ελλάδας.193 Για 

την Derderian τα επιγράμματα των Περσικών, πέρα από τις ιστορικές 

πληροφορίες που προσέφεραν στον αναγνώστη, συνιστούν μέσον έκφρασης 

της δημοκρατίας αφού σε συνδυασμό με τα δημόσια μνημεία αφαιρούν το 

δικαίωμα της ατομικής προβολής από την αριστοκρατία.194 

                                                 
191 .π. 98-100. 
192 Sourvinou-Inwood 1995, 191 κ.εξ. 
193 Derderian 2001, 98-108. 
194 .π. 98-112. 
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ΤΖΗΣΗΗ 

 

Για τους ιστορικούς χρόνους τα έθιμα ταφής που αφορούν στους 

πεσόντες διαφέρουν από εκείνα άλλων νεκρών. Γενικά οι πολεμιστές, όπως 

και άλλοι νεκροί που ανήκουν σε ιδιαίτερες κατηγορίες (άωροι, αυτόχειρες, 

ιερείς κ.ά.) αντιμετωπίζονται με ξεχωριστό τρόπο. Ειδικά οι πεσόντες και τα 

μνημεία τους γίνονται, ιδιαίτερα από ένα χρονικό σημείο και μετά, 

«πρεσβευτές» της αρετής της πόλης που υπερασπίζονται ή για την οποία 

πολεμούν.  

Η επιλογή της ομαδικής ταφής των πεσόντων συνιστά μια από τις 

σημαντικότερες επιλογές της συντεταγμένης πόλης που ασφαλώς έχει άμεση 

σχέση με την λειτουργία και την ουσία της οπλιτικής φάλαγγας. Ο τρόπος που 

ο οπλίτης πολεμά ως μέλος της φάλαγγας, η εξάρτηση του ενός οπλίτη από 

τον άλλο, ο θάνατος στο πλαίσιο της μάχης και, τέλος, ο τρόπος της ταφής 

συνιστούν κρίκους μιας αδιάσπαστης αλυσίδας. Γιατί, πώς θα μπορούσε η 

πόλη να απαιτήσει από τον οπλίτη την υπέρτατη θυσία εάν δεν αναγνώριζε 

τη θυσία αυτή ως ισότιμη με των άλλων πολεμιστών στο τελετουργικό του 

θανάτου; Και πόσο πρόθυμα θα προσέφερε ο οπλίτης τη ζωή του στην πόλη 

εάν δεν γνώριζε ότι θα δεχόταν τις ίδιες τιμές με τους συμπολεμιστές του; 

τους πρώτους αιώνες των ιστορικών χρόνων συντελούνται πολλές 

αλλαγές σχετικά με τις ταφές των πολεμιστών με σημαντικότερη τη σχεδόν 

πλήρη κατάργηση του εθίμου τοποθέτησης του οπλισμού στον τάφο μετά το 

700 π.Φ.195 Η αλλαγή αυτή είναι πολύ σημαντική και δηλωτική των 

κοινωνικών διαφοροποιήσεων της περιόδου. Αλλά ακόμη πιο σημαντικός, 

είναι ο συμβολισμός της· ο πολεμιστής της Γ εποχής θάβεται με τον οπλισμό 

του που μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις «θανατώνεται», άρα δεν μπορεί να 

ξαναχρησιμοποιηθεί. Από τους πρώιμους αρχαϊκούς χρόνους και έπειτα ο 

                                                 
195 Ο Polignac (2000, 180-5) σημειώνει ότι η παρουσία οπλισμού και οβελών σε τάφους του 
Άργους στα μέσα του 8ου αιώνα π.Φ. φανερώνουν «την επιθυμία ορισμένων βασιλέων να 
ταυτιστούν με τους ήρωες του παρελθόντος υιοθετώντας τα πρότυπα που πρόβαλλαν οι 
διάφοροι επικοί κύκλοι». Οι πολεμιστές αυτοί, όπως σημειώνει, είναι οι τελευταίοι που 
θάβονται με τον οπλισμό τους και οι πρώτοι που θάβονται με τρεις ομάδες αντικειμένων 
(όπλα, συμποσιακά σκεύη, οβελούς-πυροστάστες) που μαρτυρούν τις όψεις της δημόσιας 
ζωής. 
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πολεμιστής στερείται του οπλισμού μετά τον θάνατο. Πιθανόν η μεταβολή 

αυτή οφείλεται στην εμφάνιση της φάλαγγας και την ένταξη του πολεμιστή-

οπλίτη σε αυτή. τις περιπτώσεις των ηττημένων δεν μας προξενεί καμία 

απορία το γεγονός, καθώς ο οπλισμός τους γίνεται συνήθως το έπαθλο και στη 

συνέχεια το τρόπαιο των νικητών. Αλλά και οι νικητές θάβονται χωρίς τον 

οπλισμό τους, γεγονός που δηλώνει ότι η πόλη θεωρεί ότι μπορεί να τον 

στερήσει από τον νεκρό. Η διαπίστωση αυτή βέβαια συνιστά παράδοξο καθώς 

γνωρίζουμε ότι οι οπλίτες –εάν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι- στα 

αρχαϊκά και κλασικά χρόνια πλήρωναν οι ίδιοι για τον οπλισμό τους. Από 

ότι φαίνεται, όμως, η πολιτεία -που έθετε τους κανόνες της ταφής- δεν έλαβε 

υπόψη αυτό το γεγονός. Μολονότι υπάρχουν προβλήματα ως προς την 

ταύτιση πολλών πολυανδρείων, όπως θα δούμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, η 

περίπτωση μόνο οι ηττημένοι να θάβονται χωρίς τον οπλισμό τους δεν είναι 

πιθανή. Αυτό αποδεικνύεται από τα πολυάνδρεια των νικητών που δεν 

κτερίστηκαν με όπλα, όπως των Μαραθωνομάχων και των Θεσπιέων του 

Δηλίου. Ασφαλώς όμως η ανασκαφή ή η ταύτιση και άλλων πολυανδρείων θα 

μας επέτρεπε να μιλούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα μπορούσε βέβαια 

κάποιος να υποθέσει, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το αποδείξει, ότι η στέρηση 

του οπλισμού εντάσσεται στο πλαίσιο της ισονομίας της φάλαγγας και είναι 

άλλη μια ένδειξη για την εσκεμμένη αντιδιαστολή του οπλίτη προς τον 

αριστοκράτη πολεμιστή των προηγούμενων περιόδων. 

Πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι η στέρηση του οπλισμού ενώ 

φαίνεται ότι είναι κανόνας στις ομαδικές ταφές των πεσόντων, δεν ισχύει 

πάντοτε στις μεμονωμένες ταφές, όπου αυτές υπάρχουν ή ταυτίζονται. το 

ανατολικό νεκροταφείο της Ιμέρας, για παράδειγμα, ανασκάφηκε τάφος του 

520-500 π.Φ. στον οποίο εντοπίστηκε ο σκελετός ψηλού άνδρα που ήταν 

κτερισμένος με εισηγμένα αγγεία, μετάλλινα εξαρτήματα αθλητή, σιδερένιο 

εγχειρίδιο και δύο σιδερένιες αιχμές δοράτων. Ο Marconi θεωρεί ότι ο νεκρός 

ήταν πολεμιστής καθώς και οι παραστάσεις των αγγείων του τάφου ήταν 
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σχετικές με αυτή την ιδιότητα.196 Ένα άλλο παράδειγμα, από την 

μητροπολιτική Ελλάδα αυτή τη φορά, είναι η ταφή ενός Ηλείου οπλίτη που 

βρέθηκε νεκρός όπως αναφέρει ο Παυσανίας (V.20,5) πάνω στην στέγη του 

Ηραίου της Ολυμπίας και που σύμφωνα με τον εξηγητή είχε σκοτωθεί σε μάχη 

μεταξύ Ηλείων και Λακεδαιμονίων η οποία τοποθετείται στα 401-399 π.Φ. Ο 

οπλίτης ετάφη έξω από την Άλτη με τον οπλισμό του.197 

Σα παραδείγματα αυτά των ιδιωτικών ταφών ενισχύουν την αίσθηση 

ότι στις δημόσιες, ομαδικές ταφές πεσόντων που γίνονταν με την ευθύνη της 

πόλης η στέρηση του οπλισμού ήταν συνειδητή και επιβεβλημένη επιλογή.  

Από το έπος μαθαίνουμε για πρώτη φορά αυτό που αργότερα 

επιβεβαιώνουν και άλλες αρχαίες πηγές. Σην μεγάλη σημασία της αναίρεσης 

του νεκρού πολεμιστή. την Ιλιάδα η προσπάθεια των συμπολεμιστών του 

νεκρού είναι όχι μόνο να διεκδικήσουν το σώμα του αλλά ταυτόχρονα να 

διασώσουν και τον οπλισμό του, ενώ οι αντίπαλοι στοχεύουν στη διεκδίκηση 

του οπλισμού ως δείγμα επιβράβευσης και ως απόδειξης της ήττας του 

αντιπάλου. ε αυτή τη συνήθεια φαίνεται ότι υπάρχουν οι ρίζες του 

υστερότερα διαπιστωμένου εθίμου της αφαίρεσης του οπλισμού των 

ηττημένων από τους νικητές και την δημιουργία τροπαίου από αυτά. Οι 

ηττημένοι στρατοί δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να διεκδικήσουν τους 

νεκρούς και τον οπλισμό τους στο πεδίο της μάχης, αλλά αναγκάζονται να 

ζητήσουν από τους νικητές την άδεια να συλλέξουν τις σορούς που συνιστά 

απόδειξη, όπως ήδη είδαμε, αποδοχής της ήττας τους.  

Σα στάδια της ταφής παγιώνονται πριν τον 8ο αιώνα π.Φ. όπως θα τα 

περιγράψει στη συνέχεια ολοκληρωμένα το έπος. Ψστόσο, μέσα στους 

αρχαϊκούς χρόνους διαπιστώνουμε σιγά-σιγά τις διαφοροποιήσεις που 

αφορούν στις ταφές των πεσόντων τόσο κατά περίπτωση όσο και από την μία 

πόλη στην άλλη. 

Η ταφή των πεσόντων στον χώρο της μάχης ήταν απόφαση που είχε 

καθαρά πρακτικά κίνητρα και πηγάζει προφανώς από την πραγματικότητα 

                                                 
196 Marconi 2004, 29-30. Η ερμηνεία του δεν αποκλείεται να είναι ορθή, ωστόσο, δεν μπορούμε 
να είμαστε βέβαιοι ότι ο πολεμιστής αυτός σκοτώθηκε σε μάχη. 
197 Παπαχατζής 1982, 301, σημ. 1. 
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που αντιμετώπιζαν οι στρατοί που βρίσκονταν πολύ μακριά από την πατρίδα 

τους.198 Από την άλλη πλευρά η μεταφορά των νεκρών στην πατρίδα για την 

ταφή ασφαλώς σχετίζεται με την δημιουργία δημόσιων νεκροταφείων στις 

πόλεις που φαίνεται ότι αρχίζει να συντελείται μετά τα μηδικά.199 την 

εξιστόρηση του Θουκυδίδη για τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου 

γίνονται αρκετές αναφορές για την αναίρεση των νεκρών Αθηναίων και την 

μεταφορά τους στην Αθήνα για ταφή, όπως μετά τις μάχες της παρτώλου το 

429 π.Φ. (Θουκ. Β.79), της Οζολίας Λοκρίδας το 427/8 π.Φ. (Θουκ. Β.98) ή της 

Κορίνθου το 425 π.Φ. (Θουκ. Δ.44.6) όπου μάλιστα εγκαταλείφθηκαν μόνο 

δύο νεκροί που δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν. Εξαίρεση παραμένουν οι 

παρτιάτες που θάβουν τους πεσόντες στο πεδίο της μάχης ή σε κάποια 

κοντινή συμμαχική περιοχή, όπως μετά την μάχη της Μαντίνειας το 418 π.Φ. 

που οι νεκροί ετάφησαν στην Σεγέα σύμφωνα με τη μαρτυρία του Θουκυδίδη 

(Ε.74.2).  

Παρά την πολύ πειστική επιχειρηματολογία της Czech-Schneider για 

τις κοινωνικές και πολιτειακές αλλαγές που θεωρεί ότι οδήγησαν στη 

δημιουργία του δημοσίου σήματος της Αθήνας και του πάτριου νόμου, και 

μολονότι συμφωνώ με την άποψή της ότι η ύπαρξη δημόσιου νεκροταφείου 

πριν το 490 π.Φ. στην Αθήνα δεν μπορεί να αποδειχθεί, θα επιμείνω στην ήδη 

διατυπωμένη άποψή μου ότι οι αιτίες βρίσκονται όχι εντός αλλά εκτός της 

Αθήνας και συνιστούν το «δημοκρατικό» αντίστοιχο της Λακωνικής 

«ολιγαρχικής» εξαίρεσης της ταφής του βασιλιά στην πατρίδα.200 

Οι ταφές εντός των τειχών στη πάρτη, που ο Πλούταρχος (Λυκούργος 

27) αποδίδει στον Λυκούργο, δεν αποκλείεται να έχουν μια τελείως 

διαφορετική ερμηνεία από αυτή που δίνει ο αρχαίος ιστορικός. πως έχει 

                                                 
198 Ο Pritchett (1985, 251) σημειώνει ορθά ότι διαφοροποιήσεις στις επιλογές της ταφής κατά 
χώραν ή στην πατρίδα παρατηρούνται όχι μόνο από πόλη σε πόλη αλλά και στην ίδια πόλη 
ανάλογα με την περίπτωση. 
199 Οικονόμου (υπό έκδοση). 
200

 Η Czech-Schneider (1994, ιδ. 17 κ.εξ.) πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, η 
άνοδος της δύναμης του δήμου και γενικά οι κοινωνικές και πολιτειακές ζυμώσεις στα τέλη 
του 6ου και τις αρχές του 5ου αι. π.Φ. οδήγησαν στην δημιουργία του δημόσιου νεκροταφείου 
της Αθήνας. Και ο Stupperich (1994, 93) πιστεύει ότι οι ταφές πεσόντων στο δημόσιο 
νεκροταφείο είναι αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων του Κλεισθένη. Οικονόμου (υπό έκδοση). 
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επισημάνει η Ελένη Κουρίνου, η διαίρεση της πάρτης σε κώμες είχε ως 

αποτέλεσμα οι ταφές που γίνονταν γύρω από τους οικιστικούς αυτούς 

σχηματισμούς να βρεθούν εντός των τειχών μετά τη δημιουργία του ἄστεως 

τον 3ο αι. π.Φ. Οργανωμένα νεκροταφεία εκτός των τειχών αρχίζουν να 

υφίστανται στην πάρτη στην ύστερη ελληνιστική περίοδο.201 ε αυτή τη 

συνήθεια των παρτιατών και στην μαρτυρία του Παυσανία σχετικά με τις 

ταφές πεσόντων στην αγορά των Μεγάρων (Ι.43,3) στηρίζει ο Arrington την 

ερμηνεία του για την ιδιαιτερότητα της επιλογής του χώρου του αθηναϊκού 

δημοσίου σήματος.202 Δεν λαμβάνει ωστόσο υπόψη του ότι τα αρχαιολογικά 

δεδομένα δεν υποστηρίζουν τις πηγές σε καμία άλλη πόλη με εξαίρεση την 

πάρτη.  

Για την περίπτωση της Αθήνας και του πάτριου νόμου στον οποίο 

αναφέρεται ο Θουκυδίδης, ένα από τα άλυτα ερωτήματα είναι αυτό σχετικά 

με τις Ταφές του αθηναϊκού εορτολογίου και η ερμηνεία του ἐνιαυτοῦ. Ο 

Clairmont επιχείρησε να εντοπίσει τις ημέρες του αθηναϊκού ημερολογίου 

κατά τις οποίες τελούνταν η δημόσια ταφή των πεσόντων και οι τελετές που 

συνδέονταν με αυτή.203 Τποστήριξε ότι ο πιο κατάλληλος μήνας ήταν ο 

Πυανεψιών και η πρόθεση γινόταν από την 6η έως την 8η ημέρα, η ταφή και ο 

επιτάφιος λόγος την 9η και ο επιτάφιος αγώνας την 10η ημέρα.204 Ψστόσο, η 

ύπαρξη μίας ημέρας για την ταφή όλων των πεσόντων του πολεμικού έτους 

δημιουργεί αυτόματα το εύλογο ερώτημα: η συγκεκριμένη εορτή αφορά 

πράγματι και ταφή ή πρόκειται μόνο για την ενιαύσια συγκέντρωση των 

Αθηναίων που αφορά σε όλους τους νεκρούς του έτους ανεξαρτήτως το πότε 

ετάφησαν; Εάν δεχθούμε την πιθανότητα να γινόταν και ταφή όλων των 

νεκρών του έτους σε ένα πολυάνδρειο, πού φυλάσσονταν οι σοροί ή τα οστά 

όλων αυτών των νεκρών; Αν όντως αυτό ήταν το έθιμο θα περίμενε κανείς να 

αναφέρεται σε κάποια αρχαία πηγή. Εξάλλου, η διατήρηση σορών ή 

καμμένων οστών άταφων σίγουρα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολύ 

                                                 
201 Kourinou-Pikoula 2006, 38. 
202 Arrington 2010, 524 κ.εξ. 
203 Clairmont 1983, 28. 
204 Σην 8η ημέρα εορταζόταν τα Θήσεια και την 11η-13η ημέρα τα Θεσμοφόρια.  
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αυστηρή τήρηση του εθίμου της άμεσης ταφής του νεκρού που υπαγορεύεται 

και από πρακτικούς λόγους καθώς και από τις αντιλήψεις περί ψυχής και της 

μετάβασής της στον κάτω κόσμο. Δυστυχώς οι πληροφορίες των πηγών σε 

αυτό το σημείο δεν βοηθούν, προφανώς γιατί για τους ανθρώπους της εποχής 

το έθιμο ήταν δεδομένο και δεν συνιστούσε παράδοξο ώστε να το σχολιάσουν, 

βγάζοντάς μας από τη δυσκολία των υποθέσεων. Μία λογική πρόταση θα 

ήταν ότι οι Αθηναίοι έθαβαν τους νεκρούς τους μετά από κάθε μάχη σε ένα 

πολυάνδρειο, ακολουθώντας το τελετουργικό όπως το περιγράφει ο 

Θουκυδίδης στον Επιτάφιο, και στην ετήσια εορτή των πεσόντων, στο τέλος 

του Υθινοπώρου ή τις αρχές του Φειμώνα, να γίνονταν οι επιτάφιοι αγώνες 

που αφορούσαν συνολικά τους πεσόντες του πολεμικού έτους.  

Ο επιτάφιος λόγος είναι για τους Wickkiser και Stupperich το 

σημαντικότερο κομμάτι της τελετουργίας. Εξίσου σημαντική, εάν όχι ακόμη 

σημαντικότερη, θεωρώ την ύπαρξη καταλόγου πεσόντων και γενικότερα το 

έθιμο της αναγραφής του ονόματος και του χαρακτηρισμού του νεκρού ως 

πεσόντα.205 Είναι ο μοναδικός τρόπος, με τη συνηγορία και του 

επιγράμματος, να παραμείνει αλησμόνητο το όνομα και το κλέος του νεκρού 

πολεμιστή. Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφερθεί εδώ η πολύ 

σημαντική παρατήρηση της Mary Ebbott ότι, πριν την αναγραφή των 

πεσόντων στον επίσημο κατάλογο, ασφαλώς μετά από κάθε μάχη θα γινόταν 

ανακοίνωση των ονομάτων τους στην πόλη ώστε να ενημερωθούν οι 

συγγενείς και οι οικείοι, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η ταφή γινόταν στο πεδίο της 

μάχης.206  

Η σημασία που δίδεται στον χαρακτηρισμό ενός νεκρού ως πεσόντα, 

αποδεικνύεται και από ιδιωτικά μνημεία από τα οποία ίσως το πιο γνωστό 

είναι ο Κροίσος, ο επιτύμβιος αρχαϊκός κούρος της Αναβύσσου, στη βάση του 

οποίου υπάρχει επίγραμμα που αναφέρει το θάνατό του στην μάχη. Εκτός 

όμως από τα πολλά ανάγλυφα και ελεύθερα γλυπτά των αρχαϊκών χρόνων 

                                                 
205 Για τη σημασία του ταφικού μνημείου και της στήλης αλλά και των επιγραμμάτων στην 
αρχαϊκή εποχή βλ. ιδιαίτερα Sourvinou-Inwood 1995, 140 κ.εξ.  
206 Η Ebbott (2000, 93-4) θεωρεί ότι αυτή ακριβώς η συνήθεια αντικατοπτρίζεται στον λόγο 
του Πέρση αγγελιαφόρου στους Πέρσες του Αισχύλου συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά ότι 
τα γραπτά κείμενα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται “as performances waiting to happen…”. 
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που ίσως σήμαιναν τάφους πολεμιστών, μία σειρά επιτύμβιων επιγραφών 

αφορά βεβαιωμένα σε πεσόντες: στο Επιγραφικό Μουσείο της Αθήνας 

εκτίθεται βάση μνημείου από πεντελικό μάρμαρο του 550 π.Φ. με επιγραφή 

βουστροφηδόν που αναφέρει το όνομα του νεκρού Σετίχου ο οποίος έπεσε 

πολεμώντας (εικ. 48).207 Κοντά στο Ηραίο του Άργους εντοπίστηκε δωρικό 

κιονόκρανο που έφερε στον άβακα ελεγειακό επίγραμμα σε εξάμετρο που 

χρονολογείται στα 500 π.Φ.208 ύμφωνα με το κείμενο, η Κοσίνα, συγγενής 

του Τσεμάτα τον έθαψε κοντά στον ιππόδρομο για να εξασφαλίσει την 

ανάμνησή του, καθώς ήταν πολεμιστής που σκοτώθηκε στη μάχη αλλά και 

νικητής σε αγώνες. Μία ενεπίγραφη μαρμάρινη βάση μνημείου από την Νάξο 

που δημοσίευσε ο Α. Ματθαίου (εικ. 49), χρονολογείται στο α΄ μισό του 5ου αι. 

π.Φ. και στήθηκε για δύο άνδρες που χαρακτηρίζονται θανόντες.209 

 [-------]Λη παισίν και Γοργίον μνμα θανόντο[ν] 

 [στ]σεν Λεοκράτεος και Εφρήνορος hόνεκα φόρο. 

Οι δύο άνδρες ετάφησαν από τη μητέρα τους, της οποίας το όνομα δεν 

σώζεται πάνω στην στήλη και τον Γοργία, που ίσως ήταν συγγενής τους. 

Από τις τιμές που επιφυλάσσονταν στους πεσόντες, ξεχωρίζουν επίσης 

οι αγώνες που φαίνεται ότι είναι απόρροια της επίδρασης του έπους. Είναι  

πολλές οι απόψεις σχετικά με την προέλευση των αγώνων και πολλαπλά τα 

επιχειρήματα που προσπαθούν να αποδείξουν ότι προέρχονται από την 

ταφική λατρεία, όπως και οι μεγάλοι αγώνες της Ολυμπίας, του Ισθμού ή της 

Νεμέας.  

Ο τύμβος του Πέλοπα στην Ολυμπία χρονολογείται στη 2η χιλιετία 

αφού επάνω του κτίζεται μυκηναϊκή αψιδωτή οικία. Σα ειδώλια της Ετ 

χρονολογούνται από τον 10ο αι. π.Φ. και ο τύμβος ήταν το πιο εμφανές σημείο 

                                                 
207 ΕΜ 10650 (Μ 0,70, Τ 0,28, Π 0,55). IG I2 976. Ο Jacoby (1944, 44-6) αναφέρει την επιτύμβια 
αυτή στήλη ως μία από τις εξαιρέσεις στον κανόνα της κοινής ταφής των πεσόντων Αθηναίων 
στο δημόσιο σήμα πριν το 470 π.Φ. 
208 Βλ. σχετικά Peek 1955, 79 αρ. 305. McGowan 1995, 628. 
209 Η επιγραφή είναι γραμμένη σε δακτυλικό εξάμετρο. Ο Ματθαίου (1992-98) χρονολογεί με 
κάποια επιφύλαξη την επιγραφή στα 469 π.Φ. πιθανολογώντας ότι οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν 
σε συγκρούσεις με Αθηναίους κατά την πολιορκία της Νάξου μετά την αποστασία της από 
την Αθηναϊκή συμμαχία. 
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του τεμένους κατά τους ΤΓ χρόνους, όπως σημειώνει ο Coldstream.210 Ο Drees 

θεωρεί ότι ο Πέλοπας ήταν θεός της γονιμότητας την λατρεία του οποίου 

αργότερα αντικατέστησε ο Ολύμπιος Δίας. Προς τιμήν του Πέλοπα γίνονταν 

ταφικοί αγώνες ο χαρακτήρας των οποίων αλλάζει ταυτόχρονα με την 

λατρεία.211 Η Φατζηστελίου-Price συμφωνεί ότι το Πελόπειον είναι το 

πρωιμότερο βεβαιωμένο ηρώο και μάλιστα σε μορφή τύμβου που συνάδει με 

τις ομηρικές περιγραφές. Ορισμένα στοιχεία που αναφέρονται από τον 

μηρο, όπως οι ταφικοί αγώνες, πρέπει να προϋπήρχαν της εποχής του 

ποιητή όπως δηλώνουν οι τριποδικοί λέβητες της Ολυμπίας. Πιστεύει ότι 

κυρίως η ύπαρξη των αγώνων υποδηλώνει την επίδραση της αναδυόμενης 

ηρωολατρείας στο έπος.212 Ο Mallwitz υποστηρίζει ότι ούτε ηρώο ούτε λατρεία 

του Πέλοπα μπορεί να στηριχθεί αρχαιολογικά για την μυκηναϊκή εποχή 

καθώς τα ευρήματα δεν είναι παλαιότερα των γεωμετρικών χρόνων.213 

Σο ενδιαφέρον των Κορινθίων για το ιερό του Ποσειδώνα στον Ισθμό 

εκδηλώνεται τον 8ο αιώνα π.Φ. με βάση τα κτερίσματα (τρίποδες, όπλα), ενώ 

στον 7ο αιώνα δημιουργούνται τα πρώτα άνδηρα και ο πρώτος ναός. Έτσι ο 

Polignac συμπεραίνει ότι με τον τρόπο αυτό οι Κορίνθιοι εδραιώνουν την 

κυριαρχία τους στην περιοχή.214 ύμφωνα με την μυθολογία, που φαίνεται 

ότι διαδόθηκε από τους Κορινθίους, οι αγώνες στον Ισθμό ιδρύθηκαν από τον 

ίσυφο, βασιλιά της Κορίνθου, στη μνήμη του μικρού Μελικέρτη, γιου της 

Ινούς. Ο Παυσανίας (Ι.44,8) αναφέρει ότι ο Μελικέρτης, που ονομάστηκε 

έπειτα Παλαίμων, ξεβράστηκε στον Ισθμό από ένα δελφίνι και ανάμεσα στις 

άλλες τιμές για αυτόν θεσπίστηκαν και οι αγώνες στα Ίσθμια. Οι Αθηναίοι 

από την άλλη πλευρά συνέδεαν τους αγώνες με τον Θησέα. τους αγώνες των 

                                                 
210

 Coldstream 1997, 243 και 439. Βλ. και Renfrew 1988 για τις απόψεις του σχετικά με τις 
μινωικές και μυκηναϊκές επιβιώσεις στους Ολυμπιακούς αγώνες. 
211

 Drees 1968, 30-32. 
212

 Hadzisteliou-Price 1973, 143 και 1979, 223-4. 
213 Mallwitz 1988, 86 κ.εξ. Η Antonaccio (1994, 399) συμφωνεί με τον Mallwitz ότι η λατρεία 
του Πέλοπα στην Ολυμπία ανήκει στην αρχαϊκή περίοδο ενώ λατρείες άλλων ηρώων σε 
πανελλήνια ιερά δεν υφίστανται στην Εποχή του ιδήρου. 
214

 Βλ. Polignac 2000, 83-84 που θεωρεί ότι η κορινθιακή παρουσία στην περιοχή της Ισθμίας 
βοήθησε στην ίδρυση ή την άνθηση της μεγαρικής λατρείας του Απόλλωνα στον Σριποδίσκο, 
συνοριακό χώρο με την Κόρινθο και προσθέτει ότι οι Μεγαρείς έδειχναν στην αγορά τους τον 
τάφο του Κοροίβου που υπήρξε ιδρυτής της λατρείας. 
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Ισθμίων αρχικά το τρόπαιο ήταν στεφάνι πεύκου ενώ αργότερα δίδεται 

στεφάνι αγριοσέλινου. Η Gebhard τοποθετεί την αλλαγή αυτή πριν το 464 

π.Φ., δηλαδή στο χρονικό διάστημα μεταξύ της διδασκαλίας του σατυρικού 

δράματος Θεωροί ή Ισθμιασταί του Αισχύλου και της πρωιμότερης ωδής του 

Πινδάρου στα Ίσθμια, καθώς το καθένα από τα έργα αναφέρεται σε άλλο 

τύπου στεφάνου. Παρόλο που δεν προχωρεί σε ανάλυση, η συγγραφέας 

σημειώνει τη σχέση του σέλινου με τους ταφικούς αγώνες προς τιμήν παιδιών 

που χάθηκαν από βίαιο θάνατο όπως ο Μελικέρτης. Κλίνει υπέρ της διπλής 

ίδρυσης των αγώνων από τους Κορινθίους που αρχικά προσέφεραν στέφανο 

βελανιδιάς, ενώ στη δεύτερη φάση των αγώνων υιοθετούν το στεφάνι σέλινου 

που δίδεται και στους αγώνες της Νεμέας. Ο μύθος της διακοπής των αγώνων 

από τον τύραννο Κύψελο, δημιουργήθηκε για να δικαιολογήσει αυτή τη 

διπλή ίδρυση.215 Οι πρώτοι αγώνες, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα, 

έλαβαν χώρα στα μέσα του 6ου αι. π.Φ. μολονότι δεν αποκλείεται πριν τους 

πανελλήνιους να γινόταν αγώνες τοπικής εμβέλειας. Σο στάδιο έχει δύο 

φάσεις μέσα στον 6ο αι. π.Φ. και τα αφιερώματα των νικητών τοποθετούνταν 

στον ναό του Ποσειδώνα. Σο πρωιμότερο όλων είναι ένας λίθινος αλτήρας με 

επίγραμμα που χρονολογείται στα 550 π.Φ.216 

Σο 1979 στη Νεμέα ανασκάφηκε, σε απόσταση 100 μέτρων από τον ναό 

του Διός, τοίχος που όριζε ένα χώρο 850 τετραγωνικών μέτρων και με βάση 

την κεραμική και τα νομίσματα χρονολογήθηκε στα τέλη του 4ου ή στις αρχές 

του 3ου αι. π.Φ. Εντός του περιβόλου εντοπίστηκαν οστά και αναθηματικά 

σκεύη που ανήκουν στην αρχαϊκή, κλασική και την πρώιμη ελληνιστική 

περίοδο. Ο Miller τονίζει ότι τα ευρήματα χρονολογούνται στις περιόδους 

που γνωρίζουμε από τις πηγές ότι στη Νεμέα τελούνται αγώνες, δηλαδή την 

αρχαϊκή και κλασική έως το 410 π.Φ., οπότε εγκαταλείπεται ο χώρος, και από 

το 330 έως το 271 π.Φ. περίοδο αναβίωσης των αγώνων. Ο χώρος 

αναγνωρίζεται ως το Ὀφέλτειον που σύμφωνα με τον Παυσανία ήταν ένας 

τάφος που περικλείετο από θριγκό λίθων, φράση που όπως σημειώνει ο Miller 

                                                 
215

 Gebhard 2002, 226-30, εικ. 6. 
216 Για τα χόλια στον Πίνδαρο βλ. Παπαχατζής 1992, 517, σημ. 2. Polignac 2000, 83-84.  
Gebhard 2002, 226-30, εικ. 6.  



 94 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή του Πελόπειου της Ολυμπίας και για άλλα 

χθόνια ιερά. Σο πρώτο στάδιο της Νεμέας ξεκινούσε από την ανατολική 

πλευρά του Οφέλτειου και αναπτυσσόταν προς τα νότια ενώ η θέση του  

ιπποδρόμου δεν είναι βέβαιη, ωστόσο φαίνεται ότι βρισκόταν στη δυτική 

πλευρά του ηρώου. Οι αποθέσεις χώματος για την δημιουργία του τύμβου 

δημιουργούσαν ταυτόχρονα και πρανή από τα οποία οι θεατές θα μπορούσαν 

να παρακολουθούν τους αγώνες.217 

πως και αν το εξετάσει κανείς, η επίδραση του έπους στο έθιμο των 

επιτάφιων αγώνων είναι πολύ σημαντική. Για πρώτη φορά στο έπος 

περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια όλη η διαδικασία επιτάφιων αγώνων με 

αφορμή την ταφή του Πατρόκλου και ο ποιητής αφιερώνει πάνω από 600 

στίχους στο γεγονός. Οι επιτάφιοι αγώνες προς τιμήν του Πατρόκλου 

περιλαμβάνουν τον ορισμό των επάθλων, τους κλήρους για την σειρά των 

αρμάτων, τις αποστάσεις των δρόμων αλλά και την ύπαρξη κριτών. 

Αναμφίβολα, το έπος περιγράφει κάτι που συνέβαινε ήδη, και ασφαλώς η 

ύπαρξη των επιτάφιων αγώνων ως επίσημο κομμάτι της ταφικής τελετουργίας 

των πεσόντων επηρεάστηκε από τα ηρωικά επικά άθλα. Άλλωστε, οι επιτάφιοι 

αγώνες, μαζί με το περίδειπνο, είναι τα δύο στοιχεία της ταφικής 

τελετουργίας που συνέβαλαν στην επαναφορά των μετεχόντων στο 

τελετουργικό πίσω στις δραστηριότητες των ζώντων. 

 

                                                 
217 Miller 2002, βλ. ιδ. 240, 246-8 όπου σημειώνει ότι ο χώρος της Νεμέας έλαβε υπόψη του τον 
αντίστοιχο της Ολυμπίας και πως αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε στα ανατολικά του Πελόπειου -
όπου και ο πεσσός του Οινόμαου- θα πρέπει να αναζητηθεί ο ιππόδρομος των γεωμετρικών 
και αρχαϊκών χρόνων. 
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ΠΟΛΤΑΝΔΡΕΙΑ 

 

 Ο όρος πολυάνδρεια χρησιμοποιείται για ομαδικές ταφές ανδρών 

πεσόντων στον πόλεμο. Αναφέρεται σε αττικές επιγραφές όπως τις IG 

IΙ/ΙΙΙ2.1,1006 και IG II/III2.1,1035 και από αρχαίους συγγραφείς όπως ο 

Παυσανίας, ο τράβωνας, ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς και ο Ησύχιος.1 

Ενδιαφέρουσα, αν και δεν έχει αποδειχθεί αρχαιολογικά, είναι η πληροφορία 

για την ομαδική ταφή των γυναικών του Άργους οι οποίες υπερασπίστηκαν 

την πόλη τους έναντι του Περσέα, που διασώζεται από τον Παυσανία (ΙΙ.20,3), 

καθώς και εκείνων που πολέμησαν εναντίον των παρτιατών με αρχηγό τον 

Κλεομένη, που αναφέρεται από τον Πλούταρχο (Γυναικών Αρεταί, 245Ε).2 

ύμφωνα με τον Παυσανία, όλες οι γυναίκες ετάφησαν μαζί με εξαίρεση την 

Φορεία που ήταν ιέρεια του Διονύσου και ετάφη χωριστά. Ο Πλούταρχος 

αναφέρει ότι οι γυναίκες ετάφησαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῆς᾿Αργείας και σε όσες δεν 

σκοτώθηκαν αποδόθηκε αριστεία. 

Άλλες ομαδικές ταφές που έχουν εντοπιστεί ανασκαφικά είναι των 

νεκρών Αθηναίων από τους λοιμούς του Πελοποννησιακού πολέμου, η ταφή 

στο Υάληρο που ανέσκαψε ο Πελεκίδης και περιείχε νεκρούς καταδίκους, οι 

ταφές της Αίγινας που εντόπισε η Παπασταύρου και του βόρειου 

νεκροταφείου της Πύδνας που ανέσκαψε ο Μπέσιος.  

Ο Θουκυδίδης (Α.52) αναφέρει τον λοιμό στο τέλος του πρώτου έτους 

του πελοποννησιακού πολέμου και περιγράφει την απελπιστική κατάσταση 

της πόλης εξαιτίας των πολλών νεκρών που οδήγησε σε ακρότητες τους 

συγγενείς και σε μη τήρηση των ταφικών εθίμων. την διάρκεια των 

σωστικών ανασκαφών για την δημιουργία του σταθμού του Κεραμεικού του 

                                                 
1
 Παυσανίας ΙΙ.22,9. ΙΙ.24,7. ΙΙ.38,6. VIII.41,1. IX.10,1. IX.40,10. Ησύχιος γράμμα π 2819. 

Διονύσιος Αλικαρνασσεύς Antiquitates Romanae I.14,3. τράβων ΙΦ.4,2 και 16.  
2 Βλ. και Loraux 2002, 394-5. Η Loman (2004) συνοψίζει την συμμετοχή των γυναικών στον 
πόλεμο και διαπιστώνει ότι αφορούσε κυρίως στην στήριξη των πολεμιστών και στην άμυνα 
της πόλης όταν ήταν απαραίτητο αλλά δεν αναφέρεται συμμετοχή τους στις μάχες με 
εξαίρεση ορισμένες γυναίκες στους ελληνιστικούς χρόνους και αργότερα, όπως η ετεροθαλής 
αδελφή του Αλεξάνδρου Κυράνη, κόρη της Ευρυδίκης καθώς και αρκετές Πτολεμαίες και 
ελευκίδες πριγκίπισσες και βασίλισσες. Για την περίπτωση των πρώτων τονίζει ότι είχαν 
καταγωγή από την Ιλλυρία όπου υπήρχε ανάλογη παράδοση. 
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Μητροπολιτικού ιδηροδρόμου της Αθήνας, εντοπίστηκαν στο κέντρο του 

ανασκαφικού χώρου δύο ομαδικές ταφές που αποδόθηκαν σε νεκρούς των 

λοιμών του 430/29 και 427/6 π.Φ. Η πρώτη ταφή συνίστατο σε όρυγμα Δ 

6,50μ. και περιελάμβανε 89 νεκρούς σε επάλληλες στρώσεις, εκτάδην αλλά σε 

αταξία και μεταξύ αυτών εγχυτρισμούς βρεφών. Οι ανασκαφείς πιστεύουν ότι 

η ταφή αρχικά περιελάμβανε περί τους 150 νεκρούς, αλλά η διατάραξη λόγω 

παρεμβάσεων και επιχώσεων δεν διέσωσε τα αρχαία όρια του ορύγματος. Η 

δεύτερη ομαδική ταφή συνίστατο σε όρυγμα (2,80Φ1,50μ.) που περιελάμβανε 

29 ακτέριστους νεκρούς και χρονολογήθηκε επίσης στα χρόνια γύρω στο 430 

π.Φ.3 

Σο 1916 ο Πελεκίδης δημοσίευσε στην Αρχαιολογική Εφημερίδα ένα 

σύνολο τάφων που ανέσκαψε στο Δέλτα του Υαλήρου. Μεταξύ αυτών 

ομαδική ανοικτή ταφή 18 ενηλίκων που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση όχι 

μόνο στους αρχαιολόγους αλλά και στον Σύπο της εποχής. Ο τάφος (Πλ. 

4,80μ. και Μ 2,50μ.) βρισκόταν σε βάθος 0,90μ. και οι νεκροί που 

περιελάμβανε ήταν ακτέριστοι και επί πλέον είχαν ταφεί σιδηροδέσμιοι, σε 

επάλληλες ή παράλληλες σειρές, ενώ ένας έφερε στο στήθος χάλκινη αιχμή 

βέλους. Ο Πελεκίδης θεώρησε ότι οι κλοιοί που έφεραν οι νεκροί στο λαιμό, 

τα χέρια και τα πόδια μπορούσαν να ερμηνευθούν μόνο εάν αυτοί είχαν 

καρφωθεί πάνω σε σανίδες και ετάφησαν μαζί με αυτές. Επί πλέον, αντίθετα 

με όλες τις απόψεις που είχαν υποστηριχθεί στον Σύπο της εποχής, ο 

Πελεκίδης πρότεινε η καταδίκη των νεκρών να επήλθε εξαιτίας θρησκευτικού 

παραπτώματος, στηριζόμενος σε χωρία του Αριστοφάνη στις 

Θεσμοφοριάζουσες. Θεώρησε, ως πλέον λογική, την ταύτιση των νεκρών με τους 

καταδικασθέντες σε θάνατο το 415 π.Φ. για την κοπή των κεφαλών των 

Ερμών. Η ύπαρξη του τάφου τους μέσα σε νεκρόπολη του 7ου αι. π.Φ. 

                                                 
3
 Μεταξύ των κτερισμάτων της πρώτης ταφής, μελαμβαφής πελίκη με πώμα, τρεις λευκές 

λήκυθοι - η μία του Ζ. των Καλαμών - δύο ερυθρόμορφες λήκυθοι, ερυθρόμορφος χους και 
μελαμβαφής κώθων, βλ. Πόλη 2003, 271-3. Για αναλυτικές περιγραφές και σχόλια σχετικά με 
τα αγγεία της δεύτερης ταφής βλ. Πόλη 2003, 351-6 αρ. 383-390. 
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ερμηνεύεται από τον Πελεκίδη ως ένδειξη ότι οι νεκροί δεν μπορούσαν να 

ταφούν σε κοινό νεκροταφείο εφόσον είχαν διαπράξει αποτρόπαιο έγκλημα.4 

ύμφωνα με τον Ηρόδοτο (6.94) οι Αθηναίοι πριν τα Μηδικά 

βρέθηκαν σε πόλεμο με τους αριστοκρατικούς Αιγινήτες και μια από τις 

απόρροιές του ήταν η θανάτωση δημοκρατικών Αιγινητών που συμμάχησαν 

με τους Αθηναίους και επαναστάτησαν. ε αυτούς τους νεκρούς απέδωσε η 

Ελένη Παπασταύρου τμήμα νεκροταφείου των αρχών του 5ου αι. π.Φ. που 

εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών στην Αίγινα και 

περιελάμβανε 69 λακκοειδείς τάφους. Οι τάφοι ήταν λαξευμένοι σε μαλακό 

βράχο και εκτός από έναν δεν έφεραν κάλυψη. Η πυκνή τους διάταξη, η 

πρόχειρη κατασκευή τους, η ομοιομορφία τους και τα φτωχά ευρήματα 

έπεισαν την ανασκαφέα ότι όλοι ανοίχθηκαν βιαστικά για να δεχθούν τους 

νεκρούς του ίδιου γεγονότος, οι οποίοι μάλιστα δεν ήταν τιμημένοι νεκροί 

κάποιας μάχης αλλά «ανεπιθύμητοι».5 

ε ταφή της Πύδνας του 4ου αι. π.Φ. εντοπίστηκαν 115 νεκροί οι σοροί 

των οποίων είχαν πεταχθεί σε τέσσερις φάσεις σε έναν λάκκο σκαμμένο στο 

βράχο. Σα ελάχιστα κτερίσματα, η ύπαρξη σιδερένιων δεσμών σε τέσσερις 

νεκρούς και το γεγονός ότι υπήρχαν νεκροί πολλών διαφορετικών ηλικιών 

οδήγησαν τους ανασκαφείς στην ερμηνεία τους ως δούλων.6 

 λες αυτές οι ταφές είναι μεν ομαδικές ή έγιναν ταυτόχρονα αλλά δεν 

ανήκουν στην κατηγορία των πολυανδρείων. 

 

 

                                                 
4
 Ενδιαφέρον είναι το ερώτημα που θέτει ο ανασκαφέας σχετικά με τον πιθανό συσχετισμό 

του αριστοφανικού έργου που διδάχθηκε το 411 π.Φ. και της καταδίκης του 415 π.Φ. 
Πελεκίδης 1916, 25 (Σ87), 49-51, 54 κ.εξ. Βλ. και Καστριώτης 1915. Βελισσαροπούλου 1984. Οι 
Kurtz και Boardman (1994, 187) σημειώνουν ότι ακριβής χρονολόγηση του τάφου δεν μπορεί 
να γίνει. Σην υπόθεση του Πελεκίδη φαίνεται να στηρίζει και η αναφορά του Ξενοφώντα 
(Ελληνικά 6.20-22) ότι, σύμφωνα με το ψήφισμα του Καννωνού, όσοι στρέφονταν κατά της 
πολιτείας οδηγούνταν δεμένοι σε δίκη και αν καταδικάζονταν ρίχνονταν σε βάραθρο. 
Ψστόσο, λίγους στίχους πιο κάτω ο ιστορικός αναφέρει ότι οι προδότες ή κλέφτες των θείων 
απαγορεύεται να θάβονται στην Αττική γη. 
5 Βλ. Παπασταύρου 1986. Η κατάσταση των τάφων ήταν πολύ κακή και έτσι μόνον σε έναν 
τάφο εντοπίστηκε αδιατάρακτη ταφή, ενώ τα λίγα αγγεία που βρέθηκαν δεν έγινε δυνατό να 
αποδοθούν στις ταφές. 
6 Βλ. Μπέσιος και Σριανταφύλλου 2000. 
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ΣΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

 
ΣΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΟΤ 

 Σο νεκροταφείο που ανακαλύφθηκε από τον Ν. Ζαφειρόπουλο κοντά 

στο αρχαίο λιμάνι της Πάρου στη θέση Βίτζι, θεωρείται από τη 

Ζαφειροπούλου το κύριο της πόλης και χρονολογείται από το τέλος του 8ου αι. 

π.Φ. έως και τον 3ο-4ο αι. μ.Φ. (εικ. 50).7 Μια μάχη στα τέλη του 8ου αι. π.Φ. και 

η ανάγκη ταφής των 120-160 νεκρών, επέβαλε την δημιουργία του 

νεκροταφείου αυτού, που αρχικά περιελάμβανε δύο ορύγματα: το ορθογώνιο 

που είναι μεγαλύτερο (4μ.Φ1,45μ. με βάθος 1-1,20μ.) με προσανατολισμό Β-Ν 

και το τραπεζιόσχημο (6,90μ.Φ1,20-1,70μ. με βάθος 0,50μ.) με προσανατολισμό 

ΒΔ-ΝΑ.  

Σο πρώτο (εικ. 51-53) ήταν επενδεδυμένο με σχιστολιθικές πλάκες και 

είχε στο μέσον του στημένη μια πλάκα, γύρω από την οποία και κάτω από τις 

καλυπτήριες πλάκες ήταν τοποθετημένα 130 περίπου αγγεία σε δύο σειρές. 

Εντός των αγγείων, στην πλειονότητά τους αμφορείς, φυλάσσονταν τα 

καμένα οστά ανδρών και τα στόμιά τους έκλειναν ρηχοί σκύφοι ή χάλκινες 

φιάλες. το βόρειο άκρο του εντοπίστηκε μικρός τύμβος εναγικών πυρών (Τ 

0,50-0,60μ.), ενώ στο μέσον μια μικρή θήκη από σχιστόπλακες μέσα στην 

οποία είχαν τοποθετηθεί όρθια δύο αγγεία και ένα χαμηλό σήμα.8 το 

μνημείο αυτό η Ζαφειροπούλου τοποθετεί την μαρμάρινη στήλη με ένθρονη 

γυναικεία μορφή των αρχών του 7ου αι. π.Φ., που είχε βρεθεί στον ίδιο χώρο 

το 1960, πιθανολογώντας ότι εικονίζει χθόνια θεότητα.  

Σο μικρό μνημείο ήταν επίσης επενδεδυμένο με σχιστόπλακες, 

μικρότερες του πρώτου, και δάπεδο στρωμένο με ανάλογο υλικό. Περιείχε 

γύρω στα 40 αγγεία (εικ. 51, 54) που βρέθηκαν συγκεντρωμένα στο ανατολικό 

του τμήμα και σύμφωνα με την ανασκαφέα χτίστηκε αφού διαπιστώθηκε 

                                                 
7 Ζαφειροπούλου 2000. Zaphiropoulou 1999. Για μια σύντομη αναφορά στα δύο πολυάνδρεια 
βλ. Νησιά του Αιγαίου 2005, Ζαφειροπούλου Υ.Ν. (Πάρος), 262 (εικ. 382 σελ. 265). Επίσης 
Ζαφειροπούλου 2008, 356. 
8 Η Ζαφειροπούλου (2004, 117) θεώρησε ότι τα αγγεία δέχονταν νεκρικές σπονδές. Προσθέτει  
ότι δεν αποκλείεται η ύπαρξη εναγικών πυρών σε όλη την επιφάνεια του πολυανδρείου πάνω 
από τις πλάκες βλ. Ζαφειροπούλου 2000, 286. 
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ανεπάρκεια χώρου του πρώτου. Σα τεφροδόχα αγγεία καθώς και αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν ως πώματα, είναι επιλεγμένα προσεκτικά, όπως λέει η 

Ζαφειροπούλου, ώστε να ταιριάζουν μεταξύ τους, ενώ δύο από τους αμφορείς 

ήταν διακοσμημένοι με σκηνές μάχης και πρόθεσης.9 

Σα οστά που εντοπίστηκαν στα τεφροδόχα αγγεία των δύο 

πολυανδρείων10 ήταν μισοκαμένα και καθαρισμένα. Η μελέτη του 

οστεολογικού υλικού γίνεται από τον Καθηγητή Ανθρωπολογίας Αναγνώστη 

Αγελαράκη και την ομάδα του στο Πανεπιστήμιο Adelphi της Νέας Τόρκης 

και μολονότι δεν έχει ολοκληρωθεί, φαίνεται ότι ανήκαν όλα σε άνδρες, 

ηλικίας 18 έως 45 ετών και ορισμένα έφεραν ίχνη τραυματισμών από όπλα.11 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση του Αγελαράκη ότι ένα από 

τα οστά έφερε ίχνη τραυματισμού από σαυρωτήρα, καθώς η χρήση του δεν 

μάς είναι γνωστή σε αυτή την πρώιμη περίοδο. Σα περισσότερα τεφροδόχα 

αγγεία περιείχαν οστά ενός ατόμου, ενώ ορισμένα περισσοτέρων του ενός. 

Τπήρχε δε, ιδιαίτερη προσοχή κατά την συλλογή τους από την πυρά καθώς 

είχαν τοποθετηθεί εντός του τεφροδόχου με σειρά από τα πόδια προς το 

κεφάλι, δηλαδή ως να ήταν ο νεκρός «όρθιος» εντός του αγγείου.12  

Πάνω από τα μνημεία γίνονταν εναγικές πυρές και προσφορές ζώων 

και ειδωλίων και ο τύμβος που δημιούργησαν (Δ περ. 50μ.) κάλυψε σταδιακά 

τα δύο μνημεία. ε απόσταση 200μ. στα βορειοανατολικά/ανατολικά 

εντοπίστηκε χώρος «ιερού τεμένους» γύρω από τον οποίο από την αρχαϊκή 

περίοδο και εξής θάβονται επιφανείς Πάριοι. Γύρω από τα δύο ταφικά 

μνημεία έως και τα αρχαϊκά χρόνια, οι Παριανοί έθαβαν τους νεκρούς, μετά 

την καύση, σε θήκες από σχιστόλιθο, διαχωρίζοντας με χαμηλούς τοίχους τους 

τάφους σε οικογενειακούς ή γένους. Ένας μεγαλύτερος τοίχος περιέβαλε 

                                                 
9 Ζαφειροπούλου 2000, 287-93, πίν. 6-12. Βλ. και Zaphiropoulou 1999, 15-16. Zaphiropoulou 
2002, 283. Ο Κουράγιος (Kouraghios 1996, 219) αναφέρει ότι στην «θήκη» - πολυάνδρειο 
εντοπίστηκαν περίπου 30 αμφορείς που καλυπτόταν από σκύφους. 
10 Ζαφειροπούλου 2001, 295-7. 
11 Zafeiropoulou και Agelarakis 2005, 35. το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι τα οστά 
ανήκουν σε περίπου 120 άνδρες. 
12 Ευχαριστώ θερμά τον Καθηγητή Αναγνώστη Αγελαράκη για τις πολύτιμες αδημοσίευτες 
πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μου αλλά και την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε 
σχετικά με τα μνημεία της Πάρου τον Μάιο του 2012. 
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ολόκληρο το νεκροταφείο, ενώ στα αρχαϊκά χρόνια μια υψηλή μαρμάρινη 

στήλη με μια πλάκα ως επίστεψη στήθηκε ακριβώς δίπλα στα δύο μνημεία 

(εικ. 55).13  

Σα μόνα ευρήματα των δύο μνημείων που έχουν δημοσιευθεί μέχρι 

στιγμής είναι οι δύο αμφορείς με σκηνές μάχης (εικ. 56). Η διακόσμηση των 

δύο αγγείων έχει πρωτοποριακά στοιχεία όπως την εκτεταμένη χρήση λευκού 

χρώματος, την διηγηματική εξέλιξη της παράστασης και την πρώτη 

απεικόνιση φάλαγγας οπλιτών, σύμφωνα με την ερμηνεία της ανασκαφέως 

γεγονός που την οδηγεί στην υπόθεση ότι την εποχή που κατασκευάζονται τα 

δύο αγγεία (τέλος 8ου αιώνα π.Φ.) υπάρχει ήδη οργανωμένη πόλη-κράτος.14  

Ο ένας αμφορέας φέρει σκηνή μάχης στην κοιλιά όπου γυμνοί 

αρματηλάτες σε συνωρίδες και ιππείς μάχονται απέναντι σε πεζούς 

αντιπάλους. Ο άλλος αμφορέας έχει επίσης σκηνή μάχης στην κοιλιά όπου 

πεζοί πολεμιστές, σφενδονήτες, ιππείς και τοξότες φαίνεται ότι εμπλέκονται σε 

μια απόπειρα διεκδίκησης ενός νεκρού. τον ώμο του αγγείου εικονίζεται 

επίσης ένας νεκρός ενώ στον λαιμό σκηνή πρόθεσης.15 ύμφωνα με την 

Ζαφειροπούλου οι σκηνές αυτές «αφηγούνται» μία ενιαία ιστορία· την μάχη 

και τον θάνατο ενός πολεμιστή, την διαμάχη για την διεκδίκηση του σώματός 

του και την πρόθεσή του. Μολονότι διακρίνει ομοιότητες με σκηνές από την 

ποίηση του Αρχίλοχου, προτιμά να αποδώσει ομηρική επίδραση στις 

αγγειογραφίες, καθώς το έργο του Πάριου ποιητή είναι μεταγενέστερο των 

αγγείων.16 Αποδίδει τα δύο αγγεία σε τοπικά, παριανά εργαστήρια, για την 

χρονολόγησή τους, ωστόσο, σημειώνει ότι μολονότι και οι δύο 

χρονολογούνται στον 8ο αιώνα έχουν απόσταση μίας γενιάς. Σον αμφορέα με 

την παράσταση μάχης χρονολογεί στο δεύτερο μισό του 8ου ενώ τον δεύτερο 

που έχει σκηνή μάχης στο σώμα και παράσταση πρόθεσης στον λαιμό η 

Ζαφειροπούλου τον τοποθετεί στην τελευταία δεκαετία του 8ου αιώνα και ο 

                                                 
13 Ζαφειροπούλου 2000, 286-7. Η στήλη αυτή όπως αναφέρει ο Κουράγιος (Kouraghios 1996, 
219) έχει ύψος 2,30 μ. και πλάτος 0,88 και εντοπίστηκε στα Ν της «θήκης», δηλαδή του μικρού 
μνημείου, και σχετίζεται άμεσα με αυτήν. 
14

 Ζαφειροπούλου 2007, 115-6. Zafeiropoulou και Agelarakis 2005, 32-3. 
15 Zaphiropoulou 2006, 271. 
16

 .π. 275-6. 
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Coldstream στο 730 π.Φ.17 Θεωρεί ότι η μάχη στην οποία σκοτώθηκαν οι 

νεκροί των μνημείων θα μπορούσε να συνδεθεί με τον Ληλάντιο πόλεμο και 

πιστεύει ότι πιθανότατα οι νεκροί αποτεφρώθηκαν στο πεδίο της μάχης και τα 

καμμένα οστά τους μεταφέρθηκαν για ταφή στην πατρίδα.18  

Ο F. Croissant ασχολείται επίσης με τους δύο τεφροδόχους αμφορείς 

τους οποίους θεωρεί σύγχρονους και χρονολογεί μεταξύ 725-700 π.Φ. 

σημειώνοντας ότι η θέση στην οποία βρέθηκαν εντός του μνημείου ήταν 

«προνομιακή».19 Διαπιστώνει ότι ο αμφορέας που ονομάζει Α με σκηνές 

μάχης στο σώμα και γεωμετρικό μοτίβο στον λαιμό έχει χαρακτηριστικά 

τοπικής παραγωγής και τον συγκρίνει με ανάλογα αγγεία από την Δήλο, ενώ 

ο αμφορέας Β που εκτός από την σκηνή μάχης στο σώμα φέρει σκηνή 

πρόθεσης στον λαιμό ακολουθεί αττικά πρότυπα.20 Εξετάζει την πιθανότητα 

τα δύο αγγεία να εικονίζουν ένα ιστορικό γεγονός και επιχειρεί να ταυτίσει 

τις μορφές των πολεμιστών. Θεωρεί ότι υπάρχει συσχετισμός της 

εικονογραφίας με τη λυρική ποίηση και ιδιαίτερα με το έργο του Αρχίλοχου 

και όχι με τα ομηρικά έπη, όπως έχει υποστηρίξει η Ζαφειροπούλου.21 

Καταλήγει ότι το ιστορικό γεγονός στο οποίο αναφέρονται οι παραστάσεις 

και όπου σκοτώθηκαν οι νεκροί των δύο μνημείων είναι πιθανότατα κάποια 

μάχη στο πλαίσιο του πολέμου για το Ληλάντιο πεδίο όπου η Πάρος πήρε το 

πλευρό της Ερέτριας και η αντίπαλή της Νάξος το πλευρό της Φαλκίδας ως 

απόρροια μιας παλαιάς διαμάχης μεταξύ των δύο νησιωτικών πόλεων για τις 

σφαίρες επιρροής των αποικιών που την εποχή αυτή αρχίζουν να ιδρύονται 

στο Αιγαίο και την Μεσόγειο.22 

                                                 
17

 .π. 276. Ζαφειροπούλου 2007, 116. Ζαφειροπούλου 2008, 356-62. 
18

 Zaphiropoulou 2006, 276-7. Η σύγκρουση των δύο γειτονικών πόλεων, Ερέτριας και 

Φαλκίδας για τον έλεγχο του Ληλάντιου πεδίου αναφέρεται από τον Θουκυδίδη ως «τὸν 

πάλαι ποτὲ γενόμενον πόλεμον» (Α.15.2) χωρίς άλλη χρονική ένδειξη. 
19 Croissant 2008, 31. 
20 .π. 34-5. 
21

 Croissant 2008, 52. 
22

 .π. 60. 
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ΣΟ ΝΕΚΡΟΣΑΥΕΙΟ ΣΗ ΒΡΟΤΛΙΑ 

Ο οικισμός Βρουλιά της Ρόδου, διαθέτει νεκροταφείο του 7ου αιώνα 

π.Φ. Οι τάφοι του είναι απλοί λάκκοι, ορισμένοι εκ των οποίων 

χρησιμοποιήθηκαν πάνω από μία φορά. Σο έθιμο της πρωτογενούς καύσης 

κυριαρχεί για τους ενηλίκους ενώ ο εγχυτρισμός για τα παιδιά κάτω των έξι 

ετών.23 Ο ανασκαφέας διαπίστωσε ότι οι τάφοι ήταν διατεταγμένοι σε ομάδες 

που τις απέδωσε σε οικογένειες της πόλης. Μία από τις ομάδες αυτές που 

ονόμασε VI, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό όριο του νεκροταφείου κοντά στην 

πύλη του οικισμού και όπως σημειώνει ο Kinch περιλαμβάνει πέντε τάφους 

που βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους (εικ. 57 τάφοι 26, 15, 16, 17, 

18).24  

Ο τάφος 18 (Μ 2,34μ. Πλ. 1,50μ.) που χρονολογείται στο τέλος του 7ου 

αι. π.Φ., ξεχωρίζει για το μέγεθός του σε σχέση με τους υπόλοιπους του 

νεκροταφείου αλλά και διότι είναι ο τελευταίος τάφος προς τα νοτιοδυτικά 

και κοντά στον δρόμο και την είσοδο του οικισμού. Επί πλέον, σε αντίθεση με 

την γενικότερη πρακτική, περιείχε τα κρανία και ελάχιστα οστά τεσσάρων 

νεκρών πιθανότατα ανδρών που είχαν ενταφιαστεί και που ήταν κτερισμένοι 

με επτά πήλινα αγγεία και έναν αυλό δόρατος, το μοναδικό όπλο που 

εντοπίστηκε σε όλο το νεκροταφείο.25  

Η ομάδα VI δεν περιελάμβανε καμία παιδική ταφή και μολονότι 

αποτελείται μόνον από τέσσερις τάφους καταλαμβάνει αρκετά μεγάλο χώρο 

του νεκροταφείου. Ο ανασκαφέας υποστήριξε ότι οι νεκροί είχαν τοποθετηθεί 

ο ένας πλάι στον άλλο και πιθανότατα ήταν πολεμιστές που σκοτώθηκαν σε 

μάχη.26 Ο Morris βασιζόμενος και στη συνήθεια να θάβονται οι ήρωες κοντά 

στην πύλη και στην πρωιμότητα της ταφής σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, 

                                                 
23 Kinch 1914, 34-5. 
24 .π. 35. 
25 .π. 50-2 (για τα κτερίσματα βλ. πίνακες 41-42). Kurtz και Boardman 1994, 164-5. Morris 
1997, 228-9. 
26 Kinch 1914, 52. 
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συμφωνεί με το συμπέρασμα ότι ίσως ανήκει σε νεκρούς πολέμου, άποψη που 

είχαν υιοθετήσει νωρίτερα και οι Kurtz και Boardman.27  

 
 

                                                 
27

 Morris 1997, 228-9. Kurtz και Boardman 1994, 236. 
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ΜΗΔΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 

 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Ο στρατός που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το 490 π.Φ. τη στρατιά του 

Δάτη στην πεδιάδα του Μαραθώνα ήταν 9.000 Αθηναίοι (μεταξύ αυτών και 

απελεύθεροι δούλοι) και 1.000 Πλαταιείς, που με αρχηγό τον Μιλτιάδη 

πέτυχαν μια πολύ σημαντική νίκη (Ηρόδ. 6.108 κ.εξ.).28 Οι Αθηναίοι έχασαν 

192 οπλίτες στη μάχη του Μαραθώνα, ενώ ο ακριβής αριθμός των νεκρών 

Πλαταιέων και των δούλων ήταν μικρότερος αλλά δεν είναι γνωστός. Οι 

Πέρσες είχαν πολύ περισσότερες απώλειες, πάνω από 6.000, σύμφωνα με τον 

Ηρόδοτο 6.400 (6.117,1).29 

Ο Παυσανίας (Ι.15,3) περιγράφει τοιχογραφία στην Ποικίλη τοά που 

αποδίδει στον ζωγράφο Πάναινο και εικονίζει την μάχη του Μαραθώνα.30 

Αρκετά κεφάλαια πιο κάτω (Ι.32,3-5), όταν περιγράφει την περιοχή του 

Μαραθώνα, αναφέρει τον τάφο των Αθηναίων πάνω στον οποίο είδε στήλες 

με τα ονόματα των νεκρών καθώς και χωριστό τάφο για τους Πλαταιείς και 

τους δούλους. Ο περιηγητής αναφέρει ότι οι κάτοικοι της περιοχής λατρεύουν 

τους πεσόντες ως ήρωες. Γράφει για το μνημείο του Μιλτιάδη, το τρόπαιο από 

λευκό μάρμαρο και για την αδυναμία του να εντοπίσει τάφο των Περσών και  

συμπεραίνει ότι οι νεκροί πετάχτηκαν σε κάποιο όρυγμα χωρίς να σημαίνεται 

ο χώρος.  

                                                 
28 Η μάχη τοποθετείται στις 16 του Βοηδρομιώνος, δηλαδή στις 11 επτεμβρίου. Πετράκος 
1995, 39. Οι Αθηναίοι λαμβάνοντας την απόφαση να παραταχθούν έξω από την Αθήνα δέκα 
ημέρες νωρίτερα, στη γιορτή της Αρτέμιδας Αγροτέρας, έταξαν στη θεά να θυσιάσουν τόσες 
κατσίκες όσοι οι νεκροί Πέρσες. Ο τεράστιος όμως αριθμός των νεκρών Περσών ανάγκασε 
τους Αθηναίους να θυσιάζουν 500 κατσίκες το χρόνο μέχρι να φθάσουν στον αριθμό των 
πεσόντων Περσών, συνήθεια που συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια, και αφού πλέον το τάμα 
είχε ολοκληρωθεί, όπως αναφέρει ο Ξενοφώντας (Κύρου Ανάβασις, 3.2.12), βλ. Hammond 1968, 
41. Πετράκος 1995, 26. Parke 2000, 72-3. ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙ) 233-40. 
29 ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙ) 240. Για την επιγραφή του θησαυρού των Αθηναίων στους Δελφούς που 
αναφέρεται στα ακροθίνια των περσικών πλοίων βλ. Tod 1946, 16-7 αρ. 14. Meiggs και Lewis 
1969, 35 αρ. 19. Για τον αριθμό των νεκρών βλ. την ενδιαφέρουσα άποψη του Avery (1973), ο 
οποίος σημειώνει ότι ο αριθμός 192 των νεκρών Αθηναίων αν πολλαπλασιαστεί με το 33,33 
μας δίνει το 6400 και τονίζει τη σημασία του αριθμού 3 στην αρχαία ελληνική θρησκεία 
υπονοώντας ότι ο αριθμός των νεκρών Περσών που αναφέρεται από τον Ηρόδοτο δεν είναι 
ακριβής. 
30 Βλ. σχετικά West 1966, 45-8. 
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Οι ομαδικοί τάφοι των πεσόντων στη μάχη του Μαραθώνα (Αθηναίων 

και Πλαταιέων) είναι από τις πλέον συζητημένες ταφές της αρχαιότητας. 

Παρά τις περιγραφές του Ηροδότου και του Παυσανία, μολονότι ήδη από τις 

αρχές του 19ου αι. πολλοί περιηγητές επισκέφθηκαν το πεδίο της μάχης και 

έδιναν πληροφορίες για τους πιθανούς τύμβους, και παρά τις ανασκαφές ήδη 

από τα τέλη του ίδιου αιώνα, οι μελετητές δεν συμφωνούν ακόμη με τις 

ταυτίσεις των ανασκαμμένων τύμβων αλλά ούτε και με την τοπογραφία της 

μάχης και της περιοχής.31 

Ο Hammond τοποθετεί το πεδίο της μάχης στα νότια της χαράδρας 

(εικ. 58) και θεωρεί ότι ο στρατός των Περσών ήταν παραταγμένος με τα νώτα 

στη θάλασσα και των Ελλήνων με τα νώτα στην ενδοχώρα - άποψη που έχει 

επικρατήσει ως η πλέον πιθανή - και προσθέτει ότι οι τύμβοι Αθηναίων και 

Πλαταιέων φτιάχτηκαν κοντά στο κυρίως μέτωπο της μάχης, άποψη με την 

οποία έχει διαφωνήσει ο Burn.32 Ο Θέμελης σημειώνει την αλλαγή που πρέπει 

να έχει υποστεί όλος ο κόλπος του Μαραθώνα από την εποχή της μάχης του 

490 π.Φ. έως σήμερα (εικ. 59). Επικαλείται τις αρχαίες πηγές σημειώνοντας ότι 

το τρόπαιον λευκού λίθου, ενώ στήθηκε μακριά από το πεδίο της μάχης, όπου 

βρίσκεται ο Σωρός, και κοντά στην τότε παραλία, εκεί όπου είχε 

αγκυροβολήσει ο στόλος των Περσών, σήμερα απέχει 1500 μ. από την ακτή 

του χοινιά.33 Αντίθετα ο Πετράκος θεωρεί ότι η πεδιάδα και η ακτή του 

όρμου έχουν ακόμη την ίδια περίπου διαμόρφωση όπως και στην 

αρχαιότητα.34  

                                                 
31 Ο Πετράκος (1995, 187 σημ. 43) σημειώνει ότι εξαιτίας της συνήθειας των περιηγητών να 
συλλέγουν αιχμές βελών από την πεδιάδα, ο τότε Τπουργός Παιδείας ζήτησε την έκδοση 
οδηγίας προς τις τοπικές αρχές του Μαραθώνα που να απαγορεύει τη συλλογή αντικειμένων 
και τις ανασκαφές. 
32 Hammond 1968, 17-19, πίν. 2. Για την αναπαράσταση των φάσεων της μάχης, σύμφωνα και 
με την άποψη του Hammond, βλ. ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙ) 238-9. Για την αντίθετη άποψη βλ. 
Κουμανούδης 1978, 240-1 σχ. 1-2. Burn 1969, 118. 
33 Θέμελης 1974, 232-3. Και ο Pritchett (1960, 142) έχει σημειώσει ότι το επίπεδο της πεδιάδας 
βρίσκεται 3 μέτρα υψηλότερα από το αρχαίο. 
34 Πετράκος 1995, 6. Βλ. και ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙ), 243 σημ. 2. Ο Ματθαίου ερμηνεύοντας το σχετικό 
χωρίο του Ηροδότου (6.108,1) σχολιάζει ότι οι Αθηναίοι θα είχαν παραταχθεί κοντά στο 
τέμενος του Ηρακλή στο σημείο που οδηγούσε από τον Μαραθώνα στα Μεσόγεια, την 

Παλλήνη και το άστυ (πρόσθεν πυλōν), Matthaiou 2003, 200-2. 
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Κοντά στο εκκλησάκι της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας, στο στόμιο 

ενός πηγαδιού και εντοιχισμένα σε κοντινό μεσαιωνικό πύργο, ο Vanderpool 

αναγνώρισε το 1965 τμήματα του λίθινου τροπαίου της νίκης του 

Μαραθώνα.35 Πρόκειται για έναν μαρμάρινο ιωνικό κίονα, ύψους περίπου 

10μ., που στήριζε κάποιο γλυπτό (εικ. 60). ύμφωνα με την ερμηνεία του 

Vanderpool, αμέσως μετά τη λήξη της μάχης, στήθηκαν ως τρόπαιο λάφυρα 

από τον εχθρικό οπλισμό και μόνο τριάντα χρόνια αργότερα τοποθετήθηκε το 

μαρμάρινο τρόπαιο που περιγράφει ο Παυσανίας (I.32,5) ως τρόπαιον λευκού 

λίθου. Ψς επίστεψη του κίονα ο Vanderpool θεωρεί ότι είχε τοποθετηθεί μια 

ακριβής αναπαράσταση του αρχικού τρόπαιου σε λίθο και μια Νίκη να το 

στεφανώνει.36 

 

Ο Σύμβος των Αθηναίων37 

ύμφωνα με την περιγραφή του Παυσανία (Ι.32,3) ο τάφος των 

Αθηναίων έφερε στήλη θανόντων και δίπλα του υπήρχε η στήλη με τα 

ονόματα των νεκρών Πλαταιέων και δούλων. Ο West αμφισβητεί την 

πιθανότητα η στήλη να στήθηκε το 490 π.Φ. και πιθανολογεί ότι έγινε 

αργότερα, μετά την δημιουργία του δημοσίου σήματος και την έναρξη του 

εθίμου των καταλόγων το 465/4 π.Φ. ημειώνει, ωστόσο, ότι η αναφορά του 

Ηροδότου σε συγκεκριμένο αριθμό νεκρών (192) καθώς και το σχόλιο του 

ιστορικού ότι οι Αθηναίοι είχαν παραταχθεί στη μάχη κατά φυλές, ίσως 

                                                 
35 Vanderpool 1966, 93 κ.εξ. Ανάμεσα στους ισχυρισμούς του αναφέρει ότι το τρόπαιο στήθηκε 
στο σημείο που οι Πέρσες υπέστησαν τη μεγαλύτερη ήττα από τους Έλληνες στην προσπάθειά 
τους να επιστρέψουν στα πλοία που είχαν αγκυροβολήσει στον κόλπο, καθώς πολλοί 
βυθίστηκαν στο έλος. Σμήματα του κίονα είχαν εντοπιστεί και παλαιότερα, βλ. Hammond 
1968, 23, σημ. 39-40. Βλ. και Vanderpool 1967, για τη μελέτη του γλυπτού των Ελληνιστικών 
χρόνων, που αποδίδει τρόπαιο, το οποίο βρισκόταν στις αποθήκες του Βρετανικού Μουσείου 
με καταγεγραμμένο ως χώρο προέλευσης τον Μαραθώνα. 
36 Ένα δεύτερο μνημείο για την ίδια μάχη είναι αυτό που στήθηκε από την πόλη της Αθήνας 
προς τιμήν του πολέμαρχου Καλλίμαχου το 489 π.Φ. Πρόκειται για κίονα πάνω στον οποίο 
διατηρείται χαραγμένο επίγραμμα και ο οποίος στήριζε άγαλμα Νίκης (Ακρόπολη αρ. 690), 
βλ. σχετικά Raubitschek 1940, 53-56. 
37 Για μια εξαιρετική παρουσίαση της ιστορίας των ανασκαφών και των απόψεων των 
περιηγητών και των μελετητών για τον τύμβο βλ. Βαλαβάνης 2010. 
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αποδεικνύει ότι πράγματι υπήρχε κατάλογος πεσόντων πάνω από τον κοινό 

τάφο ήδη από το 490 π.Φ. 38 

Ο τύμβος των Αθηναίων, γνωστός ως Σωρός (εικ. 61), ανασκάφθηκε 

αρχικά από τον Schliemann χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα και αμέσως μετά 

από τον τάη, ο οποίος και δημοσίευσε τα τελικά του συμπεράσματα το 1893 

(εικ. 62).39 Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800μ. από τη σημερινή 

ακτογραμμή του κόλπου του Μαραθώνα και νότια της χαράδρας που τέμνει 

την κοιλάδα στη μέση.  

Και οι δυο ανασκαφείς του, αντιμετώπισαν αρχικά το ίδιο πρόβλημα: 

σε βάθος τριών μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους ο χώρος ανάβλυζε 

νερό, παρόλα αυτά ο τάης κατόρθωσε να ανοίξει μια τάφρο από τη νότια 

πλευρά και να φθάσει ως το κέντρο του τύμβου (εικ. 63). Αποκάλυψε στρώμα 

πυράς με οστά άγνωστου αριθμού νεκρών που ήταν κτερισμένοι μόνο με 30 

περίπου μελανόμορφα ληκύθια των αρχών του 5ου αι. π.Φ. (εικ. 64).40 Η 

έκταση της πυράς έφτανε σε απόσταση περίπου 2-3μ. από το κέντρο του 

τύμβου, ενώ στην νοτιοανατολική πλευρά εντοπίστηκε αύλακα-τάφρος 

προσφορών επενδεδυμένη με ωμές πλίνθους (Μ 5μ. και Πλ. 1μ.) που 

θεωρήθηκε ο βόθρος εντός του οποίου απορρίφθηκαν τα υπολείμματα του 

νεκρόδειπνου μετά την καύση των νεκρών και άρα σύγχρονος της ταφής. τη 

συνέχεια πάνω από τον χώρο συσσωρεύτηκε χώμα και δημιουργήθηκε τύμβος 

διαμέτρου περίπου 50 μέτρων και ύψους 15 μέτρων.41  

το κέντρο του τύμβου ο τάης εντόπισε την μοναδική τεφροδόχο 

υδρία/κάλπη του τύμβου· πρόκειται για αγγείο που χρονολογείται πριν από 

                                                 
38 West 1966, xxxii και 9-10. 
39 «Σορός, σημαίνει φέρετρο, αγγείο με οστά νεκρού, τάφος και ακόμη τον ίδιο τον νεκρό. 
Ενίοτε γράφεται Σωρός που έχει τη σημερινή σημασία και του λόφου από χώμα», Πετράκος 
1995, 187 σημ. 35. τάης 1893. Σα ευρήματα του Schliemann, 60 όστρακα αγγείων, βρίσκονται 
ακόμη στην Γερμανία όπου μεταφέρθηκαν από τον ίδιο, βλ. Βασιλοπούλου 2010, 25. 
40 Η κεραμική του τύμβου αναλύεται από τον ανασκαφέα στο δεύτερο τμήμα του άρθρου, 
τάης 1893, 55-63. Πετράκος 1995, 24 βλ. ιδ. 140-7. Ο Βαλαβάνης (2010, 81) σημειώνει ότι ο 
μικρός αριθμός των αγγείων οφείλεται στις συνθήκες έκτατης ανάγκης υπό τις οποίες έγινε η 
ταφή. 
41 Βλ. Hammond 1968, 15, όπου αναφέρεται ότι ο τύμβος έχει ύψος 9μ. σήμερα λόγω της 
διάβρωσης αλλά και των ανασκαφών του Schliemann. Οι Maurice (1932, 23-4) και Burn (1962, 
254) ισχυρίζονται ότι ίσως οι Αθηναίοι έθαψαν τους νεκρούς σε προϋπάρχοντα τύμβο, 
άποψη που απορρίπτουν οι Hammond (1973, 172 κ.εξ.) και Pritchett (1960, 142). 
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την μάχη (εικ. 65) και σύμφωνα με τον ανασκαφέα περιείχε τα οστά ενός 

στρατηγού, του Καλλίμαχου ή του τησίλεω.42 Ο τάης εντόπισε σε άλλο 

σημείο της νοτιοανατολικής πλευράς, σε υψηλότερα στρώματα, μικρότερο 

βόθρο επίσης επενδεδυμένο με πλίνθους που τον απέδωσε σε υστερότερες 

προσφορές προς τιμήν των νεκρών.43 Ο Hammond θεωρεί ότι ο δεύτερος 

αυτός βόθρος είναι το σημείο στο οποίο οι έφηβοι Αθηναίοι κατέθεταν 

στεφάνια και οι απόγονοι των πεσόντων προσφορές για περίπου 600 χρόνια 

μετά τη μάχη.44 

ύμφωνα με τον Πετράκο οι συγγενείς φρόντισαν για τη χωριστή 

καύση του δικού τους νεκρού και έπειτα ό,τι απέμεινε συγκεντρώθηκε στο 

χώρο της κοινής ταφής όπου και υψώθηκε ο τύμβος, πρακτική που 

αναφέρεται και στην Ιλιάδα.45 Ο Βαλαβάνης πιστεύει ότι η καύση 

προτιμήθηκε έναντι του ενταφιασμού όχι λόγω έλλειψης χώρου αλλά εξαιτίας 

της μορφολογίας του εδάφους που ήταν λασπώδες και ακατάλληλο για 

ενταφιασμούς.46 Θεωρεί ότι οι νεκροί κάηκαν κατά φυλές με φροντίδα όχι 

των συγγενών αλλά των συμπολεμιστών τους.47 

Ο Whitley πιστεύει ότι η μοναδική μορφή του τάφου των Αθηναίων 

πεσόντων στο Μαραθώνα, σε σύγκριση με άλλα μνημεία και τάφους της 

εποχής, και η ομοιότητα που έχει με τύμβους του 7ου και του πρώιμου 6ου 

αιώνα, οφείλεται στον αφηρωισμό των νεκρών του.48 Οι πεσόντες 

υπερασπίστηκαν την «Κλεισθενική δημοκρατία» και ο τύμβος που σκέπασε τα 

αποτεφρωμένα οστά τους θυμίζει τους ταφικούς τύμβους των ηρώων του 

έπους, πρακτική που ήταν συνηθισμένη για πεσόντες στην υστεροαρχαϊκή και 

                                                 
42 Ο τάης (1890, 131) λόγω της κακής διατήρησης του αγγείου θεώρησε ότι δεν είναι αττικό 
και υπέθεσε ότι ίσως προερχόταν από τα περσικά λάφυρα. Ο Βαλαβάνης (2010, 82-3) θεωρεί 
ότι το αγγείο έχει παράλληλα στο σχήμα από την Αγορά. Η Βασιλοπούλου (2010, 26 και 40) 
αναφέρει ότι το αγγείο είναι ευβοϊκό και μολονότι θεωρεί ότι η άποψη του τάη δεν μπορεί 
να αποδειχθεί σημειώνει ότι πρόκειται για «διακριτή μεταχείριση του νεκρού». 
43 τάης 1891, 67. τάης 1893, 55. 
44 Hammond 1968, 16. 
45 Πετράκος 1995, 20-1. Βασιλοπούλου 2010, 24-5. 
46

 ημειώνει ότι κάτω από το στρώμα της καύσης ο τάης εντόπισε ένα στρώμα θαλασσινής 
άμμου και θραυσμάτων σχιστολίθου που χρησιμοποιήθηκαν ως μονωτικά, βλ. Βαλαβάνης 
2010, 88. 
47 .π. 89. 
48 Whitley 1994, 216-7. 
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πρώιμη κλασική Ελλάδα.49 Ο Whitley πιστεύει ότι η αρχαϊκή κοινωνία 

αποδίδει χαρακτηριστικά των ηρώων του έπους στους πεσόντες της που την 

υπερασπίζονται. Η ύπαρξη λάκκου προσφορών δίπλα στον τύμβο δηλώνει, 

κατά τη γνώμη του, την οικειοποίηση αριστοκρατικών εθίμων από τη 

δημοκρατική Αθήνα και την νέα συλλογική τους χρήση.50 

Εκτός από τον Schliemann, ο μόνος από τους μελετητές που δεν 

συμφώνησε με την ταύτιση του Σωρού ως τύμβου των Αθηναίων ήταν ο 

Κουμανούδης, που σημειώνει ότι η περιγραφή του Παυσανία αναφέρει 

μνημεία και όχι τύμβους και πρέπει να εννοεί ύπαρξη μνημείων όπως αυτά 

του Κεραμεικού.51 τις παλαιότερες αυτές αντιρρήσεις ήρθαν να προστεθούν 

και νέες. Η Mersch προσθέτει ότι παρά τη μαρτυρία του Παυσανία, ο τάης 

δεν εντόπισε ίχνη που να αποδεικνύουν συνεχόμενη «ηρωολατρεία» στον 

Σωρό. Επίσης συγκρίνει τον Σωρό με τον τύμβο του Αμαρουσίου, ένα ιδιωτικό 

τύμβο που είναι λίγο μικρότερος, τονίζοντας ότι θα περίμενε κανείς ο τύμβος 

των Αθηναίων να έχει πολύ μεγαλύτερο μέγεθος. ημειώνει ότι η κεραμεική 

που προέρχεται από την ανασκαφή περιλαμβάνει αγγεία με μεγάλη χρονική 

απόσταση (από το 570 έως το 490 π.Φ.) αλλά και μία πυξίδα, κτέρισμα που 

απαντά σε γυναικείες ταφές. ημειώνει επίσης ότι οι αύλακες προσφορών, 

όπως αυτή που ανέσκαψε ο τάης, δεν χρησιμοποιούνταν πλέον στις αρχές 

του 5ου αι. π.Φ. στα αθηναϊκά νεκροταφεία. Τποστηρίζει ότι ο Σωρός ήταν ένας 

ιδιωτικός τύμβος κάποιου αριστοκρατικού γένους.52 

χετικά με τα κτερίσματα του τύμβου, που πράγματι έχουν μεγάλη 

χρονολογική απόσταση μεταξύ τους, οι περισσότεροι μελετητές θεωρούν ότι 

πρόκειται για κειμήλια που οι συγγενείς των νεκρών έφεραν για την ταφή.53 

Σα αγγεία αυτά είναι μια κάλπη του Ζ. του Ευχαρίδη του 500 π.Φ., μια 

                                                 
49

 Whitley 1994, 228 κ.εξ. 
50 “If, for archaeologists, the tumulus at Marathon can come to represent the complexities 
surrounding the term hero cult, it, more than any other monument, also reflects the often 
contradictory feelings that the Athenians of the early fifth century may have held toward 
their pre-democratic past.”, Whitley 1994, 230. 
51 Κουμανούδης 1978, 232-7. 
52 Mersch 1995. Ο ταϊνχάουερ (2004-09, 689) ασπάζεται τις απόψεις της Mersch ενώ ο 
Βαλαβάνης (2010, 78-80) τις αντικρούει. 
53 Πετράκος 1995, 24 βλ. ιδ. 140-7 για την κεραμική του τύμβου. Βασιλοπούλου 2010, 25. 
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τριποδική πυξίδα του 530-520 π.Φ., και τα δύο πρωιμότερα όλων μια λεκανίδα 

του 600-575 π.Φ. και ένας αμφορέας του οφίλου του 580-570 π.Φ. Ακόμη, το 

μοναδικό ερυθρόμορφο αγγείο που εντοπίστηκε στον τύμβο, μία κύλικα του 

Ονήσιμου του 500-490 π.Φ.54 

Ο εντοπισμός μιας ενεπίγραφης στήλης που χρονολογείται στις αρχές 

του 5ου αι. π.Φ. με επίγραμμα που αναφέρεται στους πεσόντες των Περσικών 

και αναγράφει ονόματα της Ερεχθηίδος φυλής, έθεσε πρόσφατα και πάλι το 

ζήτημα του τύμβου (εικ. 66-67).55 Οι ανασκαφείς Θεόδωρος και Γιώργος 

πυρόπουλος εντόπισαν την στήλη εντοιχισμένη σε τοίχο αποθήκης του 5ου 

αι. μ.Φ. που χτίστηκε στην έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην Κυνουρία. Η 

στήλη από λευκό πεντελικό μάρμαρο (Τ 68 εκ.56, Πλ. 55,8-57 εκ., Π 26,5-28,5 

εκ.) επιστεφόταν από λέσβιο κυμάτιο και υψηλό άβακα που είχε αποξεστεί για 

άλλη χρήση του λίθου. Σο όνομα της Ερεχθηίδος φυλής είναι χαραγμένο 

ακριβώς κάτω από το κυμάτιο ενώ ακολουθεί το επίγραμμα που είναι 

γραμμένο στο μέτρο του ελεγειακού δίστιχου:57 

Ε ρ ε χ θ ε ΐ [ ς ]  

Φέμις ρ| hος κιχ[εν]| α ε  εὔφαος |hέσσχατα γαί[ες] 

Σōνδε νδ|ρōν ρ|ετὲν πεύσεται |hος θανον 

[μ]αρνάμε νοι Μέ|δοισι ||καὶ σστεφάνοσαν Α|θένα[ς] 

[π]αυρότε|ροι πολλōν ||δεχσάμε|νοι πόλε|μον. 

Ακολουθούν τα 22 ονόματα των πεσόντων χαραγμένα στοιχηδόν ανά 

δεύτερο στίχο, σπάνιο δείγμα της «πλινθηδόν» γραφής όπως λέει ο 

ταϊνχάουερ.58 

                                                 
54 Βαλαβάνης 2010, 83. Βασιλοπούλου 2010, 25. 
55 πυρόπουλος 2009, 23 κ.εξ. Οι πρώτες αναφορές έγιναν στον Σύπο το 2000 και στο 
περιοδικό Αρχαιολογία το 2009, βλ. αρχαιολογικές ειδήσεις του περιοδικού στις 8/5/2009, 
http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=4654. Η επιγραφή δημοσιεύτηκε με 
διορθώσεις από τον ταϊνχάουερ 2004-09. Βλ. επίσης ταϊνχάουερ 2001, 122. ταϊνχάουερ 
2010. 
56 Σο αρχικό ύψος της στήλης θα ήταν περίπου 1μ., βλ. ταϊνχάουερ 2004-09, 679. Εκτός από 
την στήλη αυτή ο πυρόπουλος εντόπισε μικρά θραύσματα δύο ακόμη παρόμοιων στηλών, 
βλ. πυρόπουλος 2009, 32-3 που επίσης δημοσιεύονται από τον ταϊνχάουερ 2004-09, 686-7 
(αρ. 586 και 587). 
57 Ο ταϊχνάουερ (2010, 100) διορθώνει την αρχική δημοσίευση του πρώτου στίχου  

κιχ[ά|ν]<ει>α ε  εὔφαος μετά από σχετική παρατήρηση του Α. Ματθαίου. 
58 Η όψη του κειμένου θυμίζει συμπαγή ισοδομικό τοίχο, άρρηκτο όπως η οπλιτική φάλαγγα, 
κατά την ρήση του Δημητρίου Υαληρέα, βλ. ταϊνχάουερ 2004-09, 683. Η πλινθηδόν γραφή 

http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=4654
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Η περιγραφή του Παυσανία, η καταγωγή του Ηρώδη από το Δήμο του 

Μαραθώνα, η προσπάθειά του να διεκδικήσει ως πρόγονό του τον Μιλτιάδη 

και η εύρεση στα χώματα του τύμβου κεραμικής διαφόρων εποχών, 

συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι ο τύμβος ήταν δημιούργημα της ρωμαϊκής 

εποχής και μάλιστα με εμπλοκή του Ηρώδη. ύμφωνα με τον Γιώργο 

πυρόπουλο η στήλη προέρχεται από έναν από τους τάφους των πεσόντων 

που ο Ηρώδης μετέφερε μαζί με όλο το μνημείο των Μαραθωνομάχων στην 

έπαυλή του μετά τον θάνατο προσφιλών του προσώπων το 165 μ.Φ. Κοντά 

στον τύμβο του Μαραθώνα, εντοπίστηκε το 1955 ένα πορτραίτο του Ηρώδη, 

εύρημα που παραπέμπει, σύμφωνα με τον πυρόπουλο, στην εμπλοκή του 

πλούσιου Αθηναίου στην ανάπλαση του χώρου που δημιούργησε τον τύμβο.59  

Ο Βαλαβάνης αντίθετα υποστηρίζει ότι ο τάφος είχε από την αρχή 

μορφή τύμβου γεγονός που αποδεικνύεται και από την κυκλική μορφή που 

είχε το υπόστρωμα από άμμο και τριμμένο σχιστόλιθο πάνω στο οποίο έγινε η 

καύση των νεκρών.60 Ο ταϊνχάουερ επίσης, μολονότι συμφωνεί με την 

χρονολόγηση της επιγραφής και την αναμφισβήτητη σύνδεσή της με τον 

Μαραθώνα, δεν πιστεύει ότι συνιστά τμήμα του καταλόγου πεσόντων του 

τάφου των Μαραθωνομάχων και συνεπώς του κοινού μνημείου. Σο γεγονός 

της εύρεσης δύο θραυσμάτων από παρόμοιες επιγραφές στον ίδιο χώρο 

συνιστά απόδειξη ότι υπήρχαν και άλλες στήλες όπως αυτή της Ερεχθηίδος 

και ο ταϊνχάουερ πιστεύει ότι θα ήταν στημένες πάνω στην ίδια βάση. Σις 

τοποθετεί στο πρὸς τῷ ἄστει πολυανδρείον, δηλαδή στο μνημείο που στήθηκε 

στην Αθήνα για τους Μαραθωνομάχους, από όπου, κατά τη γνώμη του, τις 

απέσπασε ο Ηρώδης.61 

Η Βασιλοπούλου θεωρεί ότι η εύρεση της στήλης της Ερεχθηίδος 

αποδεικνύει την ορθότητα της μαρτυρίας του Παυσανία που είδε πάνω στον 

τάφο στήλες με τα ονόματα των νεκρών (ἐπὶ δὲ αὐτῷ στῆλαι).62 Ο Βαλαβάνης 

                                                                                                                                            
είναι γνωστή από φιλολογικές πηγές και συγκεκριμένα από τα σχόλα του Ευσταθίου 
Θεσσαλονικέως και του Διονυσίου Θρακός, βλ. ταϊνχάουερ 2010, 101. 
59

 πυρόπουλος 2009, 23 κ.εξ. 
60 Βαλαβάνης 2010, 77. 
61 ταϊνχάουερ 2004-09, 685 κ.εξ. ταϊνχάουερ 2010, 103-5. 
62 Βασιλοπούλου 2010, 24. Για την αντίθετη άποψη βλ. ταϊνχάουερ 2010, 104. 
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σημειώνει ότι η μετάφραση της φράσης του Παυσανία ως «επάνω σε αυτόν» 

(τον τάφο) είναι λανθασμένη και την διορθώνει σε «κοντά σε αυτόν».63 

 

Ο Σύμβος των Πλαταιέων 

Σο 1970 ο Μαρινάτος δημοσιεύει τα αποτελέσματα των πρώτων 

ανασκαφών στην κοιλάδα Βρανά του Μαραθώνα, που βρίσκεται 1,5 χλμ. 

βορειοδυτικά του τύμβου των Αθηναίων. ε αυτή εντοπίστηκαν τύμβοι των 

προϊστορικών χρόνων, στη νότια όχθη ενός χειμάρρου (εικ. 68). Περίπου 100 

μέτρα στα νοτιοανατολικά τους, ο Μαρινάτος ανέσκαψε τύμβο των 

ιστορικών χρόνων, διαμέτρου 30-35μ. και ύψους πάνω από 3μ., ο οποίος, είχε 

καταστραφεί μόνο στην ανατολική του πλευρά (εικ. 69).64 

υνολικά ανασκάφθηκαν 11 ταφές εντός του τύμβου - μεταξύ αυτών 

παιδιού περίπου 10 ετών και δύο πυρές - από τις οποίες οι τρεις μόνο έσωζαν 

τις επιτύμβιες στήλες in situ (εικ. 70-71). Οι οκτώ ήταν ενταφιασμοί σε 

λάκκους βάθους 1-1,5μ., που είχαν ανοιχθεί στο έδαφος ο ένας πλάι στον 

άλλο, και οι νεκροί κείτονταν εκτάδην με το κεφάλι προς τα ανατολικά χωρίς 

κτερίσματα -εκτός του νεκρού της Σαφής 1-, ενώ στις δύο πυρές είχαν καεί 

αντίστοιχα δύο νεκροί. Μια από τις στήλες ήταν ενεπίγραφη και ο Μαρινάτος 

διάβασε το όνομα ΑΡΦΙΑ[] ενώ ο Peek ΑΝΦΙΑ[.] (εικ. 72).65 Ο νεκρός, 

ηλικίας 30-40 ετών, τον οποίο σήμαινε η στήλη, είχε καλυφθεί κατά το άνω 

ήμισυ από δύο πλάκες «αετοειδώς» (εικ. 73) και έφερε κτερίσματα, μια κοτύλη 

και μία πυξίδα (εικ. 74), σε αντίθεση με τους υπόλοιπους νεκρούς, που ήταν 

και νεώτεροί του σε ηλικία (20-25 ετών). Ο Μαρινάτος θεώρησε ότι ο «Αρχίας» 

ήταν αξιωματικός ή σημαίνον πρόσωπο. Σο αγόρι που εντοπίστηκε 

καλυμμένο από όστρακα πίθου ερμηνεύθηκε από τον ανασκαφέα ως πιθανός 

αγγελιαφόρος.  

                                                 
63 Ο Βαλαβάνης (2010, 76-7) σωστά επισημαίνει ότι το επί+δοτική δηλώνει το κοντά σε, 
πλησίον και όχι το επάνω σε έννοια που δηλώνεται με το επί+γενική. Δεν αποκλείει ωστόσο 
το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιο μνημείο επάνω στον τύμβο.  
64 Marinatos 1970, 155 κ.εξ., Marinatos 1970a, 357 κ.εξ., Μαρινάτος 1970, 20 κ.εξ. Για δύο 
πινάκια του τύμβου που χρονολογούνται στην πρώτη 10ετία του 5ου αι. π.Φ., βλ. Callipolitis-
Feytmans 1971. 
65 Peek 1971, 413. SEG 28.34. Κουμανούδης 1978, 234 κ.εξ. 
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λες οι ταφές είχαν καλυφθεί με χώμα και πέτρες. Πάνω από αυτές, 

υπήρχαν υπολείμματα των νεκρόδειπνων και προσφορές παρόμοιες με 

εκείνες που βρέθηκαν στον τύμβο των Αθηναίων, μαζί με όστρακα κυρίως 

μελανόμορφων ληκύθων και φιαλιδίων (εικ. 75).66 Ο χώρος στη συνέχεια είχε 

καλυφθεί με παχύ στρώμα λίθων, στήθηκαν επιτύμβιες στήλες, μια για κάθε 

ταφή, και χτίστηκαν χαμηλά αναλήμματα που περιέτρεχαν τον τύμβο. Ο 

Μαρινάτος σημειώνει ότι η αρχική πρόθεση ήταν το πολυάνδρειο να είναι 

ορατό και η συσσώρευση χαλικιών που το κάλυψαν εξ ολοκλήρου έγινε 

αργότερα, πιθανόν κατά τον καθαρισμό των αγρών τριγύρω.67 

ύμφωνα με την περιγραφή του Παυσανία, οι νεκροί Πλαταιείς και οι 

δούλοι των Αθηναίων ετάφησαν μαζί, ωστόσο ο Μαρινάτος δεν αποδέχεται 

την πιθανότητα οι Αθηναίοι να διέπραξαν τέτοια ύβριν και διορθώνει τη λέξη 

έτερος (τάφος) στο κείμενο του Παυσανία σε έτεροι. ύμφωνα με τους 

υπολογισμούς του, οι Πλαταιείς που σκοτώθηκαν στον Μαραθώνα θα ήταν 

περίπου 20 και έτσι ο τύμβος που ανέσκαψε και ταύτισε με το πολυάνδρειο 

των Πλαταιέων δεν μπορεί να χωρούσε και τους νεκρούς δούλους.68 

ύμφωνοι με την ταύτιση του Μαρινάτου είναι οι Kurtz και Boardman 

αλλά και ο Burn, οι Goette και Weber και η Mersch, αν και πιο επιφυλακτική, 

ενώ ο Θέμελης την αμφισβήτησε πολύ νωρίς.69 Θεωρεί ότι η απόσταση του 

τύμβου που ανέσκαψε ο Μαρινάτος και του Σωρού είναι πολύ μεγάλη και δεν 

συνάδει με την περιγραφή του Παυσανία, ενώ εύλογα αναρωτιέται για τις 

ταφές του τύμβου που δεν έχουν εντοπιστεί - καθώς η ανασκαφή του δεν 
                                                 
66 Για μια σύντομη περιγραφή των αγγείων του τύμβου βλ. Πετράκος 1995, 147-50. 
67 Μαρινάτος 1970, 22-3. Δέχεται δηλαδή την πιθανότατα να είναι ταυτόχρονα και έρμαξ. 
68 Marinatos 1970a, 361-2, Μαρινάτος 1970, 26-7. Σην ίδια επιφύλαξη για την πληροφορία του 
Παυσανία εκφράζουν και οι Goette και Weber (2004, 84-5) που επίσης θεωρούν ότι η ταφή 
των δούλων ήταν χωριστή και δεν έχει εντοπιστεί. 
69 Βλ. Kurtz και Boardman 1994, 187 και 234, οι οποίοι ωστόσο μιλούν για κοινή ταφή των 
Πλαταιέων και των δούλων όπως αναφέρουν οι πηγές. Βλ. και ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙ) 236, όπου 
αναφέρεται ότι ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε αυτός ο χώρος για την ταφή ήταν ότι 
από εκείνο το σημείο εισήλθαν οι Πλαταιείς στην πεδιάδα του Μαραθώνα και κοντά στο 
σημείο που βρισκόταν ο σχηματισμός τους κατά τη μάχη. Burn 1977, 91-3. Οι Goette και 
Weber (2004, 83-4) πιστεύουν ότι με βάση τη στατιστική ο αριθμός των νεκρών του τύμβου θα 
μπορούσε να αντιστοιχεί στους νεκρούς Πλαταιείς καθώς η συνολική τους δύναμη στη μάχη 
ήταν 1000 οπλίτες, ενώ και η κεραμική -ιδιαίτερα το ένα από τα δύο μελανόμορφα πινάκια 
που αποδίδει σκηνή με οπλίτες- συνηγορούν στην ταύτιση του Μαρινάτου. Mersch 1995, 59 
κ.εξ. Θέμελης 1974. Για τους μελετητές που διαφωνούν ή συμφωνούν με την ταύτιση του 
Μαρινάτου βλ. αναλυτικότερα Pritchett 1985, 127-8. 
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ολοκληρώθηκε ποτέ - αλλά και για ποιο λόγο παρουσιάζονται ενταφιασμοί 

μαζί με καύσεις για νεκρούς που υποτίθεται ότι ετάφησαν ταυτόχρονα.70  

Και ο Hammond τοποθετεί τον τύμβο των Πλαταιέων και των δούλων 

κοντά στον Σωρό και το τρόπαιο που ηγέρθη για τον Μιλτιάδη, σύμφωνα με 

τη δική του ερμηνεία των χωρίων του Παυσανία και της θεωρίας του ότι οι 

θέσεις των μνημείων σχετίζονται με τη διάταξη των δυνάμεων των δύο 

στρατοπέδων και με την εξέλιξη της μάχης.71 Ο Πετράκος στηριζόμενος στην 

περιγραφή του Παυσανία που είδε τον τάφο στην πεδιάδα και ιδιαίτερα στη 

χρήση της λέξης τάφος και όχι γης χώμα από τον περιηγητή, αμφισβητεί επίσης 

την ταύτιση του Μαρινάτου. Επί πλέον, θεωρεί ότι η επιγραφή του ονόματος 

Αρχίας θα έπρεπε να είναι γραμμένη με αττικό και όχι βοιωτικό αλφάβητο αν 

είχε χαραχθεί από Πλαταιείς.72 Ο Pritchett επίσης αμφισβητεί την ταύτιση του 

Μαρινάτου, εγείροντας τα ίδια ερωτήματα με τον Θέμελη και προσθέτοντας 

ότι δύο περιηγητές, οι Leake και Clarke, αναφέρουν την ύπαρξη και άλλου 

τύμβου κοντά στο Σωρό, ο δεύτερος μάλιστα είδε και ένα μεγάλο κομμάτι 

μαρμάρινου βάθρου που αναγνώρισε ως το μνημείο του Μιλτιάδη. Προτείνει, 

ο τύμβος του Μαρινάτου να περικλείει τις ταφές ντόπιων που συμμετείχαν 

στη μάχη. Θεωρεί ως πλέον πιθανή την ορθότητα της περιγραφής του 

Παυσανία που αναφέρει τους δύο τάφους -Αθηναίων και Πλαταιέων- καθώς 

και το μνημείο του Μιλτιάδη σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και για 

λόγους πρακτικούς, δηλαδή κατά την απόδοση τιμών.73 Και ο Παπαχατζής 

πιστεύει ότι σύμφωνα με την περιγραφή του Παυσανία ο τάφος των 

Πλαταιέων και των δούλων βρισκόταν κοντά στο Σωρό των Αθηναίων. 74 

χετικά με την ταφή των δούλων, ο Νοτόπουλος θεωρεί ότι οι 

περιγραφές του Παυσανία είναι ακριβείς και τονίζει ότι πιθανότατα η 

                                                 
70 Σις ίδιες επιφυλάξεις θέτουν και ο Κουμανούδης (1978, 234-5) και ο ταϊνχάουερ (2001, 
120). 
71 Hammond 1968, 30 και 19 πίν. 2. 
72 Πετράκος 1995, 66-7. 
73 Pritchett 1985, 128-9. Βλ. και Welwei 1979, 106, ο οποίος αφήνει το ερώτημα για την ταύτιση 
του τάφου ανοικτό και θεωρεί ότι η υπόθεση του Μαρινάτου δεν είναι καθόλου πειστική. Η 
Βασιλοπούλου (2010, 28) σημειώνει ότι η ανθρωπολογική μελέτη των οστών των νεκρών από 
τον Breitinger απέδειξε ότι κανείς δεν έφερε τραύματα μάχης. 
74 Παπαχατζής 1992, 423, σημ. 1.  
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απελευθέρωσή τους έγινε πριν τη μάχη.75 το ερώτημα «γιατί ετάφησαν 

χωριστά από τους Αθηναίους» ο Νοτόπουλος απαντά πως το γεγονός ότι 

ελευθερώθηκαν δεν σημαίνει αυτόματα και πλήρη πολιτική υπόσταση, 

δηλαδή ένταξη στις τάξεις των πολιτών, διαδικασία που γινόταν άλλωστε 

κατά τη διάρκεια της εορτής των Απατουρίων τον Πυανοψιώνα, ένα μήνα 

περίπου μετά την ημερομηνία της μάχης.76 Έτσι η ταφή τους σύμφωνα με τα 

αθηναϊκά έθιμα κατά φυλάς ήταν αδύνατη γι’ αυτό και προτιμήθηκε η λύση να 

ταφούν με τους συμμάχους.77 

 

Η Σαφή των Περσών 

Εκτός από τους δικούς τους νεκρούς, οι Αθηναίοι τήρησαν τα έθιμα 

ταφής και για τους Πέρσες, και σύμφωνα με τον Παυσανία (Ι.32,5) - ο οποίος 

δεν μπόρεσε να εντοπίσει τον τάφο - πιθανότατα έριξαν όλα τα σώματα μαζί 

σε ένα σκάμμα.78 Ο χώρος ταυτίζεται από τον Burn με την περιοχή κοντά στο 

εκκλησάκι της Μεσοσπορίτισσας και στα όρια με το μεγάλο έλος, όπου κατά 

τον 19ο αιώνα εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός οστών σε αβαθείς λάκκους.79 

 Αντίθετα ο Garland πιστεύει ότι η αδυναμία του Παυσανία να 

εντοπίσει τον τάφο των Περσών δηλώνει ότι, πιθανότατα, οι Αθηναίοι είτε 

δεν έθαψαν ποτέ τους νεκρούς Πέρσες ή φρόντισαν να μη σηματοδοτήσουν 

τον τάφο τους.80 

 

Σιμές για τους νεκρούς 

Οι Αθηναίοι νεκροί του Μαραθώνα τιμήθηκαν με λατρεία οι τελετές 

της οποίας ήταν στις υποχρεώσεις του πολέμαρχου και η πόλη της Αθήνας 

θέσπισε επιτάφιους αγώνες προς τιμήν τους.81 Ο Πετράκος πιστεύει ότι ο 

                                                 
75 Notopoulos 1941, 352. 
76 “The emancipated slaves would thus be de facto but not de iure citizens at the time of the 
battle”, Notopoulos 1941, 353-4. 
77 Ο Νοτόπουλος (Notopoulos 1941, 354) τονίζει ότι η λύση αυτή θα ήταν η αρμόζουσα σε 
κάθε περίπτωση, ακόμη και αν η απελευθέρωση γινόταν κατόπιν της μάχης, εφόσον οι δούλοι 
δεν είχαν ακόμη τοποθετηθεί σε φυλές. 
78 Hammond 1968, 31. Kurtz και Boardman 1994, 234.  
79 Burn 1977, 90. Βλ. και Πετράκος 1995, 25, Βασιλοπούλου 2010, 29 και Βαλαβάνης 2010, 90. 
80 Garland 2001, 101. 
81 .π. 89. 
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χάλκινος ενεπίγραφος λέβης του 480 π.Φ. που δημοσίευσε ο Vanderpool 

προσφέρθηκε ως βραβείο στον νικητή των πρώτων αγώνων που στη συνέχεια 

τάφηκε εντός του κοντά στον Σωρό διότι ήταν ένας από τους πολεμιστές της 

μάχης.82 Σον 5ο αι. π.Φ. γίνεται λαμπαδηδρομία στον Μαραθώνα ενώ οι 

Αθηναίοι τιμούν τους νεκρούς με γιορτές και επισκέψεις στον τύμβο για 

αιώνες μετά τη μάχη.83 Ο Ματθαίου αναφέρει ένα αδημοσίευτο τιμητικό 

ψήφισμα του 176/5 π.Φ. για τους εφήβους από την Αγορά (Ag. Ι 7529) το 

οποίο περιγράφει την επίσκεψη των εφήβων στον Μαραθώνα που 

προσέφεραν στεφάνια στο πολυάνδρειο. 84   

 

 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΩΝ ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ 

 Ο εορτασμός των Καρνείων και η διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων 

ήταν οι λόγοι που οι πόλεις της Πελοποννήσου απέστειλαν περιορισμένο 

αριθμό ανδρών εναντίον της στρατιάς του Ξέρξη το καλοκαίρι του 480 π.Φ. 

ύμφωνα με τον Ηρόδοτο (7.201 κ.εξ.) ο βασιλιάς της πάρτης Λεωνίδας με 

την προσωπική του φρουρά 300 ανδρών, 900 είλωτες και συμμάχους 

(Σεγεάτες, Μαντινείς, Θεσπιείς, Θηβαίους, Υωκείς κ.ά.), συνολικά περίπου 

7000 άνδρες, ανέλαβε τη φύλαξη των Θερμοπυλών. Σην τρίτη ημέρα 

αντίστασης, μετά από κυκλωτική κίνηση των Περσών και αφού μεγάλο τμήμα 

του στρατού υποχώρησε προς το Αρτεμίσιο, με εξαίρεση τους Θηβαίους που 

παραδόθηκαν, οι υπόλοιποι (Λάκωνες και Θεσπιείς) έπεσαν μέχρι ενός.85 

Μετά την μάχη (Ηρόδ. 7.238), ο Ξέρξης έδωσε εντολή να αποκοπεί η κεφαλή 

του Λεωνίδα και να καρφωθεί σε πάσσαλο. Ο Ηρόδοτος πιστεύει ότι ο Πέρσης 

βασιλιάς συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο εξαιτίας του μένους του για τον 

Λεωνίδα μολονότι οι Πέρσες έδειχναν σεβασμό στους νεκρούς αντιπάλους. 

 

 

                                                 
82 Πετράκος 1995, 37-8. Για τον λέβητα βλ. τη συζήτηση στο κεφάλαιο Έθιμα Ταφής, σελ. 68. 
83 Πετράκος 1995, 38-9.  
84 Matthaiou 2003, 197. 
85 ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙ) 269-79. Robertson 1939, 200. 
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Ο τάφος των παρτιατών και των συμμάχων 

Οι παρτιάτες σύμφωνα με τις πηγές έθαψαν τους νεκρούς τους στις 

Θερμοπύλες, ωστόσο ο τάφος τους δεν έχει εντοπιστεί. Σα μόνα ευρήματα από 

την περιοχή της μάχης είναι αιχμές βελών ακοντίων και δοράτων (εικ. 76).86 

Ο Ηρόδοτος (7.228) αναφέρει ότι οι Αμφικτύονες έστησαν στήλες πάνω από 

τον τάφο των παρτιατών, μία κοινή για όλους τους πεσόντες, μία μόνο για 

τους παρτιάτες και μία για τον Μεγιστία με χωριστό επίγραμμα σε κάθε 

μία.87 Σο επίγραμμα που αναφέρει ο Ηρόδοτος πάνω στο μνημείο των 

παρτιατών είναι ίσως το πιο γνωστό επίγραμμα της αρχαίας γραμματείας: 

ὦ ξεῖν’, ἀγγέλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε  

κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. 

Πάνω από τον τάφο των Θεσπιέων υπήρχε το επίγραμμα: 

ἄνδρες, τοί ποτ’ ἔναιον ὑπὸ κροτάφοις ῾Ελικῶνος, 

λήματι τῶν αὐχεῖ Θεσπιὰς εὐρύχορος 

που αποδίδεται στον Υιλιάδη από τα Μέγαρα.88 

Ο ιστορικός (7.225) αναφέρει επίσης ότι πάνω από τον τάφο του 

Λεωνίδα στήθηκε ένα λίθινο λιοντάρι.89  Σα οστά του παρτιάτη βασιλιά, 

σύμφωνα και με τον Παυσανία (ΙΙΙ.14,1), μεταφέρθηκαν στη πάρτη 40 

χρόνια μετά τη μάχη, δηλαδή το 440 π.Φ., από τον παρτιάτη βασιλιά 

Παυσανία.90  

                                                 
86 Βλ. τα λήμματα 118 – 118f της Ρ. Προσκυνητοπούλου για ορισμένες από τις αιχμές αυτές 
στον κατάλογο Athens-Sparta 2006, 224-5. 
87 Σην στήλη έστησε ο ιμωνίδης, προσωπικός φίλος του Μεγιστία, αργότερα από τις δύο 
πρώτες, βλ. και West 1966, xxxv. Peek 1955, 29 αρ. 94. Βλ. West 1966, xxxiv, ο οποίος συζητά 
τις μαρτυρίες του τράβωνα και του τέφανου Βυζάντιου για τις στήλες και τα επιγράμματα. 
Peek 1955, 1-2 αρ. 3-4. Σην μαρτυρία του Ηροδότου για τους τάφους επιβεβαιώνει και ο 
τράβωνας (9.4.2). 
88 Άλλα επιγράμματα ταυτίζονται με αυτό του τάφου των Οπουντίων Λοκρών και του 
Μεγιστία, βλ. Clairmont 1983, 224-5 αρ. 8. Page 1981, 195-6 και 235-6. Kowerski 2005, 152-3 
αρ. 5-11. 
89 Δύο επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας (7344 και 7344β) που αποδίδονται στον 
ιμωνίδη και  φαίνεται ότι ήταν χαραγμένα σε βάση λέοντα μάς είναι γνωστά. Ο Kowerski 

(2005, 153 αρ. 11) τα τοποθετεί με επιφύλαξη στο μνημείο του Λεωνίδα. α) θηρῶν μὲν 

κάρτιστος ἐγώ, θνατῶν δ’ ὃν ἐγὼ νῦν|φρουρῶ τῶιδε τάφωι λάινος ἐμβεβαώς, β) ἀλλ’ εἰ 

μὴ θυμόν γε Λέων ἐμὸν οὔνομά τ’εἶχεν|οὐκ ἂν ἐγὼ τύμβωι τῶιδ΄ἐπέθηκα πόδας. Βλ. και 
Clairmont 1983, 114-5 αρ. 8Α. 
90

 Ο West (1966, 118-20), που αποδέχεται η μεταφορά να έγινε 40 χρόνια μετά τη μάχη και 
πολύ αργότερα η Schörner (2007, 110) επισημαίνουν το λάθος στη χρονολογία που δίδεται 
από τον περιηγητή καθώς υπάρχουν δύο παρτιάτες βασιλείς με το όνομα Παυσανίας· ο ένας 
πέθανε το 469/8 π.Φ. και ο δεύτερος, γιος του Πλειστόνακτα βρισκόταν στην εξουσία από το 
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το ίδιο χωρίο ο Παυσανίας αναφέρει ότι απέναντι από το θέατρο της 

πάρτης υπήρχε στήλη με τα ονόματα των πεσόντων της μάχης των 

Θερμοπυλών. Ο West δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να χτίστηκε κενοτάφιο για 

τους νεκρούς των Θερμοπυλών στη πάρτη μετά την μεταφορά των οστών 

του Λεωνίδα εκεί.91 Θεωρεί επίσης ότι η μαρτυρία του Ηροδότου (7.224) ότι 

δηλαδή γνωρίζει τα ονόματα των νεκρών των Θερμοπυλών συνηγορεί υπέρ 

της ύπαρξης καταλόγου πεσόντων στη πάρτη.92 

 

Η Σαφή των Περσών 

 Ο Ηρόδοτος (8.24 κ.εξ.) αναφέρει ότι οι νεκροί Πέρσες της μάχης ήταν 

20.000 και ο Ξέρξης αφού έθαψε τους περισσότερους άφησε στο πεδίο μόνον 

χίλιους για να αποδείξει ότι οι απώλειες του στρατεύματός του δεν ήταν 

πολλές και για να μην απογοητευθούν από το θέαμα τα πληρώματα του 

στόλου του. Ψστόσο, όσοι πήγαν στο πεδίο της μάχης δεν ξεγελάστηκαν από 

το τέχνασμα. πως και οι άλλοι τάφοι έτσι και ο τάφος ή οι τάφοι των 

Περσών δεν έχουν εντοπιστεί. 

 

Σιμές για τους νεκρούς 

Ο Παυσανίας (ΙΙΙ.14,1) αναφέρει αγώνες προς τιμήν του Λεωνίδα στους 

οποίους είχαν δικαίωμα συμμετοχής μόνο παρτιάτες. το θέατρο της 

                                                                                                                                            
408 έως το 394 π.Φ. Ο Corbett (1949, 106-7) ωστόσο είχε προτείνει η μεταφορά να έγινε στην 
πραγματικότητα γύρω στα 400 π.Φ. επί βασιλείας του Παυσανία γιου του Πλειστόνακτα 
υποθέτοντας ότι ο περιηγητής είχε γράψει π (80) χρόνια και όχι μ (40) και έγινε λάθος στην 
μεταγραφή. Αντίθετα ο Connor (1979, 24 κ.εξ.) έχει προτείνει η μεταφορά να έγινε πράγματι 
40 χρόνια μετά τη μάχη από έναν γιο του Παυσανία, ίσως τον Κλεομένη, του οποίου το 
όνομα έχει παραληφθεί στη μεταγραφή του κειμένου. Θεωρεί ότι η μεταφορά στα 441/440 
π.Φ. από έναν Αγιάδα σχετίζεται τόσο με την απόπειρα να μνημονευθεί ο τιμημένος 
πρόγονος, καθώς ο οίκος είχε υποστεί πλήγματα από διάφορα επεισόδια με άλλα μέλη του, 
τον Παυσανία, τον Πλείσταρχο και τον Πλειστόνακτα, και από την άλλη πλευρά ίσως 
δηλώνει και την αλλαγή στάσης της πάρτης έναντι της Αθήνας και τη διάθεση των 
Λακώνων να διακινδυνεύσουν έναν πόλεμο με τους Αθηναίους. Δεν αποκλείει, βέβαια, και 
την πιθανότητα η ιστορία της μεταφοράς των οστών να είναι ύστερη δημιουργία καθώς ο 
Ηρόδοτος δεν την αναφέρει. Η Paradiso (2011, 523 κ.εξ.) μολονότι βρίσκει αρκετά πειστική 
την ερμηνεία του Connor, θεωρεί ότι η μεταφορά έγινε 4 (Δ) χρόνια και όχι 40 (Μ) μετά τη 
μάχη από τον Παυσανία τον πρώτο τον οποίο αναφέρει ο περιηγητής λίγο πιο πριν στο 
κείμενό του. 
91

 West 1966, xxxvii. 
92

 .π. 120. Μαζί του συμφωνεί και ο Clairmont (1983, 223). 
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πάρτης εντοπίστηκε επιγραφή που αναφέρει τα Επιτάφια, ενώ από τον 

Μυστρά προέρχεται επιγραφή του τέλους του 1ου αι. μ.Φ. που αναφέρεται σε 

αγώνες ως Λεōνιδαία. Υαίνεται ότι οι παρτιάτες οργάνωναν μια εορτή που 

περιλάμβανε αγώνες δρόμου και παγκρατίου.93 Ο Gengler πιθανολογεί οι 

αγώνες να αναδιαμορφώθηκαν στα τέλη της βασιλείας του Σραϊανού σε μια 

εσκεμμένη προσπάθεια των Ρωμαίων να αναβιώσουν το πνεύμα της αρχαίας 

πάρτης, χωρίς να αποκλείει μάλιστα να ιδρύονται για πρώτη φορά στους 

ρωμαϊκούς χρόνους.94 

Ο ιμωνίδης συνέθεσε εγκώμιο προς τιμήν των πεσόντων που 

διασώζεται από τον Διόδωρο (11.11,6), και σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, 

διαβάστηκε στον βωμό-κενοτάφιό τους στη πάρτη:95  

τῶν ἐν Θερμοπύλαις θανόντων 

εὐκλεὴς μὲν ἁ τύχα, καλὸς δ’ ὁ πότμος, 

βωμὸς δ’ ὁ τάφος, πρὸ γόων δὲ μνᾶστις, ὁ δ΄οἶτος ἔπαινος.  

ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ’ εὐρὼς 

οὒθ’ ὁ πανδαμάτωρ ἀμαυρώσει χρόνος ἀνδρῶν ἀγαθῶν, 

ὁ δὲ σηκὸς οἰκέταν εὐδοξίαν ῾Ελλάδος εἵλετο 

μαρτυρεῖ δὲ Λεωνίδας ὁ πάρτας βασιλεύς, 

ἀρετᾶς μέγαν λελοιπὼς κόσμον ἀέναόν τε κλέος. 

Ο West πιστεύει ότι το επίγραμμα είχε χαρακτήρα θρήνου και όχι 

εγκωμίου όπως το χαρακτηρίζει ο Διόδωρος.96 Θεωρεί ότι ο στίχος βωμὸς δ΄ ὁ 

τάφος μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρχε ένας περίβολος ή βωμός στη 

πάρτη για τους πεσόντες όπου ήταν χαραγμένο το επίγραμμα και οι τελετές 

                                                 
93 Schörner 2007, 295, αρ. κατ. πάρτη Β5. 
94 Βλ. Gengler 2011, ιδ. 154 κ.εξ., ο οποίος θεωρεί ότι ίσως να περιλαμβάνονταν και αγώνες 
λόγου τουλάχιστον στους αυτοκρατορικούς χρόνους οπότε χρονολογείται επιγραφή που 
αναφέρει νικητή τον Κλέονα γιο του ωσικράτη (IG V.1660). 
95 Kurtz και Boardman 1994, 191. Ακόμη ένα επίγραμμα του ιμωνίδη (VII FGE) φαίνεται ότι 
γράφτηκε προς τιμήν των πεσόντων στις Θερμοπύλες, βλ. Page 1981, 196-7. Kowerski 2005, 
153 αρ. 10: 

Εὐκλέας αἶα κέκευθε, Λεωνίδα, οἳ μετὰ σεῖο 

τῆιδ' ἔθανον, πάρτης εὐρυχόρου βασιλεῦ, 

πλείστων δὴ τόξων τε και ὠκυπόδων τό σθένος ἵππων 

Μηδείων ἀνδρῶν δεξάμενοι πολέμωι. 
96

 West 1966, 122. Ο Clairmont (1983, 116) χαρακτηρίζει επίσης θρήνο το ποίημα του 
ιμωνίδη και θεωρεί ότι παραστάθηκε για πρώτη φορά στη πάρτη το 479/8 π.Φ. 
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που γίνονταν προς τιμήν τους αποδεικνύουν ότι είχαν ηρωοποιηθεί.97 

Αντίθετα, σύμφωνα με την ερμηνεία της Steiner, το κείμενο του ιμωνίδη 

ήταν χαραγμένο πάνω στη στήλη του κοινού τάφου των πεσόντων στο πεδίο 

της μάχης.98 Η ίδια σημειώνει ότι είναι περίεργη η χρήση του στίχου τῶν ν 

Θερμοπύλαις θανόντων με τον οποίο τιτλοφορείται το επίγραμμα καθώς δεν 

υπήρχε λόγος να αναφέρεται η τοποθεσία της μάχης εφόσον εκεί ήταν και ο 

τάφος. Πιστεύει ότι ο ιμωνίδης χρησιμοποιεί μια σειρά λέξεων για τον τάφο, 

όπως ντάφιον και σηκός για να τονίσει έτσι την δόξα των νεκρών και τρόπον 

τινά την αθανασία που κέρδισαν μέσω αυτής.  

 

 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΗ ΑΛΑΜΙΝΑ 

 Η ναυμαχία στη αλαμίνα το 480 π.Φ., μετά την πυρπόληση της 

αθηναϊκής Ακρόπολης από τους Πέρσες και με την εμπλοκή του Θεμιστοκλή 

στην τελική απόφαση του χώρου της σύγκρουσης, έληξε με νίκη των 

ελληνικών δυνάμεων (Ηρόδ. 8.42-96).99 

ύμφωνα με την επιγραφή IG II2.1035 (στ. 33-34) υπήρχε πολυάνδρειο 

για τους πεσόντες της ναυμαχίας.100 Ο Παυσανίας (Ι.36,1) αναφέρει τρόπαιο 

για τη νίκη, αλλά δεν κάνει καμία νύξη για τάφο. Ο Clairmont θεωρεί ότι το 

πολυάνδρειο θα ήταν στο ακρωτήριο της Κυνόσουρας και ότι σε αυτό ήταν 

θαμμένοι όλοι οι πεσόντες.101 Πιστεύει ότι τα Αιάντεια, γιορτή αφιερωμένη 

στον επικό ήρωα, στο πλαίσιο της οποίας τελούνταν γυμνικοί αγώνες και 

θυσίες προς τον Δία Σροπαίο, αποδεικνύουν την ηρωοποίηση των Αθηναίων 

πεσόντων. Ο Παπαχατζής σχολιάζει ότι ο τύμβος θα μπορούσε να έχει εγερθεί 
                                                 
97

 West 1966, 123-4. Ο Clairmont (1983, 115-6) θεωρεί ότι ο στίχος αυτός δηλώνει πως υπήρχε 
ένα μνημείο για τους πεσόντες στη πάρτη όπου τελούνταν λατρεία ανάλογη με αυτή των 
Μαραθωνομάχων, και ότι το μνημείο του Λεωνίδα ήταν Ηρώο. 
98 Steiner 1999, 384-6. 
99 ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙ) 290-302. 
100 Η επιγραφή, της εποχής του Αυγούστου (10/9-3/2 π.Φ.), συνίσταται σε τρία θραύσματα 
και σύμφωνα με τον Culley το αρχικό της μέγεθος θα ήταν 1,05Φ1,40μ. Ο Culley (1975, 207-
11) θεωρεί ότι αρχικά ο λίθος ήταν μετόπη στον Εκατόμπεδο, χρησιμοποιήθηκε μετά την 
καταστροφή του ναού ως αρχιτεκτονικό υλικό και τέλος χαράχτηκε επάνω του η επιγραφή. 
Σο κείμενο αναφέρεται σε ψήφισμα σχετικό με εργασίες αποκατάστασης των ιερών της 
Αττικής, SEG 26.121. 
101 Clairmont 1983, 102-3 αρ. 10α. 
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στην ακτή των Αμπελακίων ώστε να βρίσκεται απέναντι από τον χώρο της 

ναυμαχίας. Επίσης, σημειώνει ότι το τρόπαιο θα έπρεπε να ήταν ορατό από 

τον θαλάσσιο χώρο και σύμφωνα με την περιγραφή του Ηροδότου (8.121) 

τμήμα του ήταν μια από τις τρεις φοινικικές τριήρεις (η δεύτερη τοποθετήθηκε 

στον Ισθμό και η τρίτη στο ούνιο).102 

Η μοναδική ανασκαφική δραστηριότητα στο λόφο της Μαγούλας 

πραγματοποιήθηκε στο 1967. Ο τύμβος αυτός (εικ. 77) που ταυτίζεται από 

ορισμένους με αυτόν των αλαμινομάχων βρίσκεται στη χερσόνησο της 

Κυνόσουρας και έχει διάμετρο περίπου 20 μ. Πρόκειται για τεχνητό τύμβο με 

λιθοσωρό, γύρω από τον οποίο έχουν εντοπιστεί τάφοι του τέλους του 5ου 

αιώνα π.Φ. Ο Λώλος σημειώνει ότι είναι σημαντική για την ερμηνεία η 

μαρτυρία ότι η ανασκαφή του τύμβου το 1856 αποκάλυψε στρώμα στάχτης 

και καμένα οστά.103 Ο Σσιριβάκος αναφέρει ότι δεν επιβεβαιώθηκε η ταύτιση 

του τύμβου της Μαγούλας με αυτόν των αλαμινομάχων καθώς η τάφρος 

που ανοίχθηκε στην κορυφή δεν έδωσε κανένα εύρημα, ενώ περιμετρικά του 

τύμβου όσοι τάφοι εντοπίστηκαν, ήταν λακκοειδείς του τέλους του 5ου αι. 

π.Φ.104 Αν και τα στοιχεία είναι πολύ λίγα και δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές 

συμπέρασμα για το πολυάνδρειο, ο Pritchett θεωρεί ότι ο χώρος είναι ο πιο 

κατάλληλος καθώς ο λόφος είναι βραχώδης και ο μόνος τεχνητός τύμβος στην 

περιοχή είναι ο συγκεκριμένος.105 Ο Culley πιστεύει ότι στον λόφο της 

Μαγούλας δεν υπήρχε το πολυάνδρειο αλλά ιερό του Κυχρέως και 

πιθανολογεί ο τάφος να βρίσκεται κάτω από τις σύγχρονες στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις του ναυτικού στην Κυνόσουρα (εικ. 78).106 Ο Robertson 

πιστεύει ότι οι νεκροί της ναυμαχίας δεν ετάφησαν σε πολυάνδρειο αλλά στις 

πατρίδες τους, εφόσον καμία αρχαία σύγχρονη της ναυμαχίας πηγή δεν 

αναφέρεται σε πολυάνδρειο.107 

                                                 
102 Παπαχατζής 1992, 460-1, σημ. 4. 
103 βλ. Νησιά του Αιγαίου 2005, Λώλος Γ. (αλαμίνα), 181. 
104 Αναφέρει ωστόσο την ύπαρξη λειψάνων βωμού, Σσιριβάκος 1967. 
105 Pritchett 1985, 131. Ο Clairmont (1983, 103) διαφωνεί με την ταύτιση του τύμβου με το 
πολυάνδρειο των αλαμινομάχων. 
106 Culley 1977, 293-4 και 297. 
107 Robertson 1983, 84. 
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ύμφωνα με τον Πλούταρχο (Περί της Ηροδότου κακοηθείας, 39), οι 

Κορίνθιοι έθαψαν τους νεκρούς τους στην παλαιά πόλη της αλαμίνας με την 

έγκριση των Αθηναίων.108 Σμήμα στήλης με επίγραμμα (IG I2.927), που 

αναφέρεται και από τον Πλούταρχο (Περί της Ηροδότου κακοηθείας, 870Ε)109 

έχει ταυτιστεί με τον κατάλογο των Κορινθίων (εικ. 79).  

[῏Ω ξεῖν’, εὔυδρ]όν ποκ’ ἐναίομες ἄστυ Κορίνθο, 

 [νῦν δ hἅμ’ Αἴα]ντος [νᾶσος ἔχει αλαμίς].110 

Ο West πιστεύει ότι για τους Κορίνθιους πεσόντες χτίστηκε και 

κενοτάφιο στον Ισθμό πάνω στο οποίο τοποθετεί το επίγραμμα 7.250 της 

Παλατινής Ανθολογίας το οποίο αναφέρεται επίσης από τον Πλούταρχο (Περί 

της Ηροδότου κακοηθείας, 39).111 Ο Peek και ο Page συμφωνούν ότι μόνο οι δύο 

πρώτοι στίχοι του επιγράμματος ήταν χαραγμένοι στο μνημείο:112 

ἀκμᾶς ἑστακυῖαν ἔπι ξυροῦ ῾Ελλάδα πᾶσαν 

ταῖς αὐτῶν ψυχαῖς κείμεθα ῥυσάμενοι. 

                                                 
108 ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙ) 301. Για το επίγραμμα των Κορινθίων βλ. Tod 1946, 19 αρ. 16. Meiggs και 
Lewis 1969, 52-3 αρ. 24. 
109 ὦ ξεῖν’, εὔυδρόν ποκ’ ἐναίομες ἄστυ Κορίνθου | νῦν δ’ἅμ’ Αἴαντος νᾶσος ἔχει αλαμίς· | ἐνθάδε 

Φοινίσσας νᾶας καὶ Πέρσας ἑλόντες | καὶ Μήδους ἱαρὰν ῾Ελλάδα ῥυσάμεθα. 
110 Αρ. ευρ. EM 22 (Τ 0,79μ., Πλ. 0,45, Π 0,07). Peek 1955, 3 αρ. 7. West 1966, 162-6. Page 1981, 
202-4. Kowerski 2005, 154 αρ. 13.  
111 West 1966, xxxviii και 166-8. χετικά με τον τάφο του Θεμιστοκλή που πέθανε εξόριστος 
στη Μαγνησία του Μαιάνδρου, ο Παυσανίας (Ι.1,2) αναφέρει ότι οι συγγενείς του μετέφεραν 
τα λείψανά του από τη Μαγνησία στην Αττική και τον έθαψαν στον Πειραιά, γεγονός που 
αναφέρει και ο Θουκυδίδης (Α.138.5-6) και ο Πλούταρχος (Θεμιστοκλής 32.4-6). Σα οστά του 
Αθηναίου στρατηγού μεταφέρθηκαν στην Αθήνα το 395/4 π.Φ. από τον Κόνωνα που τα 
τοποθέτησε σε τάφο στον Πειραιά, βλ. ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙΙ) 108. Ο Παπαχατζής (1992, 111-2, σημ. 
1, εικ. 39, 40, και 62, όπου η θέση του μνημείου σημειώνεται με τον αριθμό 6), λαμβάνοντας 
υπόψη και την παρατήρηση του Θουκυδίδη (Α.138,4-6) ότι η ταφή έγινε κρυφά, πιστεύει ότι 
το μνημείο που είδε ο Παυσανίας και είναι έως σήμερα γνωστό ως τάφος του Θεμιστοκλή στο 
δυτικό άκρο της Πειραϊκής ακτής δεν είναι βέβαιο ότι είναι ο τάφος του Αθηναίου 
στρατηγού. Σο μνημείο, που είναι σήμερα μισοβυθισμένο στη θάλασσα, αποτελείται από ένα 
ορθογώνιο χώρο (5,80Φ5,80 μ.) που στην νοτιοανατολική γωνία του έχει κτιστό διάδρομο. 
Εντός του μνημείου εντοπίστηκε λίθινη σαρκοφάγος μέσα στην οποία πιθανότατα είχε 
τοποθετηθεί άλλη από φθαρτό υλικό. ε έναν από τους λίθους του δυτικού τοίχου σώζεται η 
επιγραφή  τα νότια του μνημείου έχει αναστηλωθεί 
από το 1952 κίονας σε ύψος 9 μέτρων αποτελούμενος από 7 σπονδύλους, βλ. Wallace 1972. Ο 
Wallace σημειώνει ότι από τις αρχαίες πηγές που αναφέρονται στην ταφή του Θεμιστοκλή, ο 
Θουκυδίδης δεν μιλάει για τάφο απλά αναφέρει τη φήμη της κρυφής μεταφοράς των οστών 
του στρατηγού στην Αθήνα και ο Αριστοτέλης αναφέρεται απλά στο Θεμιστόκλειον. Η κύρια 
πηγή είναι ο Πλούταρχος ο οποίος αναφέρει το μνημείο όπως και ο Παυσανίας. Μετά από 
την αντιπαραβολή όλων των πληροφοριών και των περιηγητών ο Wallace καταλήγει ότι δεν 
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ταύτιση του μνημείου με τον τάφο του Θεμιστοκλή 
ωστόσο η ύπαρξή του εξυπηρετούσε την πόλη της Αθήνας ως υπενθύμιση της νίκης της επί 
των Περσών και της παντοδυναμίας του στόλου της. 
112

 Peek 1955, 3-4 αρ. 8. Page 1981, 205. 
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Ο Page πιστεύει ότι δεν πρόκειται για κενοτάφιο αλλά για μνημείο 

προς τιμήν των νεκρών και μάλιστα όλων και όχι μόνο των Κορινθίων.113 

Σρόπαια στήθηκαν σε ανάμνηση της νίκης στην Χυττάλεια (Πλούτ., 

Αριστείδης 9.4), στη αλαμίνα (Πλάτων, Μενέξενος 245α, Παυσ. Ι.36,2) ή το 

ακρωτήριο της Κυνόσουρας.114 Ο West πιστεύει ότι το τρόπαιο στην 

Χυτάλλεια εντάσσεται στην συνήθη πρακτική της έγερσης τροπαίου, ενώ το 

τρόπαιο στη αλαμίνα πήρε την οριστική του μορφή πολλά χρόνια μετά την 

ναυμαχία. 115 

 

 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΩΝ ΠΛΑΣΑΙΩΝ 

Σο 479 π.Φ. ο στρατός των Περσών με στρατηγό τον Μαρδόνιο και των 

Ελλήνων με επικεφαλής τον παρτιάτη Παυσανία, συγκρούστηκαν στις 

Πλαταιές και η μάχη έληξε με νίκη των Ελλήνων και το θάνατο του Πέρση 

στρατηγού (Ηρόδ. 9.17-65).116 ύμφωνα με τον Ηρόδοτο (9.78 & 9.84), ο 

παρτιάτης βασιλιάς επέτρεψε τη μυστική ταφή του Μαρδόνιου παρά τις 

παραινέσεις να ατιμαστεί το πτώμα.117 Ο Παυσανίας (ΙΦ.2,2) είδε τον τάφο 

του Πέρση στρατηγού η σορός του οποίου εξαφανίστηκε μετά την μάχη και 

εικασίες μόνον υπήρχαν για το ποιος τον έθαψε.118 

 λοι οι νεκροί Έλληνες ετάφησαν στον χώρο της μάχης, σύμφωνα με 

τον Ηρόδοτο (9.70,5), 159 από τη πάρτη, την Αθήνα και την Σεγέα, ενώ ο 

Πλούταρχος (Αριστείδης, 9.4) ανεβάζει το σύνολο σε 1360.119 ύμφωνα και 

                                                 
113 Page 1981, 202-5. 
114 ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙ) 302. Ο Hammond (1956, 52-3) θεωρεί ότι τα τρόπαια στήθηκαν στην 
αλαμίνα και την Χυττάλεια γιατί εκεί έγινε η μεγαλύτερη καταστροφή του περσικού 
στόλου. Ο Wallace (1969, 299) διορθώνει τον Hammond λέγοντας ότι το τρόπαιο δεν στήθηκε 
στην πόλη της αλαμίνας αλλά σε κάποιο ακρωτήριο, πιθανότατα, της Κυνόσουρας. Σο 
σημείο μεταξύ Χυττάλειας και Κυνόσουρας όπως σημειώνει (ό.π. 303) είναι το πιο στενό 
πέρασμα που βοήθησε στην καταστροφή του στόλου. 
115

 West 1966, xlii και 148. 
116 ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙΙ) 18-30. Ο Hunt (1890) κάνει μια προσπάθεια να συλλέξει τις πληροφορίες 
για το πεδίο της μάχης και τις θέσεις των στρατευμάτων που αναφέρονται από τις αρχαίες 
πηγές, ιδιαίτερα τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη και τον Παυσανία. 
117 ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙΙ) 30. 
118 Βλ. West 1966, 191. 
119 Η Boedeker (2001, 150) σχολιάζει ορθά ότι η αναφορά του Διόδωρου ικελιώτη (11.33.1) σε 
10.000 νεκρούς δηλώνει τη σημασία της μάχης στην εποχή του. 
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πάλι με τον Ηρόδοτο (9.85.1), μετά τη μάχη κάθε πόλη έθαψε τους νεκρούς της 

χωριστά και οι παρτιάτες σε τρεις θήκες, για τους νέους, τους πολίτες και 

τους είλωτες, ενώ άλλες πόλεις, όπως η Αίγινα, που δεν συμμετείχαν στη 

μάχη, έστησαν άδειους τύμβους για να μοιραστούν τη δόξα.120 Ο Παυσανίας 

(ΙΦ.2,5) αναφέρει ότι υπάρχει ένας κοινός τάφος για όλους τους Έλληνες και 

δύο ακόμη, ένας για τους Αθηναίους και ένας για τους παρτιάτες· ο 

τελευταίος έφερε σύμφωνα με τον περιηγητή ελεγειακό επίγραμμα του 

ιμωνίδη. Επίγραμμα του ιμωνίδη αναφέρει και ο Πλούταρχος (Περί της 

Ηροδότου κακοηθείας, 42), αλλά για τους Κορίνθιους πεσόντες και ο West 

αμφιβάλει για τον εάν ήταν επιτύμβιο.121 

Οι τρεις τάφοι των παρτιατών έχουν διχάσει τους μελετητές. Οι Kurtz 

και Boardman σημειώνουν ότι οι παρτιάτες, μολονότι έθαψαν τους είλωτες 

κατά χώραν, δεν επέτρεπαν στους δούλους να λάβουν μέρους στις τελετές 

προς τιμήν των πεσόντων στις Πλαταιές.122 Η Gilula αναφέρεται στη 

διαφωνία σχετικά με τους νεκρούς του πρώτου τάφου, καθώς κάποιοι 

μελετητές θεωρούν ότι πρόκειται για τους ιερείς και άλλοι για τους νεαρούς.123 

Καταλήγει ότι οι νεκροί του πρώτου τάφου είναι ιερείς και για τον λόγο αυτό 

άλλωστε τα ονόματά τους επιγράφονται στο μνημείο που βλέπει και αναφέρει 

ο Ηρόδοτος.124 

Ο Παυσανίας (ΙΦ.4,2) αναφέρει ότι τρόπαιο για την μάχη υπήρχε 15 

στάδια έξω από την πόλη των Πλαταιών ενώ ο Πλούταρχος (Αριστείδης, 20.3) 

ότι οι Αθηναίοι και οι παρτιάτες έστησαν χωριστά τρόπαια. Ο West πιστεύει 

ότι το τρόπαιο που αναφέρει ο Παυσανίας στήθηκε για την νίκη όλων των 

στρατών ενώ δεν αποκλείει την πιθανότητα να αντικατέστησε τα δύο 

πρωιμότερα στα οποία αναφέρεται ο Πλούταρχος.125 

                                                 
120 Ο West (1966, 116) σημειώνει πολύ σωστά ότι οι Αιγινήτες συμμετείχαν στη μάχη, όπως ο 
ίδιος ο Ηρόδοτος αναφέρει (9.28.6), και θεωρεί ότι ο ιστορικός μάλλον εννοεί ότι ενώ των 
Αιγινητών ήταν κενοτάφιο των άλλων πόλεων οι τύμβοι ήταν «πλαστοί». Βλ. και Schörner 
2007, 146, που σημειώνει το αυτονόητο, ότι στην περίπτωση των ψεύτικων αυτών τύμβων δεν 
μιλάμε για κενοτάφια.  
121 West 1966, 168-9. 
122

 Kurt και Boardman 1994, 187. 
123 Gilula 2003, 82. 
124

 .π. 84. 
125

 West 1966, xlii, 110-2 και 152. 
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ε ανάμνηση της νίκης ο Αριστείδης θέσπισε την εορτή των Ελευθερίων 

που γινόταν κάθε 4 χρόνια και ήταν η λαμπρότερη όλων των Ελευθερίων. 126 

Κάθε χρόνο γίνονταν προσφορές στους τάφους των πεσόντων που 

περιελάμβαναν θυσία ταύρου και χοές από τον άρχοντα των Πλαταιών και 

κάθε τέσσερα χρόνια γυμνικοί και ιππικοί αγώνες.127 Επί πλέον, οι Αθηναίοι 

κάθε χρόνο συμμετείχαν σε πομπή, συνήθεια που μαρτυρείται ακόμα από τον 

Πλούταρχο (Αριστείδης 19.7).128 Η Boedeker πιστεύει ότι οι προσφορές 

διεκόπησαν λόγω της καταστροφής της πόλης των Πλαταιών από τους 

παρτιάτες και ξεκίνησαν και πάλι μετά την επανακατοίκησή της 40 χρόνια 

αργότερα. 129 

Η ενεπίγραφη στήλη του 4ου αι. π.Φ. που λέγεται ότι βρέθηκε στις 

Αχαρνές θεωρείται ότι διασώζει τον όρκο που έδωσαν οι σύμμαχοι πριν την 

μάχη των Πλαταιών.130 Ο West πιστεύει ότι η στήλη αυτή αναγράφει ένα 

συμπίλημα παλαιότερων κειμένων ωστόσο δεν αμφισβητεί τα βασικά σημεία 

και τη γνησιότητά τους.131 Ο van Wees επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες του 

κειμένου, όπως την αναφορά ταξιάρχου και ενομωτάρχη σε αντίθεση με τον όρο 

ηγεμόνες που διασώζουν οι πηγές, και το γενικότερο πνεύμα του κειμένου, 

ιδιαίτερα την έννοια της θυσίας για την ελευθερία, που απηχεί σπαρτιατική 

προέλευση.132 Ο van Wees θεωρεί ότι η βασική σύνθεση του όρκου προέρχεται 

από τον όρκο των σπαρτιατικών ενομωτιών της αρχαϊκής εποχής, όρκο που 

και οι σύμμαχοι των παρτιατών έπαιρναν πριν από τη μάχη. Αργότερα, 

εξαιτίας της περσικής απειλής, ο όρκος χρησιμοποιείται από όλες τις 

ελληνικές πόλεις, ενώ γίνονται προσθήκες που ίσως προέρχονται από την 

αμφικτυονική συμμαχία, στη συνέχεια πέφτει σε αχρηστία και στο πέρασμα 

των χρόνων, ανάλογα με τις σχέσεις μεταξύ των ελληνικών πόλεων, λέξεις και 

                                                 
126 ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙΙ) 31, 33. 
127 Οι προσφορές και οι τιμές προς τους νεκρούς χρησιμοποιήθηκαν από τους Πλαταιείς στην 
επιχειρηματολογία τους προς τους Λακεδαιμόνιους να μην παραχωρήσουν την πόλη τους 
στους Θηβαίους, Θουκυδίδης Γ.58. 
128 Garland 2001, 89. 
129 Boedeker 2001, 150. 
130 Για την αναλυτική αναφορά σε όλες τις σχετικές πηγές βλ. West 1966, 94 κ.εξ. Βλ. και 
κεφάλαιο Έθιμα ταφής σελ. 55. 
131

 West 1966, 101 κ.εξ. 
132 van Wees 2006, 127 κ.εξ. 
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φράσεις αλλάζουν ώσπου έφτασε να «αθηνοποιηθεί» πλήρως.133 Ο Krentz 

συγκρίνει τον όρκο της στήλης με τα κείμενα που διασώζονται από τον 

Λυκούργο, τον Διόδωρο και τις πληροφορίες του Ηροδότου και καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι το κείμενο της στήλης καταγράφει τον όρκο του 

Μαραθώνα.134 

 

                                                 
133 van Wees 2006, 135 και 151-3. 
134 Krentz 2007, 735 κ.εξ. 
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ΠΕΝΣΗΚΟΝΣΑΕΣΙΑ 479-431 

 
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΟΤ ΔΡΑΒΗΚΟΤ 

 Ο Παυσανίας (Ι.29,4-5) αναφέρει ότι είδε στο δημόσιο σήμα της Αθήνας, 

στον δρόμο Διπύλου-Ακαδημίας, τον τάφο των νεκρών του Δραβήσκου, πάνω 

στον οποίο υπήρχαν στήλες με τα ονόματά τους. Πρόκειται για τους 

Αθηναίους που είχαν σταλεί εκτός των συνόρων της πατρίδας τους το 464/3 

π.Φ. εναντίον των επαναστημένων Θασίων. Η εκστρατεία αυτή στη Θράκη 

που ο περιηγητής τοποθετεί ως τρίτη στη σειρά εκτός των αθηναϊκών τειχών 

έληξε με τον θάνατο των στρατιωτών σε ενέδρα Ηδωνών.135 Ο Παπαχατζής 

πιστεύει ότι ο Παυσανίας είδε το μνημείο των πεσόντων του Δραβήσκου 

πρώτο από μια σειρά άλλων παρόμοιων μνημείων.136 

 Ο Meritt δημοσίευσε το 1956 τμήμα καταλόγου θανόντων από 

χειρόγραφο του Sir George Wheler το οποίο θεώρησε ότι συνανήκει με τμήμα 

του καταλόγου θανόντων IG I2.928 (εικ. 80) και, συνεπώς, αναφέρεται στους 

πεσόντες στον Δραβήσκο.137 

 Η λγα Αλεξανδρή ανέσκαψε στα ανατολικά του Δρόμου 10 

ορύγματα (1,10-1,35Φ0,35-0,65 και βάθους 0,80-1,05μ.) το ένα πλάι στο άλλο 

τα οποία ερμήνευσε ως «υποδοχή θεμελιώσεως βάθρων» (εικ. 81-82).138 Ο 

Clairmont στηριζόμενος στην περιγραφή του Θουκυδίδη για τις ταφές των 

νεκρών στρατιωτών, όπως εμφανίζονται στον Επιτάφιο, στην περιγραφή του 

Παυσανία για τους τάφους στο δημόσιο σήμα και στους σωζόμενους 

καταλόγους πεσόντων, ισχυρίζεται ότι τα 10 ορύγματα συνιστούν το 

πολυάνδρειο των νεκρών του Δραβήσκου. Θεωρεί ότι ο περιηγητής δεν είδε 

το μνημείο ανέπαφο ώστε να μπορεί να το ταυτίσει, αλλά του το έδειξαν 

λέγοντάς του ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο πολυάνδρειο. Επί πλέον, ο 

Clairmont προσθέτει ότι βασικά χαρακτηριστικά του μνημείου θα πρέπει να 

                                                 
135 Σο επεισόδιο αναφέρεται και από τον Θουκυδίδη (Α.100 και Δ.102,2-3). 
136 Παπαχατζής 1992, 387 σημ. 2. 
137

 Meritt 1956a. 
138 Αλεξανδρή 1967, 88. Ο δρόμος που ένωνε το Δίπυλο με την Ακαδημία, γνωστός στην 
αρχαιότητα ως Δρόμος ή Κεραμεικός, περνούσε μπροστά από ταφικά κτίσματα επιτρέποντας 
στον επισκέπτη να δει την προς ανατολάς πρόσοψή τους, βλ. Knigge 1990, 155-8. 
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ήταν βωμός ή τράπεζα προσφορών πάνω στον οποίο θα ήταν χαραγμένο 

επίγραμμα.139 Σην ερμηνεία του Clairmont έχει απορρίψει πλήρως ο 

Arrington στηριζόμενος κυρίως στην μορφή που θεωρεί ότι θα είχαν τα 

συγκεκριμένα μνημεία και δεν συνάδει με χρήση πολυανδρείου και στην 

υπόθεση ότι τα κτίσματα καταστράφηκαν στους ελληνιστικούς χρόνους. Ο 

ίδιος θεωρεί ότι οι κατασκευές αυτές πιθανότατα στήριζαν κάποια κατασκευή 

για θεατές ή επόπτες των αγώνων που ετελούντο εκεί ή ότι σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες των εφήβων που συγκεντρώνονταν μπροστά στο κενοτάφιο 

των Μαραθωνομάχων. 140 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

ΣΟ ΠΟΛΤΑΝΔΡΕΙΟ ΣΟΤ 430/20 Π.Φ. 

 Η πρώτη δεκαετία του Πελοποννησιακού πολέμου περιγράφεται από 

τον Θουκυδίδη με λεπτομέρεια από το Β’ έως το Ε’ βιβλίο των Ιστοριών του. 

υνιστά και την πρώτη από τις τρεις φάσεις του πολέμου γνωστή ως 

«Αρχιδάμειος πόλεμος» που έληξε με την Νικίειο ειρήνη το 421 π.Φ. Πολλές 

είναι οι μάχες που έγιναν στο διάστημα αυτό: εισβολές των Πελοποννησίων 

στην Αττική και των Αθηναίων στην Πελοπόννησο, μάχες στις Πλαταιές, την 

Ποτίδαια, την Μυτιλήνη, τη φακτηρία, το Δήλιον, την Αμφίπολη κ.α. 

Ψστόσο ελάχιστα μνημεία έχουν ανασκαφεί από την περίοδο αυτή και 

ορισμένα δεν έχουν ταυτιστεί ακόμη με ασφάλεια.  

Επί της οδού αλαμίνος 35, 400 μ. βορειοδυτικά του Διπύλου, η Φάρις 

τούπα ανέσκαψε ένα συγκρότημα τάφων που ερμήνευσε ως πολυάνδρεια 

(εικ. 83-84).141 Πρόκειται για τέσσερα ορθογώνια ορύγματα, που περιείχαν 

                                                 
139 Clairmont 1981. 
140 Arrington 2010, 516. 
141 τούπα 1997. Blackman 1997-98, 8-11. Rose 2000. Η δημοσίευση των μνημείων δεν έχει 
γίνει ακόμη, ωστόσο ο Arrington (2010, 517-8) κατόρθωσε να σχεδιάσει την κάτοψη του 
χώρου με βάση τις λίγες πληροφορίες που υπάρχουν και τη μοναδική φωτογραφία των 
μνημείων που έχει δημοσιευτεί. Πολλές από τις λεπτομέρειες που αναφέρονται εδώ, 
προέρχονται από την διάλεξη της ανασκαφέως και του Καθηγητή Αναγνώστη Αγελαράκη με 
τίτλο «Δημόσιον ήμα: ύνολο αθηναϊκών πολυανδρίων πεσόντων κατά τον 
Πελοποννησιακό Πόλεμο. Αρχαιολογική και ανθρωπολογική προσέγγιση» στις 6 Ιουνίου 
2012 στο Μουσείο Κυκλαδικής Σέχνης. 
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τρεις πωρολιθικές κατασκευές-θήκες, πολύ προσεκτικά κατασκευασμένες με 

ισοδομικούς τοίχους, καλυμμένες από πλάκες και οι οποίες συλήθηκαν με την 

καταστροφή του ύλλα και καταστράφηκαν στα τέλη του 4ου-αρχές 5ου αι. 

μ.Φ. ώστε το δομικό τους υλικό να ξαναχρησιμοποιηθεί.  

Σα τρία από τα ορύγματα τέμνονται στα άκρα τους δημιουργώντας Π 

λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ενός προγενέστερου ταφικού τύμβου. Είναι 

σκαμμένα στο φυσικό βράχο και επενδεδυμένα από ωμές πλίνθους, ωστόσο 

κανένα δεν έχει πλήρως ανασκαφεί καθώς πιθανότατα προεκτείνονται στα 

όμορα οικόπεδα. το ΝΔ τμήμα του ανατολικού ορύγματος εντοπίστηκε 

συλημένη ταφή σε κάλπη που περιείχε οστά πολλών νεκρών και 

χρονολογείται στο α’ τέταρτο του 5ου αι. π.Φ. καθιστώντας την ταφή την 

προγενέστερη όλων των υπολοίπων. το ίδιο όρυγμα εντοπίστηκαν δύο 

ορθογώνια μνημεία-θήκες με προσανατολισμό Β-Ν παράλληλα με την οδό 

αλαμίνος: το μνημείο Α, μήκους 9,85μ., διαιρείται σε δύο τουλάχιστον 

τμήματα ή αρχικά είχε δύο ξεχωριστές θήκες. το βόρειο τμήμα του 

εντοπίστηκαν πολλά καμμένα οστά ενώ στο νότιο που ήταν και καλύτερα 

διατηρημένο, αποκαλύφθηκε τμήμα της ανωδομής και της κάλυψης του 

μνημείου.  

Σο μνημείο Β, μήκους 10,30μ. έχει επίσης εσωτερική διαίρεση και 

εφάπτεται στη βορειοανατολική γωνία του πρώτου, όπου και εντοπίστηκαν 

υπολείμματα του μνημείου Γ. το νότιο τμήμα του μνημείου Β εντοπίστηκε 

λάξευμα με αποθέτη ή εγκαίνιο με κεραμεική του α’ και β’ τετάρτου του 5ου αι. 

π.Φ. το βόρειο τμήμα του μνημείου εντοπίστηκε στρώση καμμένων οστών 

αλλά και λίγα κτερίσματα του 5ου αι. π.Φ. που δεν είχαν συληθεί: αλάβαστρα, 

μία ερυθρόμορφη λήκυθος με παράσταση Νίκης κ.ά.  

Σο μνημείο Γ μήκους 2,55 μ. μολονότι έχει τις ίδιες κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες με τα άλλα δύο, έχει επί πλέον επιχρισμένες τις εσωτερικές 

επιφάνειες και το δάπεδο από ασβεστοκονίαμα. το δάπεδό του 

εντοπίστηκαν πολλά καμμένα οστά και θραύσματα χάλκινης κάλπις γεγονός 

που οδηγεί την ανασκαφέα στο συμπέρασμα ότι εδώ είχαν πιθανότατα ταφεί 

οι στρατηγοί.  
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το βόρειο όρυγμα εντοπίστηκαν ίχνη του μνημείου Δ από το οποίο 

διατηρείται μόνο τμήμα του πλακόστρωτου δαπέδου ενώ στα δυτικά του 

ίδιου ορύγματος εντοπίστηκε το μνημείο Ε μήκους 3,10μ. από το οποίο 

διατηρούνται λίγοι λίθοι αλλά περιείχε οστά.  

Η κεραμεική που εντοπίστηκε στα διαταραγμένα στρώματα των 

ορυγμάτων χρονολογείται μεταξύ 430-420 π.Φ. και περιλαμβάνει 

ερυθρόμορφα αγγεία με σκηνές μάχης και λευκές ληκύθους, ορισμένα 

επώνυμων ζωγράφων, όπως του Αχιλλέα, του Σύμβου, του Κλεοφώντος, του 

Sabouroff. Κανένα από τα αγγεία δεν φέρει ίχνη καύσης γεγονός που 

οδήγησε την τούπα στην υπόθεση ότι πρόκειται για κτερίσματα που 

εναποτέθηκαν στον τάφο κατά την ταφή και όχι κατά την καύση των νεκρών 

που πιθανότατα έγινε εκτός Αθηνών.  

Η εξέταση των αποτεφρωμένων οστών έγιναν από τον Α. Αγελαράκη 

που παρέλαβε το υλικό το 1998 και το επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση της 

μελέτης το 2005. Από τα οστά αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό δεν διατηρούσε 

πλέον κολαγόνο ενώ είχε ασβεστοποιηθεί γεγονός που σημαίνει ότι η καύση 

των νεκρών έγινε σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (έως 900 βαθμών Κελσίου) 

και ότι η καύσιμη ύλη που χρησιμοποιήθηκε ήταν πολύ καλής ποιότητας. Οι 

περισσότεροι νεκροί ανήκαν στις ηλικίες 18-45 και ήταν εύρωστοι άνδρες που 

έφεραν τόσο επιθανάτια όσο και παλαιά τραύματα τα οποία συνηγορούν 

στην ιδιότητα του πολεμιστή. υνολικά από όλο τον ανεσκαμμένο χώρο 

αναγνωρίστηκαν οστά τουλάχιστον 58 ατόμων: 2 στο μνημείο Α, 41 στο 

μνημείο Β, 2 στο Γ, 7 στο Δ, 2 στο Ε και άλλα 3 άτομα από τα ορύγματα ΙΙΙ και 

IV. Η μελέτη του Αγελαράκη και της ομάδας του απέδειξε επίσης ότι αρκετοί 

είχαν σκοτωθεί σε στέρεο έδαφος άρα ήταν πεζοί, η καύση των νεκρών έγινε 

πολύ γρήγορα μετά τον θάνατό τους, μαζί τους κάηκαν μετάλλινα και άλλα 

κτιερίσματα που άφησαν ίχνη στα οστά και η συλλογή των καμμένων οστών 

έγινε με πολύ μεγάλη προσοχή. 

Τψηλότερα από τα ορύγματα και τα μνημεία, εντοπίστηκε τοίχος με 

κατεύθυνση Α-Δ που διατηρείται σε μήκος 2,85 μ. αλλά η ανασκαφέας θεωρεί 
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ότι θα έφτανε τα 10,10 μ. και υποθέτει ότι ανήκε στο υπέργειο τμήμα των 

μνημείων που θα ήταν ορατό από την οδό. 

 Η εγγύτητα των κατασκευών με τον δρόμο από το Δίπυλο προς την 

Ακαδημία και ιδιαίτερα με τον αναλημματικό της τοίχο που απέχει μόλις 5 

μέτρα από το όρυγμα ΙΙΙ είναι για την τούπα ισχυρή απόδειξη ότι πρόκειται 

για συγκρότημα ταφικών μνημείων που ανήκαν στο δημόσιο σήμα. Επί πλέον 

θεωρεί ότι η διαίρεση των κατασκευών απηχεί το έθιμο της χωριστής ταφής 

των πεσόντων ανά φυλή και συνδέει τις ταφές με τα σπαράγματα των 

επιγραμμάτων των Περσικών που εντοπίστηκαν σε παρακείμενο οικόπεδο.142 

Ειδικά για το μνημείο Γ πιστεύει ότι πρόκειται για τυπικό κιβωτιόσχημο τάφο 

στρατηγού που ετάφη πλάι στους στρατιώτες του.143 

 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΗ ΟΛΤΝΘΟΤ 

 Μεταξύ 432 και 428 π.Φ. οι Αθηναίοι εξεστράτευσαν αρχικά εναντίον 

των εξεγερμένων κατοίκων της Φαλκιδικής και του ιτάκλη, άρχοντα της 

Θράκης που θέλησε να κατακτήσει την περιοχή (Θουκ. Β.67 κ.εξ.).  

Ο Robinson στην δημοσίευση των τάφων της Ολύνθου αναφέρει τρεις 

τάφους στο παραποτάμιο νεκροταφείο, που χρονολογούνται στο δεύτερο 

μισό του 5ου αι. π.Φ. και στους οποίους εντόπισε ομαδικές ταφές.144 Η ανοικτή 

ταφή 348 κάλυπτε 9 σκελετούς ενηλίκων στη σειρά, εκτάδην εκτός από έναν 

που είχε τα χέρια λυγισμένα στο στέρνο, με το κεφάλι προς τα 

νότια/νοτιοανατολικά (εικ. 85). Σα κτερίσματα που τους συνόδευαν ήταν έξι 

χάλκινες στλεγγίδες, δέκα αγγεία (κύλικες, σκύφος, κώθωνες, μελανόμορφος 

αμφορέας, λήκυθος), θραύσματα αυγού στρουθοκαμήλου, σιδερένια αιχμή 

δόρατος  και τρία χάλκινα ομφάλια ασπίδων.145  

                                                 
142 τούπα 1997, 54-5. Η μία επιγραφή εντοπίστηκε εντοιχισμένη σε αναλημματικό τοίχο σε 
ανασκαφή της οδού αλαμίνος 35 και η άλλη στην οδό φακτηρίας 23, βλ. Ματθαίου 1988.  
143 Πολύ πριν τον εντοπισμό και τη δημοσίευση του μνημείου, ο Clairmont (1972, 58) είχε 
προτείνει ότι το πολυάνδρειο των πεσόντων του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού 
πολέμου έφερε ανάγλυφη διακόσμηση στην οποία πιθανότατα ανήκε το ανάγλυφο Albani. 
144 Σο νεκροταφείο αυτό, ένα από τα τρία της πόλης, βρίσκεται εκτός των τειχών, στο νότιο 
λόφο πλάι στον ποταμό άντανο (σημερινό Ρεσετνίκια) και περιελάμβανε ταφές από τα τέλη 
του 5ου αι. π.Φ. βλ. Necrolynthia 1942, 70-2 αρ. 348, 350, 74-7 αρ. 364 και 125, 137.  
145 .π. 70-1 (πίν. XLIII, εικ. 14). 
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Η ανοικτή ταφή 350 κάλυπτε επίσης 9 σκελετούς ενηλίκων στη σειρά, 

εκτάδην με το κεφάλι προς τα νοτιοανατολικά, πιο κοντά τοποθετημένους 

από εκείνους της ταφής 348 (εικ. 86). Ήταν κτερισμένοι με δύο χάλκινες 

στλεγγίδες, ένα ομφάλιο ασπίδας και έξι αγγεία (φιάλες, κώθων και 

κύλικες).146  

Σέλος, η ανοικτή ταφή 364 περιελάμβανε 26 σκελετούς με το κεφάλι στα 

νοτιοανατολικά, τόσο κοντά τοποθετημένους ώστε τα χέρια τους να 

αλληλοκαλύπτονται (εικ. 87). Εκτός του παιδικού σκελετού 5, όλοι οι 

υπόλοιποι ανήκαν σε ενηλίκους, κυρίως άνδρες. Σα κτερίσματά τους ήταν 

επτά χάλκινες στλεγγίδες, μία χάλκινη φιάλη, μία αλαβάστρινη πυξίδα με 

πώμα, αιχμή ακοντίου και 19 αγγεία (σκύφοι, φιάλες, αμφορέας, λήκυθος, 

μόνωτα κύπελλα, κώθων, κύλικες).147 

Ο ανασκαφέας αναφέρει ότι οι ταφές έγιναν ταυτόχρονα, παρόλο που 

μεταξύ των κτερισμάτων υπάρχουν και αγγεία του τέλους του 6ου αιώνα, 

σημειώνοντας χαρακτηριστικά «…μία μεγάλη ταφή σε τρία κομμάτια 

(sections)».148 Αποκλείει την πιθανότητα επιδημίας και κλείνει υπέρ της 

περίπτωσης απωλειών λόγω πολέμου.149 Έτσι, αποδίδει τις ομαδικές ταφές 

στους νεκρούς των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ 432 και 428 π.Φ.150 

  Ο Pritchett δεν παίρνει σαφή θέση σχετικά με την ταύτιση του 

ανασκαφέα, αλλά σημειώνει ότι οι τάφοι δεν δέχονταν ετήσιες προσφορές 

ούτε είχαν σήμα. 151 

 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΙΠΠΕΙ ΣΗ ΠΑΡΣΩΛΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΑΝΑΓΡΑ  

 ύμφωνα με τον Θουκυδίδη (Α.79) οι Αθηναίοι πολέμησαν στην 

πάρτωλο της Φαλκιδικής (429/8 π.Φ.) τους συμμάχους κατοίκους της 

                                                 
146 Necrolynthia 1942, 72 (πίν. XLIII). 
147 .π. 75-6 (πίν. XLIV, εικ. 15-18). 
148 .π. 163. 
149 Ο Robinson (Necrolynthia 1942, 163 σημ. 6α) αναφέρει ότι ο λοιμός του 430-429 π.Φ. της 
Αθήνας έφτασε έως την Ποτίδαια που βρίσκεται πολύ κοντά στην λυνθο, αλλά δεν 
γνωρίζουμε αν έπληξε και την τελευταία.  
150 Necrolynthia 1942, 164. Για την παρουσία στλεγγίδων στις ταφές ο Robinson προτείνει την 
ερμηνεία τους ως ενθύμια της συμμετοχής των νεκρών σε αθλητικούς αγώνες, ό.π. 202. 
151 Pritchett 1985, 131-2. 
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Φαλκιδικής, Ολύνθου και παρτώλου. Μετά την ήττα τους υποχώρησαν στην 

Ποτίδαια και στη συνέχεια, αφού αναίρεσαν τους νεκρούς τους, τους έφεραν 

πίσω στην Αθήνα. 

Κατά τις ανασκαφές για την δημιουργία του Μητροπολιτικού 

ιδηροδρόμου της Αθήνας, εντοπίστηκε το 1995 στο φρέαρ Παλαιολόγου, 

στον ταθμό Λαρίσης, σχεδόν ακέραιη στήλη πεσόντων (εικ. 88).152 Πρόκειται 

για μαρμάρινη στήλη με ανάγλυφη επίστεψη ιππέων που μάχονται πεζούς 

αντιπάλους η οποία στήθηκε γύρω στο 420 π.Φ. 153 Υέρει επιγραφή σε προ-

ευκλείδειο αλφάβητο με 19 ονόματα Αθηναίων ιππέων και ενός ιπποτοξότη 

κατά φυλές σε δύο στήλες. Πάνω από τα ονόματα αναφέρεται ότι έπεσαν στις 

μάχες της Σανάγρας (426 π.Φ.) και της παρτώλου Φαλκιδικής, δηλαδή την 

πρώτη δεκαετία του Πελοποννησιακού πολέμου.  

 Πάνω από αυτήν την επιγραφή, σε ιωνικό αλφάβητο έχει χαραχθεί 

άλλη με τα ονόματα 12 ιππέων, οκτώ κάτω από το όνομα της Οινηίδος φυλής 

και άλλα τέσσερα ονόματα από άλλες φυλές154, που έπεσαν, όπως ερμηνεύεται 

το τετράστιχο επίγραμμα, σε μάχη στα Μέγαρα: ᾿Αλκάθοο παρὰ τείχεσιν. Οι 

νεκροί της επιγραφής, σύμφωνα με την Παρλαμά, μάλλον έπεσαν σε 

νικηφόρα μάχη στα Μέγαρα του 409/8 π.Φ. εναντίον Μεγαρέων και 

παρτιατών. Η μάχη αυτή, όπως αναφέρεται από τον Διόδωρο (13.65,1-2), 

έγινε όταν άρχων ήταν ο Διοκλής.155 Θα πρέπει ωστόσο να εξεταστεί η εκδοχή 

η δεύτερη επιγραφή να αναφέρεται στους νεκρούς των μαχών στα Μέγαρα 

στα έτη 424 ή 431 π.Φ. όταν, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη (Β.31.2), οι Αθηναίοι 

εξεστράτευσαν πανστρατιᾷ εναντίον των Μεγαρέων.156 

 Ο Ματθαίου αμφισβητεί την ορθή ταύτιση των μαχών που έκανε η 

Παρλαμά. Από τα βασικά επιχειρήματά του είναι το γεγονός ότι στον 

κατάλογο της αττικής επιγραφής δεν αναφέρεται το όνομα του Μενέξενου 

                                                 
152 Πόλη 2003, 396-9 αρ. 452. 
153 Για τη συζήτηση της ανάγλυφης διακόσμησης των καταλόγων βλ. Goette 2009, 189 κ.εξ. 
154 Ερεχθηίς, Αιγηίς, Πανδιωνίς και Κεκροπίς, Matthaiou 2009, 203.  
155 Bugh 1988, 87. 
156 Για τις λεπτομέρειες της μάχης βλ. Bugh 1988, 85-6. 
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του Κυδαθηναίου που πέθανε στη μάχη της παρτώλου157 μεταξύ των οκτώ 

ονομάτων που η Παρλαμά ταυτίζει με τους νεκρούς αυτούς. Σο όνομα του 

Μενέξενου εμφανίζεται στην ιωνική επιγραφή κάτω από την Πανδιονίδα, 

φυλή στην οποία ανήκε ο δήμος Κυδαθηναίων. Φρονολογεί την ιωνική 

επιγραφή στα 440-420 π.Φ. και σημειώνει ότι τα τέσσερα ονόματα με τα 

φυλετικά τους σε ιωνικό αλφάβητο που είναι χαραγμένα κάτω από τους 

νεκρούς της Οινηίδος είναι οι νεκροί της παρτώλου. Σα οκτώ ονόματα της 

Οινηίδος όπως και το επίγραμμα αναφέρονται στα πρώτα έτη του πολέμου 

και ο Ματθαίου αποκλείει την πιθανότητα να είναι πεσόντες της μάχης της 

Σανάγρας του 426 π.Φ. ενώ αμφισβητεί την πιθανότητα να αναφέρεται η 

επιγραφή σε μάχη στα Μέγαρα.158 

 

ΣΗΛΗ ΠΕΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΓΑΡΑ 

 Σο 1989 ο Φαράλαμπος Κριτζάς δημοσίευσε τμήμα στήλης ύψους 76 εκ. 

και πλάτους 56 εκ. που βρέθηκε εντοιχισμένη σε σύγχρονη οικία της πόλης 

των Μεγάρων.159 Φαραγμένος στοιχηδόν πάνω της υπάρχει κατάλογος 

ονομάτων με πατρώνυμα κατά φυλές (εικ. 89).160 Ο ίδιος χαράκτης 

συμπλήρωνε ονόματα στην στήλη κατά καιρούς όχι μόνο στην πρόσθια όψη 

αλλά και στη δεξιά στενή πλευρά.  

Ο Κριτζάς χρονολόγησε την στήλη με βάση τα γράμματα και τους 

«ιωνισμούς» του αλφαβήτου με επιφύλαξη μεταξύ 425 και 400 π.Φ.161 Η 

κατάταξη των ονομάτων κατά φυλές, ο άνισος αριθμός ονομάτων σε κάθε μία 

και η εμφάνιση ονομάτων εποίκων, οδήγησε τον μελετητή να κατατάξει τη 

στήλη στους καταλόγους πεσόντων. Μολονότι η στήλη δε διασώζει στοιχεία 

για την μάχη στην οποία έπεσαν οι νεκροί, ο Κριτζάς υποθέτει ότι πιθανότατα 

πρόκειται για μάχη Μεγαρέων και Αθηναίων που προηγήθηκε ή εντάσσεται 

στον Πελοποννησιακό Πόλεμο χωρίς όμως να μπορεί να την ταυτιστεί με 

                                                 
157 Η πληροφορία προέρχεται από τον λόγο του Ισαίου που εκφώνησε ο Δικαιογένης, εγγονός 
του Μενέξενου. 
158 Matthaiou 2009, 203-4. 
159 Κριτζάς 1989. 
160 Ο Κριτζάς (1989, 185 και σημ, 126) σχολιάζει ότι είναι ασυνήθιστη η αναγραφή των 
πατρωνυμικών στους καταλόγους πεσόντων. 
161 .π. 172-3. 
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βεβαιότητα.162 Σέλος, τοποθετεί τον τάφο των νεκρών – χωρίς να διευκρινίζει 

εάν θεωρεί ότι ήταν πολυάνδρειο ή κενοτάφιο - στην Αγορά της πόλης των 

Μεγάρων, όπου σύμφωνα με τον Παυσανία (Ι.43,3) υπήρχαν και άλλοι 

δημόσιοι τάφοι καθώς και το μνημείο των πεσόντων στα Μηδικά.163 

Η Low σημειώνει ότι η στήλη των Μεγάρων έχει ομοιότητες με τις 

αθηναϊκές στήλες, όπως η χρήση της στοιχηδόν γραφής και η παρουσία 

ονομάτων εποίκων.164 Επί πλέον θεωρεί ότι, εάν πράγματι η στήλη ήταν 

στημένη στην αγορά της πόλης, και εφόσον ο Παυσανίας αναφέρει ότι οι 

Μεγαρείς έθαψαν τους νεκρούς των περσικών μέσα στην πόλη, τότε πρόκειται 

για μια σύνδεση της τιμής προς τους νεκρούς ίση με αυτήν προς τους ήρωες. 

 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΟΤ ΔΗΛΙΟΤ 

Η μάχη του Δηλίου το 424 π.Φ. ανήκει στο τέλος της πρώτης φάσης του 

Πελοποννησιακού Πολέμου και διεξήχθη ανάμεσα σε Αθηναίους και 

Βοιωτούς (Θουκ. Δ.96-101).165 Νικητές αναδείχθηκαν οι Βοιωτοί που έχασαν 

περίπου 500 άνδρες, ενώ οι Αθηναίοι υπέστησαν απώλειες 1000 ανδρών, 

μεταξύ αυτών και του στρατηγού τους Ιπποκράτη. Οι νικητές έθαψαν τους 

νεκρούς τους στις πόλεις τους. 

 

Σο Πολυάνδρειο των Θεσπιών 

 Ο ομαδικός τάφος των Θεσπιέων εντοπίστηκε 50 χλμ. μακριά από το 

πεδίο της μάχης, κοντά στην ανατολική πύλη της πόλης των Θεσπιών, όπου 

πιθανότατα υπήρχε το κεντρικό νεκροταφείο.166  

Πρόκειται για μια μεγάλη ταφική πυρά που περιβάλλεται από 

ανδηροειδή περίβολο (32Φ23μ.) και μπροστά της εντοπίστηκε μια μεγάλη 

                                                 
162 Βλ. ό.π. 172-6, όπου αναφέρονται πολλές μάχες μεταξύ 435 και 408 π.Φ. Βλ. και Πόλη 2003, 
399, αρ. 452 όπου αναφέρεται η στήλη των Μεγάρων στη συζήτηση για την στήλη του 
Υρέατος Παλαιολόγου. 
163 Κριτζάς 1989, 186-7. 
164 Low 2003, 101-3. 
165 Βλ. Krentz 1985, 16 και 19 για τους υπολογισμούς των απωλειών των αντιπάλων (500 για 
τους νικητές και οι διπλάσιοι για τους ηττημένους). Βλ και Schilardi 1977, 21 και 29. 
166 Schilardi 1977, 11. 
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οδός (Πλ. 9 μ.) με κατεύθυνση Α-Δ.167 Μεταξύ των κτερισμάτων της πυράς 

εντοπίστηκαν εκτός από κεραμική, ειδώλια, υάλινα αντικείμενα, οστέινα και 

χάλκινα, μεταξύ αυτών σιδερένιες και χάλκινες στλεγγίδες.168 τον περίβολο 

εντοπίστηκαν οκτώ μαρμάρινες στήλες και θραύσμα μιας ακόμη με 102 

ονόματα χωρίς πατρώνυμα (εικ. 90-91), χαραγμένα από τον ίδιο χαράκτη 

στοιχηδόν σε τοπικό αλφάβητο και βοιωτική διάλεκτο.169 λες έχουν τις ίδιες 

διαστάσεις (1,05Φ0,46μ.) και επιστέφονται από κύμα. Αρχικά οι στήλες είχαν 

στηθεί κατά μήκος της πρόσοψης του μνημείου ή επάνω στον τύμβο και 

σύμφωνα με την αποκατάστασή του, φαίνεται ότι θα υπήρχαν 25 στήλες με 

300 ονόματα πεσόντων.170  

το μέσον της βόρειας πλευράς του τάφου ήταν στημένο ένα 

μαρμάρινο λιοντάρι (εικ. 92-93).171 Σο λιοντάρι (Μ 3μ.) εντοπίστηκε από τον 

ταματάκη, ανατολικά των Θεσπιών στον δρόμο προς τις Πλαταιές και τα 

Λεύκτρα, κοντά στη θέση Δράκος. Είναι μονολιθικό, με χωριστό μόνο το 

κεφάλι, και εικονίζεται οκλάζον με την ουρά ανάμεσα στα πόδια του.172 

Παρά το συμπέρασμα του ανασκαφέα ότι οι νεκροί ήταν οι πεσόντες 

στη μάχη των Πλαταιών του 479 π.Φ., η ερμηνεία των επιγραφών από τον 

Kirchhoff έδειξε ότι ανήκαν στα τέλη του 5ου αιώνα και επομένως στους 

                                                 
167

 ταματάκης 1883, 67-8. Schilardi 1977, 21. 
168 Η δημοσίευση των κτερισμάτων έγινε το 1977 από τον Δ. κιλάρντι στην διδακτορική του 
διατριβή, βλ. Schilardi 1977. 
169 ΜΘ 2016-23. IG VII.1888. Schilardi 1977, 29-34. Low 2003, 107. Η Jeffery (1990, 94-5) 
σημειώνει ότι ο χαράκτης έκανε μια πολύ εκλεπτυσμένη χάραξη. 
170 Ο κιλάρντι (Schilardi 1977, 25, 29) θεωρεί ότι οι στήλες ήταν ίσως 30. Ενδιαφέρον είναι το 
γεγονός ότι δύο ονόματα συνοδεύονται από επίθετα που σχετίζονται με αγώνες, πυθιονίκης 
και ολυμπιονίκης. Ο ολυμπιονίκης Πολύνικος, ταυτίζεται με τον νικητή της πάλης αγοριών 
στους 83ους αγώνες το 448 π.Φ.  Schilardi 1977, 29 και 34. Low 2003, 107. 
171 ταματάκης 1883, 67-74. Kurtz και Boardman 1994, 234-5. Για το ρόλο του λιονταριού στην 
εικονογραφία του θανάτου βλ. Vermeule 1979, 85 κ.εξ. Οι Kurtz και Boardman (1994, 226) 
πιστεύουν ότι το λιοντάρι χρησιμοποιείται ως φύλακας του τάφου και όχι με συμβολική 
σημασία. Αντίθετα ο Clairmont (1983, 241) πιστεύει ότι το λιοντάρι των Θεσπιών ακολουθεί 
μια παράδοση συμβολισμού που ξεκίνησε από τον τάφο των Λακεδαιμονίων στις 
Θερμοπύλες. 
172

 Schilardi 1977, 37-40. Ο τύπος του είναι πολύ κοντά σε αυτόν της Φαιρώνειας με τη 
διαφορά ότι ο λέων των Θεσπιών είναι φτιαγμένος από τοπικό λίθο και όχι μάρμαρο και από 
δύο κομμάτια (κορμός-κεφαλή) και όχι πέντε. Ο ταματάκης (1883, 67-71) θεωρεί ότι το 
μνημείο γενικά αποτελεί το πρότυπο για το αντίστοιχο της Φαιρώνειας και μαζί του 
συμφωνεί και ο Κεραμόπουλλος (1911, 163). 
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νεκρούς του Δηλίου το 424 π.Φ. 173 Ο Pritchett φαίνεται να συμφωνεί με την 

άποψη της ύστερης χρονολόγησης και σημειώνει ότι εφόσον οι πυρές έγιναν 

επί τόπου αυτό σημαίνει ότι οι νεκροί μεταφέρθηκαν πάνω από 50 χλμ. 

μακριά από το πεδίο της μάχης.174 

Η Low κατατάσσει την κεραμική που εντοπίστηκε σε δύο κατηγορίες· 

στην πρώτη ανήκουν τα αγγεία που χρονολογούνται την ίδια εποχή με την 

ταφή και στη δεύτερη όσα χρονολογούνται 2-3 δεκαετίες αργότερα, γεγονός 

που υποδηλώνει όπως λέει χαρακτηριστικά: “.. the potential importance of 

these monuments, not just as synchronic markers of respect for the dead at 

the moment of their death, but also as symbols and sites with which the local 

community might actively engage over a more extended period”.175 Ο 

κιλάρντι, από την άλλη πλευρά, πιθανολογεί ότι οι Θεσπιείς δεν είχαν την 

ευκαιρία να προσφέρουν τιμές τους νεκρούς αυτούς καθώς το 423 π.Φ. 

καταλήφθηκαν από τους Θηβαίους και ότι η υστερότερη πυρά που 

εντοπίστηκε πάνω από τον τύμβο και οι προσφορές εντός της προέρχονται 

από εναγισμούς που έγιναν μετά την αυτονομία των Θεσπιών από τη Θήβα 

το 386 π.Φ. 176 

Ο δεύτερος ανασκαφέας του χώρου ο Κεραμόπουλλος εντόπισε δίπλα 

στον ανατολικό τοίχο του περιβόλου επτά ενταφιασμούς με το κεφάλι στα 

δυτικά.177 Σα κτερίσματά τους (κάνθαροι, λήκυθοι, ειδώλια, ρόδια, στλεγγίδες 

και καρφιά178) ήταν συγκεντρωμένα στα πόδια τους. Ο ανασκαφέας υπέθεσε 

ότι οι ενταφιασμοί ίσως ανήκουν σε νεκρούς που μεταφέρθηκαν πρώτοι για 

ταφή στις Θεσπιές, άποψη που έχει αμφισβητηθεί από πολλούς μελετητές που 

πιστεύουν ότι οι ενταφιασμένοι νεκροί ήταν τραυματίες της μάχης οι οποίοι 

υπέκυψαν μετά την ταφή των συμπολεμιστών τους.179 

                                                 
173 Kirchhoff 1887, 139-43. 
174 Pritchett 1985, 132-3. 
175 Low 2003, 107. Για δύο ερυθρόμορφες ληκύθους (εικ. 94) σύγχρονες με την ταφή βλ. 
Αραβαντινός 2010, 234.  
176

 Schilardi 1977, 35-7. 
177

 Κεραμόπουλλος 1911, 154 κ.εξ. 
178 Schilardi 1977, 26-7. 
179 Κεραμόπουλλος 1911, 154 κ.εξ. Οι Kurtz και Boardman (1994, 234-5) πιστεύουν ότι πάνω 
από τον περίβολο υπήρχε τύμβος. χετικά με τους ενταφιασμούς που εντόπισε ο 
Κεραμόπουλλος και απέδωσε στους στρατηγούς, ο Pritchett (1985, 132 σημ. 117) υιοθετεί την 
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Σο Πολυάνδρειο της Σανάγρας 

 την Σανάγρα υπήρχε επίσης πολυάνδρειο για τους νεκρούς τις ίδιας 

μάχης, από το οποίο σώζεται ο κατάλογος των πεσόντων.180 Η στήλη από 

σκούρο λίθο εντοπίστηκε σε νεκροταφείο της Σανάγρας και φέρει σε τέσσερις 

στήλες χαραγμένα 63 ονόματα (εικ. 95), ενώ στην άνω επιφάνεια υπάρχει 

κοιλότητα.181 Ο Κεραμόπουλλος διαφώνησε με τις πρώτες δημοσιεύσεις της 

επιγραφής που την απέδιδαν σε νεκρούς μάχης του 426 π.Φ. και θεώρησε ότι 

προφανώς αναφέρονται τα ονόματα των πεσόντων Σαναγραίων της μάχης 

του Δηλίου. 

Η Low πιστεύει ότι και στην περίπτωση αυτή οι νεκροί είχαν 

αντιμετώπιση ηρώων και ερμηνεύει την κοιλότητα στο άνω τμήμα της στήλης 

ως υποδοχή για εναγισμούς και προσφορές.182  

 

Ο ΣΑΥΟ ΣΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΣΟΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ 

 ύμφωνα με τον Ξενοφώντα (Ελληνικά 2.4,28-33) και τον Λυσία 

(Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς, 63), στο τέλος της τυραννίας των Σριάκοντα 

(403 π.Φ.) οι νεκροί Λακεδαιμόνιοι της μάχης που έγινε στην Μουνιχία κοντά 

στον Πειραιά, μεταξύ των δημοκρατικών Αθηναίων και παρτιατών, υπό τον 

βασιλιά τους Παυσανία, ετάφησαν στον Κεραμεικό.183  

Σο ταφικό μνημείο που ανακαλύφθηκε από τις ανασκαφές του 

Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στο νεκροταφείο της Αθήνας φάνηκε 

                                                                                                                                            
άποψη των Kurtz και Boardman ότι πιθανότατα ανήκουν σε νεκρούς που υπέκυψαν στα 
τραύματά τους αργότερα ή ήταν θύματα της πολιορκίας του Δηλίου που διήρκεσε 18 ημέρες. 
Schilardi 1977, 63. Για την αντίθετη άποψη βλ. και Low (2003, 104-7) η οποία πιστεύει ότι οι 
ενταφιασμοί ίσως ανήκαν σε άνδρες κατώτερης κοινωνικής τάξης και τονίζει ότι δεν είναι 
σαφές εάν έγιναν πριν ή μετά τις καύσεις, μολονότι κλίνει υπέρ της άποψης ότι έγιναν μετά. 
180 Μουσείο χηματαρίου 217. Schilardi 1977, 22. Kurtz και Boardman 1994, 235. Η Jeffery 
(1990, 94-5) παρατηρεί ότι ο χαράκτης αυτής της επιγραφής σε σύγκριση με τον χαράκτη των 
Θεσπιέων έχει λιγότερο χαρακτηριστική γραφή. 
181 Κεραμόπουλλος 1920, 19 κ.εξ. 
182 Low 2003, 103-4. 
183 Σο μνημείο δεν αναφέρεται από τον Παυσανία και η Czech-Schneider (1994, 9) 
αναρωτιέται μήπως δεν ανήκε στα μνημεία του δημοσίου σήματος και όχι ότι ο περιηγητής δεν 
μπόρεσε να το δει εξαιτίας της επίχωσης που το είχε καλύψει. 
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ότι επιβεβαίωνε πλήρως την ιστορικότητα της πηγής.184 Βρίσκεται στον 

Δρόμο, σε επαφή με το λεγόμενο επιχρισμένο κτίσμα δυτικά της Εγκαρσίας 

οδού, στον δεύτερο όρο του Κεραμεικού και είναι ένα μακρόστενο κτίσμα (Μ 

12,40μ. εικ. 96) κατασκευασμένο από ορθογώνιους λίθους που χωρίζεται σε 

τρεις ανισομεγέθεις χώρους.185 ύμφωνα με την δημοσίευση, περιελάμβανε 13 

σκελετούς ενηλίκων, όλοι με το κεφάλι προς τον δρόμο που είχαν ως 

προσκέφαλο μία πέτρα. Ένας από αυτούς διατηρούσε στα πλευρά την αιχμή 

ενός δόρατος, ενώ στο δεξιό πόδι ενός άλλου υπήρχαν δύο αιχμές βελών (εικ. 

97). το μέσον του μνημείου υπήρχαν τρεις σκελετοί χωριστά από τους 

υπόλοιπους που αποδόθηκαν από τον Willemsen στους πολέμαρχους που 

κατονομάζει ο Ξενοφών (Ελληνικά 2.4,33). Σα ονόματα και η ιδιότητά τους, 

Θίβραχος και Χαίρων και το πρώτο γράμμα του τρίτου, σώζονται σε τμήμα της 

μαρμάρινης πλίνθου IG II/III2.11678 που ανήκει στο μνημείο και εντοπίστηκε 

εντοιχισμένο σε ρωμαϊκό κτίσμα δίπλα στο πολυάνδρειο (εικ. 98-99). 

Θίβρακος  
Λ 

Χαίρον 
Α 

Μ[------] 
[ΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ] πολέμαρχος  πολέμαρχος   

Σο τμήμα (Μ 2,10μ. και Τ 0,17μ.) φέρει την επιγραφή επί τα λαιά σε 

λακωνικό αλφάβητο και εκτός από τα δύο ονόματα των πολεμάρχων έχει 

χώρο για ακόμη 13 ή 14 ονόματα, δηλαδή όσοι και οι σκελετοί του τάφου. 186 

                                                 
184 Willemsen 1977, 130 κ.εξ. 
185 Knigge 1990, 159-61 εικ. 156-7. Ο Garland (1982α, 149-150 D1) θεωρεί ότι ανήκει στην 
κατηγορία των περιβόλων. Βλ. και Stroszeck 2006. 
186 Van Hook 1932. τον λίθο διατηρείται μόνον το πρώτο γράμμα του τρίτου ονόματος, βλ. 
τα αρχαιολογικά νέα των ανασκαφών της Αττικής από τον G. Karo στο JdI 1930, 90-2 (εικ. 5). 
Ο Παπαγιαννόπουλος-Παλαιός (1939, 97-8) διαβάζει Μ και όχι Λ, ενώ ο Pritchett (1985, 134 
σημ. 123) θεωρεί ότι θα μπορούσε να είναι Λ και όχι Μ. Βλ. επίσης Van Hook 1932, 291-2, 
όπου και συζήτηση για την επιλογή της επί τα λαιά γραφής σε τόσο ύστερη περίοδο. Για μια 
απόπειρα ταύτισης των νεκρών αρχηγών με τους ανασκαφέντες σκελετούς βλ. Stroszeck 2006, 
105-7. Ο Ξενοφών (Ελλ. 2.4,33) κατονομάζει μεταξύ των νεκρών παρτιατών και τον 
ολυμπιονίκη Λακράτη στον οποίο ωστόσο ο  Willemsen (1977, 117-28 και 136) αποδίδει ένα 
μνημείο που βρίσκεται ανατολικά της Αγίας Σριάδας, κοντά στον τάφο των Λακεδαιμονίων 
και είναι γνωστό ως το «μνημείο στον τρίτο όρο». Σο μνημείο αυτό χρονολογείται στα τέλη 
του 5ου / αρχές του 4ου αιώνα π.Φ. και συνίσταται σε ένα κυκλικό οικοδόμημα με κωνική 
στέγη εκατέρωθεν του οποίου υπάρχουν δύο κεραίες τοίχων σε σχήμα Γ ενώ το σύνολο 
περιβάλλεται από Πιόσχημο περίβολο. Σις παραστάδες κοσμούσαν γλυπτά σκύλων, ενώ τη 
στέγη επέστεφε πιθανότατα απομίμηση παναθηναϊκού αμφορέα σε μάρμαρο. το γείσο 
υπήρχαν μαρμάρινοι λέβητες με κεφαλές γρυπών. Ο Brueckner το είχε συνδέσει με τον 
στρατηγό Φαβρία, ωστόσο η χρονολόγηση δεν συμφωνεί με την ταύτιση. Για την παλαιότερη 
βιβλιογραφία βλ. Willemsen 1977, 117-28. Βλ. επίσης Mallwitz 1980, 99 και 122-5. Knigge 
1990, 161-2. Οι Kurtz και Boardman (1994, 104, 113) δεν είναι βέβαιοι εάν ο τάφος είναι 
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Η πλάκα, που θα είχε αρχικά μήκος 11μ., ήταν τοποθετημένη κατά μήκος της 

πρόσοψης του μνημείου (εικ. 100). 187 

Ο Robertson πιστεύει ότι η περίπτωση αυτής της ταφής δεν σχετίζεται 

με τα έθιμα ταφής των πεσόντων αλλά όπως λέει: “This is like a local burial of 

envoys and other foreigners; it is an extra measure of honor…”.188 Ο Pritchett 

από την άλλη πλευρά, συμφωνεί με τον Jacoby ότι η ταφή των παρτιατών 

στην Αθήνα επιβεβαιώνει τη συνήθεια τους να μην μεταφέρουν τους πεσόντες 

στην πάρτη. 189 Ο Förtsch συμφωνεί με τον Clairmont ότι για την ταφή των 

Λακεδαιμονίων στον Κεραμεικό απαιτήθηκε η σύμφωνη γνώμη του δήμου 

της Αθήνας που καθώς ήταν αποδυναμωμένος, συναίνεσε ώστε να μην 

προκαλέσει την δυσαρέσκεια των παρτιατών.190 Ο Clairmont συμπληρώνει 

ότι ο τάφος δεν βρίσκεται στον χώρο του δημόσιου νεκροταφείου αλλά σε μια 

περιοχή που προοριζόταν για ταφές συμμάχων.191 

Η Stroszeck θεωρεί ότι τα εφαπτόμενα προς τα δυτικά ταφικά μνημεία 

που η Knigge αποδίδει σε ταφές άλλων πεσόντων είναι τμήμα του μνημείου 

των Λακεδαιμονίων. Πιστεύει ότι οι ταφές χωρίζονται σε δύο ομάδες και είναι 

συνολικά 26 (εικ. 101).192 Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 23 σκελετούς με τα 

κεφάλια τους προς την πλευρά του δρόμου που ως προσκέφαλα έχουν λίθους. 

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τρεις σκελετούς από τους οποίους οι δύο είναι 

τοποθετημένοι παράλληλα με τον δρόμο (18 και 15) και ο ένας είναι θαμμένος 

εντός σαρκοφάγου (15). Η Stroszeck πιστεύει ότι το μνημείο έχει χτιστεί σε 

                                                                                                                                            
δημόσιος μολονότι έχει βρεθεί στην περιοχή των δημοσίων ταφών. Ο Garland (1982α, 150-1 
D2) σημειώνει ότι πρόκειται για μοναδικό μνημείο καθώς συνδυάζει τα δύο βασικά σχήματα 
του περιβόλου: το κυκλικό και το τετράπλευρο. Για μια από τις πρώτες απόπειρες 
αποκατάστασης βλ. Ohly 1965, 313 κ.εξ., εικ. 25-8, ο οποίος προτείνει ως χρονολόγηση τα 
μέσα του 4ου αιώνα π.Φ. Για την συζήτηση όλων των προτεινόμενων αποκαταστάσεων βλ. 
Mallwitz 1980, 111-21. 
187 Knigge 1990, 160. 
188 Αναφέρει επίσης την περίπτωση των παρτιατών που έπεσαν το 510 π.Φ. στο Υάληρο και 
ετάφησαν στο Κυνόσαργες, και των Αργείων που σκοτώθηκαν στην Σανάγρα το 457 π.Φ. και 
ετάφησαν στον Κεραμεικό, Robertson 1983, 85-86. 
189 Pritchett 1985, 133-4. 
190

 Förtsch 2001, 62-3. Clairmont 1983, 204. 
191 Πιστεύει επίσης ότι ο Παυσανίας δεν αναφέρει τον τάφο γιατί δεν ήταν ορατός στην εποχή 
του, Clairmont 1983, 204.  
192 Stroszeck 2006, 102 κ.εξ. Knigge 1990, 161 & 163 εικ. 158. 
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πολλές φάσεις193 (εικ. 102): στην πρώτη ανήκουν οι σκελετοί 1-9 και ο 15. 

Μετά γίνεται μια προέκταση προς τα νότια με τους σκελετούς 10-14 και 

τοποθετείται και ο 16 ανάμεσα στις προηγούμενες ταφές και στα βόρεια οι 

ταφές 17-19 και 24. Η πλίνθος με τα ονόματα των πολεμάρχων θα μπορούσε 

να ανήκει στο τμήμα της ομάδας 10-14 ή στους νεκρούς 1-9 αλλά όχι στους 

νεκρούς της ομάδας 17-19 και 24. Η Stroszeck υποθέτει ότι οι νεκροί έπεσαν 

σε διάφορες μάχες και όχι μόνον σε αυτή της Μουνιχίας. Κτερίσματα δεν 

υπήρχαν, με εξαίρεση ένα αλάβαστρο στη σαρκοφάγο του νεκρού 15, γεγονός 

που σύμφωνα με την Stroszeck επιβεβαιώνει την συνήθεια των παρτιατών 

να θάβουν τους νεκρούς μόνο με την φοινίκη.194 Παρατηρεί ακόμη ότι οι 

νεκροί 7-9 (εικ. 103) έχουν δύο λίθους ως προσκέφαλο και όχι έναν και 

συμφωνεί ότι πιθανόν αυτοί να ήταν οι πολέμαρχοι που κατονομάζει ο 

Ξενοφών.195 Σον Λακράτη, που πιστεύει ότι είναι μεταξύ των νεκρών, 

αναγνωρίζει είτε στον νεκρό 7 είτε στον 15 που έχει ταφεί σε σαρκοφάγο και 

είχε το αλάβαστρο. ύμφωνα με τους ανθρωπολόγους, και οι δύο ήταν 

περίπου 20 ετών, ηλικία που φαίνεται ότι θα ταίριαζε στον Λακράτη. Η 

Stroszeck επισημαίνει ακόμη ότι η μορφή του μνημείου επιβεβαιώνει και την 

μαρτυρία του Ηροδότου σχετικά με την ταφή των παρτιατών στις Πλαταιές, 

δηλαδή σε διαφορετικές θήκες.  

Η μικρή ποσότητα κεραμικής που εντοπίστηκε προέρχεται από τις 

ταφικές προσφορές και συνίσταται σε κανθάρους και κρατήρες, αγγείων 

χαρακτηριστικών της περιόδου για την λακωνική κεραμική.196 

 

                                                 
193 Βλ. και Kienlin 2003, 114-5.   
194

 Stroszeck 2006, 104. 
195

 .π. 105-7. 
196 Βλ. ό.π. 107 κ.εξ. 
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4Ο ΑΙΩΝΑ π.Φ. 

 

Η ΜΑΦΗ ΣΩΝ ΛΕΤΚΣΡΩΝ 

Η μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Φ. μεταξύ παρτιατών και Θηβαίων 

έληξε με νίκη του θηβαϊκού στρατού, αρχηγός του οποίου ήταν ο 

Επαμεινώνδας που εφάρμοσε και το νικηφόρο σύστημα της «λοξής 

φάλαγγας». Οι Λακεδαιμόνιοι έχασαν 4000 και οι Θηβαίοι μόλις 300 άνδρες 

(Διόδ. ικ. 15.53-56).197  

τήλη του 4ου αιώνα π.Φ. από το Πυρί της Θήβας (εικ. 104) αναφέρει 

τα ονόματα του βοιωτάρχη Ξενοκράτη και των στρατηγών Θεόπομπου και 

Μνασίλαου, ενώ το επίγραμμα σε έξι στίχους που είναι γραμμένο με 

μικρότερους χαρακτήρες κάτω από τα ονόματα γράφει198: 

Ανίκα τὸ πάρτας κράτει δόρυ, τηνάκις εἷλεν 

Ξεινοκράτης κλάρ  Ζην  τροπα α φέρειν, 

ο  τὸν π’ Ε ρώτα δείσας στόλον, ο δ  Λάκαιναν 

σπίδα. Θηβαῖοι κρείσσονες ν πολέμῳ. 

Καρύσσει Λεύκτροις νικαφόρα δουρί τροπα α, 

ο δ' Επαμεινώνδα δεύτεροι δράμομεν. 

Σο τρόπαιο της μάχης των Λεύκτρων εντοπίστηκε σε κομμάτια από τον 

Αν. Ορλάνδο στη θέση Μάρμαρα και ο ίδιος βάση των ευρημάτων αλλά και 

των πηγών που αναφέρουν (Κικέρωνας) ή παρουσιάζουν (νόμισμα του 3ου αι. 

π.Φ. του Κοινού των Βοιωτών) το μνημείο προχώρησε στην πρώτη 

αναπαράστασή του.199   

 

ΣΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΗ ΣΕΓΕΑ 

τα 369 π.Φ. πραγματοποιήθηκε η λεγόμενη δεύτερη εισβολή των 

Θηβαίων στην Πελοπόννησο που παρά την σημαντική νίκη του Επαμεινώνδα 

στον Ισθμό δεν είχε θετικό αποτέλεσμα για τους εισβολείς (Διόδ. ικ. 15.62-

67.1). 

                                                 
197 Η μάχη αναφέρεται επίσης από τον Ξενοφώντα (Ελλην. 7.1) και τον Πλούταρχο (Πελοπ. 
1.6). Βλ. επίσης Δημακοπούλου και Κόνσολα 1981, 15. Αραβαντινός 2010, 239-41. 
198 Η στήλη βρίσκεται στο αρχαιολογικό μουσείο Θηβών (ΑΕ 88), βλ. Δημακοπούλου και 
Κόνσολα 1981, 30-1. Βλ. και Αραβαντινός 2010, εικ. σελ. 230. 
199 Έργον 1958, 48-52. Ορλάνδος 1958. 
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Ο Ρωμαίος200 δημοσίευσε το 1912 μια στήλη με ονόματα κατά φυλές 

που παραδόθηκε στο Μουσείο της Σεγέας (IG V.2,174). Θεώρησε ότι η στήλη 

ανήκε σε μνημείο τμήματα του οποίου είχαν δημοσιευθεί από τον Loring και 

τον Mendel (IG V.2,173) και είχαν εντοπιστεί σε κοντινές θέσεις όπου και η 

νέα επιγραφή.201 Πρόκειται για μια στήλη (Τ 83εκ., Πλ. 32εκ.) με οκτώ 

ονόματα χωρισμένα σε δύο ομάδες σύμφωνα με τις φυλές που επιγράφονται, 

[᾿Απ]ολλωνιᾶτα[ι] και ἐπ ᾿Αθαναίαν. Ο Ρωμαίος στον ίδιο χώρο της εύρεσης 

της επιγραφής είχε εντοπίσει το 1907 δέκα σκελετούς στη σειρά καθώς και 

οστά άλλων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στον 4ο αιώνα στο σημείο αυτό 

ήταν η νεκρόπολη της Σεγέας με ένα τουλάχιστον πολυάνδρειο. Ο Clairmont 

υπέθεσε ότι οι ταφές είχαν κοινό περίβολο και ότι ανήκαν σε πεσόντες που 

σκοτώθηκαν κοντά στον τόπο της ταφής διαφορετικά θα είχαν 

αποτεφρωθεί.202 

Η ομοιότητα των επιγραμμάτων του μνημείου του Λυσάνδρου στους 

Δελφούς203 με αυτό του Mendel  από την Σεγέα, οδηγεί τον Pritchett στο 

συμπέρασμα ότι τα δύο μνημεία θα πρέπει να σχετίζονται. Ο κατάλογος 

πεσόντων του Ρωμαίου αναφέρεται, κατά τη γνώμη του, είτε στη μάχη του 

Κρόμνου το 365 π.Φ. είτε στη μάχη της Μαντίνειας το 362 π.Φ. 204 

Ο Weber205 συνέδεσε τα ευρήματα από την Σεγέα με τη μάχη της 

Μαντίνειας του 473/0 π.Φ. και συνέκρινε το μνημείο που θα υπήρχε για τους 

θανόντες με τα αντίστοιχα των Αθηναίων στο νεκροταφείο του Κεραμεικού, 

ωστόσο ο Pritchett206 τονίζει ότι οι νεκροί στην Σεγέα είχαν ενταφιαστεί 

πράγμα που σημαίνει ότι είχαν μεταφερθεί εκεί από το πεδίο της μάχης. 

                                                 
200 Ρωμαίος 1912, 367-70. 
201 Βλ. σχετικά Clairmont 1983, 237-8 αρ. 71α. 
202 .π. 238-9 αρ. 72. 
203 Ο Vatin (1981, 453-459) προσπάθησε να συνδέσει τα παλαιότερα ευρήματα με το μνημείο 
που ανέθεσε ο Λύσανδρος στους Δελφούς και απέδειξε ότι η περιγραφή του Παυσανία για το 
μνημείο ήταν σωστή και ότι πράγματι οι Σεγεάτες το αφιέρωσαν στο ιερό ως δεκάτη το 369/8 
π.Φ. Σο μνημείο έφερε δύο παρόμοια επιγράμματα στο επάνω και στο κάτω τμήμα της 
πλίνθου του στυλοβάτη: 

α) Σά ἱστία| ἑλόντες| Λ[α]κόνων| Σεγεάτα[ι]| ᾿Αρκάδες| ᾿Απόλ[λ]ων[ι] [δ]εκάτα[ν]  

β) Σά ὅπλα| ἑλόντες| Λακόνων| Σεγεάτα[ι]| ᾿Αρκάδ[ες]| ᾿Απόλλ[ωνι]| [……….]. 
204 Pritchett 1985, 134-6. 
205 Weber 1917, 545-51. 
206

 Pritchett 1985, 134-6. 
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ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΗ ΦΑΙΡΩΝΕΙΑ 

 Η μάχη του Κοινού των Βοιωτών και των συμμάχων τους εναντίον του 

Υιλίππου το 338 π.Φ. στη Φαιρώνεια είχε σαν αποτέλεσμα τον αφανισμό του 

Ιερού Λόχου των Θηβαίων και την παράδοση των βοιωτικών πόλεων στον 

Μακεδόνα βασιλιά (Διόδ. ικ. 16.84-87.3).  

 

Ο τύμβος των Θηβαίων 

Τπάρχουν δύο ανασκαμμένοι τύμβοι στην πεδιάδα ανατολικά της 

αρχαίας πόλης (εικ. 105). Ο ένας τύμβος που έχει αποδοθεί στους Θηβαίους 

έφερε ως σήμα ένα λιοντάρι.207 Πρόκειται για έναν μεγάλο λάκκο βάθους 

0,45μ. που έχει περίβολο και εντός του εντοπίστηκαν 254 σκελετοί σε τρεις 

σειρές και επτά επάλληλες στρώσεις, ενώ δύο είχαν ταφεί έξω από τον λάκκο. 

Κάθε νεκρός έφερε ως κτέρισμα μία στλεγγίδα.208  

Ο Χευδο-Πλούταρχος (Ηθικά 849Α) μαρτυρεί ότι ο Υίλιππος αρχικά 

αρνήθηκε την ταφή των Θηβαίων, τελικά όμως τους έδωσε την άδεια.209 Ο 

Παυσανίας (ΙΦ.40,10) αναφέρει ότι ο ορθογώνιος περίβολος με τον λίθινο 

λέοντα στήθηκε πάνω από τον τάφο των ιερολοχιτών. Οι Kurtz και Boardman 

αμφισβητούν την πληροφορία του περιηγητή, θεωρώντας ότι το μνημείο ήταν 

πολύ μεγαλόπρεπο για να επιτραπεί από τον Υίλιππο η ανέγερση του, και 

αντιπροτείνουν την πιθανότητα να ανήκει στους νεκρούς των Μακεδόνων. 

Επισημαίνουν την ύπαρξη του τύμβου κοντά στο σημείο που εξοντώθηκε ο 

Ιερός Λόχος ο οποίος καλύπτει πυρά οστών και όπλων.210 Αντίθετη άποψη 

έχουν εκφράσει ο Pritchett και ο Clairmont που πιστεύουν ότι ο μακεδόνας 

βασιλιάς δεν μπορούσε να απαγορεύσει την ανέγερση του μνημείου των 

πολεμιστών που υπερασπίστηκαν την πόλη τους.211 

                                                 
207 Σο λιοντάρι εντοπίστηκε από τον ταματάκη και ήδη από το 1880 ξεκίνησε η συντήρηση 
και η αποκατάσταση του σύμφωνα με τα ΠΑΕ 1880, 22-5. 
208 Clairmont 1983, 240-2 αρ. 77d. Pritchett 1985, 136-8. 
209 Βλ. και Pritchett 1985, 222. 
210 Kurtz και Boardman 1994, 235. Μαζί τους συμφωνεί και ο κιλάρντι (Schilardi 1977, 57). Ο 
Clairmont (1983, 242) σημειώνει ότι εκτός από τον τύμβο αυτό, όλη η περιοχή κοντά στο 
πολυάνδρειο των Μακεδόνων είναι γεμάτη τάφους προϊστορικών και υστερότερων χρόνων. 
211 Clairmont 1983, 241. 
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Ο τύμβος των Μακεδόνων 

Ο τύμβος που έχει αποδοθεί στους Μακεδόνες βρίσκεται 2,5 χλμ. 

ανατολικά του σύγχρονου χωριού της Φαιρώνειας και δημοσιεύτηκε από τον 

ωτηριάδη.212 Είχε ύψος 7μ. και διάμετρο 70μ. και κατά την ανασκαφή του 

εντοπίστηκαν όστρακα του 4ου αι. π.Φ., μεταξύ αυτών βοιωτικοί κάνθαροι 

αλλά και μία μελανόμορφη λήκυθος του 5ου αιώνα. Οι νεκροί του είχαν 

αποτεφρωθεί και τα υπολείμματα της πυράς σχημάτιζαν έναν χώρο 

διαμέτρου 10μ. και ύψους 0,75. Οι νεκροί ήταν κτερισμένοι και με όπλα όπως 

αποδεικνύεται από τα κομμάτια ξιφών και αιχμών που εντοπίστηκαν (εικ. 

106), ενώ μεταξύ των ευρημάτων ήταν και δύο χάλκινα μακεδονικά 

νομίσματα.  

 

Ο τάφος των Αθηναίων 

ύμφωνα με τον Λυκούργο (Κατά Λεωκράτους, 142) και τον Διόδωρο 

ικελιώτη (16.86.5) οι νεκροί Αθηναίοι της μάχης ήταν 1000 και ετάφησαν 

στην Αθήνα, ενώ ο Πολύβιος (5.10,4) αναφέρει ότι στην Αθήνα μεταφέρθηκαν 

τα καμμένα οστά των νεκρών. Ο τάφος που αναφέρει και ο Παυσανίας 

(Ι.29,13) στην περιγραφή του δημοσίου σήματος δεν έχει εντοπιστεί, ωστόσο 

τρία επιγράμματα, θραύσμα καταλόγου πεσόντων και τμήμα αναγλύφου 

έχουν συνδεθεί με το μνημείο.213 

Σο επίγραμμα IG II2.5226 (εικ. 107) εντοπίστηκε στο Ολυμπιείο 

σύμφωνα με τον Πιττάκη και στον Κεραμεικό σύμφωνα με τον Peek.214 

[ὦ Χρόν]ε, παντοίων θνητοῖ[ς πανεπίσκοπε δαῖμον], 

[ἄγγελ]ος ἡμετέρων πᾶσ[ι γενοῦ παθέων]· 

[ὡς ἱερὰν σώιζειν πειρώμενοι ῾Ελλάδα χώραν] 

[Βοιωτῶν κλεινοῖς θνήισκομεν ἐν δαπέδοις]. 

                                                 
212 Sotiriades 1903, 304 κ.εξ. Ο ωτηριάδης (1909, 123-4 και Sotiriadis 1905, 120-9) ανέσκαψε 
στην ίδια περιοχή και ένα τύμβο προϊστορικών χρόνων για τον οποίο αναφέρει ότι ταφές 
εξακολουθούν να γίνονται γύρω από αυτόν και αργότερα, μεταξύ αυτών καύση μικρού 
παιδιού. Για μία σύντομη σύνοψη βλ. και την αναφορά των αρχαιολογικών νέων στο AJA 8 
(1904), 357. Βλ. και Clairmont 1983, 242 αρ. 77e. 
213 Βλ. σχετικά Clairmont 1983, 216-9. αρ. 77α-γ. Pritchett 1985, 224-6. 
214 Peek 1955, 11 αρ. 27. Ο Pritchett (1985, 224) και ο Clairmont (1983, 216 αρ. 77a) συμφωνούν 
με τον Πιττάκη. Βλ. και Tod 1948, 223 αρ. 176. Wankel 1976. 



 146 

Σο δεύτερο επίγραμμα προέρχεται από την Παλατινή Ανθολογία 

(7.253) και αποδίδεται στον ιμωνίδη.215  

εἰ τὸ καλῶς θνήισκειν ἀρετῆς μέρος ἐστὶ μέγιστον, 

ἡμῖν ἐκ πάντων τοῦτ’ ἀπένειμε τύχη· 

῾Ελλάδι γὰρ σπεύδοντες ἐλευθερίην περιθεῖναι 

κείμεθ’ ἀγηράτωι χρώμενοι εὐλογίηι. 

Ο Page επιχειρηματολογεί πολύ πειστικά ότι το επίγραμμα αυτό 

αναφέρεται στους πεσόντες των Πλαταιών, άποψη την οποία συμμερίζεται 

και ο Pritchett.216  

Tο τρίτο επίγραμμα με 10 στίχους σώζεται στον λόγο του Δημοσθένη 

De corona (289) και θεωρείται ότι συνιστά τμήμα επιταφίου λόγου.217  

οἵδε πάτρας ἕνεκα σφετέρας εἰς δῆριν ἔθεντο 

ὅπλα καὶ ἀντιπάλων ὕβριν ἀπεσκέδασαν· 

μαράμενοι δ’ ἀρετῆς καὶ δείματος οὐκ ἐσάωσαν 

ψυχάς, ἀλλ’ ᾿Αΐδην κοινὸν ἔθεντο βραβῆ, 

οὕνεκεν ῾Ελλήνων, ὡς μὴ ζυγὸν αὐχένι θέντες 

δουλοσύνης στυγερὰν ἀμφὶς ἔχωσιν ὕβριν, 

γαῖα δὲ πατρὶς ἔχει κόλποις τῶν πλεῖστα καμόντων 

σώματ’ ἐπεὶ θνητοῖς ἐκ Διὸς ἥδε κρίσις· 

μηδὲν ἁμαρτεῖν ἐστι θεῶν καὶ πάντα κατορθοῦν 

ἐν βιοτῇ, μοῖραν δ’ οὔ τι φυγεῖν ἔπορεν. 

Ο Wankel και ο Clairmont δεν αποκλείουν την πιθανότητα το 

επίγραμμα αυτό να ήταν χαραγμένο σε άλλο λίθο πάνω στο μνημείο από ότι 

το επίγραμμα IG II2.5226. 218 

Σο πολύ μικρό θραύσμα του καταλόγου (Ι 6953) Τ 25 εκ., Πλ. 33 εκ.) 

διατηρεί μόνο λίγα γράμματα (εικ. 108) 

[Ο]ἰνε[ίδος] | [στρ]ατηγός|[…….]τ[---] 

Ο κατάλογος ταυτίστηκε από τον Bradeen που υποστήριξε ότι η κάθε 

φυλή θα είχε τη δική της στήλη ή το πιθανότερο θα υπήρχαν τέσσερις μεγάλες 

στήλες με δυόμιση φυλές στην κάθε μία.219 ημείωσε επίσης ότι υπάρχει σαφής 

προσπάθεια μίμησης των μνημείων του 5ου αι. π.Φ. με την χρήση ιωνικών 

                                                 
215 Peek 1955, 11-12 αρ. 28. 
216 Page 1981, 197-9. Pritchett 1985, 226.  
217 Peek 1955, 12 αρ. 29. 
218 Wankler 1976, 100. Clairmont 1983, 216-7 αρ. 77b. 
219 Σο θραύσμα εντοπίστηκε κοντά στον ναό των Αγίων Αποστόλων στην αγορά. Bradeen 
1964, 55-8, αρ 16. Βλ. και Clairmont 1983, 218-9 αρ. 77c. 
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γραμμάτων. Ο Bradeen σημειώνει ότι μολονότι το επίγραμμα IG II2.5226 έχει 

μικρότερα γράμματα από τον κατάλογο, παρουσιάζει ομοιότητες ως προς το 

σχήμα των γραμμάτων και ιδιαίτερα τις γωνίες του  και της κεντρικής 

κεραίας του Ε.220 Ο Pritchett αμφισβητεί την ερμηνεία του Bradeen τονίζοντας 

ότι αυτές οι ομοιότητες δεν αποδεικνύουν σχεδόν τίποτε.221 

 Κομμάτι αναγλύφου με μορφή οπλίτη από σκηνή μάχης έχει αποδοθεί 

στο πολυάνδρειο των Αθηναίων πεσόντων (εικ. 109).222 Πρόκειται για τμήμα 

αναγλύφου από πεντελικό μάρμαρο (Τ 112 εκ., Μ 65 εκ.) που εντοπίστηκε 

εντοιχισμένο σε ρωμαϊκό κτίσμα στον Κεραμεικό. Εικονίζει τη μορφή ενός 

άνδρα που προσπαθεί να αμυνθεί σε επιτιθέμενο αντίπαλο που έρχεται από 

τα αριστερά. Η σύνθεση της παράστασης όπως την αποκαθιστά η Kaempf-

Δημητριάδου θυμίζει πολύ την στήλη του Δεξίλεω (εικ. 110). Σο ανάγλυφο 

που σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της έχει σκοπαδικά χαρακτηριστικά και 

βρίσκεται κοντά στην τεχνοτροπία του γλύπτη του Ιλισσού χρονολογείται στα 

μέσα του 4ου αι. π.Φ. και συγκεκριμένα μεταξύ 340/30 π.Φ. 

                                                 
220 Bradeen 1964, 57. 
221 Pritchett 1985, 226. 
222 Kaempf-Dimitriadou 1986. Ο Stupperich (1994, 95) συγκρίνει την παράσταση με την 
αντίστοιχη στο μνημείο του Δεξίλεω και υποστηρίζει ότι ανήκε στο μνημείο των πεσόντων της 
Κορώνειας. 
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ΤΖΗΣΗΗ 

 

Είδαμε ήδη ότι οι περιορισμοί που νομοθετούνται από διάφορες πόλεις 

στο ταφικό τελετουργικό δεν ισχύουν για τις ταφές των πεσόντων. Πέραν 

όμως από στοιχεία όπως η παρατεταμένη πρόθεση, ο συλλογικός θρήνος, ο 

επιτάφιος λόγος, εκείνο το στοιχείο που διαχωρίζει τους πεσόντες όχι μόνο τη 

στιγμή της ταφής αλλά για πάντα στη μνήμη όλων είναι η κοινή ταφή.223  

Ο Morris έχει υποστηρίξει ότι η μείωση επιδεικτικών ταφικών 

μνημείων μεταξύ 500-425 π.Φ. δεν περιορίζεται στην Αθήνα αλλά ισχύει και 

για πολλές άλλες περιοχές. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τάση αυτή 

δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την ύπαρξη την ίδια περίοδο μεγάλων 

κρατικών ταφικών μνημείων γιατί οι άλλες πόλεις έθαβαν τους νεκρούς τους 

στον χώρο της μάχης.224 Είναι, όμως, αυτό το επιχείρημα βάσιμο; Η περίοδος 

στην οποία αναφέρεται είναι αυτή που βρίθει πολεμικών επιχειρήσεων με 

αρχή τα Μηδικά και στη συνέχεια τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Αν 

θεωρήσουμε ότι το κλίμα που διαμορφώθηκε από τους πρώτους πολέμους και 

συνεχίστηκε αργότερα, ήταν «ελληνοκεντρικό» με την έννοια της 

«ηρωοποίησης» των πεσόντων και της ανέγερσης μνημειωδών ταφικών 

οικοδομημάτων προς τιμήν τους, δεν είναι δύσκολο να απαντήσουμε στο 

ερώτημα γιατί όλα τα υπόλοιπα μνημεία ήταν λιγότερο εντυπωσιακά. Θα 

προσέθετα και το εξής: αν εξαιρέσουμε τους πεσόντες, δηλαδή τους άνδρες και 

μάλιστα της πιο παραγωγικής ηλικίας, ποιοί έμεναν πίσω που θα μπορούσαν 

να διεκδικήσουν ίσης αξίας μνημείο με εκείνους;  

Η σύγκριση που επιχειρεί ο Morris225 ανάμεσα στον τάφο των 

Λακεδαιμονίων του 403 π.Φ. με προγενέστερα ταφικά δημόσια μνημεία δεν 

λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι Λακεδαιμόνιοι είναι ακόμη οι «κύριοι» της 

                                                 
223 Ασφαλώς, εκτός από τις κοινές ταφές πεσόντων, ορισμένοι εξακολουθούσαν να θάβονται 
ατομικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το «μνημείο στον τρίτο όρο του Κεραμεικού» που 
χρονολογείται στα τέλη του 5ου/αρχές 4ου αι. π.Φ. και έχει συνδεθεί είτε με τον στρατηγό 
Φαβρία είτε με τον ολυμπιονίκη Λακράτη, το όνομα του οποίου αναφέρεται από τον 
Ξενοφώντα (Ελληνικά Β.VI, 33) μεταξύ των Λακεδαιμονίων που σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις 
του Πειραιά και ετάφησαν στον Κεραμεικό, βλ. σχετικά σελ. 139 σημ. 186. 
224 Morris 1997, 184. 
225 Βλ. το κεφάλαιο Έθιμα Ταφής σελ. 71 σημ. 132. 
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Αθήνας, μέσω της εξουσίας των ολιγαρχικών, και ότι η ταφή μέσα στον 

Κεραμεικό πιθανότατα συνιστά επίδειξη αυτής ακριβώς της ισχύος.226 

Άλλωστε εάν πράγματι ο τάφος αυτός ανήκει στους πεσόντες παρτιάτες της 

μάχης του Πειραιά δεν υπήρχε λόγος να μεταφερθούν για ταφή στον 

Κεραμεικό εάν απουσίαζε το στοιχείο της «προπαγάνδας» στην ταφή τους 

εκεί. 

Η μορφή των πολυανδρείων υπαγορεύεται από τον τρόπο ταφής, 

δηλαδή εάν γινόταν καύση ή ενταφιασμός, τον αριθμό των νεκρών, τον 

διαθέσιμο χώρο και, κυρίως, από την σημασία που ήθελε η πόλη να αποδώσει 

στο μνημείο και τους νεκρούς του.  

Οι πολεμιστές που θάβονται σε κοινό τάφο συνιστούν ένα ενιαίο 

σύνολο, όπως στη ζωή και τη μάχη έτσι και στον θάνατο. Η ισότητα αυτή 

είναι αξιοσημείωτη εάν αναλογιστεί κανείς την ποικιλία, τον πλούτο και την 

ιδιαιτερότητα των ταφικών μνημείων που συναντούμε στα ανασκαμμένα 

νεκροταφεία των ελληνικών πόλεων. Σο γεγονός αυτό δεν είναι άσχετο με την 

«παραχώρηση» της τελετουργίας της ταφής από την οικογένεια στην πόλη, 

που δηλώνει την θεσμική ισχυροποίηση της πόλης σε σχέση με την οικογένεια 

και ιδιαίτερα την αριστοκρατία. Μπορεί όμως αυτό να υποστηριχθεί για τα 

μνημεία του 8ου αι. π.Φ., όπως πιστεύει η Υωτεινή Ζαφειροπούλου για τους 

τάφους που ανέσκαψε στην Πάρο;  

Σα δύο μνημεία της Πάρου χρονολογούνται στα τέλη του 8ου αιώνα 

π.Φ. και η ανασκαφέας πιστεύει ότι πρόκειται για νεκρούς πολεμιστές που 

έπεσαν σε μία μάχη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει δημοσίευση των ευρημάτων 

από τα δύο μνημεία, έτσι τα συμπεράσματα στα οποία μπορεί να καταλήξει 

κανείς θα πρέπει να βασιστούν μόνο στις ανασκαφικές αναφορές και τα δύο 

αγγεία με σκηνές μάχης που έχουν παρουσιαστεί σε αρκετά άρθρα και 

συνέδρια.  

Σόσον η Ζαφειροπούλου όσον και ο Croissant υποστηρίζουν ότι η 

μάχη στην οποία έπεσαν οι νεκροί των δύο μνημείων και εικονίζεται στα δύο 

                                                 
226 Ο Arrington (2010, 514) έχει εκφράσει την μάλλον αδύναμη άποψη ότι οι Λακεδαιμόνιοι 
ενταφιάστηκαν στον Κεραμεικό καθώς ήταν σύμμαχοι μίας μερίδας Αθηναίων, όπως και 
άλλοι ξένοι σύμμαχοι πριν από αυτούς. 
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αγγεία πιθανότατα σχετίζεται με τον Ληλάντιο πόλεμο. Η υπόθεση αυτή είναι 

αρκετά πειστική, μολονότι θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι πρόκειται 

για μάχη όχι στην Εύβοια αλλά στην ίδια την Πάρο ή την γειτονική εχθρική 

Νάξο. Επί πλέον, το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα συγκεκριμένα μνημεία και 

ιδιαίτερα με τον μεγάλο αριθμό νεκρών που ετάφησαν εντός τους είναι ότι 

πιθανότατα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μία μόνο μάχη. Ο Croissant έχει 

υποστηρίξει ότι η τεράστια απώλεια των 150 ανδρών ήταν η αφορμή για την 

δημιουργία ενός δημόσιου κοινού μνημείου και δημόσιας ταφής των νεκρών 

από την μεριά της πόλης της Πάρου.227  

Ψστόσο, εάν δεχθούμε ότι όντως οι πολεμιστές αυτοί σκοτώθηκαν στην 

ίδια μάχη, δεχόμαστε αυτόματα ως δεδομένο πρώτον ότι μπορούσε στα τέλη 

του 8ου αιώνα να υπάρξει μία μάχη στην οποία κινητοποιήθηκαν δυνάμεις 

πολύ σημαντικές αριθμητικά και το αποτέλεσμά της ήταν πολύνεκρο και 

δεύτερον ότι προφανώς μετά την μάχη αυτή ο στρατός της πόλης της Πάρου 

σχεδόν αποδεκατίστηκε. Είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που έχουμε για τις 

συγκρούσεις του 8ου αιώνα π.Φ., είναι όμως αρκετές ώστε να αμφιβάλουμε για 

τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας μάχης κατά την οποία θα μπορούσαν 

να έχουν σκοτωθεί από τον έναν στρατό 150 πολεμιστές αφήνοντας έτσι την 

πόλη τους ουσιαστικά απροστάτευτη. Θα πρέπει λοιπόν να υποθέσουμε ότι οι 

νεκροί των δύο μνημείων δεν σκοτώθηκαν στην ίδια μάχη και φυσικά δεν 

ετάφησαν ταυτόχρονα. 

ε αυτό συνηγορεί και η χρονολόγηση των δύο τεφροδόχων αμφορέων 

με σκηνές μάχης που έχουν μέχρι στιγμής παρουσιαστεί από την ανασκαφέα 

και που έχουν χρονολογική απόσταση τουλάχιστον μιας γενιάς, δηλαδή 25-30 

χρόνων.228 Δεν είναι ασφαλώς αδύνατον το προγενέστερο αγγείο να 

χρησιμοποιήθηκε πολλά χρόνια μετά την κατασκευή του ως τεφροδόχο, 

γεγονός που θα ενίσχυε την ερμηνεία της ανασκαφέως. Ψστόσο, είναι 

τουλάχιστον περίεργη η επιλογή της ταφής των πεσόντων της ίδιας μάχης σε 

                                                 
227

 Croissant 2008, 57. 
228 Η Ζαφειροπούλου (2004, 119) επισημαίνει την χρονολογική διαφορά αλλά κυρίως την 
τεχνοτροπική απόσταση μεταξύ των παραστάσεων των δύο αμφορέων. Δυστυχώς δεν έχει 
γίνει ακόμη πλήρης δημοσίευση της κεραμικής των μνημείων ώστε να μπορούμε να 
μιλήσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα για το σύνολο των κτερισμάτων των ταφών. 
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δύο μνημεία και όχι σε ένα, και η ερμηνεία της Ζαφειροπούλου ότι το δεύτερο 

φτιάχτηκε όταν διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκεί το πρώτο δεν είναι ιδιαίτερα 

πειστική. Η ίδια, στην πρώτη αναφορά της το 1991 όταν εντοπίστηκε το 

τραπεζιόσχημο μνημείο αναφέρει ότι η χρήση του ξεκίνησε στο τέλος του 8ου 

αιώνα και σταμάτησε στο α’ μισό του 7ου αιώνα καθώς οι τεφροδόχοι 

αμφορείς που περιείχε «είναι περίπου σύγχρονοι». Σο πρώτο της συμπέρασμα 

ήταν ότι το μνημείο είχε συληθεί καθώς στο δυτικό του τμήμα δεν 

εντοπίστηκαν τεφροδόχα αλλά ούτε και πλακόστρωση, ενώ απέδωσε την 

στήλη που βρέθηκε λίγο δυτικότερα ως σήμα στο μνημείο.229 Είναι, μάλλον, 

πιο πιθανό οι νεκροί να τοποθετούνταν εντός του πρώτου μνημείου σταδιακά 

και στη συνέχεια αφού αυτό είχε γεμίσει, να χτίστηκε και το δεύτερο μνημείο 

όπου συνέχισαν να τοποθετούνται τεφροδόχα αγγεία.  

Ένα ανάλογο κοινό ταφικό μνημείο της Γ εποχής έχει εντοπιστεί και 

στην Κρήτη.230 την περίπτωση του τάφου Α1Κ1 της Ελεύθερνας, που 

βρισκόταν σε χρήση από τις αρχές του 9ου έως τα τέλη του 7ου αι. π.Φ., ο 

ανασκαφέας πιστεύει ότι οι νεκροί ανήκαν σε ένα γένος ή φρατρία και 

θάβονταν για γενιές στο ίδιο μνημείο231, άρα δεν μιλάμε για πολυάνδρειο 

αλλά για κοινό μνημείο νεκρών που πέθαιναν σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους. Ένα ακόμη, υστερότερο, παράδειγμα κοινού μνημείου αλλά όχι 

πολυανδρείου ανέσκαψε το 1973 στην Οδό Σριπόλεως στο Άργος ο 

Φαράλαμπος Κριτζάς: ένα υπόγειο τετράγωνης κάτοψης κτίσμα χτισμένο με 

πωρόλιθο που πάτησε πάνω σε γεωμετρικό τάφο. Σο κτίριο χρησιμοποιήθηκε 

ως αποθέτης ταφών νεαρών πολεμιστών το τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα 

και τα κτερίσματα που τους συνόδευαν ήταν κορινθιακή, αττική και 

αργολική κεραμεική, λύχνοι, χάλκινες λεπίδες, όχανα ασπίδων κ.ά.232 

Ο τάφος των τεσσάρων νεκρών στη Βρουλιά της Ρόδου δεν μπορεί με 

ασφάλεια να χαρακτηριστεί πολυάνδρειο. Ο ανασκαφέας δεν εντόπισε 

ολόκληρους σκελετούς αλλά μόνο κρανία και ελάχιστα οστά ενώ η ύπαρξη 

                                                 
229 Ζαφειροπούλου 1991. 
230 Βλ. κεφάλαιο Μετάβαση σελ. 44. 
231 Ελεύθερνα 2004, 124-5. 
232 Κριτζάς 1973, 132. 
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μιας μόνον αιχμής μεταξύ των κτερισμάτων δεν είναι αρκετή για να ταυτίσει 

τους νεκρούς με πολεμιστές και μάλιστα πεσόντες. Σο ίδιο ισχύει και για το 

μνημείο που εντόπισε μέσα στην πόλη του Ναυπλίου ο Φαριτωνίδης το 1951, 

κοντά στον χώρο του ανεγειρόμενου τότε νοσοκομείου. Πρόκειται για τμήμα 

επιμήκους τάφρου με μεγάλο αριθμό σκελετών που ο ανασκαφέας 

χαρακτήρισε πολυάνδρειο. Αν και η ανασκαφή του τάφου δεν 

ολοκληρώθηκε, εντοπίστηκαν έξι συνολικά σκελετοί σε δύο ομάδες με το 

κεφάλι στα νοτιοδυτικά. Η ομάδα στα δυτικά περιελάμβανε 4 σκελετούς σε 

«δύο κυρίως επάλληλα στρώματα», ενώ η δεύτερη ομάδα 2 σκελετούς εκ των 

οποίων ο ένας είχε το κεφάλι στην κοιλιά του άλλου. Με βάση την κεραμική 

της επίχωσης ο Φαριτωνίδης χρονολόγησε τον τάφο στα ΤΓ χρόνια.  Κοντά 

στο «πολυάνδρειο» ο Φαριτωνίδης εντόπισε και μεμονωμένες ταφές με ίδιο 

προσανατολισμό, ενώ στην ίδια περιοχή είχε ήδη ανασκάψει πιθοταφές των Γ 

χρόνων.233 

Σα δύο μνημεία της Πάρου και ο τάφος στη Βρουλιά, λοιπόν, 

πιθανότατα δεν ανήκουν στην κατηγορία των πολυανδρείων εφόσον δεν 

περιέχουν ταφές πολεμιστών που έπεσαν στην ίδια μάχη, ούτε γνωρίζουμε 

εάν τελικά όλοι οι νεκροί σκοτώθηκαν σε πόλεμο ή όχι. Ψστόσο, η μεγάλη 

σημασία των μνημείων της Πάρου, όπως και του τάφου Α1Κ1 της Ελεύθερνας 

είναι ότι δεν αποκλείεται η συνήθεια αυτή των γεωμετρικών χρόνων της 

ταφής των πολεμιστών σε ένα κοινό μνημείο να αποτέλεσε την έμπνευση, 

δηλαδή τις προδρομικές μορφές για τα πολυάνδρεια που ιδρύονται από τις 

πόλεις της αρχαϊκής εποχής. Άλλωστε, όπως είδαμε ήδη, πολλά από τα έθιμα 

των πρωιμότερων «αριστοκρατικών» κοινωνιών υιοθετούνται και 

μεταλλάσσονται στους αρχαϊκούς χρόνους ώστε να εξυπηρετήσουν τις 

ανάγκες της οργανωμένης πόλης ή ακόμη και για να ενισχύσουν την έννοια 

του συνόλου έναντι της μονάδος. την περίπτωση των μνημείων της Πάρου 

και της Ελεύθερνας έχει ήδη γίνει το πρώτο βήμα, καθώς η ταφή σε ένα κοινό 

μνημείων πολλών πολεμιστών τούς διαφοροποιεί από τις μεμονωμένες ταφές 

που έχουμε συνηθίσει στα χρόνια της γεωμετρικής περιόδου. Ψστόσο, από ότι 

                                                 
233 Βλ. σχετικά Φαριτωνίδης 1954. 
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φαίνεται, είναι πολλά τα βήματα μέχρι την παγίωση των χαρακτηριστικών 

του πολυανδρείου όπως το γνωρίζουμε από την αρχαϊκή εποχή και έπειτα.  

Θα πρέπει λοιπόν να δεχθούμε ότι το πρωιμότερο βεβαιωμένο 

αρχαιολογικά πολυάνδρειο είναι αυτό των Μαραθωνομάχων του 490 π.Φ. 

Δεν μπορούμε φυσικά να αποκλείσουμε την πιθανότητα ομαδικών 

ταφών πεσόντων πριν το 490 π.Φ., άλλωστε οι πηγές αναφέρουν πολλές 

τέτοιες περιπτώσεις, μολονότι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί και βεβαιωθεί 

αρχαιολογικά.  Ένα πολυάνδρειο του 7ου αιώνα π.Φ., που δεν έχει εντοπιστεί, 

βρισκόταν σύμφωνα με τον Παυσανία (VIII.39,3-5 και 41,1) στην αγορά της 

Υιγάλειας και είχε εγερθεί για τους 100 Ορεσθάσιους που βοήθησαν στην 

αντίσταση της πόλης εναντίον των παρτιατών το 659 π.Φ.234 ύμφωνα με τον 

περιηγητή, οι Υιγαλείς προσέφεραν εναγισμούς κάθε χρόνο στη μνήμη των 

νεκρών ως ηρώων.  

Εκτός όμως από τις αναφορές των πηγών υπάρχουν και ορισμένα 

ευρήματα που φαίνεται να συνηγορούν στην ύπαρξη ομαδικών ταφών πριν 

τους Μηδικούς πολέμους. το Επιγραφικό Μουσείο εκτίθεται μια επιτύμβια 

στήλη από ηφαιστιογενή λίθο που προέρχεται από την ελλάδα της Θήρας 

και χρονολογείται γύρω στα 600 π.Φ. (εικ. 111).235 Φαραγμένα επάνω της είναι 

τα ονόματα οκτώ ανδρών, στην μία πλατιά και τις τρεις στενές πλευρές, χωρίς 

άλλη πληροφορία.236 Ο Ραγκαβής υπέθεσε ότι η στήλη ανήκε σε κοινό ταφικό 

μνημείο βασιλικής οικογένειας της Θήρας, ίσως απογόνους των παρτιατών 

που κατοίκησαν το νησί, σύμφωνα με την μαρτυρία του Ηροδότου (4.147) και 

του Παυσανία (ΙΙΙ.1,7-8).237 Ψστόσο, το κοινό μνημείο των ανδρών αυτών, και 

                                                 
234 Schörner 2007, 261 αρ. κατ. Β2. Η Schörner (2007, 121-2) σημειώνει ότι δεν είναι ακόμη 
αποδεκτό ότι το πολυάνδρειο έγινε με εντολή της Πυθίας. Ο Robertson (1983, 90-1) πιστεύει 
ότι στο πολυάνδρειο ήταν θαμμένοι παρτιάτες και όχι οι Αρκάδες Ορεσθάσιοι και η ταφή 
τους στην αγορά της πόλης έγινε διότι κατόρθωσαν να προσαρτήσουν την πόλη στην 
επικράτεια της πάρτης. υμπληρώνει ότι προς τιμήν τους γίνονταν εορτές τα Αριόντια. 
235 ΕΜ 10633. IG XII3, 762. Rangabè 1842, 11-2 αρ. 1. 
236 την πλατιά πλευρά: Ρηξάνωρ ἀρχαγέτας, Προκλῆς, Κλεαγόρας Περαιεύς, στην μία 

στενή πλευρά: ᾿Ορθοκλῆς, στην δεύτερη στενή πλευρά: Λεωντίδας, και στην τρίτη: ῎Αγλων, 

Περίλας, Μάληκος. 
237 χετικά με το δημοτικό Περαιεύς που συνοδεύει ένα από τα ονόματα, ο Ραγκαβής 
(Rangabè 1842, 12) δεν αποκλείει την πιθανότητα να πρόκειται για οικισμό της Θήρας όπως 
είχε υποθέσει ο M. Boeckh. 
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κυρίως το γεγονός ότι τα ονόματα φαίνεται να χαράχτηκαν ταυτόχρονα στο 

λίθο, ίσως σημαίνει ότι πρόκειται για πεσόντες. 

Σα ανασκαμμένα έως σήμερα πολυάνδρεια προσθέτουν δυστυχώς πολύ 

λίγες πληροφορίες στις μέχρι τώρα γνώσεις μας. Δεν υπάρχει, όπως φαίνεται,  

ομοιομορφία στην μορφή του μνημείου που στηνόταν πάνω από τον τάφο,238 

μολονότι η ανωδομή δεν σώζεται σχεδόν σε κανένα από αυτά, και έτσι για 

κανένα δεν γνωρίζουμε την αρχική μορφή του. Ένα κοινό στοιχείο θα ήταν οι 

στήλες με τα ονόματα των πεσόντων, που, ωστόσο, έχουν εντοπιστεί σε 

ελάχιστα από τα γνωστά μνημεία.  

Ο Σωρός, αν δεχθούμε τόσον την ταύτιση ως τάφου των 

Μαραθωνομάχων όσον και το ότι παρέμεινε στην αρχική του μορφή, δεν 

παρέχει κανένα σημαντικό στοιχείο αρχιτεκτονικής. Μορφή τύμβου είχαν 

επίσης ο τάφος των Θηβαίων και εκείνος των Μακεδόνων πεσόντων της 

Φαιρώνειας και των Θεσπιέων του Δηλίου. Οι τάφοι της Ολύνθου δεν σώζουν 

σήμα ούτε αρχιτεκτονικά μέλη αλλά ήταν ανοικτές ταφές, ενώ το 

πολυάνδρειο του 430/20 π.Φ. στο δημόσιο νεκροταφείο της Αθήνας έχει 

μορφή θηκών αλλά το υπέργειο τμήμα του δεν διατηρείται. Μακρόστενο 

χωρισμένο επίσης σε θήκες-χώρους είναι και το πολυάνδρειο του 403 π.Φ. των 

Λακεδαιμονίων στον Κεραμεικό το οποίο φαίνεται ότι είχε την μορφή ενός 

μακρόστενου κτιστού μνημείου χωρίς να γνωρίζουμε εάν επάνω του ήταν 

τοποθετημένο κάποιο σήμα.  

Σα μοναδικά σήματα που σώζονται και ανήκουν με βεβαιότητα σε 

πολυάνδρεια είναι το λιοντάρι των Θεσπιών και το λιοντάρι της Φαιρώνειας, 

ενώ λιοντάρι σήμαινε και τον τάφο του Λεωνίδα σύμφωνα με την μαρτυρία 

του Ηροδότου (7.225,2) και τα σωζόμενα επιγράμματα που έχουν σχετιστεί με 

αυτό. Σο λιοντάρι του Μοσχάτου (β’ μισό 4ου αι. π.Φ.) που εκτίθεται στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά ανήκει στον τύπο του λέοντα της Φαιρώνειας 

και δεν αποκλείεται να σήμαινε τάφο πεσόντων όπως πιστεύει ο ταϊνχάουερ, 

ωστόσο δυστυχώς η υπόθεση δεν μπορεί να αποδειχθεί αφού δεν υπάρχουν 

                                                 
238 Ο Stupperich (1994, 94) πιστεύει ότι τα αθηναϊκά πολυάνδρεια θα ήταν ορθογώνιες 
κατασκευές με στήλες και ανάγλυφα επιτύμβια όπως τα αντίστοιχα ιδιωτικά μνημεία που 
σώζονται στην Ν όχθη του Ηριδανού. 
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αρχαιολογικοί συσχετισμοί.239 Ο Stupperich θεωρεί ότι η ανάγλυφη στήλη με 

λιοντάρι ΕΑΜ 3709 του 440/30 π.Φ. που εντοπίστηκε στον έξω Κεραμεικό 

κοντά στον τάφο των Λακεδαιμονίων πιθανότατα ανήκε σε μνημείο 

πεσόντων, ενώ αναφέρεται και στον λέοντα της Αμφίπολης ως επιτύμβιο 

σήμα.240 Ψστόσο, ο λέων της Αμφίπολης που χρονολογείται στο τέλος του 4ου 

αι. π.Φ., ήταν στημένος όχι σε τάφο αλλά σε μνημείο προς τιμήν κάποιου 

προσώπου και έχει συνδεθεί με τον Λαομέδοντα από την Λέσβο, ναύαρχο του 

Μ. Αλεξάνδρου.241  

τήλες με τα ονόματα των νεκρών εντοπίστηκαν μόνο στο 

πολυάνδρειο των Θεσπιέων της μάχης του Δηλίου (424 π.Φ.), ενώ το 

πολυάνδρειο των Λακεδαιμονίων στον Κεραμεικό διατηρεί μόνο δύο πλήρη 

ονόματα, ίσως των αρχηγών. Ο κατάλογος της Ερεχθηίδος από την βίλλα του 

Ηρώδη στην Κυνουρία είναι πιθανόν να προέρχεται από τον τύμβο των 

Μαραθωνομάχων, χωρίς όμως να αποκλείεται η πιθανότητα να είναι 

αντίγραφο και όχι λίθος από τον αρχικό κατάλογο του μνημείου. Δεν 

μπορούμε επίσης να αποκλείσουμε την πιθανότητα να προέρχεται από ένα 

μνημείο που καταστράφηκε κατά την δεύτερη φάση των Μηδικών όταν οι 

Πέρσες μπήκαν στην πόλη της Αθήνας.  

Ο Stupperich έχει πολύ πειστικά υποστηρίξει ότι τα μνημεία του 

αθηναϊκού δημόσιου νεκροταφείου επηρεάστηκαν αλλά και επηρέασαν 

σημαντικά τόσον τα ιδιωτικά ταφικά μνημεία όσον και την αγγειογραφία, 

ιδιαίτερα του 5ου και του 4ου αι. π.Φ. Θεωρεί ότι «ο δήμος ανέλαβε τον ρόλο 

που είχε ο πατέρας της οικογένειας» στις δημόσιες ταφές και υιοθετήθηκαν 

πολλά στοιχεία της αριστοκρατικής ταφής τα οποία πλέον αφορούσαν όλους 

τους νεκρούς στο πλαίσιο της ισονομίας.242 Ίσως η τολμηρότερη, αλλά πολύ 

ενδιαφέρουσα, πρότασή του είναι ότι το μοτίβο της μεταφοράς του νεκρού 

πολεμιστή από τον Όπνο και τον Θάνατο, που απαντά για πρώτη φορά στην 

                                                 
239

 ταϊνχάουερ 1998, 76 και 2001, 279, εικόνα σελ. 294. 
240

 Stupperich 1994, 94. 
241 Βλ. σχετικά Broneer 1941, 54 κ.εξ. Λαζαρίδης 1993, 87. Ο Clairmont (1983, 115) σημειώνει 
ότι το πρωιμότερο παράδειγμα χρήσης λέοντος ως σήματος σε δημόσιο τάφο είναι το μνημείο 
του Κερκυραίου Μενεκράτη του 6ου αι. π.Φ.  
242 Stupperich 1994. 
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ερυθρόμορφη αγγειογραφία στα τέλη του 6ου αι. π.Φ., έχει επηρεαστεί από το 

έθιμο της μεταφοράς των πεσόντων στην Αθήνα για ταφή.243 Για τον Hölscher 

από την άλλη πλευρά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η κοινωνία τον 

πόλεμο έχει άμεση σχέση με τις απεικονίσεις στην τέχνη, για παράδειγμα η 

απεικόνιση του αποχαιρετισμού του πολεμιστή από μέλη της οικογένειάς του 

παραπέμπει στην υπεράσπιση του οίκου του και κατ’ επέκταση της πόλης 

του.244 Ο Garland έχει επισημάνει ότι γύρω στο 480 π.Φ. παρατηρείται μια 

σημαντική διαφοροποίηση στις επιτύμβιες παραστάσεις καθώς η απεικόνιση 

νεκρών και ζωντανών στο ίδιο μνημείο γίνεται πια στην ίδια κλίμακα, 

γεγονός που ερμηνεύεται από την αλλαγή της αντίληψης για την απόσταση 

μεταξύ των δύο κόσμων αλλά και της επίδρασης του επιτύμβιου μνημείου 

στον θεατή στον οποίο τώρα προκαλείται το συναίσθημα της θλίψης και όχι 

του δέους.245 Σίποτε δεν αποκλείει η αλλαγή αυτή να συνιστά το αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων ταφών με ισχυρότερη 

επίδραση πιθανότατα των δεύτερων στις πρώτες. Άλλωστε οι πόλεις της 

Ελλάδας βίωσαν στις αρχές του 5ου αιώνα τις συγκρούσεις των Μηδικών 

πολέμων που είχαν πολλαπλές και ποικίλες επιδράσεις τόσο σε πολιτικό όσο 

και σε κοινωνικό επίπεδο. Μία από αυτές είναι, από ότι φαίνεται, η παγίωση 

των ομαδικών δημόσιων ταφών πεσόντων και η εμφάνιση των μνημείων τους 

στους χώρους των πολεμικών συγκρούσεων, των αναθημάτων στα μεγάλα 

ιερά, των τροπαίων κ.λπ., όλα στοιχεία υπενθύμισης σημαντικών στιγμών και 

αλλαγών.  

τα ανασκαμμένα πολυάνδρεια κυριαρχεί το έθιμο της καύσης έναντι 

του ενταφιασμού, και αυτό θα υπέθετε κανείς ότι είναι αναμενόμενο εάν όλα 

τα μνημεία ανήκαν σε νεκρούς που ετάφησαν μακριά από το πεδίο της μάχης. 

                                                 
243 Ο Stupperich (1994, 98 κ.εξ.) πιστεύει ότι το μοτίβο αυτό ίσως σχετίζεται με τις 
μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη και την έναρξη του εθίμου της μεταφοράς των πεσόντων. 
244

 Βλ. Hölscher 2003, 2-16, ο οποίος σημειώνει ότι η απεικόνιση του γυμνού σώματος του 
πολεμιστή ιδιαίτερα στην αρχαϊκή και κλασική τέχνη δεν συνιστά εξιδανίκευση αλλά 
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της σκληρής εκπαίδευσης που γινόταν στην παλαίστρα. 
ε αντίθεση με αυτές τις απεικονίσεις, στους ρωμαϊκούς χρόνους δεν υπάρχει ηρωική 
γυμνότητα, καθώς γυμνοί εικονίζονται μόνο οι βάρβαροι εχθροί όπως οι Γερμανοί. 
ημειώνει, επίσης, ότι οι ανάγλυφες παραστάσεις του ναού της Αθηνάς Νίκης στην 
Ακρόπολη της Αθήνας συνιστούν την πρώτη περίπτωση πολιτικής αλληγορίας στην τέχνη. 
245 Garland 2001, 11-2. 
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Ψστόσο, καμμένοι είναι και οι Μαραθωνομάχοι που ετάφησαν κατά χώραν. 

Από την άλλη πλευρά τα πολυάνδρεια της Ολύνθου και ο τάφος των 

Λακεδαιμονίων στον Κεραμεικό κάλυπταν ενταφιασμούς. Οι μεν Ολύνθιοι 

σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις εναντίον των Αθηναίων στη Φαλκιδική, οι δε 

Λακεδαιμόνιοι σε μάχη που έγινε στον Πειραιά, σχετικά κοντά στα 

νεκροταφεία όπου ετάφησαν. την Φαιρώνεια, ωστόσο, το ένα πολυάνδρειο 

καλύπτει καύσεις και το άλλο ενταφιασμούς. Σο μόνο συμπέρασμα που 

μπορεί επομένως να εξαχθεί είναι ότι η επιλογή της καύσης ή του 

ενταφιασμού των πεσόντων ασφαλώς δεν σχετίζεται μόνο με πρακτικούς 

λόγους.246 Ο τρόπος της καύσης, από την άλλη πλευρά, θα παραμείνει 

πιθανότητα αναπάντητος· δεν είμαστε δηλαδή σε θέση να συμπεράνουμε με 

βεβαιότητα εάν οι πεσόντες καίγονταν μεμονωμένα, κατά φυλές, κατά 

σώματα ή συνολικά.247 Ο Garland σημειώνει ότι ενώ σύμφωνα με την 

περιγραφή των ομηρικών επών οι νεκροί απλοί στρατιώτες καίγονται 

ομαδικά, αυτό δεν ισχύει στους ιστορικούς χρόνους αλλά κάθε νεκρός 

καίγεται χωριστά ώστε να συλλεχθούν χωριστά τα καμμένα οστά.248 Για τους 

Μαραθωνομάχους ο Πετράκος πιστεύει ότι κάηκαν ο καθένας χωριστά με την 

φροντίδα των συγγενών τους που ήρθαν στο πεδίο της μάχης από την Αθήνα 

ενώ ο Βαλαβάνης ότι οι νεκροί κάηκαν κατά φυλές από τους συμπολεμιστές 

τους.249 Σίποτε, ωστόσο, δεν αποκλείει την πιθανότητα η καύση και η συλλογή 

των οστών να διαφοροποιούνταν από περίπτωση σε περίπτωση, ανάλογα με 

το πλήθος των νεκρών, τον διαθέσιμο χρόνο και την παρουσία ή μη συγγενών 

στο τελετουργικό.  

Σα κτερίσματα που εντοπίζονται στα πολυάνδρεια είναι κυρίως 

κεραμική ενώ ο οπλισμός απουσιάζει σχεδόν εντελώς. τλεγγίδες συνόδευαν 

τους νεκρούς του πολυανδρείου των Θεσπιών, της Ολύνθου και των Θηβαίων 

νεκρών της Φαιρώνειας. Εξαίρεση, μέχρι στιγμής, συνιστούν μόνον οι 
                                                 
246 Ο Pritchett (1985, 256) έχει υποστηρίξει ότι προφανώς η πόλη δεν επέβαλε συγκεκριμένο 
και αυστηρό κανόνα σχετικά με τον τρόπο ταφής των πεσόντων. 
247 Βλ. τη σχετική συζήτηση στο Pritchett 1985, 256-7. Με τον Πετράκο συμφωνεί και η 
Βασιλοπούλου 2010, 24-5. 
248

 Garland 2001, 92-3. 
249 Πετράκος 1995, 20-1. Βαλαβάνης 2010, 88-9. Με τον Πετράκο συμφωνεί και η 
Βασιλοπούλου 2010, 24-5. 
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πεσόντες Μακεδόνες της Φαιρώνειας που ήταν κτερισμένοι και με όπλα. 

Υαίνεται λοιπόν ότι οι Μακεδόνες δεν είχαν την συνήθεια να αφαιρούν τον 

οπλισμό από τους νεκρούς τους όπως οι υπόλοιποι Έλληνες. την εξέταση των 

κτερισμάτων, θα πρέπει βέβαια, να λαμβάνουμε υπόψη των εξωστρεφή 

χαρακτήρα των συγκεκριμένων τάφων, δηλαδή το γεγονός ότι προφανώς το 

σημαντικότερο τμήμα του τάφου ήταν το μονίμως ορατό, το υπέργειο και όχι 

το περιστασιακά ορατό, το υπόγειο και συνεπώς και ό,τι αυτό περιείχε. 

Προσφορές, σύμφωνα με τις πηγές, γίνονταν στον τύμβο των 

Μαραθωνομάχων ωστόσο δεν εντοπίστηκαν αρχαιολογικά, μολονότι ο τάης 

ανέσκαψε κοντά στον τάφο έναν βόθρο που πιθανότατα προοριζόταν για 

προσφορές. το πολυάνδρειο των Θεσπιών βρέθηκαν αγγεία υστερότερης 

χρονολόγησης των κτερισμάτων που ερμηνεύτηκαν από τον Κεραμόπουλλο 

ως προσφορές, ωστόσο ο κιλάρντι σημειώνει ότι η χρονολογική απόσταση 

των προσφορών αυτών δεν είναι μεγάλη και ίσως μάλιστα να έγιναν άπαξ.250 

 

                                                 
250 Κεραμόπουλος 1911, 161. Schilardi 1977, 35-7. 



 159 

ΚΕΝΟΣΑΥΙΑ 

 

Κενοτάφια χτίζονται για νεκρούς πολέμων που ετάφησαν μακριά από 

την πατρίδα, ώστε να υπάρχει μνημείο ενθύμησης αλλά και χώρος απόθεσης 

προσφορών, αλλά και για ανθρώπους που δεν βρέθηκαν ώστε να ταφούν, στις 

περισσότερες περιπτώσεις επειδή έχασαν την ζωή τους στη θάλασσα.1  

Σα κενοτάφια είναι γνωστά από την Οδύσσεια, όπου η Αθηνά προστάζει 

τον Σηλέμαχο να στήσει μνημείο για τον πατέρα του (α 289-293) ή από το 

κενοτάφιο που κατασκευάζει ο Μενέλαος για τον Αγαμέμνονα στην Αίγυπτο 

(δ 583-584). Σα δύο αυτά παραδείγματα καλύπτουν τις γνωστές ιστορικά και 

αρχαιολογικά περιπτώσεις τέτοιων τάφων. την πρώτη περίπτωση το μνημείο 

κατασκευάζεται ως τάφος για νεκρό που δεν βρέθηκε, ενώ στη δεύτερη για 

νεκρό που έχει ταφεί αλλού.2  

Ο Pritchett δεν αναφέρει κανένα κενοτάφιο εκτός από μια επιγραφή 

στα σύνορα Άργους-Λακωνίας που σήμαινε το κενοτάφιο των πεσόντων 

Αργείων στη μάχη του 550 π.Φ.3 την νεκρόπολη κουμπρί του Λευκαντιού 

έχουν εντοπιστεί 7 ΠρΓ κιβωτιόσχημοι τάφοι σκαμμένοι στο βράχο ή το 

έδαφος και καλυμμένοι με πλάκες, αδιατάρακτοι και κενοί, γεγονός που 

οδήγησε στην ερμηνεία τους ως κενοταφίων.4 ε ναυαγούς φαίνεται ότι 

ανήκει τάφος που έχει εντοπιστεί στην Θήρα και ονομάστηκε «τάφος του 

πλοίου». Περιείχε πολλά αγγεία και μεταλλικά αντικείμενα, ενώ τα λίγα οστά 

που βρέθηκαν δεν ταυτίστηκαν σίγουρα με ανθρώπινα. Η ύπαρξη εντός του 

τάφου δύο λίθινων ειδωλίων που χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 7ου 

                                                 
1 ύμφωνα με τη διατύπωση των Kurtz και Boardman (1994, 94) τα κενοτάφια είναι «άδειοι 
τάφοι που χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές για εκείνους που έχασαν τη ζωή τους 
μακριά από την πατρίδα ή για εκείνους των οποίων τα οστά για κάποιο λόγο δε στάθηκε 
δυνατόν να βρεθούν…». Βλ. και Garland 2001, 102. Kurtz και Boardman 1994, 236-7.  
2 „Das Kenotaph besass folglich identische Funktionen wie das Grab, so dass der Unterschied 
ausschliesslich in der Abwesenheit des Leichnams bestand.“ βλ. Schörner (2007, 144-6), η 
οποία αναφέρεται στο κενοτάφιο που ανέσκαψε ο ακελλαράκης στο Υουρνί, στο κενοτάφιο 
των Δενδρών και στο κενοτάφιο του 6ου αιώνα του Κεραμεικού που ανέσκαψε ο Kübler. 
3
 Pritchett 1985, 257-9. 

4
 Βλ. Lefkandi I τάφοι 1, 11, 35, 48, 50, 57 και 61. 
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αιώνα και που ερμηνεύτηκαν ως υποκατάστατα των νεκρών οδήγησε στην 

ερμηνεία της ταφής ως κενοταφίου για μαζική απώλεια, ίσως ναυαγών.5 

Κενοτάφια για μυθικούς ήρωες υπάρχουν πολλά στον ελλαδικό χώρο 

όπως το κενοτάφιο του Σειρεσία στη Θήβα6 και για επιφανείς άνδρες π.χ. 

στην κλασική εποχή το κενοτάφιο του Ευριπίδη στην Αθήνα και του 

φιλοσόφου Θεοδέκτη στην πατρίδα του, παρόλο που ο τάφος του υπήρχε 

στην Ιερά Οδό της Αθήνας.7  

ύμφωνα με τον Θουκυδίδη (Β.343) κατά την εκφορά των νεκρών του 

πολέμου οι Αθηναίοι μετέφεραν και μια κενή κλίνη που εκπροσωπούσε τους 

                                                 
5
 Βλ. Kurtz και Boardman 1994, 168. 

6 Ο Κεραμόπουλλος αναφέρει το κενοτάφιο του Σειρεσία στην Θήβα που περιγράφεται από 
τον Παυσανία και σημειώνει ότι ο πραγματικός τάφος του μάντη βρισκόταν στην Αλιαρτία 
κοντά στην κρήνη Σιλφούσα όπου πέθανε, Κεραμόπουλλος 1917, 396-7. Ο Halliday θεώρησε 
ότι η πίστη για την ύπαρξη κενοταφίου του Σειρεσία στην Σιλφούσα σχετίζεται με τη 
γενικότερη αντίληψη για το υγρό στοιχείο και τη σχέση του με τις ψυχές των νεκρών, 
τονίζοντας το γεγονός ότι οι περισσότερες εστίες νερού (κρήνες, πηγάδια κ.λπ.) με ιαματικές 
ιδιότητες συνδέονταν με τάφο κάποιου ήρωα η λατρεία του οποίου, όπως συνέβη στην 
περίπτωση Σιλφούσας-Σειρεσία, εκτοπίζει την προγενέστερη της τοπικής «νύμφης». το 
πλαίσιο της γενικής συζήτησης για την προέλευση των κενοταφίων και του συσχετισμού 
λατρευόμενου-ιερού χώρου και θεότητος-προγόνου-ήρωα, ο Halliday θέτει το ερώτημα κατά 
πόσο υπήρχε πράγματι κάποια στιγμή μνημείο προς τιμήν του μάντη στην Σιλφούσα “Was 
there an actual tomb of Teiresias shown at Telphousa?”, βλ. Halliday 1910-11, 183, 187-8 και 
191-2.  
7 Schörner 2007, 143. Σο μνήμα του Γλαύκου, φίλου του ποιητή Αρχιλόχου που ήταν γιος του 
οικιστή Σελεσικλή, βρίσκεται στην αγορά της πόλης της Θάσου, στα βορειανατολικά της 
κιονοστοιχίας της νοτιοανατολικής στοάς με προσανατολισμό ΝΑ-ΒΔ, και χρονολογείται στα 
τέλη του 7ου αι. π.Φ. Είναι κατασκευασμένο από γνεύσιο, εισηγμένο πωρόλιθο και μάρμαρο. 
Πρόκειται για ένα χαμηλό βάθρο (Μ 4,53μ., Πλ. 1,785μ.) αποτελούμενο από δύο αναβαθμούς. 
Ο Roux υπέθεσε ότι θα υπήρχε ακόμη ένας αναβαθμός πάνω στον οποίο θα βρισκόταν 
πλίνθος αγάλματος ή στήλη. Η απουσία ταφής οδήγησε στην ταύτιση με κενοτάφιο. Μια στοά 
χτίζεται τον 1ο αι. μ.Φ. πάνω από το μνήμα το οποίο από τότε και εξής παύει να είναι ορατό. 
Η βουστροφηδόν επιγραφή σε παριανό αλφάβητο και διάλεκτο είναι χαραγμένη σε μάρμαρο 
στη νότια μακρά πλευρά και βρέθηκε εντοιχισμένη στον τρίτο και ανώτερο δόμο του 
κρηπιδώματος του πρώτου αναβαθμού (Τ 0,18μ., Μ 0,51μ. Π 0,30μ. Τ γραμμάτων 0,04μ.) 
Μουσείο Θάσου Αρ.Ευρ. 1355. το μνημείο έχει τοποθετηθεί αντίγραφό της. Βλ. Λαζαρίδης 
1958, 46-7. Robert και Robert 1956, 154 αρ. 220. ΙΑΕ 2005, (τ. ΙΙΙ) 91. Schörner 2007, 21, 42 & 
212-3, αρ. κατ. Α2, (πίν. 9-14). Η Schörner (ό.π. 85) σημειώνει ότι το κενοτάφιο θα μπορούσε 
να ανήκει σε ένα πρόσωπο που είχε συμβάλει στην ίδρυση της αποικίας, ενώ στοιχεία 
λατρείας δεν έχουν εντοπιστεί. Βλ. και Malkin 1987, 262 σημ. 3. που πιθανολογεί ο Γλαύκος 
να έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή της πόλης. Για την Schörner (ό.π. 130) σε πολλές 
περιπτώσεις δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν λατρεία σε τάφο. Θεωρεί, ότι η 
αναζήτηση της πληροφορίας στις επιγραφές δεν βοηθά πάντα καθώς μπορεί να μην 
αναφέρεται εφόσον εθεωρείτο δεδομένη και αυτονόητη, ενώ τα αρχαιολογικά δεδομένα δεν 
μπορούν πάντα να αποδείξουν την ύπαρξη λατρείας. Για παράδειγμα η ακριβής λατρευτική 
φύση του τάφου του Γλαύκου στη Θάσο είναι άγνωστη, παρόλο που η απόδοση λατρείας σε 
ένα κενοτάφιο δεν είναι ασυνήθιστη.  
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αφανείς νεκρούς.8 Υαίνεται ότι οι συγγενείς των νεκρών αντιμετώπιζαν με 

τον ίδιο τρόπο τα κενοτάφια όπως και τους λοιπούς τάφους και τελούσαν σε 

αυτά τις πρέπουσες προσφορές.9 

ύμφωνα με τον Ηρόδοτο (6.58) για τους βασιλείς των παρτιατών 

που σκοτώθηκαν στη μάχη και τα σώματά τους δεν βρέθηκαν πλάθονταν 

ομοιώματα που μεταφέρονταν πάνω σε κλίνες κατά την εκφορά. Οι Kurtz και 

Boardman αναφέρουν τάφο του 5ου αι. π.Φ. στην Κάρυστο που περιείχε μικρό 

κίονα γύρω από τον οποίο υπήρχαν τυλιγμένες μολύβδινες ταινίες με 

ονόματα για τον οποίο δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.10 το νεκροταφείο 

του Κεραμεικού εντοπίστηκαν πάνω από  320 τάφοι στον τομέα ΙΙ, στον λόφο 

J στα νότια του Κεραμεικού σε νεκρόπολη που χρησιμοποιούνταν από τα 

μέσα του 6ου αι. π.Φ. έως το τέλος του 5ου αι. π.Φ. Κάτω από την εκκλησία της 

Αγίας Σριάδας μεταξύ άλλων ανακαλύφθηκε ο λακκοειδής τάφος 230 του 

ύστερου 6ου αι. π.Φ. μέσα στον οποίο δεν βρέθηκε σκελετός ή ταφή, αλλά ένας 

κιβωτιόσχημος πωρόλιθος (39Φ56Φ109) που θεωρήθηκε ότι ήταν 

αρχιτεκτονικό μέλος, ενώ στο πάτωμα υπήρχαν ένα λύδιον και μία 

μελανόμορφη λήκυθος. Ο Kübler υπέθεσε ότι ο λίθος τοποθετήθηκε στον τάφο 

στη θέση του νεκρού που δεν είχε βρεθεί και ονόμασε το μνημείο κενοτάφιο.11 

Η Vermeule πιστεύει ότι η χρήση λίθινων ομοιωμάτων του νεκρού στο 

κενοτάφιο προέρχεται από την παλαιότερη πίστη για τον προστατευτικό 

χαρακτήρα του λίθου και τον συσχετισμό του με τον τάφο. Θεωρεί ότι και η 

ταφική στήλη έχει τον ίδιο χαρακτήρα του «υποκατάστατου» πέρα από τη 

σήμανση του μνήματος.12 

 

                                                 
8 Kurtz και Boardman 1994, 237. 
9 Ό.π. 94. 
10

 Ό.π. 237-8. 
11 Kübler 1936, 186-8. Kübler 1976, 64. Kurtz και Boardman 1994, 238. Schörner 2007, 144-5. Ως 
βαίτυλος που τοποθετήθηκε στον τάφο στη θέση του νεκρού ερμηνεύεται από τον Υαράκλα 
(1996, 216) ψαμμώδης πρασινωπή πέτρα που εντοπίστηκε σε μυκηναϊκό τάφο του 
νεκροταφείου Μεγάλου Καστελίου της Θήβας. 
12 Vermeule 1979, 45. 
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ΑΡΦΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 

ΣΟ ΚΕΝΟΣΑΥΙΟ ΣΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ13 

 Μέσα στην σύγχρονη πόλη της Άρτας εντοπίστηκε το 1986 κοντά στη 

νότια πύλη της αρχαίας Αμβρακίας (εικ. 112) ένας ταφικός πιόσχημος 

περίβολος (12,50Φ6 ύψος 2,5μ.) από ασβεστόλιθο που ονομάστηκε από τον 

ανασκαφέα Α και θεωρήθηκε ως «ο μνημειωδέστερος ταφικός περίβολος του 

δυτικού νεκροταφείου της Αμβρακίας» (εικ. 113).14 Σο μνημείο υπέστη 

σημαντικές καταστροφές εξαιτίας κάποιου σεισμού, με αποτέλεσμα η 

ανωδομή του να έχει σε σημαντικό βαθμό καταρρεύσει. Ωστόσο, στον χώρο 

εντοπίστηκαν και αναστηλώθηκαν πέντε ενεπίγραφοι λίθοι, τμήμα του 

ανώτερου σωζόμενου δόμου15, που έφεραν σε αρχαϊκό κορινθιακό αλφάβητο 

χαραγμένο βουστροφηδόν ένα επίγραμμα (εικ. 114-116). Εντός του 

περιβόλου εντοπίστηκε μόνο ένας κιβωτιόσχημος τάφος των μέσων του 4ου αι. 

π.Φ. Ο Ηλίας Ανδρέου απέδωσε στο μνημείο χαρακτήρα δημόσιου 

κενοταφίου-πολυανδρείου και θεώρησε ότι η υστερότερη ταφή ανήκε σε 

δημόσιο άνδρα λόγω της σημασίας του μνημείου.16 

 Σο επίγραμμα, σύμφωνα με την Ιωάννα Ανδρέου, θα είχε δέκα στίχους, 

πέντε ελεγειακά δίστιχα που διέτρεχαν όλη την πρόσοψη σε τρεις σειρές, ενώ 

το κορινθιακό αλφάβητο που χρησιμοποιεί έχει ομοιότητες με το επίγραμμα 

του μνημείου του Μενεκράτους (IG IX.1,867) ή της στήλης του Αρνιάδα (IG 

                                                 
13 Σο μνημείο αυτό είναι από εκείνα που έγιναν αιτία έριδας μεταξύ ειδικών. Η πρώτη 
αναφορά γίνεται στα χρονικά του ΑΔ του 1986 και στις μελέτες του περιοδικού της ίδιας 
χρονιάς με αφορμή την παρουσίαση του επιγράμματός του από την Ιωάννα Ανδρέου. Ο Jean 
Bousquet δημοσιεύει παρατηρήσεις σε σχέση με το επίγραμμα στο BCH 1992, ενώ ο Άγγελος 
Ματθαίου με δύο άρθρα του στο περιοδικό horos 1990-91 προτείνει άλλη ανάγνωση του 
κειμένου καθώς και διαφορετική ταύτιση του γεγονότος που οδήγησε στην ανέγερση του 
μνημείου. Πολύ επιθετική απάντηση έρχεται από τους Ηλία και Ιωάννα Ανδρέου με δικό 
τους άρθρο στο Αρχαιολογικό Δελτίο, βλ. Ανδρέου και Ανδρέου 1988. Η Schörner (2007, 147), 
που δεν φαίνεται να γνωρίζει τα άρθρα του Ματθαίου, αναφέρει το κενοτάφιο της 
Αμβρακίας ως παράδειγμα κενοταφίου των αρχαϊκών χρόνων εκτός της πόλεως. 
14 Ανδρέου Η. 1986, 104-5. 
15 Η Ανδρέου (1986, 426) σημειώνει ότι οι δύο δόμοι που δημιουργούν κυρτό κυμάτιο – το 
οποίο υφίσταται και στα σκέλη της κατασκευής και στις ακμές της πρόσοψης - λειτουργούν ως 
πλαίσιο για τον ενεπίγραφο και «τον σημαντικότερο» δόμο του μνημείου. 
16 Ανδρέου Η. 1986, 104-5, Ανδρέου και Ανδρέου 1988, 110. 
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IX.1,868) (εικ. 117).17 το κείμενο αναφέρεται ο θρήνος της πόλης για τους 

νεκρούς που βρήκαν το θάνατο μαζί στον ποταμό Άραχθο (Αραθθίονα). 

 Η Ανδρέου θεωρεί ότι το ιστορικό γεγονός στο οποίο αναφέρεται το 

επίγραμμα του μνημείου είναι μια ναυμαχία που έγινε στον Αμβρακικό 

κόλπο κοντά στον Άραχθο, ανάμεσα σε Αμβρακιώτες και συμμάχους τους 

ενάντια σε κοινό εχθρό.18 Σαυτίζει το γεγονός με τη μάχη-ναυμαχία που 

αναφέρεται στο επίγραμμα του Αρνιάδα και καταλήγει ότι πρόκειται για μια 

ναυμαχία στον μυχό του κόλπου μεταξύ Κορινθίων-Αμβρακιωτών και 

Κερκυραίων. Επί πλέον, τοποθετεί πάνω στο μνημείο στήλη που αποδίδει 

στους Κορινθίους συμμάχους, η οποία σώζεται αποσπασματικά και αναφέρει 

το όνομα του επικεφαλής τους, καθώς και έγγλυφη παράσταση βαιτύλου που 

ερμηνεύεται ως σύμβολο του Απόλλωνος Αγυιέως. Η Ανδρέου σημειώνει ότι 

η καταστροφή των ενεπίγραφων τμημάτων του μνημείου ίσως δηλώνει 

απόπειρα απάλειψης των αναμνήσεων της τυραννίας μετά τον 

εκδημοκρατισμό της Κορίνθου.19 

 Ο Jean Bousquet προτείνει μια άλλη μεταγραφή σύμφωνα με την 

οποία το επίγραμμα αναφέρεται σε ενέδρα τοπικής φρατρίας εναντίον 

Αμβρακιωτών που συνόδευαν στην πόλη τους πρέσβεις των Κορινθίων, 

δεχόμενος το συσχετισμό στήλης και μνημείου.20  

Ο Άγγελος Ματθαίου διορθώνει αρκετά σημεία της έκδοσης του 

κειμένου από την Ανδρέου αλλά και την έκδοση του Bousquet, και παραθέτει 

νέα μεταγραφή σύμφωνα με την οποία αναφέρονται τα ονόματα τεσσάρων 

τουλάχιστον νεκρών, των: Ανπρακία, Ναυσίστρατου, Καλλίτα, Αραθθίονα 

και Ευξένου, οι οποίοι έπεσαν σε ενέδρα και όχι σε μάχη. Επί πλέον, ο εκδότης 

αμφισβητεί τη σύνδεση της στήλης με το μνημείο, θεωρώντας ότι το λάξευμα 

στον ανώτερο σωζόμενο δόμο στον οποίο η Ανδρέου τοποθετεί την στήλη 

                                                 
17 Ανδρέου Ι. 1986, 428 κ.εξ. Σο επίγραμμα του Μενεκράτους, προξένου από την Κέρκυρα 
χρονολογείται στις αρχές του 6ου αι. π.Φ. ενώ το επίγραμμα του Αρνιάδα από τα Μεσόγαια 
της Αττικής στα μέσα του 6ου αι. π.Φ., βλ. Peek 1955, 17-18 αρ. 43 και 25 αρ. 74 αντίστοιχα. 
18 Ανδρέου Ι. 1986, 434 κ.εξ. 
19 Ό.π., Ανδρέου και Ανδρέου 1988, 111. 
20 Bousquet 1992, 596-606 
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είναι υστερότερο του μνημείου. Σέλος ο Ματθαίου χρονολογεί το μνημείο με 

βάση τη μορφή των γραμμάτων του επιγράμματος στο τέλος του 6ου αι. π.Φ. 21 

 

ΜΗΔΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 

 

ΣΟ ΜΝΗΜΕΙΟ-«ΚΕΝΟΣΑΥΙΟ» ΣΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΦΩΝ 

την Αθήνα υπήρχε μνημείο για τους πεσόντες στη μάχη του 

Μαραθώνα το οποίο δεν αναφέρεται από τους αρχαίους συγγραφείς αλλά 

που σύμφωνα με ορισμένους μελετητές είχε τον χαρακτήρα κενοταφίου.22 

Η βάση του μνημείου έφερε δύο επιγράμματα τα οποία, κατά κοινή 

διαπίστωση όλων των μελετητών, έχουν χρονική απόσταση περίπου μιας 

δεκαετίας· το Α χρονολογείται με βάση τα γράμματα στα 485-470 π.Φ. και το 

Β που χαράχτηκε από άλλον χαράκτη πάνω σε rasura στον ίδιο λίθο στα 475-

460 π.Φ.23 Σο πρώτο επίγραμμα είναι γραμμένο στοιχηδόν ενώ το δεύτερο όχι. 

Σο πρώτο ενεπίγραφο θραύσμα (ΕΜ 6739, IG I2.763) δημοσιεύτηκε 

αρχικά από τον Ραγκαβή το 1855 (εικ. 116).24 Σο 1933 ο Oliver δημοσιεύει ένα 

ακόμη απότμημα (Ag I 303) που βρέθηκε εντοιχισμένο σε σύγχρονη οικία και 

που θεωρεί ότι συνανήκει με το θραύσμα IG I2.763 (εικ. 117).25 

                                                 
21 Ματθαίου 1990-91, 271, 275, 304 κ.εξ.  
22 Φωριστό κενοτάφιο υπήρχε και για τον Μιλτιάδη. Ο Αθηναίος στρατηγός, μολονότι πέθανε 
στη φυλακή, τιμήθηκε από τους συμπολίτες του με ένα κενοτάφιο και ένα μνημείο στην 
πεδιάδα του Μαραθώνα, βλ. Πετράκος 1995, 22 και 44. Ο χώρος της ταφής του δεν έχει 
εντοπιστεί και η μόνη πηγή που αναφέρεται στον τάφο είναι ο Παυσανίας (Ι.32,4). Ο West 
πιστεύει ότι παρά την δίκη που υπέστη ο Αθηναίος στρατηγός μετά την αποτυχημένη 
απόπειρά του να καταλάβει την Πάρο, η φήμη του από την συμμετοχή στη νίκη του 
Μαραθώνα δεν μπορούσε να παραβλεφθεί από τους Αθηναίους. Έτσι, θεωρεί ότι δεν είναι 
τυχαία η απεικόνισή του στις πρώτες γραμμές της μάχης όπως αυτή αποτυπώθηκε στον 
πίνακα της μάχης στην Ποικίλη τοά και στο σύνταγμα θεών και ηρώων του Υειδία που 
αφιερώθηκε στους Δελφούς. ημειώνει επίσης ότι η μαρτυρία του Παυσανία δεν έχει 
αμφισβητηθεί, ούτε άλλωστε και η υπόθεση του Leake ότι ο τάφος βρίσκεται κάτω από τον 
Πύργο, 500 γιάρδες βόρεια του Σωρού, βλ. West 1966, 14-4. 
23 υνολικά έχουν ταυτιστεί 4 θραύσματα που συνιστούν τρία τμήματα: Lapis A (EM 6739 + 
Ag I 303), Lapis B (Ag I 6963), Lapis C (M 3258), βλ. Kowerski 2005, 158-9 (appendix) και 
Ματθαίου 1988. Ο Peek (1953, 305-12) δημοσίευσε το θραύσμα της Αγοράς 6963 θεωρώντας 
ότι αναφέρεται γενικά στους περσικούς πολέμους, βλ. και SEG 13.34 που αναφέρεται ότι 
πρόκειται για επίγραμμα για τους πεσόντες στη αλαμίνα και τις Πλαταιές του 476/5 π.Φ. 
24 Σο τμήμα εντοπίστηκε σε οικία της Πλάκας στην οδό Αδριανού. Ο Ραγκαβής (Rangabè 
1855, 397 αρ. 784b) θεώρησε ότι αναφέρεται στους πεσόντες της αλαμίνας. IG I suppl. 177, 
333. 
25 Oliver 1933, 480-94. 
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Ι. νδρōν τōνδ’ ἀρετὲ [-----------] ΑΙΕΙ [---------------------] Περσō[ν---------]  

ἔσχον γὰρ πεζοί τὲ[ν βαρβαρόφρονον αὐτέ]ν hελλά[δα μ]ὲ πᾶσαν δούλιο[ν ἐμαρ 

ἰδεῖν]. 

ΙΙ. Εν ἄρα το ς ζαδάμ[οσι …… μέγα κῦδος] hότ’ α χμήν στεσαμ πρόσθε πυλōν 

ἀν[……..] 

ἀνχίαλομ πρεσαι Ρ[………………………] ἄστυ, βίαι Περσōν κλινάμενο[ι δύναμιν]. 

Ο μελετητής αποκατέστησε το μνημείο που θεώρησε ότι είχε χαρακτήρα 

κενοταφίου ως μεγάλη στήλη πάνω στην οποία ήταν γραμμένα τα ονόματα 

των πεσόντων, με μαρμάρινη βάση στην οποία χαράχθηκαν τα επιγράμματα 

και έστεκε πάνω σε τριβαθμιδωτό βάθρο από πωρόλιθο (εικ. 120-121).26 Σο 

μήκος της μαρμάρινης βάσης πάνω στην οποία ήταν χαραγμένα τα 

επιγράμματα, γραμμένα το πρώτο από τον ιμωνίδη και το δεύτερο από τον 

Αισχύλο, σύμφωνα με την αποκατάσταση που προτείνει θα ήταν λίγο 

μεγαλύτερο από 1μ. Σο πλάτος της βάσης το υπολογίζει στα 21,5εκ., ενώ η 

στήλη που θα έστεκε πάνω της θα είχε πλάτος τουλάχιστον 60εκ. και ύψος 

1,5μ. όπου σε τρεις κάθετες στήλες θα ήταν χαραγμένα τα ονόματα των 

πεσόντων κατά φυλές. Σο μνημείο αυτό καταστράφηκε από τους Πέρσες το 

480/479 π.Φ.27 

Ο Myres επίσης πίστευε ότι τα επιγράμματα είχαν χαραχθεί πάνω σε 

μνημείο με τα ονόματα των νεκρών και το γεγονός ότι το επίγραμμα Α ξεκινά 

με τη φράση ἀνδρōν τōνδ’ ἀρετὲ και όχι με άμεση αναφορά στους νεκρούς 

δικαιολογεί την ερμηνεία του κενοταφίου.28 Ο Hiller von Gaertringen 

υποστήριξε ότι τα επιγράμματα τοποθετούνται χρονικά στην πρώιμη 

Κιμώνεια εποχή και ότι στην ίδια στήλη που ήταν γραμμένο το επίγραμμα 

για τους πεσόντες στον Μαραθώνα προστέθηκε αμέσως μετά το επίγραμμα 

για τους νεκρούς της αλαμίνας και των Πλαταιών, άποψη με την οποία ο 

Peek αρχικά διαφώνησε, θεωρώντας ότι και τα δύο επιγράμματα 

                                                 
26 Βλ. Oliver 1936, 225-227 εικ. 1, όπου αναφέρει ότι η αποκατάσταση αυτή στηρίχθηκε στο 
μνημείο του Πυθαγόρα στον Κεραμεικό. 
27 Oliver 1933, 488-90. Πριν την αποκατάσταση του Oliver η επικρατούσα άποψη ήταν ότι τα 
επιγράμματα ήταν χαραγμένα πάνω σε ερμαϊκές στήλες που ήταν στημένες στην Αγορά, βλ. 
για σχετική συζήτηση και βιβλιογραφία West 1966, 34-5. 
28

 Myres 1934. 
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αναφέρονται στους νεκρούς του Μαραθώνα, αλλά την οποία τελικά 

υιοθέτησε.29  

Ο Raubitschek πρότεινε μια άλλη αποκατάσταση του μνημείου -με 

βάση που θα είχε μήκος περίπου 1,27μ.- και υποστήριξε ότι το δεύτερο 

επίγραμμα είναι υστερότερο του πρώτου.30 Διαπίστωσε, επίσης, ότι εκτός από 

την στήλη με τον κατάλογο των πεσόντων του Μαραθώνα πάνω στη βάση 

τοποθετήθηκε αργότερα μια δεύτερη, μικρότερη στήλη που σχετίζεται με το 

δεύτερο επίγραμμα. Για το τελευταίο υπέθεσε ότι αναφερόταν στους νεκρούς 

της μάχης του Υαλήρου που έγινε αμέσως μετά τη μάχη στο Μαραθώνα, 

σημειώνοντας ότι η παλαιότερη ταύτιση των τμημάτων της βάσης με το 

κενοτάφιο των Μαραθωνομάχων ήταν λανθασμένη. Σην άποψη αυτή 

αντέκρουσε ο Oliver υποστηρίζοντας την αρχική του ερμηνεία για τα 

επιγράμματα.31 

Ο Meritt δημοσίευσε το 1956 απότμημα ενεπίγραφου μαρμάρου του 

ύστερου 4ου αιώνα π.Φ. (εικ. 122) που βρέθηκε εντοιχισμένο στις ανασκαφές 

της Αγοράς (Ag I 4256).32 Πρόκειται για τμήμα επιγράμματος δύο ελεγειακών 

διστίχων το οποίο ο μελετητής συνδέει με το επίγραμμα του Μαραθώνα 

καθώς, παρά τις μικρές διαφορές που διαπίστωσε στο κείμενο, θεώρησε ότι 

πρόκειται για αντίγραφο του αρχικού επιγράμματος.33 Σο 1962 ο Meritt 

                                                 
29 Hiller v. Gaertringen 1934, 206. Peek 1934. Μετά την δημοσίευση του Merritt το 1956, ο Peek 
υποστήριξε ότι το πρώτο επίγραμμα αφορούσε όλους τους νεκρούς των περσικών σε στεριά 
και θάλασσα, το δεύτερο τους Μαραθωνομάχους και το τρίτο τους αλαμινομάχους και του 
Πλαταιομάχους, Peek 1960, 498. 
30 Raubitschek 1940, 56-9. 
31 Βλ. Oliver 1940, ο οποίος αμφισβήτησε την ερμηνεία του Raubitschek για την εγκοπή που 
διαπίστωσε στον λίθο και την οποία ερμήνευσε ως υποδοχή στήλης και σημείωσε ότι για τους 
νεκρούς του Υαλήρου, εάν υποθέσουμε ότι πράγματι έγινε μια τέτοια μάχη και υπήρχαν 
μεταξύ των πεσόντων και Αθηναίοι, δεν θα γραφόταν ποτέ ένα χωριστό επίγραμμα από αυτό 
το Μαραθωνομάχων εφόσον οι δύο μάχες ανήκαν στο ίδιο πολεμικό έτος. 
32 Σο θραύσμα διατηρεί επίγραμμα δύο εξάμετρων και δύο πεντάμετρων στίχων και είναι 

χαραγμένο σχεδόν στοιχηδόν με εξαίρεση τον τελευταίο στίχο. Meritt 1956, 269: [ἀνδρῶν 

τῶνδ’ ἀρετὴ δόξει κλ]έος ἄφθι[τον αἰεί]|[οἷς ἂν ὑπέρ ξυνών σκληρά] νέμωσι θεοί.|[ἔσχον 

γαρ πεζοί τε καὶ] ὠκυπόρον π  νηῶν|[῾Ελλάδα μη πᾶσαν δούλι]ον μαρ δε ν. 
33 Σο ερώτημα της αιτίας της αντιγραφής του αρχικού επιγράμματος στον 4ο αι. π.Φ. ο Meritt 
(1956, 280) το αφήνει ανοικτό. 
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διόρθωσε την μεταγραφή του αντιγράφου και παράλληλα και το κείμενο του 

πρωτότυπου επιγράμματος Α:34 

[ἀνδρῶν τῶνδ’ ἀρετὴ λάμψει φά]ος φθι[τον αἰεί] 

[οἷς κἂν εἰν ἔργοις ἐσθλὰ] νέμωσι θεοί· 

[ἔσχον γὰρ πεζοί τε καὶ] κυπόρον πὶ νη ν 

[῾Ελλάδα μὴ πᾶσαν δούλι]ον μαρ δε ν 

Επίσης διαφοροποίησε την συμπλήρωση του επιγράμματος Β που θα υπήρχε 

κάτω από το αρχικό, το οποίο ήταν το παλαιότερο.35 υμπλήρωσε ακόμη ότι 

τα δύο επιγράμματα του Μαραθώνα αναφέρονται σε όλους όσοι μετείχαν στη 

μάχη και όχι μόνον στους νεκρούς και ότι το σωζόμενο ενεπίγραφο μνημείο 

είναι πιθανότατα αυτό που ανήγειραν οι Αθηναίοι μετά το τέλος των 

μηδικών και όχι αυτό του 490 π.Φ. που καταστράφηκε δέκα χρόνια αργότερα 

από τους Πέρσες.36 ύμφωνα με την αποκατάσταση που προτείνει πάνω στη 

βάση με τα επιγράμματα θα είχαν στηθεί δύο ερμαϊκές στήλες (εικ. 123) και το 

μνημείο θα είχε τοποθετηθεί στην νοτιοδυτική γωνία της Αγοράς στη θέση 

῾Ερμαῖ37. 

Ο Amandry συμπλήρωσε το κείμενο του επιγράμματος Α ως εξής:38 

ἀνδρōν τōνδ’ ρετ  [δόχσει κλέος φθιτον] α ε  [.] [hοις ν hυ]π ρ χ[συνον 

σκλερ  νέμοσι θεοί ] 

σχον γ ρ πεζοί τε[ κα  κυπόρον π  νεō]ν. hΕλλά[δα μ]  π σαν δούλιο[ν 

μαρ δεν] 

Ο Amandry υποστήριξε ότι το επίγραμμα αυτό στην πραγματικότητα 

γράφτηκε από τους Αθηναίους για τους πεσόντες των ετών 480 και 479 π.Φ., 

δηλαδή για την δεύτερη φάση των μηδικών, άποψη την οποία συμμερίζεται 

και ο Hammond.39 ημείωσε, τέλος, ότι, εκτός από την πιθανότητα τα 

                                                 
34

 Meritt 1962, 296. 
35Ἐν ρα το ς δάμ[ας ἐν στέθεσι θυμὸς] hότ’ α χμὲν|στεσαμ πρόσθε πυλōν ν[τία 

μυριάσιν,]| νχίαλομ πρεσαι β[ολευσαμένον ἐρικυδὲς]| στυ, βίαι Περσōν κλινάμενο[ι 

στρατιάν]. Ο ταϊνχάουερ (2001, 123) πιστεύει ότι το επάνω επίγραμμα αναφέρεται στους 
πεσόντες της αλαμίνας και το κάτω στους πεσόντες του Μαραθώνα. 
36 Meritt 1956, 271. Σην ίδια άποψη διατηρεί και αργότερα βλ. Meritt 1962, 298, διαφωνώντας 
με τους Amandry και Peek. 
37

 Βασίζει την αποκατάσταση αυτή στις εγκοπές που διαπιστώνει στον λίθο ΕΜ 6739 και στην 
ομοιότητα των επιγραμμάτων του Μαραθώνα με τα αντίστοιχα για τους πεσόντες της Ηιόνας 

(476 π.Φ.) που, σύμφωνα με την μαρτυρία του Πλουτάρχου και του Αισχίνη, έφεραν ἑρμᾶς, 
Meritt 1956, 273-4 και 278. 
38 Amandry 1960, 2 κ.εξ. 
39 Hammond 1968, 26-7. Hammond 1973, 192. 
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επιγράμματα να είχαν χαραχθεί σε κάποιο μνημείο-κενοτάφιο στον 

Κεραμεικό, ίσως υπήρχε και άλλο μνημείο με την μορφή απλών ή ερμαϊκών 

στηλών πάνω σε κοινή βάση στην Αγορά.40  

Ο Jacoby είναι ο πρώτος μελετητής που αμφισβήτησε την ύπαρξη 

κενοταφίου για τους μαραθωνομάχους καθώς θα ήταν αντίθετο προς τα έθιμα 

ταφής και υποστήριξε ότι τα επιγράμματα σχετίζονται με κάποιο μνημείο που 

δεν έφερε τα ονόματα των πεσόντων.41 Σην άποψή του συμμερίζεται και ο 

West που κλίνει υπέρ της παλαιότερης θέσης ότι τα επιγράμματα σχετίζονται 

με ερμαϊκές στήλες και όχι με μνημείο.42 Θεωρεί ότι το δεύτερο επίγραμμα 

χαράχθηκε μετά από το πρώτο - αλλά πιθανότατα όχι με μεγάλη χρονική 

απόσταση - ωστόσο δεν παίρνει σαφή θέση για το εάν τα επιγράμματα 

αναφέρονται μόνο στη μάχη του Μαραθώνα ή και τις υπόλοιπες μάχες των 

μηδικών.43 Αλλά και ο Clairmont αμφισβητεί την ερμηνεία του μνημείου ως 

κενοταφίου και προτείνει την ερμηνεία του ως μνημείου ενθύμησης της 

νίκης.44 Ο Pritchett πιστεύει ότι το πρώτο επίγραμμα αναφέρεται στους 

πεσόντες της αλαμίνας ενώ το δεύτερο σε εκείνους του Μαραθώνα και 

χαράσσεται στην ίδια πέτρα με το πρώτο καθώς το αρχικό μνημείο είχε 

καταστραφεί από τους Πέρσες το 480 π.Φ.45 Για τον Page δεν υπήρχε λόγος 

κατασκευής κενοταφίου για τους πεσόντες των μηδικών στην Αθήνα· αντ’ 

αυτού προτείνει τα επιγράμματα –που σημειώνει ότι δεν είναι επιτάφια- να 

ήταν χαραγμένα σε μνημείο προς τιμήν των νεκρών που ετάφησαν στο πεδίο 

της μάχης και εις ανάμνηση της μεγάλης νίκης τους, ενώ αποκλείει την 

πιθανότητα το μνημείο να έφερε στήλες με κατάλογο των πεσόντων.46 Ο 

Hansen θεωρεί ότι το πρώτο επίγραμμα δεν σχετίζεται με τους περσικούς 

πολέμους αλλά με προγενέστερη μάχη και προτείνει την μάχη μεταξύ 

                                                 
40 Amandry 1960, 8. 
41 Jacoby 1945. 
42

 West 1966, 37. 
43

 Ό.π. 43-4. 
44 Clairmont 1983, 108. 
45 Pritchett 1960, 161-2. 
46 Σο επίγραμμα Α αναφέρεται κατά τη γνώμη του στους πεσόντες της αλαμίνας ενώ το Β σε 
αυτούς του Μαραθώνα, βλ. Page 1981, 219-25. 
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Αθηναίων και Βοιωτών και Ευβοέων το 506 π.Φ. Σο δεύτερο επίγραμμα 

πιστεύει ότι αφορά στη μάχη του Μαραθώνα.47 

Ο Άγγελος Ματθαίου αποκαθιστά τη βάση του μνημείου με το 

επίγραμμα IG I3.503/4, στο οποίο ο ίδιος προσέθεσε ένα ακόμη τμήμα (Lapis 

C)48 από έξι ελεγειακά δίστιχα, με μήκος τουλάχιστον 5 μέτρων που θα έφερε 

τρεις στήλες–καταλόγους πεσόντων και λειτουργούσε ως κενοτάφιο (εικ. 124-

125).49 ε παλαιότερο άρθρο του, στο οποίο είχε αναγνωρίσει ακόμη ένα 

τμήμα του ίδιου μνημείου στις αποθήκες της Γ΄ Εφορείας Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων, είχε απορρίψει την ερμηνεία του Meritt ότι τα 

επιγράμματα ήταν χαραγμένα σε βάσεις ερμαϊκών στηλών καθώς οι 

εντορμίες που διατηρούνταν τόσο στο νέο θραύσμα όσον και στο παλαιότερο 

της Αγοράς υποδεικνύουν ότι οι ενεπίγραφοι λίθοι ήταν βάσεις στηλών και 

όχι ερμών.50 ύμφωνα με την αποκατάσταση που προτείνει, το μνημείο είχε 

βάση από πεντελικό μάρμαρο (Μ 5 μ., Τ 21,5 εκ. και Πλ. 48 εκ.) από 4 

συνεχόμενους λίθους που έφεραν τρεις τουλάχιστον στήλες (εικ. 126).51 Ο 

Ματθαίου πιστεύει ότι, όπως αναφέρει ο Διόδωρος (11.33.3), οι επιτάφιοι 

αγώνες ξεκίνησαν μετά την μάχη των Πλαταιών και γίνονταν μπροστά από 

το κενοτάφιο που επίσης ανηγέρθη λίγα χρόνια μετά τη μάχη οπότε και 

τοποθετεί την έναρξη της χρήσης του δημοσίου σήματος.52 ύμφωνα με το 

τιμητικό ψήφισμα του 176/5 π.Φ. (Ag. Ι 7529) οι Αθηναίοι έφηβοι τελούσαν 

αγώνες στο κενοτάφιο των Μαραθωνομάχων που είχε κατασκευαστεί στην 

Αθήνα.53   

 

                                                 
47 Hansen 1999. 
48 Σο νέο αυτό κομμάτι εντοπίστηκε το 1973 εντοιχισμένο σε αναλημματικό τοίχο της αρχαίας 
οδού από τον Κεραμεικό στην Ακαδημία, Matthaiou 2003, 198. 
49 Ο Ματθαίου αναφέρει ως παράλληλο τη βάση IG I3.1163 που έφερε τρεις ενωμένες στήλες, 
βλ. Matthaiou 2003, 195. 
50 Ματθαίου 1988, 119. Βλ. και SEG 38.29. 
51 Από τους λίθους της βάσης ταυτίζει τα σωζόμενα τμήματα (και τα πιθανολογούμενα 8 
επιγράμματα) ως εξής: στον πρώτο λίθο με τα επιγράμματα 1 και 2 ανήκουν τα Agora I 303 
και EM 6739, από τον δεύτερο λίθο και το επίγραμμα 4 το θραύσμα Agora I 6963 (εικ. 127) 

που δημοσίευσε ο Peek αλλά ταύτισε ο Ματθαίου και από τον τρίτο λίθο με το τέλος του 
επιγράμματος 4 και το επίγραμμα 6 το νέο θραύσμα Μ 3258, Ματθαίου 1988, 120. 
52

 Matthaiou 2003, 199-200 και Ματθαίου 2010, 23. 
53 Matthaiou 2003, 197. 



 170 

ΣΟ ΚΕΝΟΣΑΥΙΟ ΣΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΕΟΝΣΩΝ 

Για τους πεσόντες στη αλαμίνα και τις Πλαταιές Μεγαρείς, σύμφωνα 

με τον Παυσανία (Ι.43,3), ανηγέρθη στην αγορά των Μεγάρων τάφος και η 

πόλη τιμούσε τους νεκρούς έως την ύστερη αρχαιότητα με εναγισμό ταύρου.54 

Ο Παπαχατζής σχολιάζει ότι στο μνημείο αυτό υπήρχε επίγραμμα το οποίο 

αναφέρει τις συγκρούσεις στο Αρτεμίσιο, τη αλαμίνα, τη Μυκάλη και τις 

Πλαταιές.55 Σο επίγραμμα αυτό που είχε αντιγραφεί και χαραχθεί τον 5ο αι. 

μ.Φ. με φροντίδα του αρχιερέα Ελλάδιου σώζει επίγραμμα που έχει αποδοθεί 

στον ιμωνίδη.56  

῾Ελλάδι καὶ Μεγαρεῦσιν ἐλεύθερον ἆμαρ ἀέξειν 

ἱέμενοι θανάτου μοῖραν ἐδεξάμεθα, 

τοὶ μὲν ὑπ’ Εὐβοίαι καὶ Παλίωι, ἔνθα καλεῖται 

ἁγνᾶς ᾿Αρτέμιδος τοξοφόρου τέμενος, 

τοὶ δ’ ἐν ὄρει Μυκάλας, τοὶ δ’ ἔμπροσθεν αλαμῖνος 

< τοὶ δ’ ἐν  ----------------- > 

τοὶ δὲ καὶ ἐν πεδίωι Βοιωτίωι, οἵτινες ἔτλαν 

χεῖρας ἐπ’ ἀνθρώπους ἱππομάχους ἰέναι. 

ἀστοὶ δ’ ἄμμι τόδε <ξυνὸν> γέρας ὀμφαλῶι ἀμφίς 

Νισαίων ἔπορον λαοδόκωι ‘ν ἀγορᾶι. 

Η επιγραφή σε ασβεστόλιθο (IG VII.53) εντοπίστηκε εντοιχισμένη στην 

εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο Παλαιοχώρι, βόρεια των Μεγάρων 

απέναντι από την κρήνη του Θεαγένους. Η Wade-Gery σημειώνει ότι υπήρχε 

και τρίτο πεντάμετρο το οποίο δεν σώζεται και πιθανολογεί ο Ελλάδιος να 

αντέγραψε το επίγραμμα όχι από παλαιότερη επιγραφή αλλά από κάποιο 

βιβλίο. Τποστηρίζει, επί πλέον, ότι, εφόσον από άλλες πηγές (Ηρόδ. 9.85, 

Θουκ. Γ.58) γνωρίζουμε πως οι Μεγαρείς ιππείς που σκοτώθηκαν στις 

Πλαταιές ετάφησαν στο πεδίο της μάχης, το μνημείο που αναφέρει ο 

Παυσανίας προφανώς δεν περιείχε όλους τους νεκρούς των Περσικών αλλά 

αυτή ήταν η πληροφορία που του μετέφεραν οι ντόπιοι και στη συνέχεια 

                                                 
54 Κριτζάς 1989, 186. Η Schörner (2007, 71) σημειώνει ότι το γεγονός αυτό αποδεικνύει την 
τεράστια σημασία των περσικών πολέμων για τους Έλληνες. 
55 Παπαχατζής 1992, 503, σημ. 2. Βλ. και Schörner 2007, 147. Επίσης West 1966, xxxix. 
56 Ο Page (1981, 213-5) αποκλείει την πιθανότητα να γράφτηκε από τον ιμωνίδη. Kowerski 
2005, 157 αρ. 23. Wade-Gery 1933, 95-7. 
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επανέλαβε και ο Ελλάδιος. Έτσι αφήνει ανοικτό το ζήτημα εάν τελικά το 

μνημείο ήταν κενοτάφιο ή ηρώο.57 

                                                 
57 Wade-Gery 1933, 96-7. Η Schörner (2007, 23-4 & 261-2, αρ. κατ. Β3) το θεωρεί κενοτάφιο. 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 
 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΗ ΙΚΕΛΙΚΗ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ 

 Η δεύτερη φάση του πελοποννησιακού πολέμου (415-413 π.Φ.) είναι 

γνωστή ως ικελική εκστρατεία και έληξε με την συντριβή του αθηναϊκού 

στόλου (Θουκ. Σ.9 κ.εξ.). 

Σο μνημείο των πεσόντων στην ικελική εκστρατεία αναφέρεται από 

τον Παυσανία (Ι.29,11-12), που γράφει ότι είδε στον Κεραμεικό μετά τον τάφο 

των πεσόντων στην Κόρινθο ελεγειακό επίγραμμα χαραγμένο σε στήλη που 

είχε στηθεί για τους νεκρούς στην Εύβοια, τη Φίο, στα έσχατα της Ασίας και τη 

ικελία. Από τη στήλη με τα ονόματα των πεσόντων, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει, απουσιάζει το όνομα του Νικία διότι είχε παραδοθεί εκουσίως 

στους εχθρούς. Ο Παυσανίας (Ι.29,13) είδε επίσης τον τάφο αυτών που 

σκοτώθηκαν σε ναυμαχίες στον Ελλήσποντο, το 409-408 π.Φ.58  

Σο 1954 εντοπίστηκε σε δεύτερη χρήση τμήμα ενεπίγραφης πλάκας που 

ταυτίστηκε από τον Μαστροκώστα με τον κατάλογο των πεσόντων της 

ικελικής εκστρατείας, όχι μόνο λόγω της χρονολόγησης της επιγραφής στο 

β΄ μισό του 5ου αιώνα αλλά και λόγω της παρουσίας ονομάτων αξιωματικών 

ξηράς και θάλασσας.59 ύμφωνα με την αποκατάσταση που προτείνει (εικ. 

128), η πλάκα που εντοπίστηκε το 1954 είναι η τέταρτη στη σειρά πέντε 

συνολικά πλακών (εικ. 129), ενώ στη δεύτερη θέση τοποθετεί παλαιότερα 

δημοσιευμένη πλάκα (IG I2.955).60 Θεωρεί ότι η περιγραφή του Παυσανία 

είναι σωστή και ότι το μνημείο περιελάμβανε και τα ονόματα των πεσόντων 

στις μάχες της Εύβοιας αλλά και του Ελλησπόντου (Κυνός ήμα, Άβυδος και 

Κύζικος) εφόσον ανήκαν στο ίδιο πολεμικό έτος, αλλά και των Πλαταιέων 

                                                 
58 Ο Παπαχατζής (1992, 391 σημ. 4) αναφέρει ότι στο μνημείο ανήκει και η μαρμάρινη 
επιμήκης πλάκα IG I2 943 με 60 ονόματα και την αναφορά της Φερσονήσου και του Βυζαντίου 
αλλά και επίγραμμα όπου αναφέρεται ο Ελλήσποντος. Η στήλη αυτή χρονολογείται το 447/6 
π.Φ., ωστόσο ο Παπαχατζής θεωρεί ότι τα ονόματα που χαράχτηκαν εκ των υστέρων κάτω 
από τα αρχικά και το επίγραμμα που αναφέρει τον Ελλήσποντο ίσως ανήκουν στους 
πεσόντες του 409/8 π.Φ. 
59 Μαστροκώστας 1955, 180-8. IG I3.1186. 
60

 Ο Κουμανούδης (1964, 84-5) διαφωνεί με την απόδοση της πλάκας IG I2.955 στο μνημείο. 
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που εξεστράτευσαν μαζί τους.61 Πρόκειται για νεκρούς που σκοτώθηκαν στην 

Εύβοια το 411 π.Φ., την Φίο το 412 π.Φ., την Ασία στις μάχες Αβύδου και 

Λαμψάκου το 411 π.Φ., και στη ικελική εκστρατεία 415-413 π.Φ.62, ή πιο 

συγκεκριμένα στην εκστρατεία των Αθηναίων στη ικελία υπό τον 

Δημοσθένη μετά την καταστροφή του 412 π.Φ.63 

Ο Clairmont συμφωνεί με την χρονολόγηση του Μαστροκώστα, αλλά 

δεν πιστεύει ότι η στήλη είναι ο κατάλογος πεσόντων για τους νεκρούς της 

ικελικής εκστρατείας και αντιπροτείνει να ανήκει στους νεκρούς της Φίου 

και της Εύβοιας.64 

Ο Κουμανούδης συμφωνεί με την ταύτιση του μνημείου –με τη μόνη 

διαφορά ότι προσθέτει στην αναπαράστασή του ενεπίγραφη κρηπίδα (εικ. 

130)– και επί πλέον τοποθετεί εκεί λίθους με επίγραμμα που είχε λανθασμένα 

αποδοθεί στους νεκρούς της Κορώνειας (447/6 π.Φ.).65 Σο επίγραμμα είναι 

χαραγμένο ως εξής: το πρώτο δίστιχο στον πρώτο λίθο, το δεύτερο δίστιχο 

στον πρώτο και τον δεύτερο λίθο, το τρίτο δίστιχο στον δεύτερο και τον τρίτο 

λίθο και το τέταρτο δίστιχο στον τρίτο λίθο (εικ. 131).  

Σλέμονες hοῖον ἀγōνα μάχες τελέσαντες ἀέλπ[τōς] 

φσυχὰς διαμονίōς ὀλέσατ’ ἐμ’ πολέμōι. 

οὐ κατά δ[υσ]μενέōν ἀνδρōν σθένος, ἀλλὰ τις hυμᾶς 

hεμιθέōν, θείαν εἴσοδον ἀντιάσας, 

5 ἔβλαφσεν πρόφρōν [ἀγαγὸν hό]δε δύσμαχον ἄγραν 

ἐχθροῖς θερεύσας [πάντα τέ γ’ h]υμετέρōι 

σὺν κακōι ἐχσετέλεσσε· βροτοῖσι δὲ πᾶσι τὸ λοιπόν 

φράζεσθαι λογίōν πιστὸν ἔθεκε τέλος.66 

                                                 
61 Μαστροκώστας 1955, 201-2. 
62 Παπαχατζής 1992, 390, σημ. 5. 
63 Όσον αφορά τις υπόλοιπες μάχες, (Εύβοιας, Φίου, Αβύδου και Λαμψάκου) δίνει τις ίδιες 
χρονολογίες, βλ. Σσιριγώτη-Δρακωτού 2000, 100.  
64 Clairmont 1983, 195. 
65 Κουμανούδης 1964, 85-6. ΕΜ 12745, 12746 και 12747. Η ταύτιση είχε γίνει από τους 
Κυπαρίσση και Peek (Kyparissis και Peek 1932, 142-6. Peek 1955, 7-8 αρ. 17) και την είχε 
αποδεχθεί και ο Clairmont (1983, 158-64 αρ. 31α). Σην απόδοση του επιγράμματος στους 
νεκρούς της ικελικής εκστρατείας έκανε ο Παπαγιαννόπουλος-Παλαιός (1939, 98-105) που 
το απέδωσε στον Ευριπίδη. 
66 Παπαγιαννόπουλος-Παλαιός 1939, 99. Οι Κυπαρίσσης και Peek (Kyparissis και Peek 1932, 
142-3) διάβασαν το κείμενο ως εξής: 

Σλέμονες hοῖον [ἀ]γōνα μάχες τελέσαντες ἀέλπ[τōς] 

φσυχὰς διαμονίōς ὀλέσατ’ ἐμ’ πολέμōι. 

οὐ κατά δ[υσ]μενέ[ον θοῦ]ρον σθένος, ἀλλά τις hυμᾶς 
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την πρώτη στήλη ο Κουμανούδης τοποθετεί τα ονόματα στρατηγών και 

στρατιωτικών κατά φυλές και στην τελευταία τα ελεγεία στα οποία δηλώνεται 

και ο χώρος της θανής. Ερμηνεύοντας την περιγραφή του Παυσανία θεωρεί 

ότι το ελεγείο για τους πεσόντες της ικελικής εκστρατείας είχε γραφτεί 

χωριστά από τα άλλα «εις την βάσιν των στηλών εις θέσιν περίοπτον».67 

Ο Bradeen διαφωνεί με την αποκατάσταση του Κουμανούδη 

θεωρώντας ότι οι στήλες και η βάση με το επίγραμμα δεν συνανήκουν και 

επιμένει στη δική του αποκατάσταση, σύμφωνα με την οποία κάθε φυλή θα 

είχε τη δική της στήλη ή θα υπήρχαν πέντε μεγάλες στήλες με δυόμιση φυλές η 

κάθε μία και μία στήλη για συμπληρωματικές λίστες.68 Θεωρεί, επί πλέον, ότι 

για την ικελική εκστρατεία υπήρχαν πολλοί κατάλογοι, του 414 π.Φ. που 

αναφέρεται από τον Παυσανία, του 413 π.Φ. και του 412 π.Φ., ενώ τονίζει το 

γεγονός ότι ο κατάλογος των νεκρών, λόγω της σύλληψης πολλών Αθηναίων 

ως αιχμαλώτων, θα ήταν δύσκολο να ολοκληρωθεί.69 

Η ανακάλυψη μιας νέας στήλης και η δημοσίευση μιας άλλης 

αποκατάστασης του μνημείου έγινε από την Σσιριγώτη-Δρακωτού το 2000.70 

Η νέα στήλη (εικ. 132) (Τ 1,54μ., Πλ. 0,525-0,545μ. και Π 0,195μ.) φέρει ως 

επίστεψη κατεστραμμένο κυμάτιο και είναι λειασμένη στην κύρια όψη, στην 

καλά διατηρούμενη αριστερή στενή πλευρά και δουλεμένη με λεπτό βελόνι 

στην πίσω πλευρά. Η δεξιά πλευρά είναι σπασμένη. το κάτω μέρος της 

στήλης μία οριζόντια χάραξη χωρίζει την στήλη σε δύο κομμάτια (το άνω έχει 

ύψος 1,03μ.). Κάτω από το κυμάτιο διατηρείται το όνομα της Ερεχθηίδος 

φυλής και ακολουθούν δύο στήλες με 64 ονόματα έως την οριζόντια χάραξη. 

το κάτω κομμάτι είναι χαραγμένα επίσης σε δύο στήλες άλλα 16 ονόματα με 

                                                                                                                                            
hεμιθέον, θείαν -5 |ν ἀντιάσας, 

5 ἔβλαφσεν πρόφρον -  δε δύσμαχον ἄγραν 

ἐχθροῖς θερεύσας -  h]|υμετέροι 

σὺν κακōι ἐχσετέλεσσε· βροτοῖσι δὲ πᾶσι τὸ λοιπόν 

φράζεσθαι λογίōν πιστὸν ἔθεκε τέλος. 
67 Κουμανούδης 1964, 85-6. 
68 Bradeen 1969, 156-9. Bradeen 1964, 56, σημ. 97. 
69

 Bradeen 1969, 156-9. 
70

 Σσιριγώτη-Δρακωτού 2000. Η στήλη εντοπίστηκε στην οδό Διπύλου στον Κεραμεικό ως 
τμήμα οικοδομικού υλικού του προχειτίσματος της αθηναϊκής οχρύρωσης της εποχής του 
Βαλεριανού (3ος αι. μ.Φ.), βλ. ΑΔ 56-59 (2001-2004), 237-8. 
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την επικεφαλίδα οἵδ’ ἐν τῷ πολέμῳ. Η επιγραφή είναι γραμμένη στοιχηδόν 

σε προ-ευκλείδειο αλφάβητο και φαίνεται ότι οι δύο κατάλογοι δεν έγιναν 

από τον ίδιο χαράκτη, όπως αποδεικνύει η χρήση του τρισκελούς  για την 

κάτω επιγραφή και του τετρασκελούς για την επάνω. Η Σσιριγώτη-Δρακωτού 

πιστεύει ότι οι νεκροί του κάτω καταλόγου είναι της ίδιας φυλής αλλά δεν 

ανήκουν στην ίδια μάχη με τους νεκρούς του επάνω καταλόγου, αλλά σε 

μάχη του ίδιου έτους και θεωρεί ότι μετά την επικεφαλίδα οἵδ’ ἐν τῷ πολέμῳ 

θα ακολουθούσε το τοπωνύμιο της μάχης: ἀπέθανον ἐν…  

Η Σσιριγώτη-Δρακωτού πιστεύει ότι το μνημείο ήταν ένα κενοτάφιο 

που κατασκευάστηκε γύρω στα 411-410 π.Φ. Αποκλείει την πιθανότητα η 

στήλη του Μαστροκώστα να ανήκει στο ίδιο μνημείο αλλά διαπιστώνει 

ομοιότητες με την στήλη που αποκατέστησε ο Bradeen με τους πεσόντες της 

Ιπποθωντίδος φυλής (εικ. 133).71  Ένα από τα θραύσματα (ΕΜ 13356) που έχει 

αποκαταστήσει σε αυτή ο Bradeen φέρει ίχνη της οριζόντιας εγχάραξης, 

γεγονός που οδηγεί την Σσιριγώτη-Δρακωτού στην υπόθεση ότι όλες οι στήλες 

θα είχαν χωριστό το κάτω τμήμα για τους νεκρούς των άλλων μαχών εκτός 

της ικελικής. Η κάθε στήλη περιελάμβανε δύο φυλές και πιστεύει ότι οι 

επάνω κατάλογοι θα είχαν χωριστεί μεταξύ τους με εγκοπή ώστε να 

ξεχωρίζουν τα ονόματα των φυλών μεταξύ τους, ενώ οι κάτω κατάλογοι δεν 

είχαν αυτή την εγκοπή ώστε να μην διακόπτεται το κείμενο που θα 

καταλάμβανε όλο το πλάτος της στήλης.  

Σην στήλη που αποκατέστησε ο Bradeen τοποθετεί τέταρτη στη σειρά 

των πέντε που θα συνιστούσαν το ενιαίο μνημείο, καθώς η Ιπποθωντίς ήταν 

όγδοη στη σειρά των φυλών. Ως επίστεψη της κρηπίδας του μνημείου η 

Δρακωτού, όπως νωρίτερα ο Κουμανούδης, τοποθετεί τους τρεις 

ενεπίγραφους λίθους (IG I3.1163) με το επίγραμμα.72 Απορρίπτει τις υποθέσεις 

ότι το επίγραμμα αναφέρεται στους πεσόντες της Κορώνειας και υιοθετεί την 

                                                 
71 Η στήλη είχε αποδοθεί από τον Bradeen στους πεσόντες της Κορώνειας το 446 π.Φ., βλ. 
Bradeen 1964, 21 κ.εξ. αρ. 5. Η αποκατάστασή του περιελάμβανε ένα μνημείο με πέντε στήλες 
που η κάθε μία θα ανέγραφε τους καταλόγους δύο φυλών. 
72 Για το κείμενο του επιγράμματος βλ. παραπάνω σημείωση 62 και Σσιριγώτη-Δρακωτού 
2000, 104. 
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άποψη του Παπαγιαννόπουλου-Παλαιού ότι αφορά στους νεκρούς της 

ικελικής εκστρατείας.73 Οι λίθοι αυτοί φέρουν στην άνω επιφάνειά τους 

τόρμους και σύμφωνα με την Σσιριγώτη-Δρακωτού η νέα στήλη ταιριάζει και 

στο πάχος με τον πρώτο λίθο αλλά και ο τόρμος της με τον τόρμο του λίθου. 

Διακρίνει, τέλος, τρεις διαφορετικούς χαράκτες των επιγραφών του μνημείου. 

Με βάση το αρχικό πλάτος των στηλών που θα έφτανε το 1,05μ. υπολογίζει 

ότι οι λίθοι με το επίγραμμα θα είχαν συνολικό μήκος 5,90 μ. (εικ. 134). 

 

                                                 
73 Η Σσιριγώτη-Δρακωτού (2000, 108) πιστεύει ότι το όστρακο της λουτροφόρου του 
Άμστερνταμ που εικονίζει καταλόγους πεσόντων αντιγράφει τη μορφή του μνημείου αυτού. 
Σην ταύτιση της παράστασης με το μνημείο είχε κάνει ο Clairmont (1983, 62) μόνο που 
πίστευε ότι αυτό είχε στηθεί για τους πεσόντες της Κορώνειας (446 π.Φ.). 
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4Ο ΑΙΩΝΑ π.Φ. 
 
ΣΟ ΚΕΝΟΣΑΥΙΟ ΣΟΤ ΔΕΞΙΛΕΩ 

 Ο λεγόμενος Κορινθιακός Πόλεμος ξεκίνησε με την μάχη στην Αλίαρτο 

το 395 π.Φ. όταν οι Θηβαίοι και οι Αθηναίοι αρνήθηκαν να συνδράμουν την 

εκστρατεία των παρτιατών στην Ασία και έληξε το 386 π.Φ. με την Βασίλειο 

ειρήνη. Από τις πρώτες μάχες του πολέμου ήταν αυτή της Νεμέας ή Κορίνθου 

το 395/4 π.Φ. στην οποία σύμφωνα με τον Ξενοφώντα (Ελλην. 4.2,13-23) 

συμμετείχαν και 600 Αθηναίοι ιππείς.   

τον Κεραμεικό μεταξύ των άλλων μνημείων σώζεται και μια 

ανάγλυφη στήλη ενός ιππέα που καταβάλει πεζό αντίπαλό του (εικ. 135). Η 

επιγραφή στη βάση της (IG II/ΙΙΙ2.6217) ταυτίζει τον νεκρό Δεξίλεω γιο του 

Λυσανία από το δήμο του Θορικού με έναν από τους 5 ιππείς που χάθηκαν 

στη μάχη της Κορίνθου το 395/4 π.Φ.74  

Δεξίλεως Λυσανίο Θορίκιος 

ἐγένετο ἐπὶ Σεισάνδρο ἄρχοντος 

ἀπέθανε ἐπ’ Εὐβολίδο 

ἐγ Κορίνθωι τῶν πέντε ἱππέων 

Ο Tod σημειώνει ότι σε καμία άλλη περίπτωση μια επιτύμβια επιγραφή 

δεν αναφέρει το έτος γέννησης και θανάτου, όπως στην περίπτωση του 

Δεξίλεω.75 Ο Edmonson θεωρεί ότι η αναφορά στην ηλικία του νεαρού, που 

ήταν μόλις 20 ετών, είναι εσκεμμένη από την πλευρά της οικογένειάς του που 

θέλησε να τονίσει τη γενναιότητα του αγοριού αλλά και το γεγονός ότι έγινε 

ιππέας σε πολύ μικρή ηλικία.76 

Ο Clairmont βρίσκει ομοιότητες με το ανάγλυφο του 420 π.Φ. της Villa 

Albani77 και θεωρεί ότι στήλες όπως αυτή του Δεξίλεω θα πρέπει να άντλησαν 

τα πρότυπά τους από μεγάλες ανάγλυφες συνθέσεις σε πολυάνδρεια της 

                                                 
74 Clairmont 1983, 219-21 αρ. 68Α. Βλ. Vermeule 1970, για τη συζήτηση σχετικά με πέντε 
αγγεία από τον τάφο και τη σύνδεση που επιχειρεί με τη γιορτή των Ανθεστηρίων και την 
ηλικία του νεκρού. Βλ. Humphreys 1980, 119, που αναφέρει και τα λοιπά μέλη της 
οικογένειας που ετάφησαν στον ίδιο χώρο. 
75 Έτσι, ξέρουμε ότι ο νέος ήταν 19-20 χρονών όταν σκοτώθηκε, βλ. Tod 1948, 20-1 αρ, 105. 
76 Bugh 1988, 139. 
77 Βλ. Clairmont 1993, τ. II 89-93 αρ. 2.131, για το επιτύμβιο ανάγλυφο του 5ου αι. π.Φ. από τη 
Villa Albani στη Ρώμη που εικονίζει έφιππο να καταβάλει πεζό εχθρό και θεωρείται ότι 
αφιερώθηκε στους πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού πολέμου. 
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Αθήνας.78 Ο Brueckner συγκρίνει το ανάγλυφο και με ανάλογη παράσταση 

ερυθρόμορφου κρατήρα από τον Κεραμεικό που βρίσκεται στο Tübingen.79 

Αποκατάσταση του μνημείου και της γλυπτής του διακόσμησης επιχειρεί η 

Ensoli (εικ. 136).80 

Ο Morris ισχυρίζεται ότι οι οικογένειες των Αθηνών «άρχισαν να 

επανακτούν από την πόλη μερικές από τις τιμές και τη δόξα των οικείων τους 

νεκρών πολέμου» και ότι οι πλούσιοι οικειοποιούνται τα σύμβολα που 

χρησιμοποιούσε η πόλη για τους νεκρούς των πολέμων.81 Ενώ για την 

Schörner η ανέγερση κενοταφίου δηλώνει ότι μια οικογένεια μπορούσε να 

φτιάξει κενοτάφιο για τον νεκρό της που ήταν θαμμένος αλλού, ώστε να 

μπορεί να τελεί την ιδιωτική λατρεία.82 

Σο πολυάνδρειο των πεσόντων στην Κόρινθο το 394 π.Φ. αναφέρει και 

ο Παυσανίας (Ι.29,11). Σμήμα στήλης που αναφέρεται στην μάχη της 

Κορίνθου εντοπίστηκε κοντά στο Δίπυλο και έχει αποδοθεί στο μνημείο των 

πεσόντων.83 Η στήλη κοσμείται από ανάγλυφη σκηνή ιππέα και οπλίτη που 

καταβάλουν αντίπαλο (εικ. 137). την ταινία κάτω από την παράσταση 

σώζεται τμήμα της επιγραφής, και στην ελάχιστα σωζόμενη στήλη τα ονόματα 

έξι φυλών84 και μόνο λίγα γράμματα από τα ονόματα των πεσόντων. 

[᾿Αθηναίων οἵδε ἀπέθα]νον ἐμ Κορίνθωι καὶ ἐμ Βοιωτοῖ[ς] 

Σμήμα άλλης στήλης από πεντελικό μάρμαρο με ανθεμωτή επίστεψη 

από τον Κεραμεικό αναγράφει: 

οἵδε ἱππείς ἀπέθανον ἐν Κορίνθωι 

                                                 
78 Ο Clairmont (1970, 100-102 αρ. 28) συζητά το μνημείο του Δεξίλεω ως εικονογραφικό 
παράλληλο στήλης του 420-410 π.Φ. που εντοπίστηκε στο Φαλάνδρι και φυλάσσεται στο 
Βερολίνο. Βλ. Clairmont 1993, τ. II 143-5 αρ. 2.209 και Kaempf-Dimitriadou 1986, 32-4 αλλά 
και Morris 1997, 180-1.  
79 Brueckner 1910, 230 κ.εξ. 
80 Ensoli 1987. 
81 Morris 1997, 180-1. 
82 Schörner 2007, 145-6. 
83 IG II/III2.5221. Βλ. Brueckner 1910, 219 κ.εξ. Ο Clairmont (1972, 55) σημειώνει ότι το 
συγκεκριμένο ανάγλυφο είναι το μοναδικό που προέρχεται με βεβαιότητα από πολυάνδρειο. 
Βλ. και Clairmont 1983, 209-12 αρ. 68α. Παπαχατζής 1992, 389 σημ. 1 και 390 εικ. 230. 
84 Πρώτη στον λίθο αναγράφεται η Ακαμαντίς ενώ η επεξεργασία στην σωζόμενη δεξιά στενή 
πλευρά και ο τόρμος στο άνω τμήμα της ίδιας πλευράς (βλ. εικ. 44) δηλώνει ότι θα υπήρχε και 
τρίτο τμήμα μολονότι στο υπάρχον αναφέρεται και η τελευταία των δέκα φυλών, η Αντιοχίς.  
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και κάτω από την επικεφαλίδα το όνομα του φύλαρχου Αντιφάνη και τα 

ονόματα 11 ιππέων μεταξύ των οποίων και το όνομα Δεξίλεως.85 Ο Clairmont 

πιστεύει ότι η στήλη αυτή των ιππέων ήταν στημένη δίπλα στο πολυάνδρειο 

πάνω από κενοτάφιο, ενώ ο Bugh αμφισβητεί την πιθανότητα να πρόκειται 

για το ίδιο πρόσωπο.86 

 

                                                 
85 IG II/III2.5222. Tod 1948, 18-20 αρ. 104. Clairmont 1983, 209-12 αρ. 68β. Παπαχατζής 1992, 
389 σημ. 1. Garland 2001, 89 εικ. 20. 
86 Bugh 1988, 136-9. 
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ΤΖΗΣΗΗ 

 

 Ο Pritchett δεν αναφέρει κανένα κενοτάφιο πεσόντων στη μελέτη του 

και αυτό ήταν απολύτως ορθό μέχρι το 1985.87 Ακόμη και σήμερα το μόνο 

ανασκαμμένο κοινό κενοτάφιο είναι αυτό της Αμβρακίας που δημοσιεύτηκε 

το 1986 και για το οποίο, η ανάλυση του Ματθαίου είναι πολύ πειστική ότι, 

δηλαδή, πρόκειται για άνδρες που έπεσαν σε ενέδρα και όχι σε μάχη. 

Παραμένει, ωστόσο, το πρωιμότερο και το μοναδικό ανασκαμμένο κοινό 

κενοτάφιο πεσόντων μέχρι σήμερα. 

 Σα υπόλοιπα γνωστά από επιγραφές και πηγές κενοτάφια, ανήκουν σε 

νεκρούς που είχαν ταφεί στο πεδίο της μάχης, π.χ. τους Μεγαρείς στη 

αλαμίνα και τις Πλαταιές. Τπάρχει μία γενικά αποδεκτή άποψη ότι οι 

κατάλογοι πεσόντων έχουν και την λειτουργία του κενοταφίου, όταν 

αφορούν πεσόντες που ετάφησαν μακριά από την πατρίδα. Για την 

περίπτωση της Αθήνας η άποψη αυτή στηρίζεται και από τη μαρτυρία του 

Παυσανία (Ι.29,13) ο οποίος αναφέρει τρεις τέτοιους καταλόγους στο δημόσιο 

σήμα και τον Κεραμεικό οι οποίοι δεν συνδέονται με τάφο.88 Ανάλογη μορφή, 

δηλαδή καταλόγου πεσόντων, φαίνεται ότι είχε και το λεγόμενο κενοτάφιο 

των Μαραθωνομάχων στην Αθήνα, μολονότι η έρευνα σχετικά με αυτό δεν 

είναι ακόμη δυνατή, τουλάχιστον έως την πλήρη δημοσίευση όλων των 

στοιχείων που οδηγούν στην ύπαρξή του, όπως η επιγραφή Ι 7529 της 

Αγοράς. Η ερμηνεία του κενοταφίου έχει προταθεί και για το μνημείο των 

πεσόντων στη ικελική εκστρατεία που και αυτό είχε την μορφή καταλόγου 

πεσόντων με επίγραμμα στη βάση του. Αν, όμως, θεωρήσουμε δεδομένη την 

ύπαρξη του κενοταφίου των Μαραθωνομάχων και την μορφή όπως την 

αποκαθιστά ο Ματθαίου, δηλαδή αυτή του καταλόγου, και την ερμηνεία της 

Σσιριγώτη-Δρακωτού για το μνημείο των πεσόντων της ικελίας, το ερώτημα 

παραμένει: είναι οι κατάλογοι πεσόντων και κενοτάφια; Ασφαλώς έχουν 

                                                 
87 Κάνει αναφορά μόνο στις μαρτυρίες των πηγών και στον ενεπίγραφο λίθο SEG 13.266 που 
εντοπίστηκε στα σύνορα Άργους-Λακωνίας και χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Φ. Πιστεύει 
ότι πιθανότατα σηματοδοτούσε κενοτάφιο Αργείων πεσόντων, Pritchett 1985, 257-9. 
88 Πρόκειται για τους νεκρούς των μαχών στη Θράκη και τα Μέγαρα (445 π.Φ.), στη 
Μαντίνεια (418 π.Φ.) και τις υρακούσες (414 π.Φ.). 
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ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά ενός ταφικού μνημείου: την στήλη, τα 

ονόματα των νεκρών και το επίγραμμα. Επίσης, στήνονται εντός του 

νεκροταφείου και σύμφωνα με τις πηγές δέχονταν προσφορές. Ωστόσο, δεν 

αφορούν μόνο σε πεσόντες που είχαν ταφεί εκτός Αθήνας αλλά και σε αυτούς 

που ετάφησαν στο δημόσιο σήμα. Ασφαλώς θα ήταν αδύνατο να τραβήξει 

κανείς μια σαφή και βέβαιη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των διαφόρων 

τύπων μνημείων που η πόλη κατασκευάζει για τους πεσόντες και να αποδώσει 

σωστά τα μνημεία σε κάποια κατηγορία. Όμως, αυτό που οι πηγές με 

σαφήνεια μαρτυρούν για τα κενοτάφια είναι ότι είναι κενοί τάφοι και όχι 

απλές στήλες με το όνομα ή τα ονόματα των νεκρών. Καμία πηγή δεν 

αναφέρεται στους καταλόγους πεσόντων ως να ήταν κενοτάφια και το 

γεγονός αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. 

 Για το κενοτάφιο των Μαραθωνομάχων, ωστόσο, δεν είναι πειστική η 

άποψη του Ματθαίου ότι το μνημείο αναφέρεται στο ψήφισμα της Αγοράς 

και ότι ήταν το σημείο εκκίνησης για τους επιτάφιους αγώνες των εφήβων. 

Δεν υπήρχε κανένας λόγος το μνημείο αυτό εάν ήταν κενοτάφιο να 

αναφέρεται ως πολυάνδρειο στην επιγραφή, εφόσον όλοι γνώριζαν ότι οι 

πεσόντες είχαν ταφεί στον Μαραθώνα. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να 

αναζητούμε άλλη ερμηνεία από αυτή του νεκροταφείου στην λέξη 

πολυάνδρειον που αναφέρεται στην επιγραφή. Αντίθετα είναι πολύ φυσικό οι 

αγώνες να ξεκινούσαν είτε από την πλατεία ακριβώς έξω από το Δίπυλο όπου 

ξεκινούσε η Οδός των δημόσιων ταφών είτε, όπως είδαμε ότι έχει υποστηρίξει 

ο Παπαχατζής, στην πλατεία έξω από την είσοδο της Ακαδημίας, δηλαδή στο 

τέρμα της Οδού.  

 Όσο για το μνημείο των πεσόντων της ικελικής εκστρατείας δεν 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν οι Αθηναίοι έστελναν πίσω τους νεκρούς ή 

καλύτερα τα οστά τους για ταφή, μολονότι αυτό είναι πολύ πιθανό εάν 

ερμηνεύουμε σωστά τη σχετική μαρτυρία του Θουκυδίδη. ύμφωνα με τον 

ιστορικό (Θουκ. Ζ.71), οι Αθηναίοι που εξεστράτευσαν στη ικελία έκαιγαν 

τους νεκρούς μετά από τη μάχη και συνέλεγαν τα οστά τους. Θα πρέπει 

λοιπόν να υποθέσουμε ότι τα οστά αυτά αποστέλλονταν στην Αθήνα ίσως 



 182 

μαζί με ορισμένους οπλίτες που δεν μπορούσαν πλέον να πολεμήσουν λόγω 

π.χ. ακρωτηριασμών ή άλλου σοβαρού τραυματισμού. Σην μεταφορά των 

νεκρών της σικελικής εκστρατείας ή των οστών τους στην πατρίδα για ταφή 

φαίνεται να επιβεβαιώνει και ο Παυσανίας (ΙΙ.22,9) όταν αναφέρει ότι κοντά 

στο γυμναστήριο του Κυλαβάρη στο Άργος υπάρχει πολυάνδρειο των 

Αργείων πεσόντων που ακολούθησαν τους Αθηναίους στην ικελία.  

Εκτός από τα δημόσια μνημεία, τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι 

ορισμένες οικογένειες συνήθιζαν να φτιάχνουν στήλες-κενοτάφια ή να 

συμπεριλαμβάνουν τα ονόματα των νεκρών τους στους οικογενειακούς 

τάφους, όταν επρόκειτο για πεσόντες που έχουν ταφεί στο πεδίο της μάχης ή 

σε πολυάνδρειο στις πατρίδες τους. Εκτός από τα κενοτάφια, φαίνεται ότι οι 

οικογένειες της Αθήνας δημιουργούν στους οικογενειακούς τάφους και 

λάκκους προσφορών για τους πεσόντες που είχαν ταφεί μαζί με τους 

συμπολεμιστές τους. Μία τέτοια περίπτωση αναφέρει η Knigge στον μεγάλο 

τύμβο στη βόρεια όχθη του Ηριδανού ακριβώς νοτιοανατολικά της εγκάρσιας 

οδού που σκέπαζε τρεις μαρμάρινες σαρκοφάγους του 450-425 π.Φ. Κοντά 

στον τύμβο εντοπίστηκε λάκκος που περιείχε όπλα και αγγεία μεταξύ των 

οποίων ερυθρόμορφη όλπη του 440/30 π.Φ. 89  

Για την Αθήνα το φαινόμενο των ιδιωτικών κενοταφίων πεσόντων 

φαίνεται ότι είναι πιο συνηθισμένο στον 4ο αι. π.Φ. Ωστόσο, μία επιτύμβια 

πλάκα των μέσων του 5ου αι. π.Φ. που εκτίθεται στο Επιγραφικό Μουσείο,90 

αναγράφει σε προευκλείδιο αλφάβητο το όνομα του Αθηναίου Αντιστάτη 

που σκοτώθηκε στην Αίγινα (εικ. 138), ίσως κατά την κατάληψη του νησιού 

από τους Αθηναίους και τον αποικισμό του το 431 π.Φ.91 Δεν είμαστε σε θέση 

να γνωρίζουμε εάν η πλάκα αυτή ανήκει σε τάφο ή κενοτάφιο του Αντιστάτη, 

                                                 
89 Knigge 1990, 151 και 152 εικ. 147 (αρ. 53 και 54). Μία χαρακτηριστική περίπτωση 
κενοταφίου αναφέρει ο Marconi (2004, 29-30)· είναι ο τάφος 1 του νεκροταφείου Contrada 
Mosè του Ακράγαντα στο δρόμο προς την Γέλα, του 520-500 π.Φ. όπου εντοπίστηκαν αγγεία 
και μία χάλκινη περικνημίδα αλλά κανένα οστό. Ο Marconi (ό.π. 36) πιστεύει ότι η 
παράσταση αναίρεσης νεκρού που είχε ο αμφορέας του τάφου είναι μια εσκεμμένη επιλογή 
που δηλώνει ότι ο νεκρός ανηρέθη και ετάφη όπως έπρεπε μαζί με τον οπλισμό του, ένα 
κομμάτι του οποίου εστάλη πίσω ως απόδειξη. 
90 ΕΜ 10626. IG I3.1503. IG IV2.906. IG IV.50. SEG 25.322. SEG 29.295. Η πλάκα εντοπίστηκε το 
1873 στην Αίγινα (Τ 0,71μ., Μ 0,53μ., Π 0,092μ.). 
91 Jeffery 1990, 113 αρ. 19, πίν. 17.19. 
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ωστόσο, ο νεκρός, σύμφωνα με τον αθηναϊκό πάτριο νόμο θα πρέπει να ετάφη 

μαζί με τους συμπολεμιστές του σε πολυάνδρειο στον έξω Κεραμεικό.92 Είναι, 

άραγε, άλλη μία εξαίρεση στον πάτριο νόμο η περίπτωση αυτή και ο νεκρός 

ετάφη στην Αίγινα ή μπορούμε να υποθέσουμε ότι η στήλη της Αίγινας 

βρισκόταν πάνω από ένα κενοτάφιο; 

Η πιο αξιοσημείωτη περίπτωση κενοταφίου πεσόντα είναι το μνημείο 

του νεαρού Δεξίλεω στον Κεραμεικό. Δεν υπάρχει καμία άλλη γνωστή 

παρόμοια περίπτωση που, ενώ ο νεκρός έχει ταφεί σε νεκροταφείο της πόλης, 

στην περίπτωση αυτή στο δημόσιο νεκροταφείο της Αθήνας, ανεγείρεται 

κενοτάφιο προς τιμήν του τόσο κοντά στον πραγματικό τάφο. Σόσον η 

άποψη του Morris σχετικά με την επανάκτηση ορισμένων προνομίων από την 

πλευρά της οικογένειας όσον και της Schörner για την ύπαρξη δυνατότητας 

ανέγερσης κενοταφίου από την οικογένεια, φαίνεται ότι για την 

συγκεκριμένη περίπτωση ευσταθούν.93 Όμως η περίπτωση του Δεξίλεω δεν 

είναι μεμονωμένη και μας επιτρέπει να διαφωνήσουμε με την άποψη του 

Clairmont ότι ο Δεξίλεως συνιστά εξαίρεση καθώς ηρωοποιήθηκε από την 

οικογένειά του.94 Παρόμοια περίπτωση ίσως είναι αυτή του Παγχάρους, γιου 

του Λεωχάρους, που εικάζεται ότι πέθανε στη μάχη της Φαιρώνειας (338 π.Φ.) 

και η επιτύμβια στήλη του εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά (εικ. 

139).95 Γνωρίζουμε, ότι οι νεκροί Αθηναίοι της μάχης αυτής μεταφέρθηκαν 

στην Αθήνα για να ταφούν γεγονός που σημαίνει, όπως πολύ ορθά 

επισημαίνει η Παπασταύρου96, ότι η στήλη αυτή κοσμούσε ένα κενοτάφιο και 

όχι πραγματικό τάφο που έφτιαξε η οικογένεια του νεκρού, όπως και στην 

περίπτωση του Δεξίλεω. Μία άλλη, πρωιμότερη από τις προηγούμενες δύο, 

                                                 
92 Εκτός από την επιτύμβια επιγραφή της Αίγινας, το όνομα Αντιστάτης απαντά επιγραφικά 
μόνο στον κατάλογο πεσόντων IG I3 1186 κάτω από την Αντιοχίδα φυλή, που δημοσίευσε ο 
Μαστροκώστας και απέδωσε στους νεκρούς της ικελικής εκστρατείας.  
93 Βλ. τη συζήτηση για το κενοτάφιο του Δεξίλεω σελ. 165 κ.εξ. 
94 Ο Clairmont (1983, 220-1) εντάσσει την περίπτωση του Δεξίλεω στο περιβάλλον 
«ιδιωτικοποίησης» του 4ου αι. π.Φ. 
95 Η στήλη βρέθηκε στην οδό Άνδρου του Πειραιά κατά την εκσκαφή τοποθέτησης 
αποχετευτικού αγωγού, βλ. Παπασταύρου 1988, 61. ταϊνχάουερ 1998, 78 (αρ.ευρ. 5280). 
ταϊνχάουερ 2001, 276-8. 
96 Η Παπασταύρου (1988, 70) θεωρεί ότι ακριβώς επειδή η στήλη κοσμούσε ένα κενοτάφιο 
χρησιμοποιείται η γενική πτώση για το όνομα του νεκρού, κάτι που δεν συνηθίζεται πολύ 
στις επιτύμβιες στήλες του 4ου αι. π.Φ. 



 184 

επιτύμβια στήλη (εικ. 140) του 375-350 π.Φ. από οικογενειακό τάφο στο 

Επιγραφικό Μουσείο μνημονεύει τον Ιεροκλή.97 Επιστέφεται από ολόγλυφο 

κράνος κορινθιακού τύπου, ενώ κάτω από το όνομα του νεκρού υπάρχουν 

ανάγλυφη κυκλική ασπίδα και λουτροφόρος. το άνω μέρος της στήλης 

αναγράφεται το όνομα του πατέρα του Ιεροκλή, του Ιέρωνος Αλαιέος (εικ. 

141). Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιεροκλής σκοτώθηκε σε μάχη 

καθώς δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στην επιγραφή, όπως στις δύο 

προηγούμενες στήλες του Δεξίλεω και του Παγχάρους. Είναι όμως πολύ 

πιθανό καθώς τα σύμβολα της στήλης παραπέμπουν σε πολεμιστή. Θα πρέπει 

επίσης να σημειωθεί ότι οι δύο στήλες του Παγχάρους και του Ιεροκλέους 

έχουν αρκετές στυλιστικές ομοιότητες μολονότι απέχουν αρκετά 

χρονολογικά. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να επιχειρήσουμε μία αρκετά 

τολμηρή ερμηνεία, ότι δηλαδή μέσα στον 4ο αιώνα π.Φ. οι στήλες που 

εγείρονται από την οικογένεια των πεσόντων σε οικογενειακούς τάφους ή 

κενοτάφια αποκτούν μια συγκεκριμένη μορφή που τις έκανε να ξεχωρίζουν 

ανάμεσα στο πλήθος των επιτύμβιων μνημείων ενός νεκροταφείου.  

Άλλωστε, τον 4ο αιώνα και λίγο νωρίτερα φαίνεται ότι αρχίζει και πάλι 

να υπάρχει μια επιδεικτική μεγαλοπρέπεια στα ιδιωτικά ταφικά μνημεία της 

Αθήνας, γεγονός που θα οδηγήσει τον Δημήτριο τον Υαληρέα στις 

περιοριστικές ρυθμίσεις του 317/16 π.Φ.  Ο Morris πιστεύει ότι η οικογένεια 

που έκαψε το νεκρό της γύρω στο 420 π.Φ. και τον έθαψε στον τάφο C264 

μέσα στον τύμβο G του 560 π.Φ. στον Κεραμεικό επεχείρησε ιδεολογική 

συσχέτιση και τέλεσε συνειδητά μία «ομηρική» καύση.98 Η Πέππα Δελμούζου 

θεωρεί ότι το φαινόμενο των ιδιόκτητων οικογενειακών περιβόλων με τα 

πολυτελή μνημεία του 4ου αι. π.Φ., δηλώνει ρήξη στους δεσμούς της πολιτείας 

                                                 
97 ΕΜ 13189. Η στήλη εντοπίστηκε το 1954 στο δρόμο από το Φαρβάτι στο Πικέρμι στην 
σημερινή Παλλήνη. Έχει ύψος 2,795μ. και είναι συγκολλημένη από δύο κομμάτια. Η Πέππα 
Δελμούζου πιστεύει ότι το μνημείο στήθηκε αρχικά για τον Ιεροκλή και αργότερα προστέθηκε 
πιο ψηλά στη στήλη το όνομα του πατέρα του Ιέρωνα. το μνημείο επίσης τοποθετεί μια 
λίθινη λουτροφόρο του 380 π.Φ. που επίσης βρέθηκε στην ίδια περιοχή και αναγράφει τα δύο 
ονόματα, βλ. σχετικά Peppas-Delmusu 1973/4. Πέππα Δελμούζου 1988, 119-124. SEG 35.165. 
Ο Clairmont (1993, II 769 αρ. 2.882) σημειώνει ότι η στήλη δεν έχει παράλληλο ως προς τη 
σύνθεση (περικεφαλαία, ασπίδα, λουτροφόρος).  
98 Morris 1997, 169. 
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με τους πολίτες και μια έξαρση ατομικισμού και της σημασίας της 

οικογένειας.99 

Η τάση της οικειοποίησης των συμβόλων των πεσόντων από τους 

πλούσιους Αθηναίους100 μοιάζει να είναι εμφανής όχι μόνο σε περιπτώσεις 

όπως του Δεξίλεω και του Παγχάρους αλλά και στα πιο «ταπεινά» ταφικά 

κτερίσματα. Ο Hoffmann με αφορμή την παράσταση της λευκής ληκύθου του 

435-425 π.Φ. του Βρετανικού Μουσείου με τον Ύπνο και τον Θάνατο να 

μεταφέρουν νεκρό πολεμιστή, αναρωτιέται εάν οι παραστάσεις αυτού του 

τύπου αναφέρονται σε πεσόντες και στην πρόθεση του χρήστη-

παραγγελιοδότη “as an act of faith … wishing in this manner to express his 

identification with the (aristocratic) heroic ideal of self-sacrifice in this period 

rapidly passing out of fashion”.101 Ο Γιώργος Καββαδίας συμφωνεί ότι στην 

Αθήνα του 5ου αιώνα διαπιστώνεται  τάση για τον «προσωπικό αφηρωισμό» 

του νεκρού που δεν σχετίζεται με την επίσημη γραμμή της πόλης και της 

θρησκείας.102 Η άποψη του Hoffmann είναι αρκετά πειστική καθώς η στήλη 

που εικονίζεται στην λήκυθο D58 του Βρετανικού Μουσείου θυμίζει τις στήλες 

του Ιεροκλέους και του Παγχάρους καθώς ο ζωγράφος έχει αποδώσει ως 

διακόσμηση ένα κράνος, ομοιότητα που ίσως δεν είναι τυχαία, μολονότι 

υπάρχει αρκετά μεγάλη χρονολογική απόσταση ανάμεσα στην λήκυθο και τις 

δύο στήλες. Σο βέβαιον είναι ότι τα σύμβολα και στις τρεις περιπτώσεις 

παραπέμπουν σε πολεμιστή.  

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν οι Λακωνικές στήλες των ἐν 

πολέμωι πεσόντων ή οι αντίστοιχες μοναδικές εγχάρακτες στήλες από μαύρο 

λίθο των πολεμιστών της Θήβας (εικ. 142) είχαν τη λειτουργία κενοταφίου.103 

Θα μπορούσε ίσως να το υποστηρίξει κανείς βασιζόμενος από την μία πλευρά 

στο έθιμο των παρτιατών να θάβουν τους πεσόντες κατά χώραν και από την 

                                                 
99 Πέππα Δελμούζου 1988, 119-20. 
100 Morris 1994, 180-1. 
101 Hoffmann 1985-86, 176. 
102 Καββαδίας 2010, 180-1. 
103 Οι στήλες της Θήβας φαίνεται να σχετίζονται με το εργαστήρι του Θηβαίου ζωγράφου και 
χαλκοπλάστη Αριστείδη, μαθητή του Πολύκλειτου. Η δημιουργία τους ξεκινά στα τέλη του 
5ου αι. π.Φ. και σταματά στις αρχές του 4ου αι. π.Φ., βλ. Αραβαντινός 2010, 258. 
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άλλη στην λακωνική στήλη IG V.1,1124 που ανήκει στον παρτιάτη Ευάλκη 

και είναι η μοναδική που αναφέρει τον τόπο της μάχης (Μαντίνεια 418 π.Φ.) 

και είχε στηθεί στη πάρτη, ενώ οι παρτιάτες πεσόντες της μάχης ετάφησαν 

στην Σεγέα (Θουκ. Ε.74,2).104 Ότι και αν ισχύει, το βέβαιον είναι ότι από τον 

5ο αιώνα π.Φ. και εξής η εικόνα του οπλίτη-πολεμιστή αποκτά μια εξέχουσα 

θέση στα νεκροταφεία των ελληνικών πόλεων αντικαθιστώντας την εικόνα 

του αριστοκράτη πολεμιστή/ιππέα ή καλύτερα χρησιμοποιώντας πολύ 

επιτυχημένα ορισμένους από τους συμβολισμούς της. 

 

                                                 
104 Για την επιγραφή βλ. και Pritchett 1985, 244-6. Brulé και Piolot 2002, 491 σημ. 13. 
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ΗΡΩΑ1 

 

Ο όρος ηρωολατρεία χρησιμοποιείται από τους μελετητές είτε για 

λατρείες σημαντικών προσώπων είτε για να ερμηνεύσουν ευρήματα κυρίως 

της Γεωμετρικής και υστερότερων περιόδων σε μυκηναϊκούς τάφους,2 στους 

οποίους τα αναθήματα ξεκινούν λίγο μετά το 750 π.Φ., χρονολογία που 

ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι συμπίπτει με την διάδοση της Ιλιάδας.3  

Η λέξη ἥρως χρησιμοποιείται από τον μηρο για ανθρώπους που 

βρίσκονται εν ζωή, ως τίτλος για ορισμένους εξαιρετικούς ηγέτες και 

πολεμιστές.4 Για τον Ησίοδο ήρωες είναι μόνον εκείνοι που πολέμησαν στην 

                                                 
1 Για τους τάφους επικών και μυθικών ηρώων που δεν εξετάζονται στην παρούσα μελέτη βλ. 
ενδεικτικά Antonaccio 1995, κεφάλαιο 3, 145-197 και Deoudi 1999. Για ενδείξεις ταφικής 
λατρείας στην ύστερη κλασική και ελληνιστική περίοδο βλ. Alcock 1991, η οποία παρέχει 
κατάλογο με μυκηναϊκούς τάφους στους οποίους εντοπίστηκαν ευρήματα πολύ υστερότερων 
περιόδων. 
2 Ο Snodgrass (1982, 108 κ.εξ. και 2000, 190-3) διαπιστώνει ότι από την ΤποΜυκηναϊκή 
περίοδο και εξής ο σεβασμός για μακρό διάστημα και η φροντίδα του τάφου απουσιάζουν 
σχεδόν εντελώς και υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για ταφική λατρεία. την ΠρΓ περίοδο 
υπάρχει φροντίδα για τα κτερίσματα που ταιριάζουν στον κάθε νεκρό, ανάλογα με την 
ηλικία και το φύλο. Προς το τέλος της Γεωμετρικής περιόδου σε διάφορες περιοχές 
εμφανίζεται ξαφνικά μια αναθέρμανση του σεβασμού για τους νεκρούς παλαιότερων 
εποχών. Αυτό διαπιστώνεται και από την ανάδειξη “sanctuary-cults” όχι γύρω από τον τάφο 
αλλά με κέντρο κάποιο άλλο σημείο της ζωής του νεκρού, π.χ. λατρεία Αγαμέμνονα και 
Μενελάου στην ακρόπολη των Μυκηνών και της Θεράπνης αντίστοιχα, που φαίνεται ότι 
αρχίζει πριν το 700 π.Φ. Λατρεία υφίσταται και σε πολλούς ανώνυμους μυκηναϊκούς τάφους, 
οι οποίοι όταν επαναχρησιμοποιούνται αυτό γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην 
διαταραχθούν οι προγενέστερες ταφές, κάτι που οι ίδιοι οι Μυκηναίοι δεν εφάρμοζαν. 
3 Coldstream 1997, 458-60. Πολιτισμοί του Αιγαίου 1996, 615. Ευρήματα ΤΓ χρόνων 
εντοπίστηκαν στους τάφους των Μυκηνών, στο Μενίδι, το Άργος, την Πρόσυμνα, τα 
Βολιμίδια αλλά και στη Θήβα, στην Ανάληψη της Αρκαδίας, ενώ στην Κεφαλονιά 
εντοπίστηκε υλικό του 7ου αι. π.Φ. Η απουσία παρόμοιων αφιερωμάτων σε περιοχές όπως η 
Κρήτη και η Θεσσαλία ερμηνεύεται από τον Coldstream ως απόρροια της διατήρησης του 
εθίμου των ομαδικών τάφων, οπότε η ανακάλυψη ενός μυκηναϊκού τάφου δεν θα προξενούσε 
την ίδια έκπληξη ή το θαυμασμό όπως σε άλλες περιοχές, βλ. Coldstream 1997, 456-7 εικ. 110 
για χάρτη με τις θέσεις. Ωστόσο, σχετικά πρόσφατα, στον τύλο Φανίων σε μυκηναϊκό θολωτό 
τάφο της ΤΜ ΙΙΙΓ περιόδου εντοπίστηκε αρχαϊκή κεραμεική που σύμφωνα με τους 
ανασκαφείς δηλώνει ταφική λατρεία, βλ. Σζανακάκη 2006. Παπαδοπούλου και Σσίγκου 2006.  
Ο Snodgrass (2000, 194) θεωρεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι προσφορές ξεκινούν στον 
ύστερο 8ο αι. π.Φ. και η εξήγηση γι‟ αυτό βρίσκεται στη αφύπνιση κάποιου είδους συνείδησης 
(“… must lie in the revival of some kind of consciousness in a people who had previously 
lacked it”). Σο φαινόμενο μπορεί επίσης να εξηγηθεί και από τη διαμόρφωση της φρατρίας 
που θα είχε τις ρίζες της στη συγγένεια «as a unit of kinship». Η φρατρία είναι στα τέλη του 
8ου αι. π.Φ. μια αναγνωρίσιμη κοινωνική μονάδα που συμμετέχει στον πόλεμο και την 
πολιτική ζωή, βλ. Snodgrass 2000, 387-8. 
4 Για τη λέξη ήρως βλ. Antonaccio 1994, 406 σημ. 86. Deoudi 1999, 2-3. Garland 2001, 10. 
Snodgrass 2000a, 182 κ.εξ. Boehringer 2001, 25. Για τη λέξη μακάριος βλ. Vermeule 1979, 73. 
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Σροία και στη Θήβα και μετά το θάνατό τους μπορεί να βρεθούν σε δύο 

τόπους, στον Άδη ή στα νησιά των Μακάρων.5 Αργότερα, η λέξη συνοδεύει 

νεκρούς, οι οποίοι αποκτούν τον «τίτλο» μόνο μετά το θάνατό τους.6 

Εμφανίζεται στις επιτύμβιες επιγραφές της Θεσσαλίας και της Βοιωτίας για 

ανθρώπους, όχι απαραίτητα εξαιρετικής σημασίας, ενώ αντίθετα, στις αττικές 

επιγραφές προτιμάται η λέξη χρηστός. Μακάριος χαρακτηρίζεται ο 

αφηρωισμένος νεκρός τον 5ο αι. π.Φ., ενώ αργότερα η λέξη χαρακτηρίζει 

όσους είχαν πεθάνει πρόσφατα.  

Η προέλευση της «λατρείας των νεκρών» από την λατρεία των θεών 

έχει υποστηριχθεί από διάφορους ερευνητές. ύμφωνα με τον Rohde, η 

λατρεία των νεκρών εμφανίζεται στη μετα-ομηρική εποχή ως συμπλήρωμα 

της λατρείας των θεών.7 Κλίνει υπέρ της άποψης ότι η λατρεία των ψυχών των 

προγόνων μιας οικογένειας είναι από τις αρχαιότερες κάθε θρησκευτικής 

πίστης, αφού η οικογένεια είναι από τις παλαιότερες μορφές κοινωνικής 

οργάνωσης.8 Για τον Nilsson η λατρεία αυτή έχει αποτροπαϊκό χαρακτήρα 

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, εφόσον κατευνάζει τους νεκρούς.9 

Θεωρεί ότι η λατρεία των ηρώων προέκυψε μέσα από τη λατρεία των νεκρών, 

αποσπάστηκε από την οικογένεια περνώντας στην πόλη και διαχωρίστηκε 

από αυτή λόγω της συμμετοχής όλης της κοινότητας και όχι μόνο της 

οικογένειας.10 υγκεκριμένα, συνιστά εξέλιξη της λατρείας των προγόνων, η 

                                                 
5 Boehringer 2001, 26. 
6 πως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Kurtz και Boardman (1994, 284), στους ελληνιστικούς 
χρόνους «ο τίτλος «ήρωας» ήταν περισσότερο θέμα ευγένειας ψυχής παρά αποδοχής 
πραγματικής ηρωοποίησης». 
7 Rohde 1998, 21. Βλ. και Farnell 1996, 23, ο οποίος συμφωνεί με την άποψη ότι τα έπη δεν 
αποδίδουν λατρεία στο πνεύμα του νεκρού. 
8 «Οι ψυχές των νεκρών εξαρτώνται από τη λατρεία που τους αποδίδεται από τα εν ζωή μέλη 
της οικογένειάς τους· η μοίρα τους οριοθετείται από τη φύση αυτής της λατρείας», Rohde 
1998, 167-9. Βλ. Humphreys 1980, 96-7, για μια σύντομη και περιεκτική αναφορά στην 
δημιουργία του ρεύματος σχετικά με τον συσχετισμό της δημιουργίας της πόλης και της 
λατρείας των προγόνων από τον Fustel de Coulanges καθώς και άλλα σχετικά ρεύματα. Βλ. 
και Glotz 1950, 1-5, ο οποίος διαφωνεί με την ανάλυση και του Αριστοτέλη και του Fustel de 
Coulanges σχετικά με τη δημιουργία της πόλης θεωρώντας ότι η προσέγγιση θα πρέπει να 
γίνει με την εξέταση τριών «αντιτιθέμενων δυνάμεων»: της οικογένειας, της πόλης και του 
ατόμου. 
9 Nilsson 1993, 206. 
10 .π. 42-3 και 114. Nilsson 1971, 585. 
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οποία έχει συγκεκριμένη δομή και χρόνο εκτέλεσης.11 Η υιοθέτηση της 

λατρείας ενός προγόνου από όλη την κοινότητα είναι η αρχή της 

ηρωολατρείας. Ο Nilsson σημειώνει ότι στην κλασική εποχή ο διαχωρισμός 

μεταξύ λατρείας των νεκρών και ηρωολατρείας γίνεται εντονότερος καθώς η 

δεύτερη διατηρεί την παλαιά μορφή της ενώ η πρώτη περιορίζεται από τη 

νομοθεσία. Αναγνωρίζει τη δυσκολία ταύτισης της ηρωολατρείας τόσο για 

την μυκηναϊκή όσο και για την κλασική περίοδο και τονίζει τον άμεσο 

συσχετισμό της με την ύπαρξη τάφου.12 Η απουσία σχετικών στοιχείων για 

την Κρήτη εξηγείται, κατά τη γνώμη του Nilsson, από την μικρότερη σημασία 

που είχε για τους Μινωίτες η λατρεία των νεκρών αλλά και από τις διαφορές 

μεταξύ των Μυκηναίων και των Μινωιτών αρχόντων και βασιλέων.13 

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι διαφορές που εντοπίζονται στην ελληνική 

θρησκεία είναι φυλετικές μεταξύ του ελληνικού και προ-ελληνικού στοιχείου 

και ότι ο συγκερασμός τους οδήγησε στην τελική μορφοποίηση της 

θρησκείας.14 

Ο Burkert είναι ένας από αυτούς που θεωρούν ότι ο σαφής 

διαχωρισμός ανάμεσα στις επικράτειες θνητών και θεών, παρά τις όποιες 

ομοιότητες διαφαίνονται στις λατρείες θεών και ηρώων, είναι τόσο έντονος 

στην αρχαία ελληνική θρησκεία ώστε να μην είναι δυνατή καμία ταύτιση της 

μιας με την άλλη.15 Ωστόσο, προχωρεί πιο πέρα υποστηρίζοντας ότι η ύπαρξη 

του ολύμπιου στοιχείου δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το χθόνιο και πως το 

ένα ολοκληρώνεται μέσα από το άλλο. Η λατρεία ηρώων και νεκρών συνιστά 

για τον Burkert το «συμπλήρωμα» του ελληνικού λατρευτικού συστήματος, το 

στοιχείο που έλειπε από την επίσημη θρησκεία και υποδαυλιζόταν από τις 

ατομικές πίστεις.16 Βέβαιη λατρεία σε τάφους ηρώων αναγνωρίζει από το 

τέλος του 8ου αι. π.Φ. και εξής, όταν τάφοι της ελλαδικής εποχής 

ανακαλύπτονται και αποδίδονται σε ήρωες του έπους, όπως ο Αγαμέμνων, ο 
                                                 
11 Nilsson 1971, 586. 
12 .π. 614-5. 
13 Βλ. ό.π. 426-43, όπου το σχετικό κεφάλαιο με αφορμή τη συζήτηση για τη σαρκοφάγο της 
Αγίας Σριάδας. 
14 .π. 633. 
15 Burkert 1993, 417-22. 
16 .π. 422. 
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Μενέλαος ή οι Επτά επί Θήβας.17 Διαφωνεί με την ύπαρξη συνέχειας της 

μυκηναϊκής λατρείας των νεκρών και εξέλιξής της σε λατρεία των ηρώων και 

υποστηρίζει ότι η εμφάνιση της ηρωολατρείας τον 8ο αι. π.Φ. οφείλεται στην 

επίδραση του έπους.18  

Μετά από μια αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων απόψεων περί 

της ηρωολατρείας, η Antonaccio καταλήγει στην πολύ ορθή επισήμανση: “In 

fact, the canonical concept of the rise of hero cult during the eight century is 

due to the later material in Mycenaean tombs, rather than the founding of 

hero shrines per se”.19 Θεωρεί ότι ακόμη και αν οι συμμετέχοντες στην ταφική 

λατρεία προσέδιδαν όνομα στον νεκρό κάτοχο του τάφου δεν είμαστε σε θέση 

να το γνωρίζουμε και διαχωρίζει την ταφική λατρεία από την ηρωολατρεία.20 

ημειώνει ότι οι τάφοι της ΕτΦ επαναχρησιμοποιούνται στην Ετ και 

αργότερα και ότι αυτό δηλώνει πως η ταφική λατρεία είναι είδος προγονικής 

λατρείας που επικεντρώνεται στην υιοθέτηση νεκρών ως προγόνων, μολονότι 

δεν υπάρχει καμία συγγένεια ή ανάμνησή τους για αιώνες. Πέρα από την 

όποια ανάμνηση των προγόνων που συνήθως περιορίζεται σε λίγους μόνον 

οίκους ανά την Ελλάδα, η Antonaccio θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας τάφος 

ή νεκροταφείο που να υφίσταται ή να δέχεται φροντίδα και σεβασμό 

συνεχόμενα από την ΕτΦ έως την Ετ.21 Η παρουσία προσφορών που 

δηλώνουν μεμονωμένες και σπάνιες επισκέψεις σε τάφους είναι μια πρακτική 

τελείως διαφορετική από αυτήν της ηρωολατρείας που χαρακτηρίζεται από 

μακροχρόνια συνέχεια. Σονίζει, επίσης, το γεγονός ότι η ταφική λατρεία δεν 

είναι φαινόμενο του 8ου αι. π.Φ. αλλά υφίσταται και στον 10ο και μετά τον 

σχηματισμό της πόλης. ε καμία πηγή δεν αναφέρεται ότι οστά ή λείψανα 

ηρώων προέρχονται από θολωτούς ή θαλαμοειδείς μυκηναϊκούς τάφους και 

από αυτό συνεπάγεται ότι το ενδιαφέρον για αυτά δεν προέρχεται από την 

                                                 
17 Burkert 1993, 425. 
18 .π. 425-6. Ο Farnell (1996, 22) πιστεύει ότι η «προσφορά υπηρεσιών» στους μυκηναϊκούς 
τάφους σε μακρό χρονικό διάστημα είναι πιθανόν να οδηγήσει στη λατρεία. 
19 Antonaccio 1994, 396. 
20 .π. 400-3. ημειώνει, ωστόσο, ότι η επαναχρησιμοποίηση των μυκηναϊκών τάφων δεν 
γινόταν μόνο για ταφές αλλά και για άλλες λειτουργίες, όπως αποθέτες, καταφύγια, μύλοι 
κ.ά. 
21 .π. 402. Antonaccio 1995, 245. 
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ταφική λατρεία.22 Αντίθετα, η ηρωολατρεία δεν είναι λατρεία των λειψάνων 

και σε αυτό διαφοροποιείται από την ταφική λατρεία. Η ταφική λατρεία 

λαμβάνει χώρα σε διαφορετικές θέσεις από ότι η ηρωολατρεία και έχει άλλους 

συσχετισμούς με το παρελθόν καθώς νομιμοποιεί τις αρχηγικές επιδιώξεις 

μιας ελίτ που δεν είχε στην πραγματικότητα καμία σχέση αίματος με τους 

νεκρούς.23 H Antonaccio προτείνει ότι η ηρωολατρεία ίσως ξεκίνησε από τη 

πάρτη στα τέλη του 8ου αι. π.Φ. με τους λατρευόμενους ήρωες να ανήκουν 

ήδη στο παρελθόν, και σταδιακά δημιούργησε μια «αστική συγγένεια» που 

εξελίχθηκε σε ομαδική ιδεολογία της πόλης.24 

Η Δεούδη εξετάζει το φαινόμενο στη γένεσή του, λαμβάνοντας υπόψη 

τόσον τις προσφορές σε μυκηναϊκούς τάφους όσον και τα επονομαζόμενα 

«ηρώα» της γεωμετρικής εποχής.25 Προχωρεί σε μια ανασκόπηση των 

οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων της υπο-μυκηναϊκής και γεωμετρικής 

εποχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο φαινόμενο του αποικισμού και των 

σχέσεων με την ανατολή (Κύπρο και Αίγυπτο) όπως δηλώνονται μέσα από τα 

ευρήματα. Πιστεύει ότι η ηρωολατρεία υπήρξε για την αριστοκρατία ένα μέσο 

αυτοπροβολής και βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τη διαδικασία 

οικονομικής διαφοροποίησης που ξεκίνησε τον 8ο αιώνα π.Φ. και συνεχίστηκε 

και στον 7o αλλά και με την δημιουργία της πόλης.26 Η Δεούδη θεωρεί ότι 

ανάλογα με την περίπτωση, ορισμένοι αριστοκρατικοί οίκοι διεκδίκησαν τους 

νεκρούς ως άμεσους προγόνους ή τόνισαν και χρησιμοποίησαν κάποια 

ιδιότητα που είχαν οι νεκροί, όπως στην περίπτωση του Υρόντιδος ως 

ναυτικού τη σχέση του με τη θάλασσα, ή στις περιπτώσεις «προγόνων» 

χρησιμοποίησαν το μύθο στην τελετουργία, όπως τις προσφορές και τους 

αγώνες των εφήβων προς τιμή του Τάκινθου στις Αμύκλες.27  

                                                 
22 Antonaccio 1994, 404. 
23 .π. 409-10. 
24 .π. 409-10. Βλ. και Antonaccio 1999, 121. Βλ. επίσης Sourvinou-Inwood 1995, 93-4, όπου 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η λατρεία των νεκρών και η  ηρωολατρεία φαίνεται να 
υπάρχουν τον 8ο αι. π.Φ. αλλά η αναζήτηση τους σε προγενέστερες περιόδους είναι 
προβληματική. 
25 Deoudi 1999, ιδ. κεφ. 7. 
26 .π. 55. 
27 Deoudi 1999, 56-7. 
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Σο λεγόμενο ηρώο του Υρόντιδος, του πηδαλιούχου του Μενελάου, στο 

ούνιο αποδόθηκε στον ομηρικό ήρωα από τον Picard που βασίστηκε στην 

ομοιότητα του περιβόλου (ο οποίος εντοπίστηκε σε επαφή με το τείχος στα 

ΝΑ του ιερού του Ποσειδώνα) με το ηρώο του Πέλοπα στην Ολυμπία, στις 

αναφορές του έπους στο συγκεκριμένο πρόσωπο και την ταφή του, και σε μια 

πλάκα του Ζ. του Αναλάτου που απεικονίζει οπλίτες και πηδαλιούχο πάνω σε 

πλοίο και εντοπίστηκε σε βόθρο στον ναό της Αθηνάς. Επί πλέον, ο Picard 

θεώρησε ότι ο Υρόντις θα ήταν πάτρωνας ναυτικών αγώνων στο πλαίσιο της 

εορτής των Μικρών Παναθηναίων και ως ανάθημα του είχε προσφερθεί η 

γνωστή ανάγλυφη στήλη του «διαδούμενου» του 460 π.Φ.28 Ο Abramson 

συμφωνεί με τον Picard ότι ενδεχομένως η αφήγηση του Ομήρου σε σχέση με 

τον Υρόντι, μπήκε στο έπος ως αίτιον λατρείας που ο ποιητής γνώριζε ότι 

τελούνταν στο ούνιο. Ωστόσο, όπως και άλλοι πριν από αυτόν, αμφισβητεί 

την ταύτιση του Picard και αναζητεί τη θέση του ιερού κοντά στο ναό της 

Αθηνάς όπου βρέθηκε η πλάκα του 7ου αι. π.Φ. μέσα σε έναν λάκκο εντός του 

τεμένους ο οποίος βρισκόταν σε χρήση ήδη από τον 9ο αι. π.Φ. Ανάμεσα στα 

πολλά αναθήματα που εντοπίστηκαν εντός του ναού ο Abramson θεωρεί ότι 

ορισμένα δεν απευθυνόταν στην Αθηνά αλλά περισσότερο ταιριάζουν σε 

κάποιο ήρωα, όπως λ.χ. σπαθιά, πλάκες, ασπίδες, τρίποδες και ειδώλια ίππων 

και παρόμοια έχουν βρεθεί στο Μενίδι, στο Μενελάειο της πάρτης κ.α. 

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ηρώο του Υρόντιδος είναι ένας μονόχωρος 

ναός (4,97Φ6,80μ.) με προσανατολισμό Α-Δ, λίγα μέτρα στα βόρεια του ναού 

της Αθηνάς που έφερε δύο κίονες στην πρόσοψη. Πιθανολογεί ότι ο τοπικός 

ήρωας πήρε το όνομα του Υρόντιδος από την επίδραση του έπους και στη 

συνέχεια στον χώρο λατρείας του χτίστηκε ο ναός της Αθηνάς.29 Ο 

Παπαχατζής σημειώνει ότι ο «παλαιότερος περίβολος ελλειψοειδής …. 

μοιάζει με αρχαιότροπο τέμενος ήρωα» και συμπληρώνει ότι ήδη από τον 7ο 

αι. π.Φ. οι ουνιείς έκαναν εναγισμούς σε κάποιον άγνωστο ήρωα, γεγονός 

που ίσως οδήγησε τον μηρο να συνδέσει τον χώρο με τον πηδαλιούχο του 

                                                 
28

 Picard 1940, 13, 19-20 και 28.  
29

 Abramson 1979, 8-12. 
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Μενελάου, χωρίς ωστόσο να αποκλείει πράγματι το τέμενος να ήταν 

αφιερωμένο στον Υρόντι. Διαφωνεί με την ταύτιση του Picard, ενώ θεωρεί ότι 

ο ναΐσκος στα ΒΑ του ναού της Αθηνάς ήταν αφιερωμένος στην Αρτέμιδα.30 

Ο Boehringer θεωρεί ότι η άποψη του Abramson για την ταύτιση της λατρείας 

του ομηρικού ήρωα με κάποιο τοπικό δαίμονα δεν αποκλείεται να είναι ορθή 

και ο Σραυλός συμφωνεί ότι το τέμενος της Αθηνάς στο ούνιο χτίζεται στο 

ίδιο σημείο όπου λατρευόταν ο ήρωας Υρόντις.31 Η Antonaccio συμφωνεί με 

την ταύτιση του ναΐσκου στο τέμενος της Αθηνάς με ηρώο την οποία 

διετύπωσε ο Abramson, ωστόσο σημειώνει ότι δεν μπορεί να είναι βέβαιη η 

απόδοση της λατρείας στον Υρόντι, κυρίως γιατί σύμφωνα με την ομηρική 

περιγραφή υπήρχε στο ούνιο τάφος του ήρωα, και καταλήγει ότι 

πιθανότατα το όνομα του Υρόντιδος, εάν τελικά πράγματι λατρευόταν εδώ, 

εμφανίζεται στα αρχαϊκά χρόνια.32 Με τη χρήση του περιβόλου ως ηρώου 

συμφωνεί και η Δεούδη καθώς και ο Morris που πιστεύει ότι η λατρεία του 

Υρόντιδος μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία της ταφικής εφόσον σύμφωνα 

με το έπος υπήρχε τάφος του ήρωα στο ούνιο. την ίδια κατηγορία ταφικής 

λατρείας χωρίς τάφο θεωρεί ότι ανήκει και το Μενελάειο της πάρτης.33 

Η Δεούδη υποστηρίζει ότι η σημασία της ηρωολατρείας δεν είναι 

μονοσήμαντη π.χ. για έναν οίκο, αλλά πιθανότατα έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στην διαμόρφωση της εθνικής συνέχειας και συνοχής μέσα στο 

διαμορφούμενο κοινωνικά τοπίο του 8ου αιώνα π.Φ. Διαπιστώνει σημαντικές 

διαφορές του φαινομένου ανάμεσα στις διάφορες περιοχές όπως την Αττική 

και την Αργολίδα: στη μεν Αττική οι μυκηναϊκοί τάφοι (Μενίδι, Θορικός) και 

οι προσφορές τους αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αντίθετα στη 

νεκρόπολη του Ηραίου του Άργους η δραστηριότητα αυτή συνδυάζεται με 

ένα παναργολικό ιερό.34 Καταλήγει ότι η φυλετική και οικογενειακή σημασία 

                                                 
30

 Παπαχατζής 1992, 80-82, σημ. 2 και εικ. 10. 
31

 Boehringer 2001, 64-6. Travlos 1988, 405.  
32

 Antonaccio 1995, 166-9. 
33

 Deoudi 1999, 115. Morris 1988, 753. 
34 Deoudi 1999, 58-9. 



 194 

που είχε η ηρωολατρεία τον 8ο αιώνα μετατρέπεται σε επίσημη λατρεία του 

δήμου ή της πόλης τον 7ο αιώνα.35 

Ο μυκηναϊκός θολωτός τάφος της ΤΕ ΙΙΙΑ2/ΙΙΙΒ στη θέση Λυκότρυπα 

στο Μενίδι δεχόταν θυσίες και αναθήματα στον δρόμο του από τη γεωμετρική 

έως και την κλασική περίοδο, αλλά το όνομα του ήρωα που λατρευόταν εκεί 

είναι άγνωστο.36 Ο Nilsson συμφωνεί με τον ανασκαφέα ότι η εγκατάλειψη 

της λατρείας ήταν πιθανόν απόρροια του Πελοποννησιακού πολέμου και 

σημειώνει ότι τα αφιερώματα είναι χαρακτηριστικά της λατρείας. Προσθέτει, 

επίσης, ότι αντίστοιχη λατρεία θα πρέπει να υπήρχε σε κατεστραμμένο τάφο 

κοντά στην Κνωσό που ανέσκαψε ο Payne και στον τάφο Α στα Μεταξάτα της 

Κεφαλονιάς που ανέσκαψε ο Μαρινάτος. Είναι, ωστόσο, επιφυλακτικός 

σχετικά με την ίδια ερμηνεία του Gropengiesser αναφορικά με δύο 

θαλαμοειδείς τάφους στα πάτα της Αττικής.37 Ο Hägg διαπιστώνει ότι τα 

ίδια αναθήματα απαντούν και σε ιερά και η προσφορά τους δεν είναι 

αποκλειστική στην ηρωική λατρεία.38 Η Antonaccio σημειώνει ότι η 

συγκέντρωση των αποθέσεων στον Β τοίχο του δρόμου θυμίζει τις αύλακες 

προσφορών της ύστερης Ετ που απαντούν σε αττικούς τάφους έως την 

κλασική περίοδο και πιστεύει ότι ο τάφος είχε σχετιστεί με κάποιον ανώνυμο 

ήρωα της Αττικής.39 Ο Whitley παρατηρεί ότι η εμφάνιση ΤΓ ΙΙ κεραμικής 

στον δρόμο του τάφου συμπίπτει με την έναρξη της χρήσης των λάκκων 

προσφορών στον Κεραμεικό της Αθήνας καθώς και μια προτίμηση σε 

συγκεκριμένους τύπους αγγείων, όπως τα λουτήρια, και στις παραστάσεις 

αρμάτων. Τποστηρίζει ότι η πρωτοαττική κεραμική σε μεγάλο βαθμό 

                                                 
35 .π. 62. 
36 Βλ. Lolling et al. 1880 και Lolling 1887. Travlos 1988, 1 (εικ. 1, 2). Burkert 1993, 425. Για την 
κεραμική του τάφου βλ. και Wolters 1899. Βλ. και Boehringer 2001, 48-54, χάρτης 1 & πίνακας 
1 (με τα ευρήματα κατά κατηγορίες) και 96, ο οποίος αναφέρει ότι στον δρόμο του τάφου 
εντοπίστηκε υλικό από τον ύστερο 8ο αι. π.Φ. έως την κλασική περίοδο και θεωρεί ότι η 
λατρεία είναι βεβαιωμένη μέσα από τα ευρήματα για μια ή δυο γενιές έως τα μέσα του 6ου αι. 
π.Φ.  
37

 Nilsson 1971, 600-4. Βλ. και Κόκκου-Βυρίδη 1999, 165.  
38

 Hägg 1987, 94-6. 
39

 Antonaccio 1995, 108-9. 
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προοριζόταν για ταφική χρήση, όπως και η ανατολίζουσα, κυρίως από την 

αριστοκρατία.40 

Ο μυκηναϊκός τάφος Ι στον λόφο Βελατούρι του Θορικού είναι 

ελλειψοειδούς μορφής χτισμένος από σχιστόπλακες. Εντός του θαλάμου 

κοντά στον Β τοίχο εντοπίστηκε ασβεστολιθική πλάκα και κάτω από αυτή μια 

δεύτερη μεγαλύτερη σχιστολιθική πλάκα που ερμηνεύτηκε ως τράπεζα 

προσφορών και έφερε κυκλική εγκοπή. Σο terminus post quem της πρώτης 

πλάκας, σύμφωνα με την κεραμική που εντοπίστηκε δίπλα της, είναι το β΄ 

μισό του 6ου αι. π.Φ., ενώ η σχιστολιθική πλάκα ανήκει προφανώς στην πρώτη 

χρήση του τάφου. Επί πλέον η πλειονότητα της κεραμικής και των ειδωλίων 

που προήλθε από την ανασκαφή του θαλάμου χρονολογείται επίσης στον 6ο 

αι. π.Φ. 41 Για τον Devillers η λατρεία ξεκίνησε γύρω στα 700 π.Φ. αλλά ο 

Boehringer προτείνει ως πιο ασφαλή χρονολογία το 650 π.Φ.42 Η ηρωολατρεία 

στο Βελατούρι, σύμφωνα με τον Boeringer είναι η αρχαιότερη για τον 

Θορικό, αλλά και μια από τις παλαιότερες σε όλη την Αττική πριν την 

κλασική εποχή. Δεν γνωρίζουμε εάν ήδη από τον 7ο αι. π.Φ. οπότε αρχίζει η 

λατρεία ο αποδέκτης της θεωρείται ήρωας, ωστόσο στο ημερολόγιο των 

προσφορών αναφέρεται ως ήρωας.43 

Σο ΤΕ νεκροταφείο της Πρόσυμνας εντοπίστηκε στα δυτικά του 

οικισμού και περιλαμβάνει 52 θαλαμοειδείς τάφους σε μια έκταση ενός 

χιλιομέτρου, τοποθετημένους εκατέρωθεν του δρόμου από την Πρόσυμνα 

προς τις Μυκήνες. λοι οι τάφοι, με εξαίρεση έξι (IX, XV, XIX, XXIII, XXVI, L), 

ήταν ασύλητοι.44 ε 15 από τους 50 θαλαμοειδείς τάφους εντοπίστηκαν 

αποθέτες με υλικό που χρονολογείται μετά τα μυκηναϊκά χρόνια. Η 

                                                 
40

 Whitley 1994, 223-4. 
41 Βλ. Thorikos 1963, 29-41, όπου αναφέρεται και ύπαρξη κεραμικής του 7ου αι. π.Φ. 
(πρωτοαττική και πρωτοκορινθιακή) χωρίς στρωματογραφική διάκριση. Βλ. και Boehringer 
2001, 54-7, πίνακας 2 και για τα ευρήματα ιδιαίτερα 89-93, ο οποίος αναφέρει ότι η μη 
μυκηναϊκή κεραμική από τον τάφο χρονολογείται από τον πρώιμο 7ο έως τον πρώιμο 4ο αι. 
π.Φ. και αριθμεί πάνω από 1000 όστρακα κορινθιακά και αττικά. Εκτός της κεραμικής, 
αναφέρεται και σε 18 πήλινα ειδώλια (ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα), που χρονολογούνται 
από τον ύστερο 7ο έως και τον 5ο αι. π.Φ. και 7 σφονδύλια, ένα κορινθιακό και έξι αττικά, 
ευρήματα που θεωρεί ότι όλα προέρχονται από τη Βραυρώνα.  
42

 Boehringer 2001, 54-7. Βλ. επίσης Antonaccio 1995, 109-12. 
43

 Boehringer 2001, 105. 
44 Blegen 1937, 228-9 και 262. Βλ. και Deoudi 1999, 92-6 και Boehringer 2001, 144-60.  
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χρονολόγηση αυτών των αποθέσεων είναι για τους 13 το τέλος της 

γεωμετρικής περιόδου (και συγκεκριμένα τέλη 8ου – αρχές 7ου αι. π.Φ.), ενώ 

σε τρεις από τις περιπτώσεις που οι αποθέτες εντοπίστηκαν εντός του θαλάμου 

του τάφου, η απόθεση έγινε στο αρχικό δάπεδο.45 Ο Blegen παρατήρησε ότι τα 

περισσότερα σύνολα δεν συνόδευαν κάποια ταφή και ότι τα αντικείμενα που 

τα αποτελούν θυμίζουν τις προσφορές που βρέθηκαν σε ένα μικρό ιερό της 

περιοχής, χάλκινα σκεύη - κυρίως φιάλες -, περόνες και δακτυλίδια.46 

Ερμηνεύει την παρουσία του γεωμετρικού υλικού ως ένδειξη ηρωολατρείας ή 

λατρείας των νεκρών και αναφέρει και άλλα παραδείγματα μυκηναϊκών 

τάφων με υστερότερους αποθέτες π.χ. τον Σαφικό Κύκλο Α και τον τάφο 520 

στο νεκροταφείο Καλκάνι των Μυκηνών, τον θολωτό τάφο στο Μενίδι αλλά 

και την πιθανότητα τα θραύσματα ΠρΓ κεραμεικής που εντοπίστηκαν από 

τον Persson στον δρόμο του θολωτού τάφου στα Δενδρά να γεφυρώνουν το 

κενό μεταξύ μυκηναϊκής περιόδου και γεωμετρικών προσφορών. Ακόμη 

αναφέρεται σε παρόμοια ευρήματα στο θαλαμοειδή τάφο 27 του 

νεκροταφείου Κολωνακίου στη Θήβα.47  

τον λόφο «Κολωνάκι» Ν της Καδμείας έχει εντοπιστεί νεκροταφείο 

που περιλαμβάνει πολλούς τάφους σε ορισμένους από τους οποίους ο 

Κεραμόπουλλος διαπίστωσε ύπαρξη αντικειμένων της κλασικής περιόδου.48 

Για πέντε από αυτούς ο Υαράκλας συμφωνεί ότι υποδηλώνεται η 

επανειλημμένη απόδοση τιμών στους νεκρούς. Ιδιαίτερα για τον τάφο 19 

πιστεύει ότι εκεί λατρευόταν ως ηρωίδα η κόρη του Κάδμου Ινώ Λευκοθέα.49 

                                                 
45

 Bλ. Blegen 1937a, 377, όπου αναφέρεται πως σε οκτώ από τους τάφους η απόθεση έγινε μετά 
την κατάρρευση της στέγης και έτσι δεν υπάρχει ουσιαστική επαφή των νέων ευρημάτων με 
τις αρχικές προσφορές του τάφου. 
46

 Blegen 1937a, 378. Βλ. και Blegen 1937, 262-3, όπου προτείνει την ερμηνεία των αποθετών 
ως ένδειξη φυλετικής συνέχειας του πληθυσμού. 
47

 Blegen 1937a, 388-90. 
48 Κεραμόπουλλο 1917, 203-4. Bλ. και Symeonoglou 1985, 86. Σην ίδια παραβίαση 
διαπιστώνει ο Κεραμόπουλλος  και στον τάφο 24. Η μη παραβίαση των άλλων δύο τάφων, 25 
και 26 που βρισκόταν στην ίδια σειρά, οφείλεται, σύμφωνα με την άποψή του, στο ότι είχαν 
πολύ μεγαλύτερο μέγεθος και πιθανότατα ανήκαν σε γένη που ήταν ακόμη γνωστά στους 
γεωμετρικούς χρόνους. τον λόφο «Κολωνάκι» Ν της Καδμείας έχει εντοπιστεί νεκροταφείο 
που περιλαμβάνει πολλούς τάφους σε ορισμένους από τους οποίους ο Κεραμόπουλλος 
διαπίστωσε ύπαρξη αντικειμένων της κλασικής περιόδου, Κεραμόπουλλος 1917, 123 και 124 
εικ. 89 για κατόψεις των μυκηναϊκών τάφων.  
49 Υαράκλας 1996, 25-31.  
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Ο υμεόνογλου σημειώνει ότι οι τάφοι του νεκροταφείου αυτού ανήκαν στις 

πιο πλούσιες οικογένειες της Θήβας του πρώτου μισού της μυκηναϊκής 

περιόδου.50 Ο Coldstream διαφωνεί με την προσπάθεια του Blegen να 

«γεφυρώσει» το κενό και τονίζει ότι τα ευρήματα στους τάφους των 

Μυκηνών, της Θήβας και των Δενδρών δεν είναι αφιερώματα αλλά 

κτερίσματα σε υστερότερες μεμονωμένες ταφές.51 Ο Hägg  εξετάζει την άποψη 

του Blegen ότι το μετα-μυκηναϊκό υλικό που εντοπίστηκε στους τάφους της 

Πρόσυμνας παρουσιάζει ομοιότητες με τα αφιερώματα στο ναό της Ήρας για 

να αναρωτηθεί το κατά πόσον μπορούμε μέσα από τις προσφορές να 

διαφοροποιήσουμε το είδος της λατρείας. Διαπιστώνει ότι εντοπίστηκαν 

αγγεία πόσεως, όχι σαν αυτά που βρέθηκαν στο Αγαμεμνώνειο, ωστόσο 

υπήρχε μεγάλη ποσότητα μεταλλικών αντικειμένων που αντιστοιχεί με 

προσφορές στο Ηραίο. Δεν εντοπίστηκαν, όμως, υπολείμματα θυσίας ζώων ή 

τέλεσης συμποσίου. Ο Hägg διαπιστώνει ότι οι προσφορές στους τάφους της 

Πρόσυμνας μπορούν να συγκριθούν και με τα αναθήματα στο Ηραίο αλλά 

και με ταφικά κτερίσματα και καταλήγει ότι σε αυτή την πρώιμη περίοδο δεν 

μπορεί να γίνει ξεκάθαρος διαχωρισμός στις πρακτικές του ταφικού 

τελετουργικού, της λατρείας των προγόνων και της λατρείας των ηρώων. 

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε προσφορές 

προς τον νεκρό ήρωα, μόνο που στην Πρόσυμνα και το Μενίδι η απουσία 

στοιχείων συμποσίου δηλώνει ότι οι προσφορές είναι δώρα με την καθαρή 

έννοια και όχι παραφερνάλια της λατρείας καθώς και δηλωτικές αλλά όχι 

ξεκάθαρες αποδείξεις του είδους της λατρείας.52 Η Antonaccio  θεωρεί ότι δεν 

μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη του Blegen ότι η ταφική λατρεία ήταν 

συνεχιζόμενη από την ΕτΦ έως τους ιστορικούς χρόνους. Ούτε και ο 

συσχετισμός της λατρείας της Ήρας στο κοντινό ιερό με την ηρωολατρεία, 

καθώς μόνο τα αφιερώματα δεν είναι ικανά να αποκαλύψουν την ταυτότητα 

του αποδέκτη και εξάλλου φαίνεται ότι η λατρεία προϋπήρχε της 

                                                 
50 Symeonoglou 1985, 54.  
51 Coldstream 1976, 9. 
52 Hägg 1987, 98-9. Βλ. και Antonaccio 1994, 399. 



 198 

νεκρόπολης.53 Ο Polignac τονίζει την μικρή διάρκεια του φαινομένου, 

διάρκεια μιας γενιάς, και δέχεται την πιθανότητα το κίνητρο να ήταν η 

προσπάθεια προβολής διεκδίκησης προγόνου και γοήτρου από διάφορες 

κοινότητες της περιοχής. Ωστόσο, η σημαντικότερη παρατήρησή του είναι ότι 

οι λατρείες αυτές, όπως στο ιερό του 7ου αι. π.Φ. στο μικρό άνδηρο της 

Πρόσυμνας, δεν καταλήγουν σε παγίωση ταφικών λατρειών στην Αργολίδα.54  

Ο Μαζαράκης Αινιάν διαιρεί την ηρωολατρεία ή προγονολατρεία σε 

τρεις κατηγορίες: ταφική λατρεία σε μυκηναϊκούς τάφους, λατρεία επικών ή 

μυθολογικών ηρώων και λατρεία αφηρωισμένων νεκρών.55 Μυθικοί και 

επικοί ήρωες συνδέονται συνήθως με ιερά όπως το Αγαμεμνώνειο κοντά στις 

Μυκήνες και το Μενελάειο στη Θεράπνη και αυτοί πιθανότατα λατρευόταν 

ήδη από την ΤΓ περίοδο. Επώνυμοι ήρωες λατρεύονται κοντά σε ολύμπιες 

θεότητες όπως ο Τάκινθος στις Αμύκλες στο ιερό του Απόλλωνα, ενώ η 

λατρεία του Υρόντιδος στο ούνιο φαίνεται ότι ιδρύεται μέσα στο τέμενος της 

Αθηνάς γύρω στο 700 π.Φ. Σο «ηρώο των Επτά» στη Θήβα56 θα μπορούσε, 

κατά τη γνώμη του, να κατηγοριοποιηθεί μαζί με τις ταφικές λατρείες. Για τον 

Μαζαράκη η ίδρυση ιερών για επώνυμους ήρωες συνιστά συνειδητή δράση 

της υπό ανάδυση πόλης που, μάλιστα, έρχεται σε αντίθεση με την ανεπίσημη 

ή ακόμη και ιδιωτική λατρεία σε τάφους. Θεωρεί ότι η ταφική λατρεία δεν 

είναι ηρωολατρεία αλλά απόδοση τιμών στους προγόνους ή απλά λατρεία 

των νεκρών.57 

                                                 
53 Antonaccio 1992, 98 κ.εξ. 
54 Polignac 2000, 197-8. Βλ. σχετικά Blegen 1939, 410-27, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στα 
ευρήματα του μικρού ιερού (ευρήματα συνηθισμένα και στο Ηραίο) το οποίο και αποδίδεται 
από τον ανασκαφέα στην Ήρα. Βλ. και Wright 1982, 193 κ.εξ. 
55 Mazarakis Ainian 1999, 10-1. 
56 Σο 1985-86 εντοπίστηκε στη βορειοδυτική πλευρά της αγοράς του Άργους μια κατασκευή 
που ερμηνεύθηκε ως το ιερό των Επτά επί Θήβας εξαιτίας μιας επιγραφής σε έναν από τους 
ορθοστάτες. Οι εννέα λίθινοι ορθοστάτες δεν βρέθηκαν στη θέση τους και η διάταξη στην 
οποία βρέθηκαν χρονολογείται στον 4ο αι. μ.Φ. Οκτώ παραστάδες δημιουργούσαν ένα 
ορθογώνιο κτίσμα πάνω από ένα βαθύ τάφο. Η παραστάδα της βορειοδυτικής γωνίας έφερε 

και στις τέσσερις πλευρές την επιγραφή ἡρώων τῶν ἐν Θήβαις που χρονολογείται στα μέσα 
του 6ου αι. π.Φ. Η επιγραφή είναι παλαιότερη του συντάγματος των Επτά που περιγράφει ο 
Παυσανίας και πιθανότατα σχετίζεται με κάποιο τέμενος. Boehringer 2001, 142-4. Ο 
Υαράκλας (2000, 48 και 124-5) σημειώνει ότι η πυρά των Επτά είχε τη θέση κοινής εστίας στην 
αγορά της πόλης. Η Δεούδη (Deoudi 1999, 14) σημειώνει ότι στο χώρο δεν εντοπίστηκαν 
προσφορές. 
57 Mazarakis Ainian 1999, 13-4. 
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Tο Αγαμεμνώνειο των Μυκηνών εντοπίστηκε στην αριστερή όχθη του 

χειμάρρου Φάος σε απόσταση ενός χλμ. από την ακρόπολη των Μυκηνών και 

πολύ κοντά στην μυκηναϊκή υψωμένη οδό. Υαίνεται ότι αρχίζει να υφίσταται 

τον 8ο αι. π.Φ. σύμφωνα με τα όστρακα αγγείων που βρέθηκαν εκεί και οι 

προσφορές συνεχίζονται έως τους ελληνιστικούς χρόνους οπότε και 

δημιουργήθηκαν νέες αρχιτεκτονικές δομές. Η ταύτιση της λατρευόμενης 

μορφής με τον ομηρικό βασιλιά έγινε με βάση όστρακα που φέρουν το όνομά 

του ενώ στα αρχαϊκά χρόνια δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική.58 Ο χώρος δεν 

σχετίζεται με τάφο, ανάμεσα στις προσφορές υπάρχουν και ειδώλια 

καθήμενων γυναικείων μορφών και ο Hägg τονίζει την παρουσία τους 

λέγοντας ότι βάσει αυτών δεν θα γινόταν προφανώς ορθή ταύτιση της 

λατρείας. Θεωρεί ότι το σύνολο των ευρημάτων από το ιερό είναι πιο κοντά 

στην ηρωική λατρεία καθώς περιλαμβάνει συμπόσιο (έχει βρεθεί λάκκος 

ψησίματος με υπολείμματα καμένων οστών και καμένα σκεύη), ενώ ο 

στεγασμένος χώρος που υπάρχει θα ήταν αποθηκευτικός για τα 

παραφερνάλια της λατρείας.59 Η Ekroth σημειώνει την ομοιότητα των 

περιεχομένων του λάκκου αυτού και των λάκκων της Ερέτριας και προτείνει η 

χρήση τους να ήταν συνδυασμός δύο λειτουργιών: της τέλεσης των θυσιών και 

της απόρριψης των υπολειμμάτων των θυσιών και των γευμάτων.60  

Για τον Boeringer, η εξέταση των ευρημάτων δείχνει ότι η λατρεία 

διαφέρει στο Θορικό, στο Μενίδι και στην «ιερή οικία» της Ελευσίνας. το 

Μενίδι διακρίνεται μια αριστοκρατική ομάδα, στον Θορικό φαίνεται ότι η 

ομάδα είναι ευρύτερη, ενώ στην Ελευσίνα η λατρεία είναι συνυφασμένη με 

την ταφή.61 Οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, κυρίως η βουλή των 500, 

έδωσαν στους δήμους πολιτική υπόσταση ενώ πριν από αυτές είχαν μόνο 

τοπογραφική σημασία.62 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Δήμοι να έχουν πλέον 

                                                 
58

 Βλ. σχετικά Cook 1953. 
59

 Hägg 1987, 96-8. 
60

 Ekroth 1998, 124. Βλ. και Antonaccio 1994, 393 και 399, η οποία επίσης τονίζει τη θέση του 
ιερού μακριά από τάφους και σημειώνει ότι η ταύτιση του λατρευόμενου ήρωα έχει 
αμφισβητηθεί καθώς τα ενεπίγραφα όστρακα χρονολογούνται τον 4ο αι. π.Φ. και το ιερό 
καταστρέφεται στις αρχές του 5ου αι. π.Φ. 
61 .π. 103. 
62 .π. 121. 
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τον έλεγχο των εορτών και των λατρειών, όπως έχει σημειώσει ο Whitehead.63 

Καταλήγει ότι, μολονότι η ηρωολατρεία σε μυκηναϊκούς τάφους είναι μια 

καλή ένδειξη για την πολιτική εξέλιξη των εξεταζόμενων περιοχών, όμως 

μόνο δύο από αυτές τις λατρείες (του Θορικού και της Σίρυνθας) συνιστούν 

ένδειξη μιας διαμορφωμένης πόλης.64 

Η «ιερή οικία» της Ελευσίνας βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ του 

εμπορικού δρόμου προς την ακρόπολη και το Σελεστήριο. Σα ευρήματα 

χρονολογούνται από την ΤΓ και την αρχαϊκή εποχή και τα τρία πρωιμότερα 

κτίσματα είναι ένα μέγαρο, μια ταφή με μικρό τύμβο και η «ιερή οικία». Σο 

μέγαρο, που χρονολογήθηκε από τον Σραυλό στη Γ εποχή, είναι παλαιότερο 

της οικίας. Μπροστά από την είσοδό του, στα νοτιοδυτικά, εντοπίστηκε 

τύμβος (Δ 3μ.) εντός του οποίου σκελετός 30χρονου άνδρα με το κεφάλι προς 

τα βορειοανατολικά που καλυπτόταν από πλάκες αλλά δεν υπήρχε λάκκος. 

Ανάμεσα στο Μέγαρο και τον τύμβο και στα νότια του τύμβου εντοπίστηκαν 

τα υπολείμματα πολλών προσφορών σε επάλληλα στρώματα. Ανάμεσά τους 

αχρονολόγητα αγγεία, στάχτες, οστά ζώων και όστρεα. Ο Μαζαράκης Αινιάν 

θεωρεί ότι το μέγαρο ανήκε στον άνθρωπο που μετά το θάνατό του ετάφη εκεί 

και έπειτα αχρηστεύτηκε. Η πρωιμότερη φάση της «ιερής οικίας» 

χρονολογείται βάση της κεραμικής στον ύστερο 8ο ή τον πρώιμο 7ο αι. π.Φ. 

Υαίνεται ότι έχει τέσσερα δωμάτια το ένα δίπλα στο άλλο. Σο μεγαλύτερο, το 

δωμάτιο Ι (4,80Φ4μ.), έχει στο μέσον μια σχιστολιθική βάση, στη βόρεια γωνία 

μια σχιστολιθική κιβωτιόσχημη τράπεζα και στην ανατολική γωνία ένα μικρό 

θρανίο. το δωμάτιο ΙΙ υπάρχει κτιστή γούρνα με αγωγό που ερμηνεύθηκε ως 

βόθρος. Η κεραμική που εντοπίστηκε εντός της οικίας χρονολογήθηκε από 

τον ύστερο 8ο έως τον ύστερο 7ο αι. π.Φ. από τον Σραυλό. Η οικία 

καταστρέφεται στα τέλη του 7ου αι. π.Φ. και η λατρεία ξεκινά μετά την 

καταστροφή της. Πάνω από τον τύμβο υπάρχει μια μικρή κατασκευή που ο 

                                                 
63 Οι εταιρείες του 5ου αι. π.Φ. στην Αθήνα διαφέρουν από αυτές της αρχαϊκής εποχής και δεν 
γνωρίζουμε εάν ασκούσαν κάποια ιδιωτική λατρεία. χετικά με τα γένη ιερέων της κλασικής 
εποχής δεν γνωρίζουμε κάποια αποκλειστική λατρεία, ξέρουμε μόνον ότι είχαν ρόλο στις 
προσφορές και τις εορτές. Οι Ευμολπίδες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα 
τέτοιου γένους. Boehringer 2001, 124-5. 
64 Boehringer 2001, 375. 
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Σραυλός ονομάζει μικρό ναό (5Φ4μ.) με είσοδο στα βορειοανατολικά και 

χρονολογείται στον πρώιμο 6ο αι. π.Φ. (ή στα μέσα του 7ου) και καταστρέφεται 

στα τέλη του 6ου αι. π.Φ. Εντός του βρέθηκε βωμός και ευρήματα συνήθη για 

ναούς του 6ου αι. π.Φ., δηλαδή μελανόμορφα όστρακα και πήλινα γυναικεία 

ειδώλια, που βρίσκονται σε αρχαϊκά Σελεστήρια. τους ΤΑ χρόνους ο χώρος 

αποκτά περίβολο με είσοδο στα νοτιοανατολικά, ενώ στην επόμενη περίοδο 

έναν ακόμη βωμό που βρίσκεται στο χώρο της εισόδου του μικρού ναού. Με 

τον τοίχο της εποχής του Λυκούργου ο χώρος αποκτά πρόσβαση απευθείας 

από τα Β και το χαρακτήρα ιερού ήρωος.65 

Ο Polignac συζητά το φαινόμενο της απόθεσης προσφορών σε 

μυκηναϊκούς τάφους και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πιο σημαντική 

διάκριση είναι αυτή της πρόσκαιρης απόδοσης προσφορών και τιμών σε έναν 

τάφο, πιθανόν άγνωστου κατόχου, σε αντίθεση με την εγκαθίδρυση λατρείας 

συγκεκριμένου προσώπου.66  

Για τον Bowden η επιλογή των πόλεων για λατρεία σε συγκεκριμένους 

τάφους άγνωστων ηρώων δηλώνει ότι δεν υπάρχει επιδίωξη για συσχετισμό 

του ήρωα με κάποια συγκεκριμένη οικογένεια.67 Για τον Morris το 

ενδιαφέρον της Ετ δεν αφορά γενικά στον πολιτισμό των Μυκηναίων αλλά 

συγκεκριμένα στους τάφους τους που περιέχουν τα σκελετικά τους 

κατάλοιπα.68 

Η Antonaccio παρατηρεί ότι οι προσφορές αυτές είναι κυρίως 

κεραμική καθημερινής χρήσης με ελάχιστες εξαιρέσεις και έρχεται σε αντίθεση 

με τις προσφορές που απαντούν σε ιερά της ίδιας περιόδου, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι η λατρεία στους τάφους αυτούς δεν ήταν «πρώτης γραμμής». 

Η επαναχρησιμοποίηση των τάφων για νέες ταφές δηλώνει οικειότητα και 

την πίστη ότι ο αρχικός κάτοχος του τάφου ήταν σημαντικός και ισχυρός. Η 

                                                 
65 Boehringer 2001, 60-3. 
66 Polignac 2000, 193-6. 
67 Bowden 1993, 51. 
68 Morris 1988, 751. 
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οικειότητα αυτή ποικίλει ανάλογα με την περιοχή, τον αριθμό των θέσεων της 

ΕτΦ αλλά και με τις ανασκαφές και τις δημοσιεύσεις τους.69 

Η Δεούδη πιστεύει ότι οι προσφορές στους μυκηναϊκούς τάφους 

ξεκινούν το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Φ. όχι ως λατρεία των προγόνων 

αλλά ως αναγνώριση των τάφων ως «συμβόλων του παρελθόντος».70  

χετικά με τις λατρείες των γεωμετρικών χρόνων σε μυκηναϊκούς 

τάφους της Αττικής (Θορικού, Μενιδίου, ουνίου)71 ο Polignac προτείνει την 

ερμηνεία της προσπάθειας των αριστοκρατών να εκφραστούν τελετουργικά 

και να ορίσουν την εξουσία τους στο συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον 

που βρίσκονταν και όχι, όπως συνέβαινε αλλού, στα περιφερειακά ή 

πανελλήνιας εμβέλειας ιερά. Η ιδιαιτερότητα αυτή οφείλεται σύμφωνα με την 

άποψή του, και στην αντίληψη αυτοχθονίας των Αθηναίων.72  

Ο Whitley συμφωνεί με την άποψη του Snodgrass, ότι οι λατρείες σε 

πολλές περιπτώσεις απευθύνονται σε ανώνυμους ήρωες αλλά τον 

προβληματίζει η προσέγγιση και οι ερμηνείες των Bérard, Snodgrass και 

Polignac που πιστεύουν ότι το φαινόμενο εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο 

της δημιουργίας της πόλης και σχετίζεται και με επανακατοίκηση περιοχών 

και την απόπειρα των νέων πληθυσμών να δημιουργήσουν δεσμούς με το 

παρελθόν, όπως πιστεύει ο Snodgrass για τη Μεσσηνία.73 Ο ίδιος επιχειρεί μια 

                                                 
69 Antonaccio 1995, 139-143. 
70 Deoudi 1999, 15. 
71 Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, προσφορές έχουν εντοπιστεί και στον δρόμο του 
μυκηναϊκού θαλαμοειδούς τάφου Δ στην Αλυκή Γλυφάδας (Παπαδημητρίου 1955, 96-7), 
όπου πέντε μέτρα από την είσοδο εντοπίστηκε μια πλάκα (0,43Φ0,50μ.) που καλυπτόταν από 
χώματα πυράς και κοντά σε αυτήν όστρακα ΤΓ ΙΙ πυξίδας. Σα ευρήματα θεωρήθηκε ότι 
αποδεικνύουν λατρεία ήρωα, ωστόσο, ο Boehringer (2001, 59) σημειώνει ότι τα στοιχεία είναι 
ανεπαρκή για να στηρίξουν την ερμηνεία ενώ η Antonaccio (1995, 118) θεωρεί ότι πιθανότατα 
πρόκειται για μία εφάπαξ απόθεση. 
72 de Polignac 2000, 199-200. 
73 Whitley 1988, 175. Παρόμοιες επιφυλάξεις εκφράζει και ο Albinus 2000, 60. τη Μεσσηνία, 
ιδιαίτερα στην περιοχή της Πύλου, έχουν εντοπιστεί αρκετοί ΤΕ τάφοι με υστερότερες 
προσφορές· στα Βολιμίδια, στους πρόποδες του Αιγαλέου όρους βορειοανατολικά της 
κωμόπολης Φώρα, έχει εντοπιστεί νεκροταφείο με τάφους σε συστάδες που είναι γνωστές με 
τα ονόματα Αγγελόπουλος, Κεφαλόβρυσος, Βοριά και Μαστοράκι, Μαρινάτος 1952, 486-7. 
Μαρινάτος 1953, 239-45. Μαρινάτος 1964, 85-6. Boeringer 2001, 249-58. Οι τάφοι 
χρονολογούνται από το 1550 έως το τέλος της ΤΕ ΙΙΙ και οι προσφορές ξεκινούν τον 7ο αι. 
π.Φ., διακόπτονται εξαιτίας της υποδούλωσης των Πυλίων από τους Λάκωνες και αρχίζουν 
και πάλι στους ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους, Παντελίδου 1970, 130-2. το 
Ακούρθι στη θέση Βασιλικό εντοπίστηκε θολωτός τάφος της ΤΕ ΙΙ εντός του οποίου βρέθηκε 
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προσέγγιση που ξεπερνά τη γενική γεωγραφική επισκόπηση του ελληνικού 

χώρου και εστιάζει στα κατά τόπους ευρήματα και τη σημασία τους. 

Διαπιστώνει ότι στην Αττική τα ευρήματα απαντούν κυρίως στην ύπαιθρο και 

μάλιστα σε θέσεις που κατοικούνται ήδη και όχι σε νέες, γεγονός που 

αποκλείει την πιθανότητα να πρόκειται για νέους πληθυσμούς αγροτών (free 

peasants) που προσπαθούν να δημιουργήσουν δεσμούς. Αντίθετα, πιστεύει 

ότι σχετίζονται με την αντίδραση των πλούσιων παλαιών κοινωνιών που 

επιχειρούν να τονίσουν την αυτοχθονία τους τόσον έναντι των νέων 

πληθυσμών όσον και της ίδιας της Αθήνας. Σο ακριβώς αντίθετο φαίνεται να 

ισχύει για την Αργολίδα όπου στοιχεία λατρείας συγκεντρώνονται σε τάφους 

του Άργους, των Μυκηνών και της Πρόσυμνας, γεγονός που ερμηνεύεται από 

την ύπαρξη πολλών ισχυρών πόλεων στην Αργολίδα, οι οποίες και μάχονται 

μεταξύ τους στην αρχαϊκή περίοδο για την επικράτηση.74   

το Άργος, στη θέση Δειράς, ανάμεσα στη Λάρισα και την Άσπι 

εντοπίστηκε μυκηναϊκό νεκροταφείο θαλαμοειδών τάφων, το οποίο χωρίζεται 

σε τρία τμήματα, και σε όλα εντοπίστηκε μετα-μυκηναϊκό υλικό: στο Νότιο 

τμήμα στους τάφους 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8 εντοπίστηκαν γεωμετρικά όστρακα, σε 

ορισμένους και αρχαϊκά, είτε στο θάλαμο είτε στον δρόμο, ενώ στο θάλαμο 

του τάφου 2 και ΠρΚ θραύσμα φιαλιδίου. το Κεντρικό τμήμα υπάρχουν οι 

μόνοι τάφοι στους οποίους υπάρχουν ίχνη λατρείας. τον δρόμο του τάφου 

19 εντοπίστηκαν δύο ειδώλια καθήμενων θεοτήτων και ένα υπογεωμετρικό 

όστρακο. τον θάλαμο του τάφου 14 εντοπίστηκαν ΤΓ αγγεία τα οποία δεν 

συνόδευαν κάποια ταφή. τον τάφο 17 υπήρχε οπή στην οροφή του θαλάμου 

                                                                                                                                            
βάση ΠρΚ αγγείου, ενώ στη θέση Κοπανάκι θολωτός τάφος της ίδιας περιόδου είχε ευρήματα 
από την ΤΕ ΙΙ έως τους βυζαντινούς χρόνους, Antonaccio 1995, 84-6. Η πιο γνωστή 
περίπτωση, ωστόσο, είναι ο θολωτός τάφος της Βοϊδοκοιλιάς, του κολπίσκου που βρίσκεται 
βόρεια του κόλπου του Ναυαρίνου. Ο τάφος είχε χτιστεί εντός ΜΕ τύμβου που κάλυπτε 
πιθοταφές με περίβολο και κοντά του στα ελληνιστικά χρόνια χτίστηκε ένα «ευκτήριος 
οίκος», βλ. Κορρές 1985, 162. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι στην περιοχή του Κορυφασίου, όπως 
αποκαλούσαν οι παρτιάτες την Πύλο, είδε τον τάφο του Θρασυμήδη, γιου του Νέστορα, και 
οι μελετητές δεν αποκλείουν ο περιηγητής να ταύτισε λανθασμένα το ελληνιστικό κτίσμα με 
τάφο, χωρίς όμως να αποκλείουν την πιθανότητα η λατρεία στους κλασικούς και 
ελληνιστικούς χρόνους να απευθυνόταν πράγματι στον Θρασυμήδη, Κορρές 1985, 167-8. 
Μαρινάτος 1958, 184-5. Βλ. και Παπαδόπουλος και Κοντορλή-Παπαδοπούλου 2003, 142. 
Λατρεία στον τάφο και στον ΜΕ τύμβο αποδέχεται για τους υστεροκλασικούς και 
ελληνιστικούς χρόνους και ο Boeringer (2001, 243-6). Βλ. και Παντελίδου 1970, 130-2. 
74 Whitley 1988, 176-8. 
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και πάνω στο μυκηναϊκό στρώμα βρέθηκαν ΤΓ όστρακα. τους τάφους του 

Βόρειου τμήματος το υλικό είναι κυρίως αρχαϊκό ενώ σε μια περίπτωση 

(τάφος 35) υπάρχει υλικό και του 1ου αι. π.Φ. Σα ΤΓ ευρήματα στους τάφους 

του κεντρικού τμήματος δηλώνουν για τον Boeringer αναμφίβολα 

ηρωολατρεία. Ιδιαίτερα η κυκλική τράπεζα πάνω από το δρόμο του τάφου 19 

όπου βρέθηκαν τα ειδώλια αλλά και η κεραμεική που εντοπίστηκε σε 

προφυλαγμένο χώρο στους τάφους 14 και 17.75 

 Ο θολωτός τάφος στο δρόμο μεταξύ Ηραίου και Μυκηνών 

ανασκάφηκε από τον ταματάκη το 1878. Ήταν συλημένος και δίπλα στις 

τρεις ταφές που υπήρχαν πάνω στο δάπεδο του θαλάμου βρέθηκαν όστρακα 

κλασικών χρόνων, ενώ στον δρόμο πολλά κομμάτια λύχνων ελληνιστικών και 

ρωμαϊκών.76 τον λεγόμενο «τύμβο» του Σαφικού Κύκλου Α των Μυκηνών 

εντοπίστηκε από τον Schliemann όστρακο του 5ου αιώνα π.Φ. που φέρει την 

επιγραφή τοῦ ἥρωός εἰμ[ι ή τοῦ ἥρωος. ᾿Εμ--ἀνέθηκε (IG IV.495).77 Για την 

Δεούδη, η ανακάλυψη του οστράκου από τον Schliemann το 1876 και η 

ανασκαφή του τάφου του Μενιδίου λίγο αργότερα υπήρξε η αρχή για τη 

συζήτηση της ηρωολατρείας στους μυκηναϊκούς τάφους.78 Ο Κεραμόπουλλος 

θεωρεί ότι το όστρακο μαρτυρεί λατρεία προς άγνωστο ήρωα που ίσως 

συνιστά συνέχεια ανάλογης -αλλά με διαφορές- μυκηναϊκής συνήθειας. 

ημειώνει επί πλέον, ότι για την οριοθέτηση του ηρωικού τεμένους κτίζεται ο 

κυκλικός περίβολος και το πυλώδες άνοιγμα προς τα βόρεια.79 Ο Coldstream 

σχολιάζει ότι πρόκειται για το μοναδικό ενεπίγραφο αντικείμενο ανάμεσα 

στα υστερότερα αφιερώματα που βρέθηκε ποτέ σε Μυκηναϊκό τάφο. Σονίζει 

τον απρόσωπο χαρακτήρα των προσφορών στους τάφους καθώς δεν 

                                                 
75 Boehringer 2001, 132-140 πίν. 3, 4. Βλ. επίσης Antonaccio 1995, 18-22 και Deoudi 1999, 96-7. 
76

 Boehringer 2001, 160. 
77

 Βλ. και Furtwängler 1896, 9-10, ο οποίος με αφορμή τη μελέτη αγάλματος της «Αθηνάς» στο 
Μουσείο του Μονάχου διατυπώνει τη θεωρία ότι θα μπορούσε να ανιχνευτεί λατρεία στο 
τάφο «του ήρωος» γύρω στο 600 π.Φ. Βλ. και Nilsson 1993, 42. 
78

 Βλ. Deoudi 1999, 5 κ.εξ. όπου κάνει μια συνοπτική αναφορά σε όλες τις περιπτώσεις τάφων 
με υστερότερες αποθέσεις αλλά και σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις απόδοσης τάφων ή άλλων 
κτισμάτων σε ηρωική λατρεία. 
79

 Κεραμόπουλλος 1918, 57-8. 
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αναφέρεται κανένα όνομα, με εξαίρεση το συγκεκριμένο όστρακο.80 Ακόμη 

και στην περίπτωση που το όστρακο προέρχεται από τα ανώτερα στρώματα 

της ακρόπολης, ο Nilsson θεωρεί ότι ενισχύει την ύπαρξη ηρωολατρείας 

μολονότι αυτό δεν συνιστά απόδειξη.81 Και για τον Θέμελη η ύπαρξη 

περιβόλου στους Σαφικούς Κύκλους των Μυκηνών δηλώνει την ιερότητα του 

χώρου και οριοθετεί το «τέμενος» των νεκρών, ωστόσο πιστεύει ότι η λατρεία 

τελούνταν όχι για τους νεκρούς αλλά για τη χθόνια θεότητα, όπως και στον 

τύμβο των Παπουλίων.82 Η άποψη αυτή του Θέμελη είναι πολύ κοντά στην 

ομηρική αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο νεκρός δεν λατρεύεται διότι δεν 

έχει καμία δύναμη. 

Με αφορμή την άποψη του Polignac ότι οι πόλεις ιδρύουν ιερά στα 

όρια της επικράτειάς τους με σαφή πολιτική και εδαφική σημασία, ο Whitley 

διατυπώνει την θεωρία ότι οι προσφορές στους μυκηναϊκούς τάφους έχουν 

ακριβώς τον ίδιο ρόλο για τις πόλεις της Αργολίδας και πιθανότατα 

ενθαρρύνονταν από την ίδια την πόλη.83 

 

Ο τάφος του «Ήρωα» 

Ο Rohde πιστεύει ότι, παρά την όποια επίδραση του έπους και της 

ερμηνείας του στο θέμα της ηρωολατρείας, η λατρεία αυτή στην 

πραγματικότητα ξεπηδά μέσα από αρχαία προ-ομηρική πίστη.84 Η τοποθεσία 

του τάφου είναι το κέντρο της λατρείας, και η επιλογή της είναι σημαντική: 

στην αγορά, στο ιερό, στα τείχη της πόλης ή στα όρια της επικράτειάς της. Η 

κατοχή των λειψάνων του ήρωα, συχνά μετά την προφητεία ενός μαντείου85, 

ή ακόμη και η ύπαρξη κενοταφίου, καθιστά τον ήρωα «δεσμώτη» και 

προστάτη της πόλης.86  

                                                 
80

 Coldstream 1976, 10 και Coldstream 1997, 457.  
81

 Nilsson 1971, 610. 
82

 Θέμελης 1975, 258. 
83 Whitley 1988, 178-81. 
84 Rohde 1998, 124. 
85 ύμφωνα με τον Rohde (1998, 136) το μαντείο των Δελφών καλλιεργούσε τη δεισιδαιμονία 
με τις επιταγές του υπέρ της προσφοράς λατρείας, θυσιών, εξευμενισμού των ηρώων ή ακόμη 
και με τη συνεχή δημιουργία ηρώων, γιατί με τον τρόπο αυτό διατηρούσε τη δυνατότητα να 
καθοδηγεί τις πόλεις και αύξανε το κύρος του. 
86 Rohde 1998, 125. 
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Και για τον Nilsson βασικό χαρακτηριστικό λατρείας ενός ήρωα είναι 

ο δεσμός με τον τάφο του, γεγονός που εξηγεί και την επίδειξη τάφων σε 

διαφορετικές περιοχές για ορισμένους από αυτούς. Επί πλέον η αναζήτηση 

των οστών του ήρωα της πόλης και ο επαναπατρισμός τους υπογραμμίζει 

αυτή την αντίληψη.87 

Η McCauley αναφέρεται στη μεταφορά των οστών του Ορέστη από την 

Σεγέα στη πάρτη και του Θησέα από τη κύρο στην Αθήνα.88 ύμφωνα με 

τη μαρτυρία του Ηροδότου (1.67-8) οι παρτιάτες πήραν χρησμό από τους 

Δελφούς να μεταφέρουν τα οστά του Ορέστη στην πόλη τους ώστε να 

νικήσουν στον πόλεμο με τους Σεγεάτες. Σα υπερμεγέθη οστά του νεκρού 

τελικά βρέθηκαν και θάφτηκαν στην αγορά της πάρτης. Σα όπλα εντός του 

τάφου, σύμφωνα με την πηγή, ήταν χάλκινα και η McCauley κάνει το σχόλιο 

ότι πιθανότατα εντοπίστηκαν σε θολωτό τάφο της ΕτΦ.89 Ο Παυσανίας (Ι.17,6) 

αναφέρει ότι οι Αθηναίοι έκτισαν σηκό εντός του τεμένους του Θησέα90, το 

οποίο βρίσκεται κοντά στο γυμνάσιο, μετά την καταστροφή της κύρου από 

τον Κίμωνα και την μεταφορά των οστών του ήρωα στην Αθήνα. 

Ο Todd υποστηρίζει ότι οι παρτιάτες με αυτόν τον τρόπο διεκδικούν 

ως πρόγονό τους τον Ορέστη που είναι και διάδοχος του Αγαμέμνονα, 

δικαιολογώντας τις εδαφικές διεκδικήσεις τους στην Πελοπόννησο.91 Σο ίδιο 

φαίνεται να ισχύει και για την περίπτωση της Αθήνας, καθώς τα οστά του 

Θησέα βρήκε ο Κίμων στο νησί της κύρου την οποία είχε κατακτήσει, όπως 

μας πληροφορεί ο Πλούταρχος, και υπακούοντας σε παλαιότερο χρησμό των 

Δελφών τα έφερε στην Αθήνα και τα τοποθέτησε σε ιερό στο κέντρο της 

πόλης.92  

                                                 
87 Nilsson 1993, 248-9. 
88 McCauley 1999. Υαίνεται ότι το γεγονός συνέβη γύρω στο 560 π.Φ. όταν βασιλείς ήταν ο 
Αναξαρίδης και ο Αρίστων, βλ. Boedeker 1998, 165. 
89 McCauley 1999, 87. Βλ. και Huxley 1979 ο οποίος θεωρεί ότι τα οστά ανήκαν σε κάποιο ζώο 
της Πλειστοκαίνου και ετάφησαν ως ανθρώπινα στα τέλη του 8ου αι. π.Φ. στο Ορεσθάσιον 
όπου δύο αιώνες αργότερα εντοπίστηκαν. 
90 Για το τέμενος του Θησέα ο Παπαχατζής (1992, 262, σημ. 1) λέει ότι «πρέπει να βρισκόταν 
στις βόρειες υπώρειες της ακρόπολης, ανατολικά του ελευσινίου και κοντά στο γυμνάσιο του 
Πτολεμαίου», και ότι υπήρχε πολύ πριν την ίδρυση του σηκού το 469 π.Φ. 
91 Todd 2005, 37-8. 
92 Polignac 2000, 196. McCauley 1999, 87 κ.εξ. 
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την περίπτωση μάλιστα της Αθήνας φαίνεται ότι η κίνηση του 

Κίμωνα έρχεται ως επιστέγασμα της αλλαγής της εικόνας του τελευταίου 

βασιλιά των Αθηνών και της αντι-τυραννικής ιδεολογίας που ξεκίνησε από 

τον Κλεισθένη.93 Ο Bowden βλέπει στη συνήθεια της μεταφοράς των οστών 

μια ακόμη ένδειξη του συσχετισμού ήρωα και πολέμου και την αντίληψη των 

αρχαίων ότι οι ήρωες αυτοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έκβαση μιας 

μάχης.94 Επί πλέον, η αύξηση των φυλών από τέσσερις σε δέκα από τον 

Κλεισθένη υποδηλώνει το ίδιο καθώς η αθηναϊκή φυλή γίνεται η βασική 

στρατιωτική μονάδα. Ο Garland θεωρεί ότι οι ιστορίες με τη μεταφορά των 

οστών του Ορέστη από την Σεγέα στη πάρτη και η εμφάνιση του 

φαντάσματος του Θησέα στον Μαραθώνα συνιστούν απόδειξη για τη 

σημασία του λειψάνου του ήρωα στη λατρεία.95 

Η McCauley τονίζει τα πολιτικά κέρδη που προέκυψαν από τη 

μεταφορά των οστών του Ορέστη για τους παρτιάτες και του Θησέα για τους 

Αθηναίους. την πρώτη περίπτωση, θεωρεί ότι, μολονότι η πάρτη δεν 

κατόρθωσε να κατακτήσει την Σεγέα, οι Σεγεάτες συμβιβάστηκαν με την 

υπεροχή της πάρτης. Οι παρτιάτες προσπαθούν ήδη από τον 8ο αι. π.Φ. με 

την ίδρυση του ιερού του Μενελάου και της Ελένης στη Θεράπνη να 

συσχετίσουν τις ρίζες τους με τους ήρωες του έπους. Η αρπαγή των οστών του 

Ορέστη με την εντολή του μαντείου των Δελφών νομιμοποιεί την κυριαρχία 

της πάρτης πάνω στους πραγματικούς απογόνους των προ-Δωρικών 

φύλων.96 τη δεύτερη περίπτωση, πιστεύει ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα 

του Θησέα, όπως διαπιστώνεται από τα τέλη του 6ου αι. π.Φ. και εξής, σε 

συνδυασμό με την σύνδεση του ήρωα με την οικογένεια του Κίμωνα, 

συνιστούν την απόδειξη για το κίνητρο του τελευταίου. Ο Κίμων στήριξε την 

πολιτική του άνοδο στην δημοτικότητα που απέσπασε λόγω της εύρεσης των 

οστών του ήρωα.97 Η McCaley καταλήγει ότι “…the bones are important 

because they are the only physical, tangible proof possible of the hero‟s 

                                                 
93 Polignac 2000, 208. 
94 Bowden 1993, 55-6. 
95 Garland 2005, 136-7. 
96 McCauley 1999, 88-90. 
97 .π. 90-1. 
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presence”, απορρίπτοντας την άποψη ότι συνιστούσαν στοιχεία λατρείας 

όπως τα λείψανα των αγίων.98 Η «παρουσία» του ήρωα με τον τρόπο αυτό 

σχετίζεται και με εδαφικές διεκδικήσεις και η McCauley αναφέρεται σε 13 

περιπτώσεις μεταφοράς οστών από τις οποίες οι 9 αποδεικνύουν το 

συσχετισμό.99 

Ο Parke αναφερόμενος στα Θησεῖα, ετήσια εορτή των Αθηνών στις 8 

του Πυανεψιώνος που καθιερώθηκε το 475 π.Φ., ισχυρίζεται ότι η εύρεση των 

οστών του Θησέα από τον Κίμωνα στη κύρο και ο συνδεδεμένος με αυτή 

χρησμός του μαντείου, ήταν απλά μια δικαιολογία για την επίθεση στο 

νησί.100 Με τον ορισμό ιερού χώρου λατρείας και κτισμάτων κοντά στην 

Αγορά, η πόλη τελεί μεγάλη ετήσια εορτή προς τιμήν του Θησέα, που 

περιλαμβάνει θυσίες, πομπή και αγώνες.101 

Η Boedeker διαφωνεί με τις απόψεις περί εσκεμμένης «προπαγάνδας» 

ιδιαίτερα από την πλευρά της «θρησκόληπτης» πάρτης, αλλά και με όσους 

θεωρούν ότι στόχος ήταν η οικειοποίηση του προ-Δωρικού παρελθόντος. 

Βρίσκει αντίθετα ότι η ύπαρξη ιερών στον Μενέλαο και την Ελένη, στον 

Αγαμέμνονα και την Κασσάνδρα αλλά και η λατρεία των Διοσκούρων 

μαρτυρούν το ενδιαφέρον των παρτιατών για το «αχαιακό» τους 

παρελθόν.102 Έτσι, οι απόγονοι των Πελοπιδών, ανάμεσά τους και ο Ορέστης, 

έχουν θέση στη πάρτη χωρίς όμως η μεταφορά των οστών του στη πάρτη 

να συνιστά αξιόλογο επιχείρημα ηγεμονίας στους μη παρτιάτες.103 Η 

                                                 
98 McCauley 1999, 94. 
99 .π. 96 κ.εξ. 
100 ύμφωνα με την άποψή του, στον χώρο όπου τοποθετήθηκαν τα οστά πιθανότατα 
τελούνταν από την οικογένεια των Υυταλιδών κάποια λατρεία του ήρωα, Parke 2000, 114-5. 
Αναφέρει, επίσης, ότι στην Αθήνα εορτάζονταν τα υνοίκια κατά το μήνα Εκατομβαιώνα που 
αρχικά τουλάχιστον φαίνεται ότι συνδέονταν με τον μύθο της συνένωσης των οικισμών της 
Αττικής που αποδιδόταν στον Θησέα, βλ. Parke 2000, 36. Ο Pritchett (1985, 109) σημειώνει ότι 

σύμφωνα με τον Πλούταρχο στις 8 του Πυανεψυώνα εορτάζονταν τα Θησεῖα, γιορτή 
στρατιωτική που πιθανότατα θεσμοθετήθηκε μετά τη μεταφορά των οστών του Θησέα στην 
Αθήνα από τον Κίμωνα το 475 π.Φ. 
101 Parke 2000, 115-6. Ο Nock (1944, 144-5) σημειώνει ότι τα δέρματα των θυσιαζόμενων ζώων 
πωλούνταν, γεγονός που αποκλείει την πιθανότητα ολοκαυτώματος. 
102 Boedeker 1998, 166 κ.εξ. 
103 “Possession of Orestes might give the Spartans the power to defeat Tegea, but there is no 
reason to think it would have given them a right to hegemony in the eyes of non-Spartans”, 
Boedeker 1998, 167. 
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Boedeker καταλήγει ότι η ιδιότητα του Ορέστη ως βασιλιά και τα έθιμα 

σχετικά με την ταφή των βασιλέων που ακολουθούν οι παρτιάτες για αιώνες 

αργότερα είναι ο λόγος της μεταφοράς των οστών.104 Θεωρεί σημαντικό το 

γεγονός ότι ο ήρωας δεν έχει απογόνους στη πάρτη και έτσι ανήκει σε όλη 

την πόλη συνδέοντάς την με το δικό του παρελθόν και αμβλύνοντας τις έριδες 

που θα προέκυπταν από τις λατρείες των προγόνων κάθε οικογένειας.105  

Για τον Malkin η μεταφορά των οστών του Ρήσου στην Αμφίπολη, 

αποικία της Αθήνας, ερμηνεύεται όπως και οι περιπτώσεις του Ορέστη και του 

Θησέα δηλαδή ως απόπειρα οικειοποίησης της δύναμης και της προστασίας 

του ήρωα.106 Η Παυλοπούλου σημειώνει ότι η τραγωδία του Ευριπίδη Ρήσος 

χρησιμοποιώντας τον ομηρικό μύθο «δικαίωνε ηθικά» την παρουσία των 

Αθηναίων στην περιοχή των εκβολών του τρυμόνα όπως και ο χρησμός του 

μαντείου των Δελφών που ζητούσε τη μεταφορά των οστών του Ρήσου.107 

Κατά πόσον είναι επηρεασμένες παρόμοιες παραδόσεις δεν μπορούμε 

να γνωρίζουμε. Ωστόσο, οι πηγές αναφέρονται συχνά σε μεταφορές οστών 

προσώπων πίσω στην πατρίδα, όπως για παράδειγμα του Νίσου, βασιλιά των 

Μεγάρων που σκοτώθηκε από τον Μίνωα και τα οστά του μεταφέρθηκαν 

στην Αθήνα. Ο Παυσανίας (Ι.19,4) αναφέρει ότι ο τάφος του βρισκόταν πίσω 

από το Λύκειο. 

 

Θυσίες και προσφορές στον ήρωα 

Ο Παυσανίας χρησιμοποιεί τη λέξη τιμή, τις περισσότερες φορές, όταν 

αναφέρεται στις προσφορές σε ήρωες και είναι ο πρώτος που χρησιμοποιεί τη 

λέξη ἐναγίζειν σε σχέση με ήρωες, ενώ άλλες πηγές πρωιμότερες και 

                                                 
104 Boedeker 1998, 168-170. χετικά με την ύπαρξη ή όχι λατρείας αυτών των βασιλέων δεν 
παίρνει θέση αφού οι πηγές σιωπούν. 
105 Η Boedeker (1998, 170) τονίζει ότι το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση της 
μεταφοράς των οστών του Θησέα στην Αθήνα από τον Κίμωνα: εδώ ο Κίμων χρησιμοποιεί 
προς ίδιον όφελος τη φήμη του ήρωα για να γίνει αγαπητός στον δήμο. 
106 Malkin 1987, 82-3. 
107 Παυλοπούλου 1997, 163-5: «Η προσπάθεια ωστόσο να αναπαραστήσουμε αυτήν την 
αρχική πίστη στηριγμένοι στο συμβολικό σύστημα του μύθου είναι σε μεγάλο βαθμό 
επισφαλής, γιατί ο συμβολικός μηχανισμός της λατρείας ή του μύθου χαλαρώνει τους 
περιορισμούς της λογικής, αφού ακριβώς επεξεργάζεται και ενσωματώνει στη μνήμη ό,τι δεν 
υποτάχτηκε στη λογική μας.» 
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υστερότερες χρησιμοποιούν τον όρο για ταφική τελετουργία που δεν 

σχετίζεται με ήρωες.108 ε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, χρησιμοποιεί για 

ήρωες το θύειν που προορίζεται κατεξοχήν για τους θεούς. ε 19 περιπτώσεις 

που ο περιηγητής αναφέρεται σε λατρεία σχετιζόμενη με τάφο 

χρησιμοποιείται το ρήμα ἐναγίζειν.109 ταν όμως αναφέρεται σε ήρωες με το 

ρήμα θύειν τότε χρησιμοποιεί τις λέξεις ἱερόν, τέμενος, ναός, ἄλσος, ἡρῶον, κενόν 

ἡρίον και ο χώρος της ταφής, εάν υπάρχει, δε φαίνεται να έχει σημασία.  

Σο ρήμα ἐναγίζειν έχει λοιπόν άμεση σχέση με τον θάνατο και τον τάφο 

αλλά ακόμη και με το μίασμα και τον βίαιο θάνατο, ενώ διαφοροποιεί τη 

θεϊκή από την ηρωική λατρεία.110 Επί πλέον, χρησιμοποιείται από τον 

Παυσανία για ηρωολατρείες που μπορεί να συνεχίζονται στις μέρες του, 

ωστόσο σίγουρα είναι πολύ παλαιές. τις περιπτώσεις αυτές δεν 

περιλαμβάνεται δείπνο μετά τη θυσία.111 

Ο όρος αἰμακουρία θεωρείται ότι αναφέρεται σε προσφορά αίματος και 

απαντά μόνο στον Πίνδαρο αναφορικά με τη λατρεία του Πέλοπα στην 

Ολυμπία, στον Πλούταρχο και σε λεξικά της ύστερης αρχαιότητας. την 

περίπτωση του Πέλοπα, η πόση του αίματος αντί οίνου συμβαίνει στο πλαίσιο 

της θεοξενίας όπου ο ήρωας είναι προσκεκλημένος. Η Ekroth πιστεύει ότι μέσα 

από την ωδή του Πινδάρου εξάγεται το συμπέρασμα ότι στον βωμό του 

Πέλοπα τελούνταν θυσίες και οι πιστοί έτρωγαν στη συνέχεια το ζώο.112  

την επιγραφή 1032 της Θάσου οι πεσόντες αναφέρονται ως ἀγαθοί. 

Για την Ekroth ισχύει ό,τι και στην περίπτωση της λατρείας του Βρασίδα στην 

Αμφίπολη, εφόσον και εδώ χρησιμοποιείται ο όρος ἐντέμνηι. Η παρουσία των 

συγγενών των νεκρών είναι για αυτήν δηλωτική του συμποσίου και επί πλέον 

προσθέτει ότι η οικονομική αποζημίωση που αναφέρεται στο κείμενο είναι 

                                                 
108 Ekroth 1999, 146-8. 
109 Σάφος (10), μνῆμα (13), πολυάνδριον (1), χώμα γῆς (1), Ekroth 1999, 148.  
110 .π. 148-51.  
111 .π. 157. 
112 Ekroth 2000, 265-6. 
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ίδια με αυτή που λαμβάνουν οι τιμοχόοι στους οποίους ξέρουμε ότι δινόταν 

φαγητό.113 

Για την Ekroth το κύριο τελετουργικό είναι η θυσία που κατέληγε 

πάντοτε με το φάγωμα του ζώου από τους πιστούς και οι όροι αἰμακουρία, 

ἐντέμνειν, σφαγή, βουκτόνοι, πρότομα και φοναῖσι βουθύτοις πιθανότατα 

δηλώνουν το ίδιο είδος τελετουργικού, δηλαδή την προσφορά αίματος.114 

υμπεραίνει ότι οι ήρωες που δέχονται προσφορές αίματος σκοτώθηκαν σε 

πόλεμο ή ως επακόλουθό του: ο Βρασίδας, οι πεσόντες της επιγραφής της 

Θάσου, οι Τακινθίδες πέθαναν για να σώσουν την πόλη και η επίκλησή τους 

γινόταν τις παραμονές των μαχών, όπως και ο Ερεχθέας σκοτώθηκε από τον 

Ποσειδώνα στο τέλος ενός πολέμου και οι θυσίες προς τιμήν του 

περιγράφονται ως φοναί, με έναν όρο δηλαδή που χρησιμοποιείται για την 

αιματοχυσία στη μάχη.115 

Η Δεούδη σημειώνει ότι η πολύ σημαντική παρουσία του νερού στις 

προσφορές προς τους ήρωες αναδεικνύεται από το χωρίο του Πλουτάρχου 

που αναφέρεται στις προσφορές προς τους πεσόντες της μάχης του 

Μαραθώνα. Διάφορες χρήσεις του νερού στις τελετουργίες, όπως το πλύσιμο 

των χεριών, της ταφικής στήλης ή του θυσιαζόμενου ζώου γνωρίζουμε ότι 

γίνονταν χωρίς να μπορούν να αποδειχθούν αρχαιολογικά, παρά μόνο από 

την παρουσία λουτηρίων, λεβήτων, κρατήρων κ.λπ. Αντίστοιχα την παρουσία 

του κρασιού για τις χοές και τις σπονδές μαρτυρούν επίσης τα σκεύη: για τις 

χοές οινοχόες και κρατήρες και για τις σπονδές κυρίως φιάλες.116 Εκτός από 

το νερό και το κρασί, οι προσφορές τροφών, όπως γάλα, μέλι και λάδι, είναι 

γνωστές από τις πηγές ως μελίκρατον αλλά και στερεών τροφών όπως φρούτα, 

τυρί, αυγά, γλυκά, που θα μπορούσαν να φυλάσσονται σε πυξίδες.117 

                                                 
113 Ekroth 2000, 268-9. 
114 .π. 273. 
115 .π. 277. 
116 Deoudi 1999, 40-2. 
117 .π. 42-3. 
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ΣΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

 

ΤΟ ΗΡΩΟ ΣΤΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙ 

Σα νεκροταφεία του Λευκαντιού στην Εύβοια βρίσκονται περίπου 

600μ. από την Ξερόπολη στις πλαγιές των λόφων της περιοχής. υνολικά 

ανασκάφηκαν σε αυτά 147 τάφοι και 80 πυρές που χρονολογούνται από την 

υπο-Μυκηναϊκή έως την υπο-ΠρΓ περίοδο (εικ. 143).118  

τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η Εφορεία Αρχαιοτήτων μαζί με την 

Βρετανική Αρχαιολογική χολή, ανέσκαψε στον χώρο δυτικά της νεκρόπολης 

της Σούμπας ένα ΠρΓ κτίριο που είχε κτιστεί σε ένα χώρο ειδικά 

διαμορφωμένο (εικ. 144-146).119 Πρόκειται για ορθογώνιας κάτοψης κτίσμα, 

με προσανατολισμό Α-Δ με είσοδο στα ανατολικά και αψίδα στα δυτικά. 

Διαιρείται σε τρεις χώρους εκ των οποίων ο κεντρικός είναι και ο 

μεγαλύτερος. τα δυτικά δημιουργούνται δύο μικρότεροι εσωτερικοί χώροι - 

σε επαφή με τον βόρειο και νότιο τοίχο - και έτσι η πρόσβαση στο χώρο της 

αψίδας γίνεται μέσω του διαδρόμου που δημιουργείται μεταξύ τους, ενώ στα 

Α εντοπίζεται ένα είδος βεράντας πριν από το πρώτο κατά σειρά δωμάτιο.  

Σο κεντρικό δωμάτιο με μήκος 22μ. (εικ. 147) είχε υποστεί μεγάλες 

ζημιές από εργασίες οδοποιίας. Εντός του βρέθηκαν δύο ταφικοί λάκκοι ο 

ένας δίπλα στον άλλο που χρονολογούνται πριν το 950 π.Φ. το νότιο 

(2,20Φ2,70) που είχε πιθανόν επένδυση ξύλου ως δάπεδο υπήρχαν δύο ταφές: 

τα καμένα οστά ενός άνδρα μέσα σε κυπριακό χάλκινο κρατήρα του 12ου αι. 

π.Φ. με σκηνές κυνηγιού που καλυπτόταν από χάλκινη φιάλη και ο σκελετός 

μιας γυναίκας (εικ. 148). Ο άνδρας ήταν κτερισμένος με σιδερένια όπλα 

(ξίφος, ακόντιο, ξυρό και ακόνι) ενώ στο χείλος του τεφροδόχου του 

διατηρήθηκαν κομμάτια υφάσματος.120 Η γυναίκα, με το κεφάλι στα δυτικά, 

έφερε περιδέραιο με χάντρες χρυσού και φαγεντιανής και χρυσό περίαπτο 

του 1600 π.Φ. από την Εγγύς Ανατολή, πιθανότατα από τη υρία, χρυσά 

                                                 
118 Lefkandi I, 101. Σα νεκροταφεία εγκαταλείπονται γύρω στα 825 π.Φ, Lefkandi II.2, 1. Βλ. και 
Lemos 2002, 161-8. 
119 Lefkandi II.2, 7-33. Popham, Touloupa, Sackett 1982. Deoudi 1999, 80-4. Lemos 2008, 184-
187. 
120 Lefkandi II.2, 13-22. Βλ. και Λαιμού 2010, 56. 
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επίρραπτα κοσμήματα τοπικού εργαστηρίου, δακτυλίδια, χάλκινες και 

σιδηρές περόνες, ενώ ένα σιδερένιο μαχαίρι με ελεφαντοστέινη λαβή βρέθηκε 

κοντά στο κεφάλι της.121 τον βόρειο λάκκο (1,90Φ2,40) εντοπίστηκαν οι 

σκελετοί από δύο ζεύγη αλόγων, το ένα πάνω στο άλλο (εικ. 149).  

Η γυναικεία και η ανδρική ταφή προβλημάτισαν τους ανασκαφείς.122 

Η πιθανότητα να έγιναν σε διαφορετική χρονική στιγμή, αν και προτάθηκε 

ως ενδεχόμενο, δεν υιοθετήθηκε τελικά. Ο Popham στηριζόμενος στη στάση 

του σκελετού της γυναίκας - με τα χέρια και τα πόδια σταυρωμένα - και την 

εύρεση του μαχαιριού κοντά στο κεφάλι, πρότεινε την ερμηνεία της 

θανάτωσης και της ταυτόχρονης ταφής της μαζί με τον καμένο σύντροφό της.  

Η χρήση του αψιδωτού οικοδομήματος εντός του οποίου εντοπίστηκαν 

οι ταφές είναι επίσης ένα πρόβλημα. Ο Coulson έθεσε τις ερμηνείες του ως 

ναού, ταφικού κτιρίου ή οίκου του άνδρα που θάφτηκε εκεί για να καταλήξει 

στην τελευταία: το κτίσμα κτίστηκε ως οικία του άνδρα είτε όσο αυτός ήταν 

ζωντανός είτε, πιθανότερα, μετά το θάνατό του.123 Διαπίστωσε ότι οι λάκκοι 

στήριξης των πασάλων της στέγης μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι ταφές 

έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους από ότι σε άλλα σημεία του χώρου, 

γεγονός που, όπως πιστεύει, δηλώνει ότι κατά την κατασκευή τους ελήφθησαν 

υπόψη οι τάφοι, άρα προϋπήρχαν του οικοδομήματος.124 χετικά με την 

ερμηνεία της παρουσίας των δύο τριποδικών λεβήτων, που πιθανότατα 

στέκονταν εντός του ανατολικού δωματίου, ο Coulson προβληματίζεται 

σχετικά με το συσχετισμό τους με ταφικό ή λατρευτικό τελετουργικό ή με 

κάποια ταφική πυρά.125  

                                                 
121 Για τα χρυσά κτερίσματα της γυναίκας βλ. Ερέτρια 2010, 98-98, αρ. 21-22. 
122 Lefkandi II.2, 21-2. 
123 .π. 49-59. 
124 Η χρήση του δωματίου της αψίδας ως αποθηκευτικού χώρου δεν προβληματίζει τον 
Coulson ο οποίος θεωρεί ότι θα μπορούσε κάλλιστα να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ταφικού 
κτίσματος, Lefkandi II.2, 50. 
125 .π. 52. Και στο νεκροταφείο της Σούμπας αποκαλύφθηκαν σε λειασμένο βράχο που 
περιβαλλόταν από τοίχο οι υποδοχές για τα πόδια μεγάλου τριποδικού λέβητα που σύμφωνα 
με τον Θέμελη θα χρησιμοποιείτο για την προετοιμασία του ταφικού τελετουργικού, Lefkandi 
I, 214. Ο Θέμελης θέτει το ζήτημα της λατρείας χθονίων θεοτήτων και όχι των νεκρών μέσα 
στα νεκροταφεία με αφορμή τη συζήτηση για τον οικισμό της Ζαγοράς και την πρότασή του 
ότι πρόκειται για νεκρόπολη και όχι πόλη. Θεωρεί ότι η ύπαρξη τριποδικού λέβητα εντός του 
νεκροταφείου της Σούμπας στο Λευκαντί αλλά και ο εντοπισμός του γνωστού ειδωλίου 
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Σο κτίριο, πολύ σύντομα μετά την οικοδόμησή του, καλύπτεται από 

ένα τεράστιο τύμβο. Για να επιτευχθεί αυτό, αφαιρείται η ξύλινη στέγη και οι 

πάσσαλοι που τη στήριζαν και ενδεχομένως ακόμη και τμήμα της ανωδομής, 

ενώ μόνο λίγα κινητά ευρήματα απομένουν εντός του χώρου.126 Ο Popham 

παρατηρεί ότι δεν φαίνεται να είχε καν ολοκληρωθεί η διακόσμηση του 

εσωτερικού του, ενώ δεν διατηρούνται τα συνηθισμένα ίχνη μακρόχρονης 

καθημερινής χρήσης (π.χ. το χωμάτινο δάπεδο ήταν πολύ μαλακό, άρα όχι 

πολύ πατημένο, δεν εντοπίστηκε εστία κ.λπ.).127 

Σο νεκροταφείο της Σούμπας προφανώς δημιουργείται ακριβώς λόγω 

της ύπαρξης του τύμβου που κάλυπτε το κτίριο και πιθανότατα εκεί θάβονται 

μέλη της οικογένειας του νεκρού πολεμιστή-βασιλιά (εικ. 150).128 Ο 

χαρακτηρισμός του κτίσματος ως Ηρώου προτείνεται τελικά από τον Popham 

παρόλο που δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία συνεχιζόμενης λατρείας, γεγονός 

που ίσως οφείλεται στην σύντομη ζωή του κτιρίου. Ο τύμβος και όσα αυτός 

καλύπτει χρονολογείται, κυρίως με βάση την κεραμική, στην Μέση ΠρΓ φάση 

του Λευκαντιού, δηλαδή μεταξύ 1000-950 π.Φ. 

Ο Coldstream διαπιστώνει ότι το Λευκαντί είναι το μόνο μέρος της 

Ελλάδας που στη διάρκεια του τέλους του 10ου και των αρχών του 9ου αιώνα, 

στη διάρκεια δηλαδή μιας αρκετά φτωχής περιόδου, παρουσιάζει αφθονία 

χρυσού. Η παρουσία κυπριακής κεραμικής στους τάφους του Λευκαντιού, η 

χρήση του κυπριακού χαλκού αλλά και αντίστοιχα η παρουσία κεραμικής 

από το Λευκαντί στην Κύπρο επιβεβαιώνουν τις επαφές με την Ανατολή.129 

Ο Καλλιγάς χαρακτηρίζει το κτίσμα κατοικία που μετά την 

εγκατάλειψή της χρησιμοποιήθηκε για την ταφή του ζεύγους που ίσως 

                                                                                                                                            
Κενταύρου, συνιστούν στοιχεία για τέλεση χθόνιων τελετουργιών στη νεκρόπολη, Θέμελης 
1975 και Lefkandi I, 215. 
126 Lefkandi II.2, 52-6. 
127 .π. 97-101. 
128 .π. και Mazarakis Ainian 2006, 194. 
129 Coldstream 1997, 56-8. Ο Coldstream (1997, 139) διαπιστώνει ενδείξεις εσωτερικής 
σύγκρουσης στην Εύβοια κατά τη ΜΓ Ι, όπως η καταστροφή στο Λευκαντί που ακολουθήθηκε 
από τη συρρίκνωση του οικισμού και την ίδρυση της Ερέτριας. Βλ. και Popham, Touloupa, 
Sackett 1982, 169-70. 
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κατοικούσε σε αυτή. Πιστεύει ότι ο χώρος δεν έχει χαρακτήρα ηρώου, αλλά 

πρόκειται για μια τιμητική ταφή σημαντικών προσώπων.130  

Ο Polignac θεωρεί ότι ο χαρακτηρισμός του οικοδομήματος ως ηρώου 

είναι σχήμα πρωθύστερο. Προβάλλει την πιθανότητα το οικοδόμημα να είναι 

πρωιμότερο της ταφής και έτσι να πρόκειται για τον βασιλικό οίκο – μέγαρον, 

ενώ αργότερα ίσως χρησιμοποιείται και για δείπνα προς τιμήν του νεκρού. Ο 

τύμβος που καλύπτει αργότερα τον κατεστραμμένο οίκο όπως και ο αποθέτης 

με τον λέβητα και το χρυσό περιδέραιο, δηλώνουν για τον Polignac τη ρήξη: 

«τα σύμβολα της πολιτισμικής συνέχειας σε σχέση με το παρελθόν δεν 

μεταβιβάζονται στους διαδόχους».131 Η δημιουργία κοντά στο τύμβο της 

νεκρόπολης που λειτούργησε για 150 χρόνια, οι τάφοι της οποίας ξεχωρίζουν 

για τον πλούτο των κτερισμάτων, δηλώνει επίσης ότι οι νεκροί των τάφων 

φαίνεται να είναι αυτοί που διεκδικούν τον νεκρό ως αρχηγέτη.132  

Αντίθετα ο Garland θεωρεί ότι ο τάφος στο Λευκαντί οπτικοποιεί τις 

ηρωικές ταφές που αναφέρονται από τον μηρο, καθώς θεωρεί ότι η νεκρή 

γυναίκα θυσιάστηκε για να ταφεί με το νεκρό σύντροφό της, όπως και τα 

άλογα που έσυραν το άρμα με τη σωρό του πολεμιστή ως τον τάφο.133 Και η 

Sourvinou-Inwood πιστεύει ότι η μεγαλοπρέπεια του οικοδομήματος 

σηματοδοτεί την κοινωνική ταυτότητα του νεκρού. ημειώνει ότι ο στόχος της 

ανέγερσης ήταν το μεγάλο μέγεθος του κτιρίου που ήταν πρωτόγνωρο για τα 

δεδομένα της εποχής, και η μεγαλοπρέπειά του ασφαλώς βοήθησε στη 

                                                 
130 Calligas 1988, 232. Σην ίδια άποψη έχει και ο de Waele (1998, 384). 
131 Polignac 2000, 187-8. 
132 Βλ. Polignac 2000, 188-9, ο οποίος θεωρεί ότι τα κτερίσματα δηλώνουν σχέσεις με την 
Αττική και την Ανατολή. Για τους τάφους του νεκροταφείου της Σούμπας βλ. Lefkandi I, ιδ. 
168-96. Βλ. και Antonaccio 2006, 393. Ο Coldstream (1997, 58) σημειώνει ότι μολονότι στο 
Λευκαντί κυριαρχεί η καύση, εμφανίζεται με μια μορφή που δεν είναι γνωστή από άλλες 
περιοχές. Σα καμένα οστά δεν τοποθετούνται σε τεφροδόχο αλλά εντός του τάφου με τα 
κτερίσματα να τα περιτριγυρίζουν ως να επρόκειτο για ενταφιασμό.  
133 Garland 2001, 35. την αλαμίνα της Κύπρου στο γεωμετρικό-αρχαϊκό νεκροταφείο ο 
Καραγεώργης εντόπισε ταφές αλόγων σε αρκετούς από τους τάφους: στον δρόμο του τάφου 
47 ταφές δύο αλόγων με την ιπποσκευή τους που συνέδεσε με την πρώτη ταφή του τέλους του  
8ου αιώνα π.Φ. και έξι ταφές αλόγων που συνέδεσε με την δεύτερη που χρονολογείται στον 7ο 
αιώνα π.Φ., στον Σάφο 2 επίσης δύο ταφές αλόγων. Δύο άλογα εντοπίστηκαν στον τάφο 50 
του 8ου ή 7ου αιώνα π.Φ., ενώ στον τάφο 3 υπολείμματα 2 αρμάτων και τέσσερις σκελετοί 
αλόγων, Karageorghis 1966, 223-38. Αντίστοιχα ο τάφος 79 που χαρακτηρίστηκε βασιλικός 
είχε επίσης ζεύγος αλόγων με την ιπποσκευή τους, Karageorghis 1967, 337 κ.εξ. 
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διατήρηση της μνήμης του νεκρού πολύ περισσότερο από όσο ένα 

απλούστερο μνημείο.134 

Ο Whitley δεν πιστεύει ότι το κτίριο ήταν ηρώο καθώς δεν υπάρχει 

κάτι που να δηλώνει λατρεία ενώ ο Παπαποστόλου συγκρίνει το Μέγαρο Α 

του Θέρμου με το ηρώο στο Λευκαντί.135 

Για το κτίριο στο Λευκαντί ο Μαζαράκης θεωρεί ότι ίσως είχε οικιακή 

χρήση χωρίς όμως να αποκλείει την πιθανότητα θρησκευτικής χρήσης.136 Με 

βάση τα υπάρχοντα στοιχεία δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να υποστηρίξει 

λατρευτικές προσφορές στο συγκεκριμένο κτίριο.137 Ο κρατήρας που 

εντοπίστηκε στο κεντρικό δωμάτιο κοντά στις ταφές όπως και το πήλινο 

σκεύος στη νοτιοανατολική γωνία του ίδιου δωματίου και ο λάκκος πλάι στο 

βόρειο τοίχο θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο για την ταφική 

τελετουργία, ενώ ο τρίποδας που υπήρχε εκτός της εισόδου στα ανατολικά 

ήταν μάλλον ένα σύμβολο της κοινωνικής θέσης του νεκρού και όχι σκεύος 

για λατρευτικές τελετές. υμφωνεί με τον Whitley ότι το κτίριο δεν είχε το 

χαρακτήρα ηρώου αλλά δηλώνει την ύπαρξη ενός ασταθούς οικισμού τον 

οποίο κυβερνούσε μια σημαντική προσωπικότητα και παράλληλα διαφωνεί 

με τους μελετητές που πιστεύουν ότι το κτίριο κτίστηκε μετά την ταφή ως 

ηρώο. Επί πλέον, πιστεύει ότι η γενικότερη εικόνα του νεκροταφείου της 

Σούμπας καθώς και η «σταθερή ταφική ιδεολογία» του, δηλώνουν την 

παρουσία μιας οικογένειας ευγενών με ισχυρούς δεσμούς με την Ανατολή.138  

                                                 
134 Sourvinou-Inwood 1995, 116 κ.εξ. 
135Whitley 1994, 220. Σο Μέγαρο Α του Θέρμου, που χρησιμοποιείται έως την ΠρΓ περίοδο, 
φαίνεται ότι στις αρχές της πρώιμης Ετ αλλάζει λειτουργία. Εντός της αψίδας του 
εντοπίζονται τάφοι ενώ πίθοι με τέφρα υπάρχουν στο κεντρικό δωμάτιο, γεγονός που 
δηλώνει τη λειτουργία του ως ηρώου, πιθανότατα του αρχηγού και της οικογένειάς του, 
Παπαποστόλου 1990, 197. Σο Μέγαρο Β που το αντικαθιστά βρίσκεται δίπλα σε καύσεις 
πολεμιστών και δίνει στοιχεία τελετουργιών τόσο πριν όσο και μετά την ανέγερσή του. Σο 
κτίριο αυτό αντικαθίσταται τον 9ο αι. από ένα πλινθόκτιστο κτίριο που με τη σειρά του τον 7ο 
αι. αντικαταστάθηκε από άλλο κτίσμα. Ο Μαζαράκης πιστεύει ότι πιθανότατα το Μέγαρο Β 
αρχικά ήταν η οικία του ηγεμόνα, Mazarakis Ainian 1999, 28. 
136 .π. 25 και Mazarakis Ainian 2006, 187-191. Για την αντίθετη άποψη βλ. και Coucouzeli 
2004 η οποία ερμηνεύει το αψιδωτό κτίριο στο Λευκαντί ως ημιτελή κοινή οικία (longhouse) 
όπως αυτές που απαντούν σε φυλές του Αμαζονίου και της Β. Αμερικής. 
137 Mazarakis Ainian 1999, 27. 
138 πως σημειώνει, στα αμέσως επόμενα χρόνια μετά την ταφή του ήρωα, παρατηρείται 
αύξηση των αντικειμένων από την Ανατολή και την Κύπρο ενώ δεν είναι συμπτωματική η 
παραγωγή τριποδικών λεβήτων κυπριακού τύπου στην Ξερόπολη. Δεν απορρίπτει μάλιστα 
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Οι Crielaard και Driessen ανήκουν σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι το 

κτίριο χτίστηκε κατά τη μέση ΠρΓ περίοδο και χρησιμοποιήθηκε για σύντομο 

χρονικό διάστημα ως οικία πριν γίνουν εντός του οι ταφές και αποκτήσει τον 

χαρακτήρα ηρώου. Αμφισβητούν την υπόθεση του Popham ότι ο νεκρός 

αποτεφρώθηκε εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στα νοτιοανατολικά των 

ταφών και ότι τα υπολείμματα φωτιάς που εντοπίστηκαν εκεί έγιναν για 

άγνωστο λόγο πριν ή κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτιρίου. Ακόμη, 

πιστεύουν ότι οι ταφές έγιναν σε ένα σημείο του δωματίου όπου οι πάσσαλοι 

είχαν μεταξύ τους μια ικανοποιητική απόσταση και έκκεντρα καθώς στο 

κέντρο θα υπήρχε εστία.139 Θεωρούν ότι το κτίριο κτίστηκε ως ανάκτορο χωρίς 

να αποκλείεται κάποια τελετουργική χρήση και οι εργασίες κατασκευής του 

δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ εντελώς, μολονότι χρησιμοποιήθηκε για ένα 

σύντομο διάστημα. Βρίσκουν ομοιότητες στην «ταφική ιδεολογία» μεταξύ του 

ηρώου του Λευκαντιού και του ηρώου της Δυτικής Πύλης στην Ερέτρια 

κυρίως στον «επικό» τρόπο ταφής και την παρουσία κειμηλίων μεταξύ των 

κτερισμάτων που αποδεικνύουν την υψηλή κοινωνική θέση των νεκρών.140 

Οι Pakkanen πιστεύουν ότι η εκούσια καταστροφή του κτίσματος ήταν 

ο ιδανικός τρόπος για να δοθεί έμφαση στην ιδιαίτερη σημασία του κτίσματος 

και να διαφοροποιηθεί από τον χαρακτήρα της οικίας.141 ημειώνουν ότι ο 

χαρακτήρας του κτιρίου είναι δύσκολο να ερμηνευθεί καθώς σχετίζεται με 

συγκεντρώσεις της κοινότητας, όπως κοινά δείπνα, που ακριβώς λόγω του 

ταφικού τους χαρακτήρα αποκτούν τελετουργική διάσταση η οποία 

διαφοροποιεί τη σημασία τους.142 

                                                                                                                                            
την άποψη ο «ήρωας» και η σύντροφός του ή ένας από τους δύο να είναι μετανάστες από την 
ανατολή (π.χ. Κύπριοι), Mazarakis Ainian 2006, 194-5. 
139

 Crielaard και Driessen 1994, 254 κ.εξ. 
140 υγκεκριμένα διακρίνουν τρεις φάσεις της ζωής του κτιρίου: Ι. Κατασκευή του ανακτόρου 
(καθαρισμός του λόφου της Σούμπας, ισοπέδωση του φυσικού βράχου, ανέγερση του ξύλινου 
σκελετού και των τοίχων). ΙΙ. Σο κτίριο γίνεται μαυσωλείο (ταφές του πολεμιστή και της 
συντρόφου του, καταστροφές του κτιρίου κυρίως της οροφής). ΙΙΙ. Σο κτίριο είναι πλέον 
ταφικό (περαιτέρω διάλυση του αρχιτεκτονήματος, μερική κατάχωση, φράξιμο της εισόδου, 
πλήρης κάλυψη του κτιρίου και δημιουργία της νεκρόπολης), ό.π. 264 κ.εξ. 
141 Pakkanen και Pakkanen 2000, 251. Διαφωνούν με την άποψη του de Waele ότι οι μετρικές 
αναλύσεις μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της χρήσης του κτιρίου.  
142 .π., 252. 
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Ο van Wees συμφωνεί με τον Morris ότι η ταφή αυτή σηματοδοτεί την 

πρώτη προσπάθεια της πρώιμης Ετ από μια τοπική αριστοκρατία να 

διεκδικήσει κληρονομικό “status”, ωστόσο πιστεύει ότι ο δεσμός αυτός με το 

παρελθόν περιορίζεται στο μνημειώδες μέγεθός του και στα αντικείμενα που 

τοποθετούνται εντός του. Θεωρεί ότι πολύ αργότερα με τις λατρείες επί τάφων 

της ΕτΦ υπάρχει συνείδηση της λατρείας των ηρώων.143 

Η Antonaccio πιστεύει ότι ο νεκρός της Σούμπας είχε ιδιαίτερη θέση 

μεταξύ των πολεμιστών που ετάφησαν στο ίδιο νεκροταφείο. υμπληρώνει 

ότι η ταφή αυτή μαζί με τις υπο-μυκηναϊκές ταφές της κυρίως Ελλάδας και τις 

ταφές της ύστερης ΕτΦ από την Κύπρο και την Κρήτη γεφυρώνουν το χάσμα 

μεταξύ ΕτΦ και Ετ και σημειώνει ότι η ταφή στο Λευκαντί δηλώνει 

συνειδητή προσπάθεια διεκδίκησης της κληρονομιάς του μυκηναϊκού άνακτα 

μέσω της οποίας νομιμοποιείται η εξουσία. Κατά την Antonaccio η ταφή στο 

Λευκαντί συνδυάζει τρεις «σφαίρες λειτουργίας»: ταφή πολεμιστή με όπλα 

και άλογα, συμπόσιο ή νεκρόδειπνο που δηλώνεται από την παρουσία του 

κυπριακού κρατήρα μέσα στον οποίο εντοπίστηκαν τα καμένα οστά του 

νεκρού και από το μεγάλο ταφικό κτίριο - που δεν έχει χρήση ηρώου - που θα 

μπορούσε να έχει χρήση για κοινά γεύματα, ενώ το εμπόριο και οι επαφές 

αποδεικνύονται από τα ανατολίζοντα και πολύ παλαιά αντικείμενα του 

τάφου.144 Αποκλείει την οικιστική ή λατρευτική λειτουργία του κτιρίου, για το 

οποίο σημειώνει ότι δεν υπάρχει παράλληλο, και θεωρεί ότι το κτίριο και ο 

τύμβος συνιστούν ένα κοινό ταφικό μνημείο. Οι ταφές που γίνονται στην 

περιοχή ανήκουν σε ανθρώπους υψηλής κοινωνικής θέσεις με πλούσια 

κτερίσματα καθιστώντας τη νεκρόπολη της Σούμπας την πλουσιότερη σε όλο 

το Λευκαντί.145 

Η Λαιμού πιστεύει ότι το κτίριο ήταν ένα αντίγραφο του οίκου του 

νεκρού και ότι η «καταστροφή» του σημαίνει «το τέλος μιας πολιτικής 

εποχής», ενώ ο σχηματισμός του τύμβου πάνω από αυτό απαιτούσε την 

                                                 
143 van Wees 2006a, 375-6. 
144 Antonaccio 2002, 20-30. Antonaccio 2006, 391-2. 
145 Antonaccio 1995, 237 κ.εξ. 
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συμμετοχή όλης της κοινότητας και με τον τρόπο αυτό δήλωνε την αποδοχή 

της αλλαγής από την βασιλεία στην κυριαρχία της αριστοκρατίας.146 

 

ΣΟ ΗΡΩΟ ΣΟΤ ΣΑΥΟΤ 72-4 ΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 

 Σο 1972 δημοσιεύτηκε από τους Αμερικανούς ανασκαφείς της 

Κορίνθου ένα μνημείο που εντοπίστηκε στην περιοχή του Forum της αρχαίας 

πόλης, νότια του ανδήρου όπου αργότερα χτίζεται το τέμενος του Απόλλωνα, 

σε άμεση συνάφεια με τάφους της Πρώιμης Ετ (εικ. 151-152).147 Οι τάφοι 

αυτοί δεν δημιουργούσαν νεκρόπολη, αλλά φαίνεται ότι σχετίζονταν 

περισσότερο με τις οικίες της εποχής κοντά στις οποίες χτίζονταν.148 Ο ΠρΓ 

τάφος 72-4 (εικ. 153) λαξευτός στο φυσικό βράχο και καλυμμένος με 

πωρολιθικές πλάκες, ανήκε σε έναν άνδρα περίπου 45 ετών ο σκελετός του 

οποίου είχε τοποθετηθεί με το κεφάλι στα ανατολικά. τα πόδια του άνδρα 

υπήρχε χώρος για τα κτερίσματα που όμως είχαν απομακρυνθεί από τον 

τάφο όταν αυτός ανοίχθηκε κάποια στιγμή πριν την Πρώιμη Κορινθιακή 

περίοδο. Δίπλα του υπήρχε και ένας δεύτερος αδιατάρακτος τάφος (72-5) που 

ανήκε σε παιδί (εικ. 154). Οι δύο τάφοι ήταν καλυμμένοι από στρώμα της 

Πρώιμης Κορινθιακής περιόδου μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν ομφαλωτές 

φιάλες, ειδώλια ίππων και ιππέων.149  

την Μέση Κορινθιακή περίοδο χτίζεται πάνω από τους τάφους 

ανοικτό κτίσμα τα θεμέλια του οποίου βρίσκονταν μέσα σε στρώμα κεραμικής 

της ίδιας περιόδου και χαρακτηρίζεται τέμενος. Για την κατασκευή του 

κόβεται σε ορισμένα σημεία ο βράχος της πλαγιάς. Σο κτίσμα είναι 

ορθογώνιας κάτοψης (Μ 4,18μ. ο πλήρως σωζόμενος βόρειος τοίχος), πώρινο 

με είσοδο στα ανατολικά και το ύψος του φαίνεται ότι ήταν χαμηλό, μόλις 

0,60μ. (εικ. 155). Εντός του κτίσματος εντοπίστηκαν δύο αβαθείς λάκκοι που 

περιείχαν στάχτες και οστά καθώς και όστρακα ενός ΤΚ κρατήρα που θυμίζει 

                                                 
146 Lemos 2002, 218. 
147

 Williams και Fisher 1973, 4-12. 
148

 Οι Williams και Fischer (1973, 3-4) θεωρούν ότι η οργάνωση αυτή απηχεί το έθιμο της 
περιόδου για την Κόρινθο, το οποίο εγκαταλείπεται μόνο στα τέλη της γεωμετρικής εποχής, 
όταν αρχίζει η συγκέντρωση των οικιών γύρω από ένα κοινό πυρήνα. 
149

 .π. 6.  
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την τεχνοτροπία του Ζ. του Αμφιάραου και εικονίζει επική μάχη με τον 

Αχιλλέα και τον Αυτομέδοντα, τα ονόματα των οποίων επιγράφονται. Σο 

τέμενος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται έως την καταστροφή της Κορίνθου 

το 146 π.Φ. και είχε δεχθεί αρκετές επεμβάσεις, στηρίξεις και ενισχύσεις.150  

 Ο Burkert αναφέρει ότι ο ΠρΓ τάφος της Κορίνθου ανακαλύφθηκε 

γύρω στο 600 π.Φ. και από τότε έως και το 2ο αι. π.Φ. δεχόταν προσφορές και 

τιμές ήρωος.151 Η Vermeule υποθέτει ότι αφορμή για την λατρεία και την 

ανέγερση τεμένους ήταν η τυχαία ανακάλυψη του τάφου 72-4.152 Η 

ανθρωπολογική μελέτη του σκελετού, αν και απέδωσε τα επουλωμένα 

σπασίματα του δεξιού χεριού στη συμμετοχή του νεκρού σε κάποια μάχη, 

κατέληξε ότι ο νεκρός δεν φαίνεται να ήταν πολεμιστής.153 Η Vermeule 

ωστόσο θεωρεί ότι οι Κορίνθιοι του τέλους του 7ου αιώνα π.Φ. 

εντυπωσιάστηκαν από το μεγάλο ύψος του άνδρα (1,72μ.) και θεώρησαν ότι 

πρόκειται για πολεμιστή.154 

 

ΣΟ ΗΡΩΟ ΣΗ ΕΡΕΣΡΙΑ- Ο ΠΟΛΕΜΙΣΗ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΠΤΛΗ 

Η πόλη της Ερέτριας ιδρύθηκε μετά την εγκατάλειψη του Λευκαντιού 

το οποίο πιθανότατα ήταν η παλαιότερη Ερέτρια.155 τα βορειοδυτικά της 

πόλης, κοντά στο σημείο που αργότερα χτίστηκε η Δυτική Πύλη156 (εικ. 156), 

εντοπίστηκε περιορισμένης έκτασης νεκρόπολη, η ονομαζόμενη του Ηρώου 

με κέντρο της έξι τάφους που χρονολογούνται από το 720-680 π.Φ., και το 

λεγόμενο Ηρώο (εικ. 157). Οι ταφές περιλάμβαναν ενταφιασμούς σε λάκκους 

για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους και καύσεις σε χάλκινους λέβητες για 

τους ενηλίκους (άνδρες και γυναίκες), μοναδικό έθιμο για την γεωμετρική 

Ερέτρια.  

                                                 
150

 Williams και Fisher 1973, 6-12. 
151 Burkert 1993, 425. Βλ. επίσης, Ekroth 1998, 125-6. Κόκκου-Βυριδή 1999, 166-7, η οποία 
συμφωνεί με την άποψη του Broneer σχετικά με την ταφική λατρεία στο ιερό. 
152 Vermeule 1979, 206-7. 
153

 Williams και Fisher 1973, 32-3. 
154 Vermeule 1979, 206-7. 
155 Schefold 1966, 108. Bladin 2010. 
156 Η Δυτική Πύλη ανασκάφηκε το 1898-9 από τον Κουρουνιώτη και αρκετά αργότερα από 
την Ελβετική χολή, Auberson και Schefold 1973, 75 κ.εξ., Ερέτρια 2004, 182. 
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Ο αρχαιότερος των τάφων, ο τάφος 6 που χρονολογείται στον 8ο αι. 

π.Φ., περιείχε τα καμένα υπολείμματα ενός άνδρα τυλιγμένα σε λινό ύφασμα 

μέσα σε χάλκινο λέβητα που βρέθηκε μέσα σε έναν άλλο, ο οποίος πιθανότατα 

είχε χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα (εικ. 158-160).157 Ο λάκκος, στον οποίο 

τοποθετήθηκε το τεφροδόχο αγγείο, δημιουργούσε κόγχη με πλάκες ενώ 

πλάκες πωρόλιθου και ωμές πλίνθοι κάλυπταν τη θήκη αυτή (εικ. 161). 

Μεταξύ των κτερισμάτων εντός του λέβητα εντοπίστηκαν χρυσές και χάλκινες 

πόρπες, αργυρό δακτυλίδι, σιδερένια περόνη και δύο σκαραβαίοι από 

πράσινο οφίτη που σχημάτιζαν έναν σφραγιδόλιθο. Γύρω από τον λέβητα 

υπήρχαν τέσσερα λυγισμένα σιδερένια ξίφη, πέντε αιχμές δοράτων και μία 

χάλκινη.158   

το χώρο των 19 τάφων, στα τέλη του 8ου ή τις αρχές του 7ου αι. π.Φ., 

κτίζεται ένα τριγωνικό οικοδόμημα (μήκους 9,2μ.) που χαρακτηρίζεται Ηρώο, 

το οποίο σύμφωνα με τους ανασκαφείς προστάτευε και σηματοδοτούσε τις 

ταφές (εικ. 162).159 Ο περίβολος στα νότια του τριγωνικού κτιρίου, προσδίδει 

και την οριστική μορφή στο σύνολο. ώζεται αποσπασματικά και είναι 

καμπύλος, ενώ έχει επεμβάσεις αρχαϊκές και κλασικές και ίσως είναι 

σύγχρονος ή λίγο υστερότερος του κτιρίου. Σάφρος ή αύλακα 11 μέτρων 

ξεκινά από τη δυτική γωνία του μνημείου και συνεχίζει κατά μήκος του 

περιβόλου.  

Ο Bérard πιστεύει ότι το τριγωνικό μνημείο, αφενός λόγω του χαμηλού 

ύψους των τοίχων του (0,50μ.) και αφετέρου του υπαίθριου χαρακτήρα του, 

                                                 
157 Schefold 1966, 121-2. Bladin 2010, 319. Ο Bérard (1970, 24-5), προτείνει το τελευταίο 
τέταρτο του 8ου αιώνα π.Φ. ως χρονολογία του τάφου 6. Βλ. και Ερέτρια 2004, 172-5. 
158 Για τα κτερίσματα του τάφου 6 βλ. τα λήμματα στο Ερέτρια 2010, 358-359, αρ. 338-345. 
159 Bérard 1970, 56. Ο Θέμελης (1975, 248) σημειώνει ότι νότια του κτιρίου εντοπίστηκαν 
λάκκοι προσφορών με καμένα οστά, όστρακα και ειδώλια καθώς και τα θεμέλια ενός 
συγκροτήματος κτιρίων (Ρ). Πάνω από τους λάκκους στα τέλη του 7ου αι. π.Φ. χτίζεται το 
κτίριο Ο και το συγκρότημα Ρ ανοικοδομείται στην αρχική του θέση ενώ χτίζεται και 
περίβολος γύρω από το τριγωνικό κτίριο. ε επόμενη φάση δύο κτίρια με το χαρακτήρα των 
Ο και Ρ κτίζονται στα νοτιοανατολικά (Q, R). Βλ. και Deoudi 1999, 77-80. Επίσης Schörner 
2007, 209-12, αρ. κατ. Α1 (πίν. 1-8) η οποία αναφέρει τις ταφές της Δυτικής Πύλης έως τις πιο 
πρώιμες γνωστές τις αρχαϊκής περιόδου εντός των τειχών. Περίπου το 400 π.Φ. το τριγωνικό 
κτίριο καλύπτεται από το Παλάτι Ι, Schörner 2007, 39-41. την Ερέτρια έχουν εντοπιστεί 
κτίσματα που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των συμποσίων. Δύο οίκοι (O/Q) με πολλά οστά 
ζώων και δύο συγκροτήματα με πέντε δωμάτια στη σειρά (P/R), Schörner 2007, 133. Βλ. 
Auberson και Schefold 1973, 98 κ.εξ. και Ερέτρια 2004, 174. 
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θα μπορούσε να επιτελεί ρόλο χθόνιου βωμού τύπου εσχάρας.160 Ο βόθρος 

που βρέθηκε στα νοτιοανατολικά (4,5Φ7μ. βάθους 0,90μ.) περιείχε τέφρα, 

οστά ζώων (κυρίως προβάτων) και η κεραμική προερχόταν από σπονδικά 

σκεύη που χρονολογούνται στο δεύτερο τέταρτο του 7ου αι. π.Φ. Η προσφορά 

αίματος είχε μεγάλη σημασία στο ηρωικό τελετουργικό και ο Bérard υποθέτει 

ότι η σφαγή πιθανότατα γινόταν μέσα στο κτήριο. Μοιάζει περισσότερο με 

δάπεδο παρά με τους βωμούς που υπάρχουν σε άλλες θέσεις, όπως στη 

Μάλθη, ενώ σύγκριση γίνεται με το πλακόστρωτο δάπεδο του κτίσματος στο 

ηρώο του Υρόντιδος στο ούνιο. Σο τριγωνικό κτίριο δίνει ένα ιερό 

χαρακτήρα στο χώρο και παράλληλα έχει πρακτική αξία. Σο σχήμα επιτρέπει 

την κάλυψη μεγαλύτερης επιφάνειας με τη χρήση λιγότερων λίθων 

δημιουργώντας ένα ικανοποιητικό χώρο για την τέλεση του τελετουργικού. 

Σο κτίριο ως ιερό δάπεδο σημαίνει, καλύπτει και ταυτόχρονα σφραγίζει και 

ορίζει το τέλος της χρήσης της νεκρόπολης. Σο ίδιο ισχύει και για τις πλάκες 

που τοποθετήθηκαν πάνω από τις ταφές. Θραύσματα μεγάλου κρατήρα πάνω 

από τους τάφους ερμηνεύτηκαν από τον Ανδρόνικο ως επιτάφια σήματα.161 

Σο κτίριο και οι συσχετισμοί του με ένα συγκεκριμένο γένος δηλώνουν το 

κύρος των αρχόντων του.  

Πολλά πήλινα ειδώλια θρηνωδών, αλόγων, ιππέων και ένα θεάς 

εντοπίστηκαν στο βόθρο νότια, βάσει του οποίου εντοπίζονται ομοιότητες με 

τον τριγωνικό βόθρο της Αγοράς των Αθηνών.162 Ο βόθρος κατασκευάζεται 

γύρω στα 680 π.Φ. όταν τοποθετούνται οι πλάκες του δαπέδου για να δεχθεί 

τα υπολείμματα των δείπνων και των θυσιών και χρησιμοποιείται έως και το 

625 π.Φ. το τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Φ. οπότε και έχουμε την ακμή του 

ιερού, οι πρωιμότερες κατασκευές, ορισμένες από αυτές ξύλινες, 

                                                 
160 Bérard 1970, 63. Antonaccio 1995, 231. Η Antonaccio (1995, 263 κ.εξ.) πιστεύει ότι οι 
κατασκευές που περικλείουν ή σημαίνουν τάφους, όπως το τριγωνικό κτίσμα στην Ερέτρια, 
το Αρχηγέσιον της Δήλου, το τριγωνικό ιερό της Αγοράς των Αθηνών, το «Ηρώο στο 
σταυροδρόμι» της Κορίνθου έχουν κοινά σημεία με το Σριτοπάτρειο της Αθήνας που 
χτίστηκε πάνω σε ένα σταυροδρόμι και σχετίζεται με τους τριτοπάτορες, δηλαδή τους 
προγόνους τρίτου βαθμού. Η ανέγερση τέτοιων κτιρίων έχει, όπως πιστεύει, περισσότερο 
τελετουργική παρά πολιτική σημασία και δεν πρέπει να συγχέεται με τις υστερότερες 
πρακτικές της αρχαϊκής εποχής οπότε η πόλη είναι πλήρως διαμορφωμένη. 
161 Bérard 1970, 64. 
162 .π. 65. 
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αντικαθίστανται από νέες. Σο τριγωνικό κτίριο αποκτά από τα νότια 

περίβολο, η ζώνη του βόθρου ισοπεδώνεται και πάνω από αυτό 

κατασκευάζεται οίκος ως εστιατόριο ή ανδρείο. Σο περιεχόμενο του βόθρου 

φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση χρησιμοποιήθηκε ως αποθέτης θεμελίωσης 

αποτελώντας το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δύο φάσεις. Ο Bérard θεωρεί 

ότι είναι πιθανόν στην αρχή του 6ου αι. π.Φ. η χρήση του χώρου να σταμάτησε 

μετά από παρέμβαση των νέων εξουσιών που αντιστέκονταν στις συνήθειες 

των παραδοσιακών ολιγαρχιών. Ο προσανατολισμός των νέων κτηρίων που 

ανεγείρονται είναι διαφορετικός ενώ στην κλασική περίοδο καταστρέφεται η 

βόρεια γωνία του τριγώνου και οι πλάκες του χρησιμοποιούνται ως θεμέλια 

σε νέα κτίρια. Οι καταστροφές μαρτυρούν ότι το ιερό δεν τιμάται πια και επί 

πλέον ότι τουλάχιστον στα τέλη του 5ου αι. π.Φ. είχε ξεχαστεί εντελώς ο ιερός 

χαρακτήρας του χώρου.163  

υμπερασματικά από τον 6ο αιώνα και εξής δεν υπάρχει απόδειξη ότι 

το ηρώο τύγχανε κάποιας ιδιαίτερης προσοχής. Σον 5ο αιώνα π.Φ. τόσο η 

κατάληψη της πόλης από τους Πέρσες όσο και η αθηναϊκή επίδραση 

οριστικοποιούν την εγκατάλειψη οποιασδήποτε επιδίωξης λατρείας. Ο χώρος 

του ηρώου ξεχωρίζει από τη γεωμετρική και αρχαϊκή νεκρόπολη που 

βρίσκεται περισσότερο από 700 μ. νότια αυτού. Άρα το ερετριακό ηρώο 

βρίσκεται εκτός του νεκροταφείου της πόλης όπως αυτό του Βάτου στην 

Κυρήνη. Η ύπαρξη τείχους για τη γεωμετρική πόλη και το κατά πόσον το 

ηρώο περιλαμβανόταν σε αυτό ή όχι δεν μπορεί να αποδειχθεί, αν και ο 

Bérard164 υποθέτει ότι θα υπήρχε τείχος και ότι το ηρώο χτίστηκε στο όριο της 

πόλης και μάλιστα κοντά στον οδικό άξονα μεταξύ των δύο άκρων της 

Εύβοιας, ενσωματωμένο στο αστικό σύνολο.  

Ο Bérard θεωρεί ότι το ηρώο της Ερέτριας αποτελεί μεταβατικό 

μνημείο από τη γεωμετρική στην αρχαϊκή εποχή με χαρακτήρα χθόνιο, 

υπαίθριο, οικογενειακό και ηρωικό.165  

                                                 
163 .π. 66.  
164 Bérard 1970, 67-8. 
165 .π. 64. Βλ. Schörner 2007, 39-41, όπου αναφέρονται και άλλα τριγωνικά κτίρια: στην 
αγορά των Αθηνών που χρονολογείται στον 7ο αι. π.Φ. και βρίσκεται σε χρήση έως τα 
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Για τον Coldstream οι καύσεις της Δυτικής Πύλης δίνουν στοιχεία για 

εμπόλεμη κατάσταση, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις πηγές και 

περισσότερο από τον Θουκυδίδη ο οποίος αναφέρει τη σύγκρουση μεταξύ 

Φαλκίδας και Ερέτριας και την εμπλοκή και άλλων πόλεων. Σο Ληλάντιο 

πεδίο βρίσκεται ανάμεσα στη Φαλκίδα και το Λευκαντί, ωστόσο αν πράγματι 

η Ερέτρια που βρίσκεται πιο μακριά ήταν η νέα εστία των κατοίκων του 

Λευκαντιού μετά την καταστροφή του, τότε η διαμάχη γίνεται κατανοητή 

καθώς και μετά την εγκατάλειψη του χώρου έμειναν πίσω ορισμένοι από τους 

κατοίκους. Θεωρεί ότι το ηρώο ιδρύθηκε σε σημείο που έβλεπε προς την 

Φαλκίδα για να τιμηθούν οι ήρωες που προστάτευσαν την πόλη.166 

ύμφωνα με τον Polignac ο νεκρός της Ερέτριας είναι χαρακτηριστικό 

παράδειγμα γέννησης λατρείας ήρωα λόγω των κτερισμάτων αλλά και της 

θέσης του τάφου του, γύρω από τον οποίο, στα τέλη του 8ου και τις αρχές του 

7ου αι. π.Φ., δημιουργήθηκε ένα οικογενειακό νεκροταφείο που δηλώνει 

προσπάθεια δήλωσης της κοινής καταγωγής από τον πολεμιστή.167 Οι ταφές 

σταματούν το 680 π.Φ. όταν η νεκρόπολη περικλείεται από το τείχος της 

πόλης και ταυτόχρονα ο χώρος της οριοθετείται από περίβολο και καλύπτεται 

από πλάκες. τα τέλη του 7ου αιώνα π.Φ. χτίζεται ο οίκος που τον επόμενο 

αιώνα αντικαθίσταται από έναν άλλο για τελετουργικά δείπνα και ο χώρος, 

όπως και η λατρεία του «πολεμιστή της δυτικής πύλης», διατηρείται έως και 

                                                                                                                                            
ρωμαϊκά χρόνια και το οποίο χαρακτηρίστηκε από τον ανασκαφέα βωμός ή ένα είδος 
αρχαίου τάφου κάποιου αττικού ήρωα καθώς με το μνημείο έχει συνδεθεί μια επιγραφή που 

αναγράφει το ἱερό. Δύο τριγωνικά κτίρια στη Δήλο: το ένα εντοπίστηκε στη νοτιοανατολική 
γωνία της αγοράς των Ιταλών και είναι το πρωιμότερο και υπάρχει αναφορά του σε 

επιγραφή ως τριτοπάτρειο ἄβατο, ενώ το δεύτερο εντοπίστηκε στα βορειοδυτικά της ιερής 
λίμνης.  
166 Coldstream 1997, 262-9. Σο νεκροταφείο της Δυτικής Πύλης διαφέρει από το 
παραθαλάσσιο της Ερέτριας. το πρώτο οι καύσεις δεν έγιναν μέσα στο λάκκο της ταφής 
αλλά σε κάποιο άλλο σημείο, ενώ οι τάφοι περιλαμβάνουν επιθετικά όπλα σπασμένα ή 
αχρηστευμένα. Θεωρεί ότι ο τάφος 6 περιλαμβάνει κτερίσματα που θα ανήκαν σε πολεμιστή 
πρίγκιπα και αρχηγό ενώ πέντε από τους τάφους σχηματίζουν ένα ημικύκλιο γύρω του. 
Πρόκειται για σύνολο οικογενειακών τάφων που στις αρχές του 7ου αι. ενσωματώνονται στην 
πόλη με το χτίσιμο της Δυτικής Πύλης και στους οποίους αποδίδονται ιδιαίτερες τιμές με την 
ίδρυση του τριγωνικού ιερού και τις αναθέσεις για εκατό χρόνια. Ο Coldstream (1997, 464) 
θεωρεί ότι οι καύσεις των πολεμιστών της Δυτικής πύλης θυμίζουν τα ομηρικά έθιμα. (από 
τυπογραφικό λάθος στην ελληνική μετάφραση του Geometric Greece γράφει «Βόρεια Πύλη»). 
167 Polignac 2000, 182. Βλ. και Crielaard 1995, 266. 
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τον 5ο αι. π.Φ.168 Η μετάβαση από τον ηγεμόνα-αρχηγέτη στον ήρωα δηλώνει 

τη μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο, στο επίπεδο άσκησης της 

εξουσίας.169 Ο Polignac πιστεύει ότι τόσο ο νεκρός του Λευκαντιού όσο και ο 

νεκρός της Ερέτριας έχουν σημαίνοντα ρόλο όχι στην ίδρυση της κοινότητας 

αλλά σε μια σημαντική εξέλιξή της. ο μεν πρώτος στην αποκατάσταση των 

επαφών με την Κύπρο και την Ανατολή και ο δεύτερος στο σχηματισμό της 

πόλης και των πρώτων αποικιών της. Για τον Polignac, η απόσταση δύο 

αιώνων από το Λευκαντί στην Ερέτρια χωρίζει και την επίκληση της 

συγγένειας με τον ένδοξο πρόγονο από την κοινή συμμετοχή στην λατρεία 

του ήρωα.170 

Ο Μαζαράκης Αινιάν παρατηρεί ότι, σε σχέση με τις υπόλοιπες καύσεις 

ενηλίκων στο παραθαλάσσιο νεκροταφείο, οι καύσεις της Δυτικής Πύλης είναι 

πλουσιότερες, ανήκουν σε πολεμιστές και περιλαμβάνονται εντός του τείχους 

όταν αυτό κτίζεται, ωστόσο, δυσκολεύεται να αποδεχθεί την άποψη του 

Bérard ότι οι τάφοι της Δυτικής Πύλης ανήκουν στην οικογένεια που ίδρυσε 

την πόλη ή που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή, διότι, όπως είχε 

υποστηρίξει και ο Rolley171, ο πρωιμότερος τάφος χρονολογείται το 720 π.Φ. 

και η ίδρυση της Ερέτριας έγινε πολύ νωρίτερα, στις αρχές του 8ου αι. π.Φ.172 

Για την Antonaccio είναι πολύ σημαντική η διερεύνηση της σχέσης του 

νεκροταφείου με τις υπόλοιπες σύγχρονες κατασκευές. Οι ταφές προηγούνται 

χρονικά των τειχών, βρίσκονται κοντά στο ιερό του Διονύσου στους πρόποδες 

της ακρόπολης καθώς και σε κάποιον οικισμό του 8ου αιώνα π.Φ. Δεν πείθεται 

ότι οι νεκροί έπεσαν κατά τον Ληλάντιο πόλεμο, χωρίς ωστόσο να αποκλείει 

                                                 
168 Polignac 2000, 182-3. Για την Schörner (2007, 39-41 & 84) η ιερότητα των κτιρίων 
ερμηνεύεται μέσα από την ηρωολατρεία της αρχαϊκής εποχής που διαδέχεται τη λατρεία που 
αποδιδόταν σε μυκηναϊκούς τάφους στα γεωμετρικά χρόνια. Ο χώρος χρησιμοποιήθηκε για 
ταφές ανδρών, γυναικών και παιδιών για περίπου 40 χρόνια. Ο νεκρός του τάφου 6 
αναγνωρίστηκε ως οικιστής και έτσι μετά την τελευταία ταφή του 680 π.Φ. αρχίζει η λατρεία 
που διαρκεί 100 χρόνια. Η λατρεία γινόταν σίγουρα στους οίκους Ο και αργότερα Q στα 
νότια των τάφων. Σα ευρήματα ήταν κομμάτια ζωόμορφων ειδωλίων και αγγείων. Αυτά μαζί 
με το κτίσμα P (το υστερότερα R) αποκαλύπτουν την ύπαρξη λατρευτικού γεύματος.  
169 Polignac 2000, 184. 
170 .π. 188-9. 
171 Rolley 1974, 311. 
172 Mazarakis Ainian 1987, 14 και 16. Βλ. και Mazarakis Ainian 2006, 200, όπου σημειώνεται 
ότι ο οπλισμός και οι χάλκινοι λέβητες στον τάφο του πολεμιστή είναι σύμβολα δύναμης και 
υψηλής κοινωνικής θέσης. Mazarakis Ainian 1999, 25. 
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το ενδεχόμενο να ήταν όντως απώλειες πολέμου. ημειώνει ότι όλες οι 

κατασκευές (τριγωνικό κτίριο, περίβολος και βόθρος) καθώς και οι προσφορές 

χρονολογούνται μετά και την τελευταία ταφή στον χώρο. Πιστεύει ότι με την 

ανέγερση αυτών των κτισμάτων επιχειρήθηκε η ένταξη των ταφών σε ένα 

οικιστικό σύνολο που άρχιζε να διαμορφώνεται, όπως αντίστοιχα συνέβη με 

το Αρχηγέσιο της Δήλου, τα τριγωνικά άβατα σε Αθήνα και Δήλο και τα 

Σριτοπάτρεια.173 

 

ΣΟ ΗΡΩΟ ΣΗ ΕΛΕΤΘΕΡΝΑ 

Σο μνημείο 4Α της νεκρόπολης Ορθής Πέτρας στην αρχαία Ελεύθερνα 

της Κρήτης χρονολογείται από τον ανασκαφέα λίγο πριν τα μέσα του 7ου αι. 

π.Φ. και χαρακτηρίζεται ηρώον – κενοτάφιο – ιερό (εικ. 163-164).174 Πρόκειται 

για ένα τετράπλευρο κτίσμα με περίβολο από αργούς λίθους στα βόρεια, 

δυτικά και νότια. Πάνω στην ευθυντηρία του (3,60Φ3,50μ.) υψωνόταν ένα 

διβαθμιδωτό κρηπίδωμα και σε αυτό στηρίζονταν ορθοστάτες από 

ασβεστόλιθο. Πάνω στους ορθοστάτες και εσωτερικά τους σειρές λίθων 

επεξεργασμένων εξωτερικά με γεμίσματα από μικρούς αργούς λίθους 

συμπλήρωναν την τοιχοδομία. Η στέγη ίσως ήταν επίπεδη με λίθινα 

κεραμίδια που έγερναν ελαφρά ώστε να οδηγούν τα νερά της βροχής προς το 

γείσο. Σο μνημείο έφερε και διακοσμημένα αρχιτεκτονικά μέλη: αυτά με το 

σχοινίο και την πρόστυπη σπείρα ο ανασκαφέας τα τοποθετεί στα περίθυρα, 

ενώ άλλα με πιο έξεργο σπειρομαίανδρο τα τοποθετεί ως επικρανίτιδα. Πάνω 

από αυτήν ακολουθεί ένα δωρικό γείσο με ακρωτήρια λίθινους ασπιδούχους 

πολεμιστές. την ψευδόθυρα του μνημείου, στα δυτικά, τοποθετεί μία 

δαιδαλική Κόρη, το κατωκόρμι της οποίας έχει εντοπιστεί παλαιότερα 

μπροστά στην δυτική πλευρά του μνημείου. Εντός του κτίσματος και κάτω 

από το επίπεδο της ευθυντηρίας εντοπίστηκαν μόνο τα τμήματα λίθων του 

κτιρίου, του γλυπτού του διάκοσμου που φαίνεται ότι πετάχτηκαν εκεί σε 

                                                 
173 Antonaccio 1995, 232 κ.εξ. 
174 ταμπολίδης 2004, 66. ταμπολίδης 2008, 135-7. ταμπολίδης και Κουτσογιάννης 2011, 
221-6. 
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κάποια χρονική στιγμή καθώς και ένας βέτυλος βαθύτερα αλλά κανένα ίχνος 

οστών ή κτερισμάτων.175 

Για τον ταμπολίδη το 4Α έχει μινωικές αρχιτεκτονικές αναμνήσεις 

καθώς βρίσκει ομοιότητες με το εικονιζόμενο μινωικό κτίριο στην σαρκοφάγο 

της Αγίας Σριάδας και ίσως είναι πρόδρομος των ταφικών μνημείων των 

αυστηρορρυθμικών και κλασικών χρόνων που εντοπίζονται σε περιοχές όπως 

η Λυκία και η Θάσος. Θεωρεί ότι οι ασπιδούχοι πολεμιστές ήταν 10, όσοι 

δηλαδή έχουν ήδη εντοπιστεί κοντά στο μνημείο ή σε ξερολιθιές της περιοχής,  

αντιπροσωπεύοντας τους Κούρητες ένας εκ των οποίων ήταν και ο Ελευθήρ. 

Τποστηρίζει ότι το μνημείο 4Α χτίζεται για τους πολεμιστές της πόλης, ως 

μνημείο του άγνωστου στρατιώτη του οποίου ο ιερός χαρακτήρας αποδεικνύεται 

τόσο από τους ασπιδούχους «προστάτες» του μνημείου όσο και από τον 

βέτυλο που ίσως σχετίζεται με τον μύθο της διάσωσης του Δία από την μητέρα 

του Ρέα η οποία έδωσε στον Κρόνο να καταπιεί έναν λίθο αντί του 

βρέφους.176 

 

                                                 
175 ταμπολίδης 2008, 142-3. 
176 ταμπολίδης 2004, 74. Για την αποκατάσταση τμήματος του μνημείου βλ. ταμπολίδης και 
Κουτσογιάννης 2011. 
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ΚΛΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 

ΣΟ ΗΡΩΟ ΣΟΤ ΒΡΑΙΔΑ 

 ύμφωνα με την μαρτυρία του Θουκυδίδη (Ε.11.1) ο παρτιάτης 

Βρασίδας σκοτώθηκε στη μάχη της Αμφίπολης (422 π.Φ.) και ετάφη στην 

αγορά της πόλης. το μνημείο του γίνονταν προσφορές ήρωα, ενιαύσιοι 

αγώνες και θυσίες και ο παρτιάτης βασιλιάς πήρε έτσι τη θέση του Αθηναίου 

Άγνωνα, οικιστή της πόλης.177 

 Η Κουκούλη-Φρυσανθάκη ανέσκαψε κοντά στην βόρεια πύλη της 

αρχαίας πόλης, εντός των τειχών, έναν κιβωτιόσχημο τάφο που περιείχε μία 

ταφή (εικ. 165). Ο νεκρός είχε καεί και τα οστά του είχαν τοποθετηθεί μέσα σε 

αργυρή λάρνακα. Μεταξύ των κτερισμάτων ήταν και ένα χρυσό στεφάνι 

ελιάς (εικ. 166). Η κεραμεική που εντοπίστηκε στον τάφο χρονολογείται από 

το 425 έως το 375 π.Φ. και συνίσταται κυρίως σε αττικά μελαμβαφή αγγεία. Η 

ανασκαφέας απέκλεισε την πιθανότητα ο τάφος να ανήκε στον Άγνωνα και 

πρότεινε ο νεκρός να είναι ο Βρασίδας.178 

Η ανθρωπολογική εξέταση των καμμένων οστών από τον Α. 

Αγελαράκη έδειξε ότι ο άνδρας ήταν 35-45/50 ετών, ηλικία στην οποία θα 

μπορούσε να ήταν ο Βρασίδας όταν σκοτώθηκε.179 

ύμφωνα με την ανασκαφέα, ο λιτός τάφος ταιριάζει με την 

σπαρτιατική αντίληψη και τα έθιμα ταφής. Επί πλέον σημειώνει τη μαρτυρία 

του Θουκυδίδη ότι ο Βρασίδας είχε τιμηθεί από τους κιώνιους με ένα χρυσό 

                                                 
177 Η αποικία της Αμφίπολης ιδρύθηκε το 437 π.Φ. από τον Άγνωνα μετά από χρησμό που 
προέτρεπε τους Αθηναίους να επιστρέψουν τα οστά του Ρήσου από την Σροία πίσω στην 
πατρίδα του. Σο 424 π.Φ. ο παρτιάτης Βρασίδας, γιος του Σέλλιδος, κατέλαβε την πόλη και 
όταν πέθανε το 422 π.Φ. θάφτηκε μέσα στην πόλη, Θουκυδίδης (Ε.11,1), ενώ στη πάρτη 
ανηγέρθη κενοτάφιο προς τιμήν του, Παυσανίας (ΙΙΙ.14,1). Κατά συνέπεια, ο τίτλος 
αφαιρέθηκε από τον πραγματικό οικιστή, τον Αθηναίο Άγνωνα, γεγονός όχι αμάρτυρο αλλά 
σίγουρα σπάνιο. Ο Malkin θεωρεί ότι η φυγή του Άγνωνα από την Αμφίπολη στην Αθήνα 
μετά την ίδρυση ήταν βασικός λόγος για την αρνητική στάση των Αμφιπολιτών απέναντί 
του. Malkin 1987, 228-32. Schörner 2007, 264-5, αρ. κατ. Β8. Η Schörner (2007, 73) συμφωνεί με 
τον Habicht ότι η αλλαγή έγινε και επειδή ο Άγνων ήταν ακόμη ζωντανός και έτσι η πόλη δεν 
μπορούσε να τον τιμήσει ως ήρωα. 
178 Koukouli-Chrysanthaki 2002, 67-9. 
179 Βλ. την σχετική αναφορά στο Appendix : Physical anthropological report on the cremated 
human remains of an individual retrieved from the Amphipolis Agora, στο Koukouli-
Chrysanthaki 2002, 72-3. 
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στεφάνι, λίγο πριν το θάνατό του. Οι επιφυλάξεις που διατηρεί σχετικά με την 

ταυτότητα του νεκρού σχετίζονται με το γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί η 

αγορά της πόλης ώστε να επιβεβαιωθεί πλήρως η μαρτυρία του ιστορικού ότι 

ο Βρασίδας ετάφη μπροστά από την αγορά. 

Ο Rohde πιστεύει ότι στην περίπτωση της Αμφίπολης υπήρξε διαφωνία 

μητρόπολης και αποικίας, γι‟ αυτό οι άποικοι εγκατέλειψαν τη λατρεία του 

πραγματικού οικιστή για κάποια άλλη.180 Για τον Bowden από την άλλη, 

σημαίνει ότι οι κάτοικοι επιθυμούσαν την απαλλαγή τους από τον οικιστή 

που ήταν εν ζωή και την πιθανότητα να αναμιχθεί στα ζητήματα της πόλης.181 

Η λατρεία του Βρασίδα, όπως παραδίδεται από τον Θουκυδίδη, 

περιελάμβανε θυσία ζώου, και ο ιστορικός χρησιμοποιεί τον όρο ἐντέμνουσιν, 

που σημαίνει ότι ο λαιμός του ζώου κόβεται, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε τι 

ακολουθούσε. Η Ekroth υποθέτει ότι πρόκειται ουσιαστικά για θυσία που 

ξεκινά με την προσφορά αίματος στον τάφο του οικιστή, στη συνέχεια 

προσφορά τμήματος του σφαγιασθέντος ζώου στον νεκρό και συμπόσιο των 

παρευρισκομένων με την κατανάλωση του υπόλοιπου ζώου.182  

 

ΣΟ ΠΟΔΑΡΕΙΟΝ ΣΗ ΜΑΝΣΙΝΕΙΑ 

Η μάχη της Μαντίνειας του 362 π.Φ. μεταξύ παρτιατών και 

Μαντινέων από την μία πλευρά και Θηβαίων και των συμμάχων τους από 

την άλλη με αρχηγό τον Επαμεινώνδα έληξε με νίκη των δεύτερων (Ξενοφ. 

Ελλην. 7.5 κ.εξ. Διόδ. ικ. 15.83-84). 

Ο Παυσανίας (VIII.9,9) αναφέρει ότι το ηρώο του Ποδάρη, 

πολέμαρχου της Μαντίνειας που σκοτώθηκε σε αυτή την μάχη, βρίσκεται 

στην Αγορά της πόλης δίπλα στο χάλκινο άγαλμα της Διομένειας.183 Σο 

μνημείο βρίσκεται πράγματι στα βορειοδυτικά της αγοράς, βορειοανατολικά 

                                                 
180 O Rohde (1998, 132) αναφερόμενος στους οικιστές ισχυρίζεται ότι αρχικά επιλεγόταν ως 
ήρωας προστάτης της αποικίας ένα πρόσωπο φανταστικό ή μυθικό. ταν όμως ο αποικισμός 
γινόταν οργανωμένα και υπήρχε ο οικιστής ορισμένος από την μητρόπολη, αυτός 
αποτελούσε και τον ήρωα-ιδρυτή. 
181 Bowden 1993, 50.  
182 Ekroth 2000, 266-8. 
183

 Fougéres 1898, 318, για την μάχη 579 κ.εξ. Απόγονος του Ποδάρηος με το ίδιο όνομα ήταν 
ο στρατηγός των Μαντινέων στην μάχη του 245 π.Φ.  
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της σκηνής του θεάτρου με προσανατολισμό Α-Δ. (εικ. 167-168).184 Έχει 

θεμελίωση από λαξευτούς λίθους και βάση από ασβεστόλιθο, ενώ ήταν 

πρόστυλο ή διέθετε ημικίονες. Εντός του θαλάμου εντοπίστηκαν δύο λίθινες 

βάσεις που ίσως ανήκαν σε στήλες.185 Πολλά χρόνια μετά την ταφή του 362 

π.Φ. στο ίδιο μνημείο ετάφη ένας απόγονος του Ποδάρηος με το ίδιο όνομα, 

σύμφωνα με τον Παυσανία στο τελευταίο τέταρτο του 1ου αι., γύρω στα 70 

μ.Φ. Σο μνημείο μετατράπηκε, στην ύστερη αρχαιότητα ή τον πρώιμο 

μεσαίωνα, σε μικρή βυζαντινή εκκλησία.186 

Εντός του μνημείου εντοπίστηκαν τρεις τάφοι και μια σαρκοφάγος που 

ανήκε στην ταφή του 1ου αιώνα.187 Μεταξύ των κτερισμάτων ήταν δύο δίσκοι 

χάλκινου κατόπτρου, κομμάτια ελεφαντοστέινου αντικειμένου, δύο χάλκινα 

μαχαίρια, δύο χάλκινες στλεγγίδες και δέκα αγγεία.188 

Σο Ποδάρειον είναι για την Schörner ο πρωιμότερος τύπος οίκου-

τάφου.189 Η προέλευση του τύπου είναι καθαρά ελληνική και θα μπορούσε να 

έχει επηρεαστεί περισσότερο από την οικιακή ή ναϊκή αρχιτεκτονική παρά 

από την ανατολή. ημειώνει, ωστόσο, ότι η ύπαρξη λατρείας του ήρωα δεν 

είναι βέβαιη.190 

 

                                                 
184 (Μ 12-18μ., Πλ. 5-12μ., Τ διατήρησης 0,5μ.) Fougéres 1898, 190-3. Schörner 2007, 216-8, αρ. 
κατ. Α4 (πίν. 24-27). 
185 Fougéres 1898, 191. Schörner 2007, 133. 
186 Fougéres 1898, 193. Schörner 2007, 44-5. 
187

 Ο Fougéres (1898, 192) υποθέτει ότι το μνημείο υπέστη ορισμένες αλλαγές ώστε να ταφεί 
εκεί ο νεότερος Ποδάρης και ένα μέλος της οικογένειάς του, ίσως ένας από τους δύο γονείς.  
188

 Fougéres 1898, 192. 
189 Schörner 2007, 47. 
190 .π. 87. 
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ΤΖΗΣΗΗ 

Σαφές και έθιμα 

Για τους νεκρούς των επονομαζόμενων Ηρώων είναι δύσκολο να πει 

κανείς με σιγουριά εάν ήταν πολεμιστές και μάλιστα εάν σκοτώθηκαν στη 

μάχη. Δεν μπορεί, ωστόσο, να αγνοηθεί το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα 

μνημεία αυτά αφορούν σε νεκρούς που ήταν κτερισμένοι με όπλα ή οι 

προσφορές που γίνονταν πάνω από τους τάφους τους παραπέμπουν σε 

πολεμιστή. Επί πλέον, τα μνημεία τους γίνονται αποδέκτες προσφορών ή 

υπάρχουν αναφορές λατρείας και προσφορών στις πηγές. Με βάση αυτή την 

παραδοχή έγινε και η επιλογή των μνημείων που εξετάστηκαν στο οικείο 

κεφάλαιο.  

Σα πρωιμότερα ανασκαμμένα ηρώα των ιστορικών χρόνων είναι του 

Λευκαντιού, ο τάφος της Κορίνθου και ο τάφος 6 του πολεμιστή της Δυτικής 

Πύλης στην Ερέτρια. Με βεβαιότητα αποδίδεται σε πολεμιστή που πέθανε στη 

μάχη μόνον το Ηρώο του Βρασίδα στην Αμφίπολη και το Ποδάρειον της 

Μαντίνειας του 4ου αι. π.Φ. ενώ το πρωιμότερο ηρώο του Ευχίδα στις 

Πλαταιές δεν έχει εντοπιστεί.191 Για τα δύο ηρώα της Εύβοιας δεν είναι εύκολο 

να προστεθεί κάτι σε όσα έχουν ήδη γραφτεί. Η πραγματική ταυτότητα των 

νεκρών δεν μπορεί να αποδειχθεί. Είναι πολύ γοητευτική η υπόθεση της 

Antonaccio ότι ίσως η σύντροφος του «ήρωα» του Λευκαντιού να ήταν τελικά 

το πρόσωπο προς τιμήν του οποίου χτίζεται το κτίριο ή τουλάχιστον να 

επιφυλάχθηκε ίση τιμή και στους δύο νεκρούς, καθώς και η επισήμανσή της 

ότι ο λάκκος στον οποίο τοποθετήθηκαν οι δύο ταφές είχε προετοιμαστεί με 

σκοπό να τους συμπεριλάβει και τους δύο ανεξάρτητα από το εάν ετάφησαν 

ταυτόχρονα ή όχι.192 Πέρα όμως από αυτό, το αυταπόδεικτο είναι η σημασία 

που δόθηκε στις συγκεκριμένες ταφές από τους ζωντανούς και ιδιαίτερα 

αυτούς των γενεών που ακολούθησαν. Σο ίδιο ισχύει και για τον τάφο της 

                                                 
191 Για το μνημείο του Ευχίδα βλ. Schörner 2007, 262-3, αρ. κατ. Β4. Βλ. και West 1966, xxxix. 
Ο Ευχίδας πέθανε το 479 π.Φ. όταν έπειτα από δελφικό χρησμό έτρεξε από τις Πλαταιές στους 
Δελφούς και πίσω στις Πλαταιές την ίδια μέρα για να φέρει καθαγιασμένη φωτιά για τις 
θυσίες. ύμφωνα με τον Πλούταρχο (Αριστείδης 20.5), οι Πλαταιείς τον έθαψαν μέσα στο 
τέμενος της Αρτέμιδος Ευκλείας και του πρόσφεραν θυσίες οι μελλόνυμφοι και οι 
παντρεμένοι. 
192 Antonaccio 2002, 32-3. 
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Κορίνθου που, μολονότι αποδεδειγμένα δεν ανήκει σε πολεμιστή, 

μετατράπηκε σε χώρο προσφορών. Ωστόσο, ο Polignac έχει δίκιο στην 

επισήμανσή του ότι η απόδοση τιμών στο ηρώο της Δυτικής Πύλης σταματά 

στην τρίτη γενιά, όταν δηλαδή οι πρόγονοι που ήταν θαμμένοι εκεί είχαν πια 

ξεχαστεί.193 ε κάθε περίπτωση όμως, τα επιχειρήματα σχετικά με την 

οικειοποίηση των ιδιοτήτων του νεκρού ή την διεκδίκησή του ως προγόνου 

και μέσω αυτού της διεκδίκησης της γης είναι πολύ ισχυρά. 

Ειδική κατηγορία συνιστά το μνημείο 4Α της αρχαίας Ελεύθερνας. 

ύμφωνα με τις ανασκαφικές αναφορές το μνημείο ήταν άδειο με εξαίρεση 

ορισμένα τμήματα γλυπτών και έναν βέτυλο. Η εύρεση των ασβεστολιθικών 

ασπιδούχων πολεμιστών που ο Ν. ταμπολίδης τοποθετεί στην 

αποκατάσταση της ανωδομής ως ακρωτήρια στη στέγη, συνηγορεί στην 

άποψή του ότι το μνημείο σχετιζόταν με πολεμιστές. Ωστόσο, ο 

χαρακτηρισμός του ως ηρώου θα ήταν βέβαιος εάν υπήρχαν στοιχεία 

προσφορών πάνω ή γύρω από αυτό, αλλά λόγω της διατάραξης των 

ανώτερων στρωμάτων τόσο από τα υστερότερα κτίσματα όσο και από την 

σύγχρονη καλλιέργεια, η τυχόν ύπαρξη προσφορών δεν μπορεί να 

διαπιστωθεί. Η πιθανότητα το μνημείο να ήταν κενοτάφιο είναι αμφίβολη 

καθώς σε τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να έχει κτερίσματα στο εσωτερικό του, 

όπως συμβαίνει στο σύγχρονό του μνημείο του Ωρωπού.  

ε οικόπεδο του Οργανισμού χολικών Κτιρίων στη κάλα Ωρωπού 

στον Κεντρικό Σομέα της ανασκαφής, στη θέση του κτίσματος ΙΑ που 

ανακαλύφθηκε το 1996, χτίζεται μια ορθογώνια κατασκευή που είχε 

χαρακτήρα βωμού και ήταν καλυμμένη με στάχτη. ε επαφή με αυτή 

εντοπίστηκε η μακρόστενη κατασκευή ΦΦΦΙV (1,50Φ1,70μ.) των αρχών του 7ου 

αι. π.Φ., που μολονότι έδινε την εντύπωση ταφικού σήματος, καθώς στο μέσον 

της υπήρχε κατεργασμένος κατακόρυφος λίθος, δεν βρέθηκαν ανθρώπινα 

οστά αλλά σπασμένα αγγεία των πρώιμων αρχαϊκών χρόνων, κάρβουνα και 

οστά ζώων. Η κατασκευή XXXIV αρχικά ερμηνεύθηκε ως κενοτάφιο, ίσως 

νεκρού που χάθηκε στη θάλασσα, το οποίο παρείχε στοιχεία και για 

                                                 
193 Polignac 2000, 182. 
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λατρευτική δραστηριότητα. Με την πρόοδο της ανασκαφής ο Μαζαράκης-

Αινιάν διαπίστωσε ότι ήταν τμήμα μεγαλύτερου μνημείου που διέθετε 

περίβολο με μνημειακή είσοδο (Πλ. 5μ.) στα δυτικά καθώς και τράπεζα 

προσφορών (πρόκειται για μια μικρή λίθινη κυκλική τράπεζα (XXXVI) που 

εντοπίστηκε ανατολικά της κατασκευής). Σο κενοτάφιο-«ηρώο» είχε εν μέρει 

κτιστεί πάνω στο ελλειψοειδές κτίσμα ΙΑ εντός του οποίου ανασκάφθηκε 

βωμός στο σημείο όπου ήταν τοποθετημένη και η εστία του κτηρίου ΙΑ. Ο 

Μαζαράκης-Αινιάν συμπεραίνει ότι παρόμοιες κατασκευές σχετίζονται με 

λατρεία προγόνων ή νεκρών και καταλήγει ότι στο χώρο λειτουργούσε ένα 

«ηρώο» πιθανότατα κενοτάφιο κάποιου που χάθηκε στη θάλασσα. Μεταξύ 

άλλων στο χώρο βρέθηκε πήλινο ομοίωμα πλοίου και ειδώλια ίππων που ο 

ανασκαφέας συγκρίνει με παρόμοια ευρήματα του 7ου αι. π.Φ. από τις 

Πιθηκούσσες. 194  

Ένα ανάλογο μνημείο που επίσης δεν συνδέεται με τάφο είναι το 

λεγόμενο «Ηρώο» που εντοπίστηκε από τον Wace στη πάρτη, βόρεια του 

ιερού της Ορθίας Αρτέμιδος εντός των τειχών και πολύ κοντά σε αυτά. Κοντά 

στον τοίχο του «τεμένους» του μνημείου υπήρχε πιθοταφή ενώ στον χώρο 

βρέθηκαν πολλά ανάγλυφα πήλινα πλακίδια που ο Wace κατέταξε στην 

κατηγορία των «ηρωικών αναγλύφων» καθώς και γεωμετρική και κορινθιακή 

κεραμεική. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εύρεση οστράκων ανάγλυφου 

πίθου του πρώιμου 6ου αι. π.Φ. με σκηνές συνωρίδος και μάχης οπλιτών με 

κυκλικές και βοιωτικές ασπίδες.195  

Εξετάζοντας κανείς συνολικά την νεκρόπολη της Ελεύθερνας 

διαπιστώνει ότι οι ταφές των πολεμιστών της είναι εξέχουσες. Μεγάλες 

ταφικές πυρές, ιδιαίτερα τεφροδόχα και κτερισματικά αγγεία και όπλα, 

λίθινα μνημεία και σήματα. Σο ίδιο εξέχον και ιδιαίτερο είναι και το μνημείο 

4Α, ωστόσο, είναι δύσκολο –τουλάχιστον με τα έως τώρα δεδομένα και χωρίς 
                                                 
194 Βλ. σχετικά Μαζαράκης-Αινιάν 1996, 105-6, 111. Μαζαράκης-Αινιάν 1997, 67-9. 
Μαζαράκης-Αινιάν 1998, 78. Μαζαράκης Αινιάν 2004, 378. Για μια σύντομη παρουσίαση βλ. 
και Mazarakis Ainian 2006-7, 91-2. 
195 Wace 1905-6, 288 κ.εξ. Για τον ανάγλυφο πίθο βλ. το πρόσφατο λήμμα της Φ. Κακούρου 
στον κατάλογο της έκθεσης Athens-Sparta 2006, αρ. 47, 131. Ο Stibbe (1989, 87-9) πιθανολογεί 
ότι το μνημείο ταυτίζεται με το Ηρώο του Αστράβακου που αναφέρεται από τον Παυσανία 
(ΙΙΙ. 16,6) και τον Ηρόδοτο (6.69,3). 
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την πλήρη δημοσίευσή του- να ενταχθεί στην κατηγορία των ηρώων ή των 

κενοταφίων και σίγουρα δεν έχει την λειτουργία μνημείου του αγνώστου 

στρατιώτη με την σημερινή έννοια του όρου.196  

Ίσως, λοιπόν, το όμορφο αρχαϊκό μνημείο της Ελεύθερνας να ήταν ένα 

είδος σήματος, που να σχετίζεται με συγκεκριμένη φρατρία πολεμιστών των 

οποίων οι τάφοι δεν έχουν ακόμη ανασκαφεί στην νεκρόπολη. Ένα σήμα που 

βρίσκεται προφανώς όχι τυχαία στο ίδιο άνδηρο με το πρωιμότερο όλων, την 

Ορθή Πέτρα197, και που για τα μέσα του 7ου αιώνα είναι πιο ταιριαστό από 

μια απλή στήλη αφού σηματοδοτεί εκτός του ιερού χώρου και την εξέλιξη της 

γλυπτικής τέχνης η οποία βρίσκει μέσα στις νεκροπόλεις έναν σημαντικό 

χώρο έκφρασης. 

Μολονότι η κατηγοριοποίηση των πρώιμων μνημείων που 

εξετάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό είναι προβληματική, βέβαιο είναι ότι τέτοιου 

τύπου μνημεία με όλα τα στοιχεία που κάνουν ξεχωριστά, φαίνεται ότι 

δημιουργούν μία «γέφυρα» μεταξύ δύο τελείως διαφορετικών εποχών: της 

πρώιμης εποχής του σιδήρου και της αρχαϊκής περιόδου. Διαθέτουν 

χαρακτηριστικά της επικής παράδοσης,  ενέπνευσαν στους συγχρόνους τους -

ή χρησιμοποιήθηκαν από αυτούς- και οι νεκροί τους έγιναν αποδέκτες 

«λατρείας». Ακόμη και μετά την λήθη του χρόνου, ωστόσο, δεν μπορούμε να 

αποκλείσουμε την πιθανότητα η όψη τους και μόνον –σε όσα παρέμειναν 

ορατά- να επηρέασε τους μεταγενέστερους. Δεν μπορεί να διαπιστωθεί, 

ασφαλώς, γραμμική σχέση ανάμεσα στα μνημεία αυτά και την σημασία τους 

με τα γνωστά μέχρι σήμερα ηρώα της κλασικής περιόδου. Άλλωστε η έννοια 

του ήρωα είναι αρκετά ρευστή και δεν είναι δυνατόν να συγκρίνει κανείς 

τόσο διαφορετικές κοινωνίες και τις προσλαμβάνουσες που έχουν. Σο κοινό 

στοιχείο των «προδρομικών» μνημείων με αυτά της κλασικής εποχής είναι οι 

ιδιαίτερες τιμές που επιφυλάσσονται στους νεκρούς και η μεγάλη διάρκειά 

τους στον χρόνο, άρα και στην μνήμη των ζώντων.  

                                                 
196

 Η δυσκολία της ερμηνείας του κτιρίου έχει άλλωστε οδηγήσει και τον ανασκαφέα στον 
χαρακτηρισμό του ως κενοταφίου-ιερού-ηρώου, βλ. ταμπολίδης 2008, 143 κ.εξ. 
197 Η Ορθή Πέτρα που έδωσε και το όνομά της στην νεκρόπολη της Ελεύθερνας, είναι μια 
τετράπλευρη στήλη/πεσσός μειούμενη προς άνω που εδράζεται μέσα σε ένα μεγάλο βάθρο 
και χρονολογείται στις αρχές του 7ου αι. π.χ., βλ. σχετικά ταμπολίδης 2008, 141-2.    
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Από την άλλη πλευρά, τα δύο γνωστά μνημεία της κλασικής περιόδου 

έχουν ένα χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει στους προδρόμους, την θέση τους 

μέσα στην πόλη, χαρακτηριστικό που προσδίδει, ίσως αυτόματα, ξεχωριστό 

χαρακτήρα στον τάφο. Ωστόσο, για την ταύτιση των ανεσκαμμένων μνημείων 

με τα γνωστά από τις πηγές ηρώα θα πρέπει να διατηρηθούν ορισμένες 

επιφυλάξεις. Για το «ηρώο» της Αμφίπολης κυρίως γιατί η ανασκαφέας δεν 

αναφέρει εντοπισμό προσφορών πάνω ή γύρω από το μνημείο, που σύμφωνα 

με τις πηγές γίνονταν σε ετήσια βάση. σο για το Ποδάρειον της Μαντίνειας, 

όπου επίσης δεν υπάρχουν ενδείξεις λατρείας, φαίνεται ότι η τιμή προς τον 

νεκρό σταματά μόνο στην ταφή εντός της πόλεως και μάλιστα στην αγορά 

της. 

 

Όμηρος και ηρωολατρεία 

Η συζήτηση για το εάν ο μηρος γνώριζε την ηρωολατρεία ή όχι είναι 

μεγάλη.198 Ένας από τους υποστηρικτές της πρώτης άποψης είναι η 

Φατζηστελίου-Price που πιστεύει ότι δεν αποδεικνύεται αδιάσπαστη συνέχεια 

λατρείας από τα μυκηναϊκά στα γεωμετρικά χρόνια αλλά ότι στα μυκηναϊκά 

χρόνια ίσως υπήρχε η έννοια του ήρωα (hero-belief).199 Θεωρεί, ωστόσο, ότι 

πριν τον 8ο αι. π.Φ. δεν μπορεί να διαπιστωθεί αρχαιολογικά βεβαιωμένη 

λατρεία. Πιστεύει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι προσφορές των ΤΓ χρόνων σε 

μυκηναϊκούς τάφους που υποδεικνύονται από τον Coldstream ως δείγματα 

ηρωολατρείας μπορούν να ερμηνευτούν ως ενδείξεις ευλάβειας και 

αποκατάστασης για την τυχαία αποκάλυψη και αναστάτωση του τάφου, 

ιδιαίτερα όταν οι προσφορές αυτές ανήκουν σε μια μόνο περίοδο.200 Σάσσεται 

περισσότερο υπέρ της ερμηνείας του Snodgrass για οικογενειακή λατρεία 

                                                 
198 Η Antonaccio (1994, 390) θεωρεί ότι με εξαίρεση τα έπη η πρωιμότερη πηγή που 
αναφέρεται σε λατρεία ηρώων είναι στα τέλη του 7ου αι. π.Φ. όταν ο Δράκων νομοθετεί κοινές 
τιμές θεών και τοπικών ηρώων σύμφωνα με το προγονικό έθιμο. Ωστόσο, θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι η πληροφορία δίνεται από τον Πορφύριο που είναι πολύ μεταγενέστερος. 
199 Hadzisteliou-Price 1973, 131. υνεχιζόμενη λατρεία από τα μυκηναϊκά έως και τα κλασικά 
χρόνια υποστηρίζει ο Nilsson (1970, 611) ότι αποδεικνύεται και για τη Δήλο. 
200 Hadzisteliou-Price 1979, 220-1. Αλλά και σε περιπτώσεις όπως αυτή του Θορικού, που οι 
προσφορές χρονολογούνται από τον 7ο έως τον 5ο αι. π.Φ., πιστεύει ότι δεν πρέπει να 
συγχέονται με την επίδραση του έπους και επί πλέον ότι ένας αποθέτης ή ένας περίβολος δεν 
συνιστούν αποδείξεις λατρείας. 
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αλλά παράλληλα διαπιστώνει ότι η ηρωολατρεία πιθανότατα ξεκινά πριν την 

ΠρΓ περίοδο.201 Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο μηρος γνώριζε την 

ηρωολατρεία και ότι στα χρόνια του οι επικοί ήρωες λατρεύονταν ως 

ημίθεοι.202 

Ο Hack θεωρεί ότι η ηρωολατρεία βασίζεται σε μια σειρά λόγων: την 

πίστη ότι οι ομηρικοί ήρωες, που ταυτίζονται με τους Μυκηναίους, είναι 

πρόγονοι των Ελλήνων της Ετ, την απόδοση θεϊκών-υπεράνθρωπων 

χαρακτηριστικών σε αυτούς και την μεγάλη εξάπλωση των λατρειών τους. 

Θεωρεί, επίσης, σημαντικό το γεγονός ότι οι ηρωοποιήσεις που γίνονται 

υστερότερα χρησιμοποιούν ως πρότυπα αυτούς τους ήρωες.203 Διαφωνεί με 

τους μελετητές που ισχυρίζονται ότι στην Ιωνία δεν υφίσταται λατρεία των 

νεκρών και ηρωολατρεία φέρνοντας ως παράδειγμα, μεταξύ άλλων, τη 

λατρεία του Αχιλλέα στις αποικίες της Μιλήτου στη Μαύρη Θάλασσα και 

τους επώνυμους ήρωες των πύργων της Σέω. Διαφωνεί ακόμη με όσους 

πιστεύουν ότι τα χωρία των ομηρικών επών που αποδεικνύουν τη γνώση του 

ποιητή για ηρωολατρεία είναι υστερότερες προσθήκες, όπως οι επιτάφιοι 

αγώνες για τον Πάτροκλο και η Νέκυια.204 Θεωρεί ότι ο μηρος γνώριζε την 

                                                 
201 .π. 228. Για την περίπτωση της λατρείας του Ερεχθέα, όπως αυτή περιγράφεται στην 
Ιλιάδα, η Φατζηστέλιου-Price πιστεύει ότι η τέλεσή της μέσα στο ιερό της Αθηνάς  δεν 
αποκλείει το χαρακτηρισμό του ήρωα για τη μορφή του μυθικού βασιλιά και φέρνει ως 
παράδειγμα τις αντίστοιχες λατρείες του Μενελάου, της Ελένης, του Πτώου, του Οιδίποδα 
κ.ά. ύμφωνα με την ομηρική περιγραφή οι Σρώες συνεδρίαζαν στον τάφο του Ίλου. Η 
Φατζηστέλιου-Price θεωρεί ότι η περιγραφή αυτή έχει τις ρίζες της στη γνώση που είχε ο 
ποιητής για τους τάφους των ηρώων-οικιστών ή ηρώων-φυλάκων στους χώρους της αγοράς, 
όπως του Πέλοπα στην Ολυμπία, και προσθέτει ως ανάλογες περιπτώσεις των Ορεσθασίων 
στη Υιγάλεια ή του Άδραστου στη ικυώνα. Τποστηρίζει την άποψη της Καρδαρά ότι αρχικά 
η λατρεία του Ερεχθέα γινόταν στο χώρο του ναού της Αθηνάς Νίκης και είχε χαρακτήρα 
ήρωα-πύλης (gate-hero) εκτός από αυτή του βασιλιά-ιδρυτή, Hadzisteliou-Price 1973, 136-9. 
Βλ. και Hadzisteliou-Price 1979, 224-6. Η αναφορά του Ομήρου στον Ερεχθέα, στην 
διατήρηση της μαντικής ιδιότητας του Σειρεσία αλλά και στον τάφο του Ίλου δηλώνουν για 
τον Boehringer (2001, 29-30) ότι πιθανότατα υπάρχει συσχετισμός των ομηρικών αναφορών 
και της υστερότερης σημασίας που λαμβάνει η λέξη ήρως. Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει 
συσχετισμός ανάμεσα στην λατρεία των ηρώων και στην απήχηση των επών. Η 
Φατζηστέλιου-Price κάνει επίσης εκτενή συζήτηση σχετικά με τη χρήση της λέξης ήρως στο 
έπος. Θεωρεί ότι η θυσία μαύρου πρόβατος στον Σειρεσία από τον Οδυσσέα αποδεικνύει την 
απόδοση αυτού του χαρακτηρισμού στο νεκρό μάντη, Hadzisteliou-Price, 1973, 132-135. Ο 
Υαράκλας (1996, 137) αντίθετα, σημειώνει σωστά ότι, σύμφωνα με την παράδοση, στον 
Σειρεσία αποδίδονταν ισόθεοι τιμαί και όχι ηρωική λατρεία. 
202 Hadzisteliou-Price 1973, 142.  
203 Hack 1929, 59-61. 
204 .π. 64-6. 
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ηρωολατρεία και ότι στο πλαίσιο της «αρχαϊστικής» διήγησης που επιλέγει 

εντάσσεται η περιγραφή των πόλεων της μητροπολιτικής Ελλάδας ή η χρήση 

του χαλκού. Επί πλέον, πιστεύει ότι ο μηρος περιγράφει τις πεποιθήσεις, 

σχετικά με τους ήρωες και τους θεούς, της δικής του εποχής με φόντο μια 

παλαιότερη εποχή και επιλέγει την καύση έναντι του ενταφιασμού, διότι 

θεωρεί ότι αυτός ο «βασιλικός» τρόπος ταφής ταιριάζει καλύτερα στους ήρωές 

του.205  

Ο Bérard πιστεύει ότι ο μηρος γνωρίζει την ηρωολατρεία, απλά την 

τοποθετεί δύο με τρεις γενιές παλαιότερα από όταν αυτή ξεκινάει στην 

πραγματικότητα σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα, δηλαδή στα 750 

π.Φ. περίπου.206 

Ο Coldstream γράφει ότι η Ιλιάδα γίνεται ευρύτερα γνωστή από τα 

μέσα του 8ου αι. π.Φ. και η απαγγελία των επών ενθαρρυνόταν από τους 

αριστοκράτες ηγεμόνες ενώ ο Snodgrass παρατηρεί: “The likely conclusion is 

that the Homeric political system, like other Homeric pictures, is an artificial 

amalgam of widely separated historical stages”.207 Ο Coldstream θεωρεί 

επίσης ότι η ηρωολατρεία είναι γνωστή στον μηρο, μολονότι η μόνη που 

αναφέρει είναι αυτή του Ερεχθέα. Εκτός από τη λατρεία αυτή, ο Coldstream 

προσθέτει δύο ακόμη γνωστές προ-ομηρικές λατρείες, του Ακάδημου στην 

Αττική και του Οδυσσέα στην Ιθάκη.208 

Ο Garland πιστεύει ότι οι αναφορές του Ομήρου σε ήρωες και λατρείες 

τους όπως ο Ερεχθέας δεν σημαίνει ότι ο ποιητής γνωρίζει την ηρωολατρεία 

ως γενική πρακτική της εποχής του. Αντίθετα θεωρεί ότι η παρουσίαση του 

Άδη ως βασιλείου των ψυχών που δεν έχουν καμία ανάμνηση από το 

παρελθόν τους και καμία δυνατότητα να επισκεφθούν τον κόσμο των 

ζωντανών, δηλώνει ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος για τους ζωντανούς να 

αποδίδουν τιμές στους νεκρούς, εφόσον η πιθανότητα να τους βλάψουν ήταν 

                                                 
205 Hack 1929, 69 κ.εξ. 
206

 Bérard, 1982, 94. 
207 Coldstream 1997, 454-8. Snodgrass 2000, 389. 
208 Coldstream 1976, 16-7. 
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ανύπαρκτη.209 Η απεικόνιση των νεκρών μαζί με ζωντανούς σε επιτύμβια 

κυρίως έργα παρουσιάζει για τον Garland ενδιαφέρουσα εξελικτική 

διαδικασία. Από αυτή αντλεί το συμπέρασμα ότι οι ζωντανοί νιώθουν κυρίως 

οίκτο και όχι φόβο για τους νεκρούς, καθώς από το τέλος της αρχαϊκής εποχής 

και έπειτα η κλίμακα απεικόνισης νεκρών και ζωντανών είναι κοινή.210 

Για τον Rhode, μολονότι η λατρεία των νεκρών είναι άγνωστη στον 

ποιητή, μπορούμε να διαπιστώσουμε «κατάλοιπά» της στο έπος, όπως για 

παράδειγμα στην ταφή του Πατρόκλου.211  Η άποψη του Rohde για την 

προέλευση της λατρείας των ηρώων σε σχέση με το έπος παρουσιάζει μια πολύ 

ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση σε σχέση με τις αντιλήψεις άλλων 

μελετητών.212 Πιστεύει ότι η λατρεία δεν οφείλεται στο θαυμασμό προς τους 

ήρωες του έπους διότι «εκτός από ασήμαντες εξαιρέσεις διαδραμάτισαν μικρό 

ρόλο στη λατρεία».213 Σα έπη, όπως πιστεύει, απηχούν τις αντιλήψεις της 

Ιωνίας, όπου δεν επέζησε η λατρεία των νεκρών. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι 

οι κάτοικοι της Μικράς Ασίας που μετανάστευσαν εκεί από την κυρίως 

Ελλάδα άφησαν πίσω τους τις τοπικές λατρείες και μια από αυτές ήταν και η 

λατρεία των προγόνων στους τάφους τους. Ως υστερότερη παραλλαγή 

                                                 
209 Garland 2001, 1-2. Garland 1982. Βλ. και Garland 2005, 135, όπου αναφέρει ότι η 
ηρωολατρεία προέρχεται από την επική ποίηση παρόλο που ο μηρος δεν αναφέρει ούτε 
λατρεία ηρώων ούτε νεκρών. 
210 Garland 2001, 12. 
211 Rohde 1998, 23 και 29. Θεωρεί ότι ο ποιητής αναφέρεται με συντομία στη σφαγή των 
Σρώων προς τιμήν του Πατρόκλου, γεγονός που δηλώνει «μάλλον μια σύγχυση». Πιστεύει, 
ωστόσο, ότι ο μηρος και σε άλλα σημεία του έπους υιοθετεί στοιχεία της λατρείας των 
νεκρών από κάποια προγενέστερη πηγή. Οι προσφορές στον νεκρό Πάτροκλο δεν δηλώνουν 
τον φόβο των ζωντανών προς τον νεκρό αλλά περισσότερο την ευσέβεια, το σεβασμό και τη 
λύπη όσων έμειναν πίσω, Rohde 1998, 26-8. Και ο Nilsson (1993, 112) θεωρεί ότι η σφαγή των 
Σρώων στην πυρά του Πατρόκλου είναι ανάμνηση παλαιότερων εθίμων ταφής. Άγνοια ή 
εσκεμμένη παράλειψη θεωρεί και ο Farnell (1996, 30-1) την μη αναφορά του Ομήρου στην 
ηρωολατρεία. 
212 Η ψυχή στον μηρο δεν έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά που συναντούμε σε μετα-
ομηρικούς ποιητές, όπως της μαντείας. Μια βασική ιδιότητα των ηρώων -άγνωστη στο έπος- 
είναι ότι μολονότι έχουν πεθάνει και η ψυχή τους έχει αποχωριστεί από το σώμα, ζουν 
αθάνατη ζωή. Η λατρεία τους δεν είναι λατρεία των ψυχών αλλά των προγόνων. ε 
υστερότερες περιόδους ο όρος ήρωας έχει και την έννοια του ανθρώπου που μετά το θάνατό 
του είχε ευνοημένη τύχη και ανώτερη ζωή, και εφόσον είχε υπάρξει ήρωας εν ζωή το ίδιο θα 
ήταν και μετά θάνατον. τον επικό όρο προσδίδεται μια νέα έννοια αυτή της 
εξιδανικευμένης προγονικής ψυχής. Rohde 1998, 39 και 119-21. Για τις αντιφάσεις που 
υπάρχουν στα έπη σχετικά με την έννοια του ειδώλου και την σωματικότητα της ψυχής βλ. 
Tsagarakis 2000, 105 κ.εξ. 
213 Βλ. και Rohde 1998, 126, όπου αναφέρει την ηρωολατρεία ως μίμηση της προγονολατρείας. 
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αναπτύσσεται η λατρεία των μελών της φυλής που πέθαναν και θάφτηκαν 

στην καινούργια πατρίδα, ωστόσο η δύναμή της και εξαιτίας της επικράτησης 

της καύσης είναι πολύ πιο περιορισμένη.214 Ο Rohde αναφέρεται σε 

περιπτώσεις ηρωοποίησης ανθρώπων που είχαν ξεχωρίσει λόγω της πολιτικής 

τους δράσης (Λυκούργος), της ποιητικής τους τέχνης (μηρος) ή απλά της 

εξωτερικής τους εμφάνισης (Υίλιππος Κρότωνα).215 Για τον West, ο μηρος 

και ο Ησίοδος συνιστούν δύο πόλους. Θεωρεί ότι στον ύστερο 8ο αι. π.Φ., με 

την διάδοση των επών, υπάρχει η έννοια του ήρωα της Ιωνίας, δηλαδή του 

ήρωα του πολέμου (Kriegerheros) και έννοια του ήρωα της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, δηλαδή του ήρωα που λατρεύεται (Kultheros). Διαπιστώνει ότι ενώ 

στην Ιωνία δεν υφίσταται ηρωολατρεία, στην ηπειρωτική Ελλάδα δεν υπάρχει 

έπος.216 Ο Boehringer σημειώνει ότι η άποψη του Rohde βρίσκεται πολύ πιο 

κοντά στα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων, ενώ του West συνιστά 

υπόθεση.217  

Για τον Καλλιγά η ηρωολατρεία συμβαίνει παράλληλα με τα ομηρικά 

έπη και δεν γεννιέται από την επίδρασή τους, ενώ η έννοια του «ήρωα» όπως 

και η συνήθεια απόδοσης τιμών σε αυτόν είναι άγνωστη στην Πρώιμη ΕτΦ 

καθώς εμφανίζεται μετά τα μέσα του 8ου αι. π.Φ.218 Κοντά σε αυτή την άποψη 

βρίσκεται και ο Albinus που τονίζει ότι οι τιμές στους ομηρικούς ήρωες 

                                                 
214 Rohde 1998, 42-44. Η ερμηνεία του Rohde (1998, 33-6) για την παρακμή της λατρείας των 
νεκρών των προηγούμενων περιόδων στην ομηρική εποχή στηρίζεται κυρίως στην αλλαγή 
του ταφικού εθίμου, δηλαδή την υιοθέτηση της καύσης έναντι του ενταφιασμού. Σο έθιμο της 
καύσης στηρίζεται στην πεποίθηση ότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί η ψυχή να 
απελευθερωθεί πλήρως από το σώμα και όχι τόσο στο νομαδικό παρελθόν (που επέβαλλε την 
καύση για την εύκολη μεταφορά του νεκρού). Επί πλέον, η όποια αντίληψη για εξαγνισμό 
μέσω της φωτιάς είναι άγνωστη στο έπος. Αντίθετα ο Nilsson (1993, 113) έχει υποστηρίξει ότι 
το έθιμο της καύσης του νεκρού δεν είχε επίδραση στη λατρεία του, η οποία συνεχίστηκε, 
αλλά απλά «προώθησε μια περισσότερο πνευματική αντίληψη της ψυχής…». Πιστεύει ότι η 
λατρεία στηρίζεται στην αντίληψη της συνέχισης της σωματικότητας του νεκρού ανεξάρτητα 
από τον τρόπο ταφής του. Ωστόσο, συμφωνεί με τον Rohde ότι η εικόνα που δίνουν τα 
ομηρικά έπη είναι ότι τα νεκρικά δώρα εξακολουθούν να υφίστανται αλλά οι άνθρωποι δεν 
κατανοούν τη σημασία τους. Προσθέτει βέβαια ότι οι άνθρωποι μπορεί να ελευθερώθηκαν 
«από το φόβο των νεκρών αλλά όχι όμως και από το φόβο του θανάτου», Nilsson (1993, 148-
54). 
215 Rohde 1998, 133. 
216 Boehringer 2001, 26-7. 
217 .π. 28 και για την ανάλυσή του για την εξέλιξη της ηρωολατρείας από τον 5ο αι. π.Φ. και 
εξής, ιδ. 30-34. 
218 Calligas 1988, 233-4. 
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περιορίζονται στην τιμή που αποκτούν λόγω της ιδιότητας του άξιου 

πολεμιστή και με το κλέος άφθιτον καθώς ο μηρος δεν αναφέρει κανένα 

στοιχείο προσφορών, θυσιών κ.λπ. μετά τον θάνατό τους. Προσθέτει, ότι οι 

θυσίες που προσφέρει ο Οδυσσέας στον Κάτω Κόσμο έχουν να κάνουν με την 

μαντική και όχι με την απόδοση τιμών.219 

Ο van Wees σημειώνει ότι η αντιπαράθεση μεταξύ των μελετητών 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ο μηρος χρησιμοποιεί τη λέξη 

ἥρως όχι μόνο ως αφηγητής αλλά και στις συνομιλίες των πρωταγωνιστών του 

έπους μεταξύ τους.220 Σο γεγονός αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς μελετητές να 

θεωρήσουν ότι η λέξη έχει θέση επιθέτου ή ευγενικής προσφώνησης. Ωστόσο, 

όπως παρατηρεί ο van Wees, και οι θεοί του έπους προσφωνούν ο ένας τον 

άλλο ως θεό. Πιστεύει ότι ο μηρος και ο Ησίοδος χρησιμοποιούν την λέξη 

ήρως για όλους τους άνδρες των έργων τους καθώς ανήκουν σε μια γενιά που 

οι ίδιοι θεωρούσαν ότι αποτελείτο από ήρωες και ημίθεους. Πιστεύει, ακόμη, 

ότι ο μηρος εσκεμμένα δεν αναφέρεται στη θρησκευτική-λατρευτική έννοια 

του όρου και την ταφική λατρεία, καθώς σύμφωνα με τον Κάτω Κόσμο που 

παρουσιάζει, οι ψυχές των νεκρών δεν έχουν συναίσθηση, δύναμη ή 

δυνατότητα να επηρεάσουν τους ζωντανούς. Καταλήγει ότι ο μηρος, όπως 

και άλλοι ποιητές του 7ου αιώνα (Καλλίνος της Εφέσου, Συρταίος) πιστεύουν 

ότι η σημαντικότερη τιμή για έναν νεκρό πολεμιστή είναι η φήμη του μετά 

θάνατον που εξασφαλίζεται μέσω της μεγαλειώδους ταφικής τελετής και του 

ταφικού μνημείου.221 

Η Ekroth πιστεύει ότι οι λίγες εξαιρέσεις των επικών ηρώων που 

ξέφυγαν από τον ομηρικό Άδη και κέρδισαν την αθανασία, ίσως να 

σχετίζονται με την άνοδο της ηρωολατρείας.222 

Για τον Snodgrass οι πλούσιες προσφορές, τα θυσιαζόμενα ζώα ή οι 

άνθρωποι και άλλα σπανιότερα στοιχεία όπως τα κενοτάφια, που 

αναφέρονται στα έπη, ίσως συνιστούν αναμνήσεις των μυκηναϊκών 

                                                 
219 Albinus 2000, 59 κ.εξ. 
220 van Wees 2006a, 367 κ.εξ. 
221 .π. 370 κ.εξ. 
222 Ekroth 2002, 336. 
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πρακτικών. Η χρήση μόνο της καύσης και του τύμβου ίσως είναι επιδράσεις 

από την Ιωνία της εποχής του ποιητή, μολονότι η χρήση τύμβου πάνω από 

μια μόνο ταφή εξυπηρετεί περισσότερο τον μύθο. Άμεσα στοιχεία που να 

μπορούν να αποδοθούν στους πρώιμους κοτεινούς Αιώνες είναι δύσκολο να 

εντοπιστούν.223 Επί πλέον, θεωρεί ότι το ενδιαφέρον και η ταφική λατρεία σε 

μυκηναϊκούς τάφους ξεκινούν σε ορισμένες περιπτώσεις πριν τη διάδοση των 

επών. Με βάση αυτό πιστεύει ότι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πρώτα 

υπήρξε ένα γενικότερο ενδιαφέρον για το ηρωικό παρελθόν και έπειτα ένα 

πιο ειδικό για τα ομηρικά έπη και τα θέματά τους.224 Για τον Snodgrass το 

αποφασιστικό σημείο της αλλαγής είναι όταν η εξέλιξη συμβαίνει στο σύνολο 

του ελληνικού κόσμου, δηλαδή όταν μια αλλαγή σε ένα κέντρο μεταφέρεται 

άμεσα από τον ένα τόπο στον άλλο σε όλο το γεωγραφικό πλάτος και μήκος 

του γνωστού κόσμου και αυτό δεν μπορεί να ανιχνευτεί πριν τις αρχές του 8ου 

αι. π.Φ. 225 

Ο Coldstream πιστεύει, στηριζόμενος και στις απόψεις του Farnell, ότι 

κυρίως η διάδοση των ομηρικών επών τον 8ο αιώνα π.Φ. ευθύνεται για την 

ύπαρξη προσφορών της Γ εποχής σε Μυκηναϊκούς τάφους αλλά και για την 

ευλάβεια προς τους πολεμιστές που έζησαν «στην ομηρική εποχή», ιδιαίτερα 

τους πολεμιστές του Ληλάντιου πολέμου.226 Θεωρεί   ότι η πιο χαρακτηριστική 

περίπτωση μίμησης της «μεγαλοπρέπειας των ηρωικών ταφικών τελετών» 

είναι οι βασιλικοί τάφοι στη αλαμίνα της Κύπρου, καθώς βρίσκει 

παραλληλισμούς με την ομηρική περιγραφή της ταφής του Πατρόκλου 

(σφαγή αλόγων, θυσία ανθρώπου, κατασκευή τύμβου). Διαπιστώνει ότι οι 

περιοχές στις οποίες εντοπίζεται επίδραση από το έπος, εκτός της Κύπρου, 

είναι οι Πιθηκούσσες (αποικία Ευβοέων), η Εύβοια (κυρίως η Ερέτρια) και η 

Αττική. Καταλήγει έτσι στο συμπέρασμα ότι η επίδραση επήλθε μόνο στους 

                                                 
223 Snodgrass 2000, 391. 
224 .π. 431. ε ορισμένες εικονιστικές σκηνές της αγγειογραφίας, πριν το 700 π.Φ., θα πρέπει 
να αναγνωρίσει κανείς μια μυθολογική ή ηρωική σημασία π.χ. σε ΤΓ σκηνές με κενταύρους, 
τον Ηρακλή ή τους ιαμαίους, που δεν μπορούν να αποδοθούν σε επίδραση του έπους. Από 
την άλλη πλευρά, η έμμετρη επιγραφή στο κύπελλο από τις Πιθηκούσσες δηλώνει την 
εξοικείωση με το επικό μέτρο. 
225 .π. 436. 
226 Coldstream 1976, 15. 
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απογόνους των Μυκηναίων και όχι γενικά σε όλους τους ανθρώπους της 

Ετ.227 

χετικά με το ζήτημα εάν η ηρωολατρεία σχετίζεται με την εξάπλωση 

του έπους όπως πιστεύουν οι Farnell και Coldstream, ο Μαζαράκης-Αινιάν 

πιστεύει ότι το ενδιαφέρον των ανθρώπων της πρώιμης Ετ για το «ηρωικό» 

παρελθόν ίσως να εξηγεί το φαινόμενο εν μέρει.228 Ωστόσο, δεν μπορεί να 

αποκλείσει τελείως την επιχειρηματολογία όσων πιστεύουν, όπως ο Crieelard, 

ότι ο μηρος γνώριζε τις ταφικές πρακτικές και την ηρωολατρεία, μολονότι η 

ηρωολατρεία εξελίσσεται ανεξάρτητα από την εξάπλωση των επών.229 Σονίζει 

όμως και την προφορική διάδοση του έπους που θα υπήρχε στους κοτεινούς 

Αιώνες πριν αυτά κωδικοποιηθούν τον 8ο αι. π.Φ. και την επίδραση που θα 

είχαν πριν φτάσουν στην ΤΓ περίοδο σε ένα ευρύτερο κοινό. Καταλήγει ότι η 

λατρεία μυθικών και επικών ηρώων σχετίζεται άμεσα με τη διάδοση των επών 

και παράλληλα η ταφική λατρεία ωθείται από την προφορική παράδοση. 

Σόσο οι ομηρικές περιγραφές όσο και το τέταρτο γένος του Ησιόδου 

βασίζονται εν μέρει στη μνήμη των εξαιρετικών ανθρώπων που έζησαν στο 

τέλος της ΕτΦ και των πρώιμων κοτεινών Αιώνων.230 υμπεραίνει ότι η 

απόδοση τιμών σε προγόνους και ήρωες κατά την ΤΓ περίοδο ερμηνεύεται ως 

τάση γενών ή κοινωνικών ομάδων που διατηρούν τα συνεκτικά στοιχεία με 

το παρελθόν. Η ταφική λατρεία είναι ατομική ή οικογενειακή υπόθεση, ενώ η 

ίδρυση ιερών για τους ήρωες δηλώνει κοινή απόφαση των αναδυόμενων 

πόλεων. ε ορισμένες περιπτώσεις η ταφική λατρεία που χρησιμοποιείτο ως 

μέσο για προσωπική ανάδειξη της άρχουσας τάξης αφομοιώθηκε από την 

πόλη και παγιώθηκε ως δημόσια ηρωολατρεία.231 

Ο Whitley διατυπώνει ερωτήματα σχετικά με τις απόψεις του 

Coldstream. Αναρωτιέται γιατί η λατρεία στους μυκηναϊκούς τάφους γίνεται 

                                                 
227 Coldstream 1997, 461-6. 
228 Mazarakis Ainian 1999, 33. 
229 Ο Crielaard (1995, 268 κ.εξ.) σημειώνει ότι στο έπος αλλά και στα έργα του Ησιόδου, 
λατρεία αποδίδεται σε δαίμονες και ημίθεους και πιθανότατα αυτοί είναι και οι αποδέκτες 
της λατρείας που διαπιστώνεται τον 8ο αιώνα π.Φ. σε μυκηναϊκούς τάφους. Θεωρεί ότι 
ταφικές πρακτικές όπως αυτή στο Λευκαντί επηρέασαν το έπος και όχι το αντίθετο. 
230 Mazarakis Ainian 1999, 34. 
231 .π. 36. 



 243 

προς ανώνυμους νεκρούς, εάν είναι απόρροια της διάδοσης των επών και 

ποιό ήταν το κίνητρο για τους κατοίκους της Αργολίδας και της Αττικής να 

αποδώσουν θολωτούς και θαλαμοειδείς τάφους σε επικούς ήρωες, ενώ οι 

τάφοι που περιγράφονται στην Ιλιάδα έχουν μορφή τύμβου.232 Η Antonaccio 

θεωρεί ότι τα ηρωικά στοιχεία της ταφής που αναφέρονται από τον μηρο 

υπάρχουν ήδη από τον 10ο αιώνα όπως αποδεικνύουν οι ταφές στο 

νεκροταφείο της Σούμπας στο Λευκαντί. Ο συνδυασμός των εθίμων της 

προφορικής παράδοσης και της πρακτικής δικαιολογεί και την κυριαρχία της 

καύσης στο έπος, καθώς επιδίωξη ήταν η υπερβολή και η προβολή στο μέγιστο 

βαθμό της κοινωνικής θέσης των νεκρών και των απογόνων τους.233 

Σο ερώτημα αν γνώριζε ή όχι ο ποιητής την ηρωολατρεία δεν μπορεί 

να απαντηθεί και ίσως δεν υπάρχει λόγος. Σο μόνο που μπορούμε με 

σιγουριά να πούμε είναι, ότι όποιος και αν είναι ο λόγος, ο μηρος δεν 

αναφέρεται πουθενά σε λατρεία ηρώων οπότε τα έργα του δεν μπορούν να 

βοηθήσουν στην εύρεση απάντησης για την αρχής της λατρείας αυτού του 

τύπου. Ούτε όμως βάσει της μη αναφοράς της στον μηρο μπορεί κανείς να 

υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε στα χρόνια του. Ο Dodds πιστεύει ότι οι ποιητές, 

τόσο ο μηρος όσο και ο Ησίοδος, δίνουν «μια επιλογή από την 

παραδοσιακή πίστη», ο πρώτος για έναν αριστοκρατικό κόσμο και ο δεύτερος 

για έναν αγροτικό, ενώ ο Garland έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την 

χρήση των επών και της τραγωδίας στην κατανόηση των ταφικών εθίμων: των 

πρώτων εξαιτίας της μείξης των εθίμων διαφόρων περιόδων και της δεύτερης 

γιατί αναφέρεται κυρίως σε εξέχοντες νεκρούς.234 

Έντονη, πάντως, είναι η αντίφαση που υπάρχει στο έπος ανάμεσα στα 

έθιμα ταφής και στην αντίληψη για τον Κάτω Κόσμο.235 Ο Αχιλλέας σε μια 

επίδειξη απόλυτης υπερβολής για τον χαμό του Πατρόκλου, κάνει μια ταφή 

που ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Για να τιμήσει τον φίλο του σφαγιάζει 

δώδεκα νεαρούς Σρώες, άλογα και σκυλιά ενώ στα άθλα προς τιμήν του 

                                                 
232 Whitley 1988, 174. 
233 Antonaccio 1995, 247. 
234 Dodds 1996, 51. Garland 2001, xxi. 
235 Για τον Rohde (1998, 205-6) η αλλαγή στην αντίληψη για τον Κάτω Κόσμο από την 
ομηρική έως την κλασική εποχική αντανακλάται στη Νέκυια του Πολυγνώτου. 
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χαρίζει στους νικητές πλούσια έπαθλα. Ο ίδιος ήρωας όταν πια έχει πεθάνει 

και βρίσκεται στον Κάτω Κόσμο, εξομολογείται στον Οδυσσέα ότι θα 

προτιμούσε να είναι υπηρέτης ενός φτωχού ανθρώπου παρά βασιλιάς των 

νεκρών στον Άδη. Ποιά είναι λοιπόν η χρησιμότητα όλων των κτερισμάτων 

στον Πάτροκλο αφού και ο ίδιος θα είναι απλά μια σκιά χωρίς μνήμη στα 

παλάτια του Άδη;236 Η απάντηση είναι απλή· η χρησιμότητα και τα έθιμα 

ταφής δεν συμβαδίζουν. Ούτε υπάρχει πάντα λογική στις προσφορές που 

κάνει ένας άνθρωπος σε ένα αγαπημένο νεκρό πρόσωπο.237 Αναμφίβολα 

ορισμένα κτερίσματα φανερώνουν τις αντιλήψεις του νεκρού ή των συγγενών 

του για την ψυχή και την πορεία της μετά το θάνατο. Ασφαλώς όμως όχι όλα. 

„Η όπως σημειώνει ο Dodds, «λίγο έχει αλλάξει με τους αιώνες η οικοσκευή 

των ουρανών· παραμένει το εξιδανικευμένο αντίγραφο του μοναδικού 

κόσμου που ξέρουμε».238 

πως πολύ γλαφυρά γράφει ο Whitley, οι σκοτεινοί χρόνοι είναι δική 

μας αντίληψη που έχει χρωματιστεί από τη γνώση για την εποχή που 

προηγήθηκε και αυτή που ακολούθησε.239 Για τον Whitley τα αρχαιολογικά 

δεδομένα των ταφών των σκοτεινών χρόνων δεν βρίσκουν παράλληλα στις 

ομηρικές περιγραφές. Θεωρεί ότι ορισμένες εξαιρέσεις, όπως ο βασιλικός 

τάφος της αλαμίνας στην Κύπρο, ορισμένες καύσεις στον Κεραμεικό σε 

χάλκινους λέβητες και στο νεκροταφείο του Διπύλου και οι ταφές του Ηρώου 

της Δυτικής Πύλης στην Ερέτρια, μιμούνται τα έπη, γεγονός που οφείλεται 

                                                 
236 Ο Σσαγκαράκης (Tsagarakis 2000, 123) έχει υποστηρίξει ότι αυτή η αντίληψη για την τύχη 
της ψυχής συνυπάρχει στον μηρο μαζί με την πρωιμότερη αντίληψη ότι η ψυχή διατηρεί 
ένα τμήμα της «σωματικότητάς» της στον Κάτω Κόσμο και φαίνεται ότι ο ποιητής προβάλλει 
περισσότερο την πρώτη.  
237 πως χαρακτηριστικά γράφει ο Dodds (1996, 96) για τις προσφορές τροφών: «Πιστεύω 
πως ο άνθρωπος ταΐζει τους νεκρούς του για τον ίδιο λόγο που ένα κοριτσάκι ταΐζει την 
κούκλα του· και όπως το κοριτσάκι, έτσι και ο άνθρωπος αποφεύγει να σκοτώσει την 
φαντασίωσή του με τα σταθερά μέτρα της πραγματικότητας». Δεν πρέπει ασφαλώς να 
ξεχνάμε και τις φωνές που ήταν εντελώς αντίθετες με τις τιμές προς τους νεκρούς όπως ο 

Ηράκλειτος που έγραψε ότι  «νέκυες κοπρίων ἐκβλητότεροι» (απ. 96), χωρίς αυτό βέβαια να 
σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι αυτή ήταν η αντίληψή του για όλους τους 
νεκρούς ή αν άλλοι σύγχρονοί του ενστερνίζονταν αυτή την άποψη. ύμφωνα με τον Kirk 
(1949) ο Ηράκλειτος πίστευε ότι τα δύο στοιχεία της ανθρώπινης ψυχής είναι το νερό και η 
φωτιά. Οι άνδρες που πέθαιναν στη μάχη είχαν λόγω των συνθηκών περισσότερη φωτιά 
γεγονός που οδηγούσε την ψυχή τους στην ένωση με την ενέργεια του συνόλου. 
238

 Dodds 1996, 97. 
239 Whitley 2003, 5. 
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στην εμμονή του ύστερου 8ου αι. π.Φ. στο ηρωικό παρελθόν. χετικά με τις 

ταφές στο Λευκαντί, πιστεύει ότι, λόγω της χρονολόγησής τους στον 10ο αι. 

π.Φ., μπορεί να ήταν πηγή έμπνευσης για τους αοιδούς, ωστόσο σε καμία 

περίπτωση δεν συνιστούν κανόνα στις αριστοκρατικές ταφές της περιόδου.240 

Η ίδρυση πανελλήνιων ιερών ενισχύει το αίσθημα της ευρύτερης κοινότητας 

και εκτός από τον ιερό χώρο, οριοθετείται και ο κόσμος των ζωντανών από 

τον κόσμο των νεκρών με περιβόλους και ταφές extra muros.241 Η επίδραση 

από την Ανατολή, μολονότι οι σχέσεις υπάρχουν ήδη έναν αιώνα νωρίτερα, 

εντοπίζεται στα τέλη του 8ου αι. π.Φ. Η απο-προσωποποίηση της εξουσίας που 

πλέον συγκεντρώνεται σε πολλούς και ταυτόχρονα η αφιέρωση σε θεότητες 

αντικειμένων τα οποία έως τότε έμπαιναν σε τάφους είναι και αυτό σύμπτωμα 

της ίδιας αλλαγής. Οι πανελλήνιοι αγώνες στα ιερά, η αποδοχή των επών ως 

εθνικών ποιημάτων και η επαφή με τους ξένους επιτείνουν την ανάδειξη της 

εθνικής ταυτότητας. 

Ο Μαζαράκης-Αινιάν θεωρεί ότι οι βασιλείς της πρώιμης εποχής του 

ιδήρου αναλαμβάνουν το εμπόριο και τη διακίνηση μετάλλων και 

μετάλλινων αγαθών (και όχι απαραίτητα και την παραγωγή τους) με την 

Ανατολή μετά την πτώση των μυκηναϊκών ανακτόρων και έτσι δημιουργείται 

μια νέα ελίτ που ταυτόχρονα σχετίζεται και με την πολεμική αρετή/ιδιότητά 

τους.242 

Η επίδραση των επών, αν την θεωρήσουμε δεδομένη παρά τα όσα 

προβλήματα δεν έχουν ακόμη λυθεί σε σχέση με αυτό, δεν μπορεί ωστόσο να 

είναι μονόπλευρη. Δεν μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι τα έπη επηρέασαν 

τους ανθρώπους σε σχέση με το ηρωικό παρελθόν αλλά δεν είχαν καμία 

επίδραση ως προς την αντίληψη για την ψυχή και την τύχη της μετά το 

θάνατο. Ίσως λοιπόν είναι πιο λογικό να υποστηρίξουμε ότι η αιτία των 

προσφορών δεν είναι να τιμηθεί ο νεκρός κάτοχος του τάφου, αλλά η 

διεκδίκηση της συγγένειας και κατ‟ επέκταση η διεκδίκηση δικαιωμάτων 

                                                 
240 Whitley 2003, 38. 
241 .π. 42-3. 
242 Αυτό, όπως πιστεύει είναι εμφανές για τον Ωρωπό, την Ερέτρια και το Λευκαντί, βλ. 
Mazarakis Ainian 2006. 
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κτήσης της γης. Αν η αντίληψη για την ψυχή ήταν διαφορετική από αυτή των 

επών θα υπήρχε διάρκεια στις ταφικές προσφορές της ίδιας της Γ περιόδου. 

Άρα η συνειδητή επιλογή των πρωιμότερων ταφών μπορεί να εξηγηθεί μόνο 

ως απόπειρα οικειοποίησης των ιδιοτήτων. ε αντίθεση με αυτό που έχει 

υποστηρίξει ο Rhode, ότι δηλαδή το έπος δεν έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στη 

διαμόρφωση της ηρωολατρείας αφού ελάχιστοι ήρωές του έγιναν αποδέκτες 

λατρείας243, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι ήρωες που λατρεύονται 

αργότερα δημιουργούνται από τις τοπικές ανάγκες αλλά κατά τα πρότυπα 

των επικών ηρώων.  

Η άλλη όψη του ερωτήματος είναι εάν ταφές όπως αυτή στο Λευκαντί 

επηρέασαν το έπος, ερώτημα που επίσης δεν μπορεί να απαντηθεί με 

βεβαιότητα. Ασφαλώς οι περιγραφές των μεγαλειωδών πυρών του Ομήρου με 

τα πλούσια κτερίσματα, τις ανθρωποθυσίες και τους μεγάλους τύμβους 

μοιάζει να χρωστούν κάτι στις πρωιμότερες και σύγχρονές τους ταφικές 

πρακτικές όπως αυτές βεβαιώνονται αρχαιολογικά. Ωστόσο, είναι τέτοιο το 

στοιχείο της υπερβολής στο έπος που δύσκολα θα μπορούσε βάσιμα να 

ισχυριστεί κανείς ότι ο ποιητής περιγράφει μια υπαρκτή ταφή, έστω και εάν 

θεωρήσουμε ότι γνώριζε ταφές παρόμοιες με αυτές του Λευκαντιού ή της 

Ερέτριας.  

 

                                                 
243

 Rohde 1998, 126. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Η προσπάθεια ερμηνείας ή ακόμη και κατανόησης των ιστορικών και 

αρχαιολογικών δεδομένων είναι δύσκολη. Αυτό οφείλεται από τη μια μεριά 

στην ερμηνεία και χρήση των πηγών και από την άλλη στον τρόπο 

δημοσίευσης των ανασκαφών και τον αναπόφευκτο «χρωματισμό» τους από 

τις απόψεις των ανασκαφέων και των μελετητών. Ο Snodgrass έχει θέσει με 

εύγλωττο τρόπο το πρόβλημα αναφερόμενος στην περίοδο των κοτεινών 

χρόνων: “The very mention of Homeric burial-customs is almost enough to 

bring a smile to specialist faces today. Scarcely a year goes past without the 

discovery of some grave or cemetery whose practices are remarked on for 

their resemblance to those of Homer. … Everything suggests that the problem 

is insoluble because the model never existed; that the different features of the 

burials – two multiple, half a dozen single – described by Homer, are taken 

from different periods and regions, united only in that they are all designed to 

impress”.1 

 Τπάρχουν, όμως, και πρακτικά προβλήματα που δυσκολεύουν την 

έρευνα. Σο πρώτο είναι η αδυναμία εντοπισμού όλων των μνημείων που 

αφορούν στην παρούσα μελέτη. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω της συνεχούς 

κατοίκησης ορισμένων πόλεων από την αρχαιότητα έως σήμερα, όπως της 

Αθήνας, οπότε ορισμένα από τα μνημεία βρίσκονται κάτω από πολλές 

επάλληλες στρώσεις κατοίκησης χωρίς καμία σχεδόν ελπίδα ανασκαφής ή 

αποκατάστασης της αρχικής τους μορφής, είτε σε περιοχές όπου το ανάγλυφο 

έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου, ή απλά δεν έχουν 

εντοπιστεί. Σο δεύτερο πρόβλημα είναι ότι στα περισσότερα από τα 

ανεσκαμμένα μνημεία που περιείχαν και ανθρωπολογικό υλικό δεν έγινε 

ποτέ μελέτη αυτού του υλικού που θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες 

πληροφορίες τόσο για το φύλο, το γένος, την ηλικία, την σωματική διάπλαση 

και την γενικότερη φυσιολογία των νεκρών. 

                                                 
1 Snodgrass 2000, 391. 
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το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης έγινε μια προσπάθεια να 

συγκεντρωθούν στοιχεία για ταφές πολεμιστών, κενοτάφια και τις ιδιαίτερες 

προσφορές που γίνονταν προς τιμήν ορισμένων νεκρών κατά την Εποχή του 

Χαλκού. Η χρήση του όρου πολεμιστής και κατ’ επέκταση η ταύτιση των 

ταφών πολεμιστών και των τιμών που τους αφορούν δεν είναι ασφαλώς για 

τους προϊστορικούς χρόνους τόσο εύκολη όσο για τους ιστορικούς. Ωστόσο, η 

επιλογή γίνεται με βάση την παραδοχή ότι η ύπαρξη οπλισμού εντός του 

τάφου είναι εσκεμμένη και ενέχει κάποιο συμβολισμό που σχετίζεται, έστω 

και έμμεσα, με την ευρύτερη έννοια του πολεμιστή. Όπως εύκολα μπορεί να 

συμπεράνει κανείς, οι ομοιότητες που υπάρχουν στα έθιμα των προϊστορικών 

χρόνων με εκείνα των ιστορικών είναι υπαρκτές αλλά, κατά τη γνώμη μου, 

είναι συμπτωματικές με την έννοια ότι οφείλονται στα κοινά χαρακτηριστικά 

που διαπιστώνονται σε όλες τις εποχές και σε όλες τις περιοχές και αφορούν 

στις τιμές προς τον νεκρό. Η ανάγκη κατασκευής κενοταφίου για έναν 

αγαπημένο ή τιμημένο άνθρωπο που ετάφη σε κάποια μακρινή περιοχή ή που 

χάθηκε για πάντα και η μεταφορά της σορού του είναι συνεπώς αδύνατη, η 

σφαγή αλόγων ή οικόσιτων ζώων και η εναπόθεση προσφορών πάνω στο 

μνήμα, είναι άχρονες και πολύ δύσκολα στηριζόμενος κανείς σε αυτά τα 

στοιχεία μπορεί να διαπιστώσει συνέχεια ή επιβίωση ενός εθίμου. Αυτό που 

μπορεί, ωστόσο, κάποιος να κρατήσει από αυτά τα πρώιμα παραδείγματα 

είναι η ένδειξη ότι οι πολεμιστές ή καλύτερα οι νεκροί που κτερίζονταν με 

όπλα είχαν και στην Εποχή του Χαλκού διαφορετική αντιμετώπιση από τους 

άλλους νεκρούς. Ακόμη και εάν οι νεκροί που συνοδεύονταν από όπλα δεν 

ήταν πολεμιστές, με την πλήρη σημασία της λέξης, η τοποθέτηση οπλισμού 

στον τάφο φαίνεται ότι είναι δηλωτική μιας αντίληψης που αφορά στα όπλα, 

στην αξία και φυσικά στην χρήση τους. Σο όπλο είναι σύμβολο, μολονότι 

σήμερα ίσως μας διαφεύγουν όλες οι ορθές διαστάσεις της ερμηνείας του. 

 

Σα μνημεία και οι αναφορές των αρχαίων πηγών 

Σα μνημεία που εξετάστηκαν στο κεφάλαιο των πολυανδρείων έχουν 

χαρακτηριστεί ως τέτοια από τους ανασκαφείς ή τους μελετητές τους. Σα 
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πρωιμότερα όλων είναι τα μνημεία της Πάρου που χρονολογούνται στον 8ο 

αιώνα π.Χ., ενώ οι τελευταίοι χρονολογικά είναι οι τάφοι των πεσόντων στη 

μάχη της Χαιρώνειας του 338 π.Χ.  

Όπως είναι ίσως αναμενόμενο λόγω της πρωιμότητάς τους, τόσον τα 

μνημεία της Πάρου όσον και ο τάφος 18 στο νεκροταφείο της Βρουλιάς της 

Ρόδου δεν αναφέρονται από τις αρχαίες πηγές -εάν εξαιρέσουμε την 

αλληλεπίδραση των ταφών πολεμιστών με το έπος και την λυρική ποίηση- και 

έτσι δεν είμαστε σε θέση να ταυτίσουμε με ασφάλεια τις μάχες στις οποίες 

σκοτώθηκαν οι νεκροί που ενταφιάστηκαν σε αυτά.  

Οι τάφοι των πεσόντων στα Μηδικά αναφέρονται από διάφορες πηγές, 

κατά κύριο λόγο από τον Ηρόδοτο και τον Παυσανία. Παρά την ύπαρξη 

όμως των πηγών δεν είμαστε βέβαιοι για την ορθή ταύτιση όλων των 

ανασκαμμένων μνημείων, ούτε όλα τα αναφερόμενα στις πηγές μνημεία 

έχουν εντοπιστεί. την πραγματικότητα ο μόνος τάφος πεσόντων των 

Μηδικών που έχει εντοπιστεί είναι ο τύμβος των Μαραθωνομάχων.  

Για τα μνημεία των πεσόντων του Πελοποννησιακού πολέμου κύριες 

πηγές είναι ο Θουκυδίδης, ο Ξενοφώντας και ο Παυσανίας. Αντιμετωπίζουμε 

και εδώ το ίδιο πρόβλημα με τα μνημεία των Μηδικών· μόνο για τους 

νεκρούς της Ολύνθου, του Δηλίου και της Μουνιχίας έχουν εντοπιστεί τάφοι, 

ενώ αταύτιστο παραμένει αρκετά χρόνια μετά την ανασκαφή του το 

πολυάνδρειο του 430/20 π.Χ. στον Κεραμεικό της Αθήνας.  

Πλούσια πληροφόρηση έχουμε για τα μνημεία των πεσόντων του 4ου 

αιώνα π.Χ. και από τους αρχαίους συγγραφείς αλλά και από επιγραφές και 

επιγράμματα. Ωστόσο, μόνον οι νεκροί της Χαιρώνειας, Μακεδόνες και 

Θηβαίοι, έχουν εντοπιστεί.  

 Σα κενοτάφια σε αντίθεση με τα πολυάνδρεια είναι πολύ λιγότερα σε 

αριθμό. Σο πρωιμότερο είναι το μνημείο της Αμβρακίας που χρονολογείται 

στο τέλος του 6ου αιώνα π.Χ. και το υστερότερο είναι το μνημείο του Δεξίλεω 

του 395/4 π.Χ.  

Κανένα από τα μνημεία δεν αναφέρεται ως κενοτάφιο από κάποια 

ιστορική πηγή, εάν εξαιρέσουμε την αδημοσίευτη επιγραφή Ι 7529 της Αγοράς 
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που αναφέρει, σύμφωνα με την ερμηνεία του Ματθαίου, το κενοτάφιο των 

Μαραθωνομάχων στην Αθήνα. Σο κενοτάφιο της Αμβρακίας και το μνημείο 

του νεαρού Δεξίλεω δεν αναφέρονται σε καμία πηγή αλλά αυτό δεν είναι 

περίεργο ιδιαίτερα για το δεύτερο εφόσον, όπως είναι αναμενόμενο, οι πηγές 

αναφέρουν τον κοινό τάφο των Αθηναίων ιππέων που σκοτώθηκαν στην 

μάχη της Κορίνθου αλλά δεν αναφέρονται στο ιδιωτικό μνημείο που στήθηκε 

για τον νεαρό από την οικογένειά του. 

 Ωστόσο, δύο από τα μνημεία που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη, 

το «κενοτάφιο» των Μεγαρέων πεσόντων στα Μηδικά και το «κενοτάφιο» 

των Αθηναίων πεσόντων στη ικελική εκστρατεία αναφέρονται από τον 

περιηγητή Παυσανία ο οποίος και στις δύο περιπτώσεις γράφει ότι είδε τάφο 

των συγκεκριμένων πεσόντων, πληροφορία που απορρίπτεται από τους 

μελετητές ως εσφαλμένη. 

 Η συγκεκριμένη κατηγορία μνημείων είναι και η δυσκολότερη τόσο 

για την ταύτιση όσο και για την μελέτη καθώς εκτός από την απουσία πηγών 

υπάρχει και ο κατανοητός προβληματισμός των ανασκαφέων σχετικά με τα 

ανασκαφικά δεδομένα και την ορθή ερμηνεία τους. 

 Σο χρονολογικό εύρος που καλύπτουν τα μνημεία του κεφαλαίου των 

ηρώων είναι το μεγαλύτερο όλων καθώς εκτείνεται από τον 10ο στον 4ο αιώνα 

π.Χ., δηλαδή από το ΠρΓ μνημείο στο Λευκαντί έως το Ποδάρειον της 

Μαντίνειας του 362 π.Χ. 

Δεν προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι τα μόνα μνημεία από όσα 

εξετάστηκαν στο οικείο κεφάλαιο που αναφέρονται από τις πηγές είναι αυτά 

της κλασικής περιόδου, το ηρώον του Βρασίδα στην Αμφίπολη και το 

Ποδάρειον της Μαντίνειας. Και πάλι όμως, τουλάχιστον για την πρώτη 

περίπτωση, η ταύτιση του μνημείου δεν είναι βέβαιη. 

 Σα πρωιμότερα μνημεία της Εύβοιας, της Κορίνθου και της Ελεύθερνας 

κατασκευάζονται αλλά και καταστρέφονται σε περιόδους που δεν υπάρχουν 

ιστορικές πηγές και παράλληλα, μολονότι τα ανασκαφικά στοιχεία είναι και 

πολλά και σχεδόν πλήρως δημοσιευμένα, η ταυτότητα των νεκρών πάνω 
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στους τάφους ή προς τιμήν των οποίων στήθηκαν τα εν λόγω μνημεία 

παραμένει άγνωστη. 

 Σα μνημεία του Βρασίδα και του Ποδάρη μολονότι κατασκευάζονται 

εντός των πόλεων γεγονός που από μόνο του δηλώνει μια εξαιρετική τιμή, και 

μολονότι οι πηγές αναφέρουν ότι οι νεκροί τους τιμώνταν ως ήρωες τα 

ανασκαφικά στοιχεία δεν έχουν αποδώσει ευρήματα που θα μπορούσαν να 

αποδείξουν την ορθότητα των πηγών. 

 Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ακριβώς αυτή η άγνοια της 

ταυτότητας των νεκρών των πρωιμότερων μνημείων που συνηγόρησε και 

εξακολουθεί να συνηγορεί στην πλούσια βιβλιογραφία και τις πολλές και 

διαφορετικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί για αυτούς. 

 

Σιμές στον πεσόντα 

Οι τρεις τύποι ταφών πεσόντων που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη 

έχουν ένα κοινό σημείο. Οι νεκροί τους αναφέρονται ως ήρωες από ορισμένες 

πηγές και θεωρείται ότι τιμώνταν με λατρεία, ή τουλάχιστον με προσφορές 

που τους διαχώριζαν από τους υπόλοιπους νεκρούς, ενώ το τελετουργικό της 

ταφής τους αλλά και το ταφικό τους μνημείο διαφοροποιούνται από εκείνα 

των «κοινών» νεκρών. 

Ένας από τους βασικούς λόγους που ένα μνημείο χαρακτηρίζεται 

ηρώο είναι οι προσφορές που εντοπίζονται σε αυτό και έγιναν σε υστερότερη 

χρονική στιγμή. Ωστόσο, οι προσφορές προς τον νεκρό καλό θα ήταν να μην 

χρωματίζονται πάντα με ιδεολογικές έννοιες. Πέρα από την αναγκαιότητα 

της απόδοσης των νομιζόμενων τιμών που επιβάλλει η κοινωνία, θα πρέπει 

να έχουμε κατά νου την έκφραση αγάπης από τους ζωντανούς προς το νεκρό 

οικείο πρόσωπο, όχι πάντα με τον ενδόμυχο φόβο της εκδίκησης, αλλά απλά 

ως ανθρώπινη ανάγκη, ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του νεκρού. Δεν είναι 

τυχαία η παύση των προσφορών αυτών μετά το πέρας ενός εύλογου χρονικού 

διαστήματος, όταν δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν γνωρίσει τον νεκρό έχουν 

και αυτοί πεθάνει. Και είναι αυτή ακριβώς η διαφοροποίηση που ωθεί τους 

μελετητές να αποδώσουν ηρωικά χαρακτηριστικά σε νεκρούς τάφων, στους 
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οποίους η φροντίδα και η παροχή προσφορών συνεχίζεται και μετά από το 

διάστημα αυτό.  

Ο όρος λατρεία των νεκρών αντιπαραβάλλεται συχνά προς την 

λατρεία των θεών και έχει υποστηριχθεί και η προέλευση του πρώτου από το 

δεύτερο, ωστόσο, μια τέτοια πίστη μπορεί να υπάρξει μόνο στις περιπτώσεις 

εκείνες που ο νεκρός ξεφεύγει από το γήινο και φθαρτό κόσμο και ανήκει 

στον άυλο και «θεϊκό», αντίληψη που δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι 

ισχύει για όλες τις περιόδους. Η ύπαρξη τάφου και κυρίως τα λείψανα 

συνιστούν μια διαχωριστική γραμμή· μπορεί να υπάρχουν θεοί που έχουν 

«τάφο» όπως ο Κρηταγενής Δίας ή ο Διόνυσος, δεν έχουν όμως λείψανα, γιατί 

στην πραγματικότητα δεν είναι νεκροί.  

Η Sourvinou-Inwood έχει υποστηρίξει ότι οι πεσόντες Αθηναίοι 

ανήκουν σε τρεις κατηγορίες «αθανασίας»: την αθανασία του πολίτη, την 

ηρωική -έστω και εάν η έννοιά της παραμένει προβληματική για εμάς- και 

την ουράνια που προέρχεται από την φιλοσοφική σκέψη.2 Η Ekroth θεωρεί 

ότι οι αρχαίες πηγές συχνά υπογραμμίζουν την αθάνατη φύση των πεσόντων 

-μειώνοντας ταυτόχρονα το γεγονός ότι είναι νεκροί- οι οποίοι 

απολαμβάνουν θεϊκές τιμές όπως και οι οικιστές, στοχεύοντας κυρίως στην 

υπογράμμιση της συλλογικότητας της λατρείας.3 

Κατά τη γνώμη μου, η τιμητική ταφή των πεσόντων δε συνιστά 

λατρεία. Είναι η έκφραση ευγνωμοσύνης από την πλευρά της κοινότητας 

προς τους πολεμιστές που την υπερασπίζονται ή πολεμούν για αυτή, αλλά δεν 

μπορεί να ξεπεράσει αυτή την τιμή. Άλλωστε, είναι η πόλη που υπερέχει 

πάντα, δικός της είναι ο θρίαμβος ή η ήττα και οι συνέπειές τους. Η λατρεία 

αποδίδεται στη θεότητα: σε αυτήν αποδίδεται η δεκάτη, στα ιερά της 

ανεγείρονται οίκοι και στοές για την αποθήκευση των αναθημάτων, σε αυτήν 

γίνονται οι θυσίες και οι προσευχές πριν τη μάχη και μετά από αυτή.4 Για 

                                                 
2 Sourvinou-Inwood 1995, 194. 
3 Ekroth 2002, 339. 
4 Άμεσες ενδείξεις για ύπαρξη τάφου και ιερού (για ολύμπιες θεότητες) εντός της πόλεως 
υπάρχουν για τις περιπτώσεις του Παυσανία στη πάρτη και του Πύρρου στο Άργος. την 
περίπτωση του Ευχίδα στις Πλαταιές η πόλη θέλησε μέσω του ιερού-τάφου να παρακάμψει 
την απαγόρευση για ταφές εντός της πόλης, καθώς η λατρεία του Ευχίδα που ήταν ένας 
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αυτό το λόγο οι μορφές που η πόλη είχε ανάγκη να λατρέψει είτε ανήκουν 

στη σφαίρα του μύθου είτε ηρωοποιούνται, για να μπορούν να δέχονται 

λατρεία, αφού έχουν ξεφύγει από τον θνητό και ανθρώπινο χαρακτήρα τους.  

Θα έθετα λοιπόν το όριο, ακριβώς όπως και ο Polignac, στο χρόνο που 

διαρκεί η απόδοση τιμών και θα προχωρούσα σε έναν ακόμη διαχωρισμό: 

αυτόν της λατρείας ενός ήρωα, όπως του οικιστή, και της απόδοσης τιμών 

στους πεσόντες μιας ιστορικής μάχης, όπως των Μαραθωνομάχων, γιατί το 

δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, σχετίζεται περισσότερο με μια γιορτή, μια 

ενθύμηση του κατορθώματος και ευγνωμοσύνης ες το εσαεί.   

Για την περίπτωση των Μαραθωνομάχων αυτό που είναι σημαντικό 

δεν είναι βέβαια ότι ετάφησαν κατά χώραν, πρακτική που όπως είδαμε ήδη, 

δεν ήταν πρωτοφανής, αλλά το γεγονός ότι η νίκη τους έγινε αφορμή να 

εξυψωθεί η πόλη τους5 και κατά συνέπεια η απόδοση τιμών στον τάφο τους 

να συνεχιστεί για αιώνες μετά το θάνατό τους, απόρροια αυτής ακριβώς της 

αθηναϊκής προβολής. Πάνω στη νίκη αυτή και στον τάφο των νεκρών της, οι 

Αθηναίοι έχτισαν μια νέα ιδεολογία που οδήγησε στη διάσπαση της 

συμμαχίας με ηγέτιδα τη πάρτη και την δημιουργία της νέας συμμαχίας 

στην οποία ηγέτιδα ήταν η Αθήνα.  

Η πόλη τιμά τον εαυτό της και τους θεσμούς της. Αυτή είναι η πιο ορθή 

ερμηνεία για την «ηρωολατρεία» τουλάχιστον από τους ύστερους αρχαϊκούς 

χρόνους και έπειτα. Η συγκέντρωση της κοινότητας για την απόδοση τιμών 

σε ένα πρόσωπο, που ίσως δεν υπήρξε παρά μόνο στον μύθο, αλλά που 

ουσιαστικά είναι η προσωποποίηση της συντεταγμένης πόλης δηλώνει 

ακριβώς αυτό. Η ηρωολατρεία δεν πηγάζει από την προγονολατρεία ή τη 

λατρεία των νεκρών, αν πράγματι υπήρξε ποτέ η μια ή η άλλη, αλλά 

βασίζεται πάνω στην φροντίδα και την αγάπη του ανθρώπου για τον νεκρό 

πρόγονο, για να δημιουργήσει μια ομαδική τελετουργία που στοχεύει στην 

                                                                                                                                            
μυθικός ήρωας σχετιζόταν με την Άρτεμη-Ευκλεία, βλ. Schörner 2007, 136. Για την πολύ 
σημαντική διαφορά μεταξύ θυσίας (πάντα προς έναν θεό) και εναγισμού (προς ήρωες ή 
νεκρούς) βλ. Ekroth 2002, 330 κ.εξ. 
5 Βλ. Ehrenberg (1937, 148) όπου γράφει χαρακτηριστικά: “It was undoubtedly Marathon 
which raised Athens above the Polis-world in Pindar’s eyes; no other State seemed 

πιφαν στερον”. 
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ενίσχυση της κοινότητας. Σελικά, το σημαντικό δεν είναι το πρόσωπο που 

τιμάται αλλά η ίδια η τελετουργία και η σημασία της. Η τελετουργία για την 

τελετουργία, το άτομο για το σύνολο, ο πολίτης για την πόλη του. Άλλωστε, η 

πλέον ρητή δήλωση της «υποταγής» στην κοινότητα είναι η προσφορά της 

ίδιας της ζωής του πολίτη όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.6 

                                                 
6
 το ίδιο πλαίσιο πιστεύω ότι εντάσσεται και η επιλογή μεταφοράς οστών από το ένα μέρος 

σε ένα άλλο και στη συνέχεια η έγερση ταφικού μνημείου-ηρώου στη θέση αυτή που δηλώνει, 
όχι τόσο την ανάγκη για απόδοση τιμών στον νεκρό, αλλά περισσότερο τη δυνατότητα 
διεκδίκησης της προγονικής γης από τους «απογόνους» του. Ο συσχετισμός με την 
τοποθέτηση λειψάνων στις χριστιανικές ορθόδοξες εκκλησίες είναι προφανής: δυνατότητα 
εναγισμού του χώρου από τη μια και απόρροια του παλαιότερου εθίμου από την άλλη. 
Χριστιανικά μνημεία χτίζονται πάνω στους χώρους του μαρτυρίου π.χ. τάφοι μαρτύρων ή 
αγίων, λόφος Γολγοθά κ.λπ. 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

 τα χρόνια που πέρασα με την μελέτη και την συγγραφή αυτού του 

κειμένου πολλά ερωτήματα που έθετα στο εαυτό μου έμειναν αναπάντητα με 

κυριότερο το εξής: Σι ήταν αυτό που με ώθησε να ασχοληθώ με τους 

πολεμιστές και τους τάφους τους;  

 Δεν ήταν σίγουρα η αναζήτηση της «ιδεολογίας» ή των «ιδανικών» του 

αρχαίου πολεμιστή. Και αυτό γιατί δεν με ενδιέφερε η διαφοροποίηση των 

αμυνόμενων από τους επιτιθέμενους και γιατί δεν πίστεψα ποτέ ότι ο πόλεμος 

στην αρχαιότητα έχει σχέση με τη σημερινή πολεμική δραστηριότητα.  

Δεν ήταν επίσης απόρροια των ατελείωτων πολεμικών συγκρούσεων 

που, σύμφωνα με την παλαιότερη παιδαγωγική μέθοδο, έπρεπε να 

αποστηθίζουμε ως μαθητές του δημοτικού στο μάθημα της αρχαίας ιστορίας. 

Αυτό γιατί είχα την τύχη να έχω δάσκαλο τον πατέρα μου που σιχαινόταν 

την «παπαγαλία».  

Δεν ήταν ούτε η μεγάλη μου αδυναμία στο έπος και ιδιαίτερα την 

Ιλιάδα που έχω διαβάσει δεκάδες φορές. 

 Νομίζω τελικά πως ήταν η φράση του Θουκυδίδη από τον Επιτάφιο: 

ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος και το εύλογο ερώτημα που γεννά: 

Γιατί ήταν επιφανείς;  

Όταν απογυμνώσει κανείς τον πολεμιστή από όλες τις εξιδανικευμένες 

απόψεις που έχουμε σήμερα για την υπεράσπιση της οικογένειας, της πόλης 

και του πολιτεύματος, τί είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό και επιφανή; 

Είναι πιθανότατα το γεγονός ότι οι πολεμιστές της αρχαιότητας πολεμούσαν 

σώμα με σώμα και η ανδρεία είχε πραγματική αξία. Και ίσως ακόμη ότι η 

μόνη επιβράβευση αυτής της γενναιότητας ήταν η μνημόνευσή της. 

Γιατί οι επιφανείς πεσόντες των κοινωνιών που διέθεταν γραφή ήταν 

ασφαλώς πιο τυχεροί από τους προγενέστερους. Και μόνο η δυνατότητα 

αναγραφής του ονόματός τους στους καταλόγους πεσόντων ή τις επιτύμβιες 

στήλες ήταν αρκετή για να τους χαρίσει την «αθανασία». ε αντίθεση με 

αυτούς, οι πολεμιστές των προηγούμενων «αναλφάβητων» κοινωνιών 



 256 

μπορούσαν να ελπίζουν μόνο σε μια προφορική διατήρηση της μνήμης του 

ονόματος και της δόξας τους. Μπορεί οι μυκηναϊκές λίθινες στήλες να 

διατηρούν ακόμη και σήμερα μέσα από τις φθαρμένες ζωγραφικές τους 

επιφάνειες την ένδειξη ότι ο τάφος ανήκε σε κάποιο πολεμιστή, το όνομα 

όμως του πολεμιστή και μαζί με αυτό και το κλέος του έχουν χαθεί. Γι’ αυτό, 

και τίποτε άλλο να μη χρωστούσε η γραμματεία στο έπος, καμία συμβολή να 

μην είχαν τα ποιήματα αυτά στην εξέλιξη της λογοτεχνίας, θα ήταν πολύτιμα 

μόνο και μόνο γιατί διέσωσαν πολλά ονόματα Αχαιών και Σρώων, που ίσως 

να έζησαν μόνο στον μύθο, μας θυμίζουν όμως την ύπαρξη των πολεμιστών 

εκείνων της αρχαιότητας των οποίων τα ονόματα και οι τάφοι θα μείνουν 

πάντοτε ἀφανῆ για εμάς. 
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(ταϊνχάουερ 2001, 282 εικ. 403) 

 



Εικόνες 
 

 
 

 
 

46. Όστρακο αττικής λουτροφόρου με παράσταση καταλόγων πεσόντων, 5ος αι. π.Χ. , 
Μουσείο Allard Pierson (Bradeen 1967, πίν. 70d) 

 

 
 

47. πάρτη. Η στήλη του Γοργώπα, 4ος αι. π.Χ. (Athens-Sparta 2006, 299, αρ. 181) 



Εικόνες 
 

 
 

48. Αθήνα. Βάση μνήματος του Σετίχου που έπεσε πολεμώντας, 550 π.Χ. (ΕΜ10650) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

49. Νάξος. Επιτύμβια στήλη από μνήμα θανόντων, 469 π.Χ. (Ματθαίου 1992-98, πίν. 71) 
 

 



Εικόνες 
 

 
 

50. Πάρος. Σο νεκροταφείο του Βίτζι (Zafeiropoulou-Agelarakis 2005, 32-33)  
 
 



Εικόνες 
 

 
 

 
 
 
 

51. Πάρος. Σο τραπεζιόσχημο και το μεγάλο πολυάνδρειο (Ζαφειροπούλου 2000, εικ. 1). 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 

 
 
 

52. Πάρος. Σο μεγάλο πολυάνδρειο από τα Ν κατά την ανασκαφή                                
(Νησιά του Αιγαίου 2005, εικ. 382) 

 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 

 
 

53. Πάρος. χεδιαστική τομή του μεγάλου πολυανδρείου (Ζαφειροπούλου 2008, εικ. 17) 
 
 
 
 
 
 

 
 

54. Πάρος. Λεπτομέρεια από το εσωτερικό του μικρού πολυανδρείου                      
(Kouraghios 1996, 221, εικ. 8). 

 
 



Εικόνες 
 

 

 
 

55. Πάρος. Η στήλη του μικρού πολυανδρείου (Kouraghios 1996, 221, εικ. 9). 
 

 
 

56. Πάρος. Δύο γεωμετρικοί αμφορείς από τα πολυάνδρεια της Πάρου συντηρημένοι και 
όπως βρέθηκαν στην ανασκαφή (Zaphiropoulou 2002, πίν. 76A-D). 

 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

57. χεδιαστική κάτοψη της νεκρόπολης της Βρουλιάς (Kinch 1914, 35-36, εικ. 14) 



Εικόνες 
 

 
 

 
 

58. Μαραθώνας. Χάρτης της πεδιάδας (Hammond 1968, σχέδιο 2). 
 
 
 

 
 

59. Μαραθώνας. Χάρτης της πεδιάδας (σχέδιο Β. Κασσάρα, Θέμελης 1974, εικ. 2). 



Εικόνες 
 

 
 
 
 

 
 

60. Μαραθώνας. Ιωνικό κιονόκρανο και δύο σφόνδυλοι κίονα από το τρόπαιο της μάχης 
(ταϊνχάουερ 2009, 154) 

 
 



Εικόνες 
 

 
 

61. Μαραθώνας. Ο τύμβος όπως είναι σήμερα (ταϊνχάουερ 2009, 118-119). 
 

 
 

62. Μαραθώνας. χεδιαστική κάτοψη του τύμβου (τάης 1893, 49). 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 

 
 

63. Μαραθώνας. χέδιο της στρωματογραφίας του τύμβου (τάης 1890, πίν. Δ) 
 
 

 
 
 



Εικόνες 
 

 
 

       

        

       
 

64. Μαραθώνας. Κεραμεική  από τον τύμβο (ταϊνχάουερ 2009, 125 και 135-136). 
 
 
 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 

 
 

65. Μαραθώνας. χέδιο και φωτογραφία των δύο όψεων του τεφροδόχου αγγείου του 
τύμβου (Βαλαβάνης 2010, εικ. 3α-γ). 



Εικόνες 
 

 
 

66. Εύα, Κυνουρία. Η στήλη που βρέθηκε στην έπαυλη του Ηρώδη Αττικού                                     
(ταϊνχάουερ 2004-09, 690, εικ. 1) 

 
 

 
 

67. χέδιο της όψης της στήλης (Μανολία κουλούδη) (ταϊνχάουερ 2004-09, 691, εικ. 2) 
 



Εικόνες 
 

 
 

68. Μαραθώνας. Χάρτης της πεδιάδας (Μαρινάτος 1970, εικ. 1). 
 
 
 

 
 

69. Βρανά. Ο «τύμβος των Πλαταιέων» από τα νότια (Marinatos 1970, εικ. 11). 
 



Εικόνες 
 

 
 
 

 
 

70. Βρανά. Ο «Σύμβος των Πλαταιέων» από τα νότια (Marinatos 1970a, εικ. 15). 
 

 
 

71. Βρανά. Κάτοψη και τομή του «Σύμβου των Πλαταιέων» (Marinatos 1970a, σχ. 2). 
 

 



Εικόνες 
 

 
 

 
 

72. Βρανά. Η στήλη «του Αρχία» (Marinatos 1970a, εικ. 16). 
 
 
 

 
 

73. Βρανά. Η ταφή 9 του « Αρχία» (Marinatos 1970a, εικ. 17). 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 

 
 

74. Βρανά. Κεραμεική από τον τάφο του «Αρχία» (ταϊνχάουερ 2009, 143). 
 



Εικόνες 
 

 
 

 
 
 

75. Βρανά. Κεραμεική από τον «τύμβο των Πλαταιέων» (ταϊνχάουερ 2009, 141, 145) 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

76. Αιχμές βελών, ακοντίων και δοράτων από τον λόφο Κολωνό των Θερμοπυλών 
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) 

 
 



Εικόνες 
 

 
 

77. αλαμίνα. Ο «τύμβος των αλαμινομάχων» (Νησιά του Αιγαίου 2005, 180 εικ. 241) 

 
78. αλαμίνα. Χάρτης της περιοχής με σημειωμένη την πιθανή θέση του τάφου των 

αλαμινομάχων (Culey 1977) 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

79. Επιτύμβια στήλη των Κοριθίων πεσόντων στη αλαμίνα ΕΜ 22. Μετά το 480 π.Χ. 
(Clairmont 1983, πίν. 14) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 

80. Σο θραύσμα Α της στήλης πεσόντων στο Δραβήσκο IG I2.928 (Bradeen 1967, πίν. 70α) 
 



Εικόνες 
 

 
81. Έξω Κεραμεικός. Κάτοψη της ανασκαφής (Αλεξανδρή 1967, 86 σχ. 39) 

 

 
 

82. Έξω Κεραμεικός. Σομές της ανασκαφής (Αλεξανδρή 1967, 87 σχ. 40) 
 

 
 



Εικόνες 
 

 

 
 

83. Έξω Κεραμεικός. Κάτοψη της ανασκαφής στο «δημόσιο σήμα»                       
(Blackman 1997-98, εικ. 11) 

 

 
 

84. Έξω Κεραμεικός. χεδιαστική κάτοψη της ανασκαφής (Arrington 2010, 518 εικ. 6) 



Εικόνες 
 

 
 
 

 
 

85. Όλυνθος. Οι ταφές του τάφου 348 (Necrolynthia πίν.43)  
 
 
 
 
 

 
 

86. Όλυνθος. Οι ταφές του τάφου 350 (Necrolynthia πίν. 43) 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

87. Όλυνθος. Οι ταφές του τάφου 364 (Necrolynthia πίν. 44) 
 

 



Εικόνες 
 

 
 

88. Αθήνα. Μαρμάρινη στήλη από το Φρέαρ Παλαιολόγου της ανασκαφής του Μετρό 
(Πόλη 2003, 396 αρ. 452) 

 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 

 
 

89. Μέγαρα. Η στήλη πεσόντων (Κριτζάς 1989, πίν. 4). 
 
 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 

 
 

90. Θεσπιές. χέδιο των ενεπίγραφων στηλών του μνημείων των Θεσπιέων  
(ταματάκης 1883, πίν. Α). 

 
 
 
 

 
 

91. Ονόματα από τις στήλες των Θεσπιέων (Jeffery 1990, πίν. 10, 19α) 
 
 



Εικόνες 
 

 
 

92. Θεσπιές. Κάτοψη του χώρου και του σημείου που εντοπίστηκε ο λέων των Θεσπιών 
(ταματάκης 1883, πίν. Α1). 

 
 

 
 

93. Θεσπιές. χεδιαστική αποκατάσταση του μνημείου σύμφωνα με τους ταματάκη και 
Κεραμόπουλλο (Low 2003, εικ. 3). 



Εικόνες 
 

 

 
94. Θεσπιές. Ερυθρόμορφες λήκυθοι από το πολυάνδρειο, 424 π.Χ.   

(Αραβαντινός 2010, 234). 
 
 
 

 
 

95. Ονόματα από το μνημείο των Σαναγραίων, 424 π.Χ. (Jeffery 1990, πίν. 20, 19β) 
 
 



Εικόνες 
 

 

 
 

96. Κεραμεικός. Σο μνημείο των Λακεδαιμονίων όπως είναι σήμερα (Μάρτιος 2011). 
 

 
 

97. Κεραμεικός. κελετοί εντός του μνημείου των Λακεδαιμονίων                                 
(Van Hook 1932, εικ. 2). 

 



Εικόνες 
 

 
 

 

 
 

98. Κεραμεικός. Η ενεπίγραφη πλίνθος (όψη και άνω επιφάνεια) και το μνημείο με τον 
2ο όρο. (Willemsen 1977, πίν. 53, 1-3). 

 
 
 
 

 
 

99. χέδιο της ενεπίγραφης πλίνθου (Kienlin 2003, 116 εικ. 5) 
 
 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 

 
 

100.  χεδιαστική αποκατάσταση του μνημείου (Knigge 1990, 161 εικ. 156) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

101. χεδιαστική κάτοψη του μνημείου από τον Willemsen (Stroszeck 2006, 102 
εικ. 1) 

 
 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
102. Όψη και κάτοψη του μνημείου (Kienlin 2003, 114 εικ. 2) 

 
 
 

 
 

103. Οι σκελετοί 3-6 και οι σκελετοί 7-9 (Stroszeck 2006, 105 εικ. 3-4) 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

104. Πυρί, Θήβα. τήλη με επίγραμμα για τους πεσόντες στα Λεύκτρα 371 π.Χ.                   
(Αραβαντινός 2010, 230) 

 
 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

105. Χαιρώνεια. Σοπογραφικό της περιοχής με τους τύμβους (Sotiriades 1903, 305 
εικ. 2). 

 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

106. Χαιρώνεια. Όπλα από τον τύμβο των Μακεδόνων (Sotiriades 1903, πίν. 41). 
 



Εικόνες 
 

 
 

107. Αθήνα, Ολυμπιείο. Σο επίγραμμα IG II2.5226 (Clairmont 1983, πίν. 84) 
 
 
 
 

 
 

108. Αγορά Αθηνών. Ο κατάλογος πεσόντων Ι 6953 (Bradeen 1964, πίν. 6.16) 



Εικόνες 
 

 
 

109. Κεραμεικός. Σο θραύσμα της ανάγλυφης στήλης, 340-330 π.Χ.                   
(Kaempf-Dimitriadou 1986, πίν. 2) 

 

 
 

110. χεδιαστική αποκατάσταση της στήλης. (Kaempf-Dimitriadou 1986, 26 εικ. 1) 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 

 
 

111. ελλάδα Θήρας. Επιτύμβια στήλη οκτώ ανδρών, 600 π.Χ. (;). (ΕΜ10633) 



Εικόνες 
 

 
 
 

112. Αμβρακία. Απόσπασμα τοπογραφικού της Άρτας  (Ανδρέου 1986, 427, σχ. 2). 
 
 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 

113. Αμβρακία. Ο χώρος της ανασκαφής (Ανδρέου 1986, 97, εικ.1). 
 
 
 

 
 

114. Αμβρακία. Η όψη του μνημείου (Ανδρέου 1986, πίν. 97β). 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 

115. Αμβρακία. Σο επίγραμμα του μνημείου (Ανδρέου 1986, πίν. 98α-β). 
 

 

 
 

116. Αμβρακία. Η μεταγραφή του επιγράμματος (Ανδρέου 1986, 429, σχ. 3). 
 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

117. Η στήλη του Αρνιάδα και η στήλη των Κορινθίων                                        
(Ανδρέου 1986, πίν. 100α-β). 

 
 



Εικόνες 
 

 
 

 
 

118. Αθήνα. Σο τμήμα IG I2.783 (ΕΜ 6739) με δύο επιγράμματα (Oliver 1933, 482). 
 
 
 
 

 
 

 
119. Αθήνα. Σο τμήμα Ag I 303  με δύο επιγράμματα (Oliver 1933, 481). 

 



Εικόνες 
 

 
 

120. χεδιαστική αποκατάσταση της στήλης με τα επιγράμματα                        
(Oliver 1936, εικ. 1). 

 

 
 

121. χεδιαστική αποκατάσταση της ενεπίγραφης βάσης της στήλης               
(Oliver 1936, εικ. 6). 

 



Εικόνες 
 

 
 
 

 
 

122. Αθήνα. Σο θραύσμα Ag. I 4256 με τμήμα επιγράμματος, 4ος αι. π.Χ.           
(Meritt 1956, πίν. 36, 1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

123. χεδιαστική αποκατάσταση της βάσης του μνημείου με τα επιγράμματα 
(Meritt 1956, σχ. 1). 

 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

124. Αθήνα. Σο τμήμα Μ3258  με τα επιγράμματα (Ματθαίου 2010, 23 εικ. 32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

125. Λεπτομέρεια του ενεπίγραφου λίθου Μ3258 (Ματθαίου 1988, πίν. 17). 
 
 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 

 
 

126. χεδιαστική αποκατάσταση του μνημείου με τρεις στήλες καταλόγων   
πεσόντων και την ενεπίγραφη βάση (Ματθαίου 1988, 122 σχ. 2). 

 
 
 
 

 
 

127. Αθήνα. Σο θραύσμα Ag I 6963 με τα επιγράμματα (Peek 1953, πίν. 69c)  
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 

128. χεδιαστική αναπαράσταση από τον Ι. Σραυλό του καταλόγου των πεσόντων 
στη ικελία (Μαστροκώστας 1955, εικ. 4). 

 

 
 

129. Η τέταρτη πλάκα του καταλόγου ΕΜ 13190 (Μαστροκώστας 1955, πίν. 1). 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

130. χεδιαστική αποκατάσταση του μνημείου των πεσόντων (Κουμανούδης 1964, 
εικ. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

131. Οι λίθοι με το επίγραμμα (Kyparissis και Peek 1932, πίν. 34 1-2) 
 



Εικόνες 
 

 
 

132. Η στήλη πεσόντων από το «δημόσιο σήμα» (Σσιριγώτη-Δρακωτού 2000, 95 
εικ.6-7) 

 



Εικόνες 
 

 

 
 

133. τήλη πεσόντων της Ιπποθωντίδος ΕΜ12883+13344 (Clairmont 1983,πίν 41) 

 
 

134. χεδιαστική αποκατάσταση του μνημείου των πεσόντων (Σσιριγώτη-
Δρακωτού 2000, 110, εικ. 14). 



Εικόνες 
 

 
 

135. Κεραμεικός. Σο μνημείο του Δεξίλεω όπως είναι σήμερα (Μάρτιος  2011). 
 

 
 
 

136. χεδιαστική αναπαράσταση του μνημείου του Δεξίλεω (Ensoli 1987, εικ. 16) 
 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

137. Κεραμεικός. Η ανάγλυφη επίστεψη της στήλης των πεσόντων στην Κόρινθο, 
394 π.Χ. (Παπαχατζής 1992, 390 εικ. 230).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

138. Αθήνα. Επιτύμβια πλάκα του Αντιστάτη που σκοτώθηκε στην Αίγινα, 450 π.Χ. 
(ΕΜ 10626) 

 



Εικόνες 
 

      
 

139. Αθήνα. Επιτύμβιο μνημείο του Παγχάρους γιου του Λεωχάρους που πέθανε 
στην μάχη της Χαιρώνειας. Εικονίζεται Αθηναίος οπλίτης να μάχεται έφιππο 

Μακεδόνα. (ταϊνχάουερ 2001, 286-7, εικ. 408-9) 
 

 
 

 



Εικόνες 
 

 
 

 
 

140. Αθήνα. Επιτύμβια στήλη από τον οικογενειακό τάφο του Ιέρωνος. 375-350 
π.Χ.  (ΕΜ 13189) 

 
 



Εικόνες 
 

 
 

 
 

141. Αθήνα. Λεπτομέρεια της στήλης ΕΜ 13189 με τα ονόματα των νεκρών  
(Peppas Delmusu 1973/4, πίν. 43.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 

142. Πυρί, Θήβα. Επιτύμβια στήλη από μαύρο λίθο του Μνάσωνος, τέλη 5ου αι. π.Χ. 
(Αραβαντινός 2010, 283) 



Εικόνες 
 

 

 
 

143. Λευκαντί. Χάρτης της περιοχής (Lefkandi ΙΙ.2, πίν. 1). 
 

 

 
144. Λευκαντί. Κάτοψη των νεκροπόλεων και του ΠρΓ κτηρίου   

(Lefkandi ΙΙ.2, πίν. 3). 



Εικόνες 
 

 

 
 

145. Λευκαντί. Κάτοψη του «ηρώου» (Lefkandi ΙΙ.2, πίν. 5). 
 
 

 
 

146. Λευκαντί. Πρόταση αποκατάστασης της μορφής του «ηρώου»                   
(Lemos 1998, 184). 

 



Εικόνες 
 

 
 

147. Λευκαντί. Σο δυτικό τμήμα του κεντρικού δωματίου του «ηρώου»  
(Lefkandi ΙΙ.2, πίν. 9). 

 

 
 

148. Λευκαντί. χέδιο των δύο ταφών του κεντρικού δωματίου  
(Lefkandi ΙΙ.2, πίν. 13). 

 



Εικόνες 
 

 
 

149. Λευκαντί. χέδιο των ταφών των αλόγων (Lefkandi ΙΙ.2, πίν. 22). 
 
 

 
 
 

150. Λευκαντί. Κάτοψη της νεκρόπολης της Σούμπας (Lefkandi ΙΙΙ, πίν. 3). 



Εικόνες 
 

 
 

 
 

151. Κόρινθος. Κάτοψη του χώρου γύρω από το λόφο του ναού (πριν τον 6ο αι. 
π.Χ.) (Williams και Fischer 1973, εικ. 1). 

 

 
 

152. Κόρινθος. Κάτοψη του χώρου (3ο τέταρτο 4ου αι. π.Χ.)  
(Williams και Fischer 1973, εικ. 4). 



Εικόνες 
 

 
 

 
 

153. Κόρινθος. Ο τάφος 72-4 από τα ανατολικά (Williams και Fischer 1973, πίν. 2). 
 
 
 
 

 
 

154. Κόρινθος. Ο τάφος 72-5 από τα βόρεια (Williams και Fischer 1973, πίν. 2). 
 
 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
155. Κόρινθος. Σο ηρώο από τα δυτικά (Williams και Fischer 1973, πίν. 1). 

 



Εικόνες 
 

 
 
 

156. Ερέτρια. Σοπογραφικό της πόλης (Schefold 1966, εικ. 1). 
 



Εικόνες 
 

 
 
 

157. Ερέτρια. Σο Ηρώο της Δυτικής Πύλης (Schorner 2007, εικ. 4). 
 
 

 
 

158. Ερέτρια. Ο τεφροδόχος λέβης του τάφου 6 με τα οστά στο εσωτερικό του 
(Bérard 1978, εικ. 10) 

 



Εικόνες 
 

 
 

159. Ερέτρια. Ο χάλκινος λέβης που κάλυπτε τον τεφροδόχο (Bérard 1978, εικ. 9) 
 

 
 

160. Ερέτρια. Ανασκαφική φωτογραφία του τάφου 6 μετά την αφαίρεση των 
πλακών που τον κάλυπταν (Bérard 1978, εικ. 8) 

 

 
 

161. Ερέτρια. Ανασκαφική φωτογραφία του τάφου 6 όπως εντοπίστηκε  
(Bérard 1978, εικ. 7) 

 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

162. Ερέτρια. Κάτοψη του τριγωνικού κτιρίου και των τάφων                            
(Schefold 1966, εικ. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Εικόνες 
 

 

 
 

163. Ελεύθερνα, Ορθή Πέτρα. Σο μνημείο 4Α από τα ΒΔ (Ελεύθερνα 2004, εικ. 23). 
 
 

 
 
 
 

164. χεδιαστική αποκατάσταση του μνημείου 4Α (ταμπολίδης και 
Κουτσογιάννης 2011, 224 εικ.4). 



Εικόνες 
 

 
 
 
 
 

 
 

165. Αμφίπολη. Ο κιβωτιόσχημος τάφος (Koukouli-Chrysanthaki 2002, πίν. 10Α) 
 
 

 
 
 

        
 

166. Αμφίπολη. Σο εσωτερικό του τάφου,  η αργυρή λάρνακα και το χρυσό 
στεφάνι ελιάς (Koukouli-Chrysanthaki 2002, πίν. 10Β, 11B) 

 
 



Εικόνες 
 

 
167. Μαντίνεια. χεδιαστική κάτοψη της Αγοράς (Fougeres 1898, 180 εικ. 44) 

 

 
 

168. Μαντίνεια. χεδιαστική κάτοψη του χώρου του θεάτρου  με το Ποδάρειον  
(Schörner 2007, πίν. 26) 

 


