
ΪΣΤΕΡΟΜΙΝΩΙΚΟ ΚΕΝΟΤΑΦΙΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΝΕΣ
(Π tv. 57- 58)

Στη θέση Φουρνί, βορειοδυτικά άπδ τις Άρχάνες, ύποχώρησε κατά τήν καλλιέρ
γεια στό κτήμα του Μ. Μπιμπάκη ένα μικρό τμήμα τοϋ έδάφους καί φάνηκε ένας « σπή- 
λιος ». Ή άνασκαφή πού άκολούθησε, τόν Μάιο τού 1964, άποκάλυψε ένα θαλαμωτό 
τάφο, σκαμμένο μέσα στό μαλακό βράχο, τόν « άσπρουγα ». Στην περιοχή αύτή δέν 
είχε σημειωθή μέχρι τώρα ή ύπαρξη νεκροταφείου, άν κι ένα τυχαίο εύρημα άπό τό 
Φουρνί, ένα χάλκινο έγχειρίδιο1, ίσως προέρχεται άπό τάφο, άφοΟ έπιφανειακή έρευνα 
τού χώρου δέν δείχνει λείψανα σπιτιών.

Στήν περιοχή τών Άρχανών έχουν άνασκαφή κατά καιρούς, κυρίως άπό τόν Ν. 
Πλάτωνα, μερικοί θαλαμωτοί τάφοι κι άπό τόν ίδιο πάλι έχουν συλλεγή σαρκοφάγοι. 
Ή σπουδαιότερη συστάδα τάφων βρίσκεται βόρεια άπό τό σημερινό χωριό, στή θέση 
’Ανήφορος, όπου έρευνήθηκαν δυο τάφοι1 2, υπάρχουν δμως ένδείξεις γιά περισσότερους. 
Άλλος τάφος βρέθηκε στή θέση Μεσάμπελα, νοτιοδυτικά άπό τό χωριό3, δεύτερος σκά
φτηκε άπό τόν ύπογράφοντα στή θέση Κατσοπρινιας, δυτικά, κι ένας τρίτος ίσως βρί
σκεται στή θέση Καβαλλαρόπετρα, άνατολικά4. Σαρκοφάγοι βρέθηκαν έπιφανειακά 
στή θέση Καρνάρι, δυτικά άπό τόν Γιούχτα5 6 κι άλλου°.

Ευρήματα στό έξωτερικό μέ προέλευση τις Άρχάνες πρέπει νά προέρχωνται άπό 
θαλαμωτούς τάφους, δπως τό χρυσό δακτυλίδι μέ τήν παράσταση ταυροκαθαψίων7 κι 
ή θαυμαστή σειρά τών σφραγιδόλιθων τού Ashmolean, ό σφραγιδόλιθος μέ τό άγρίμι 
καί τόν σκύλο8, τή γάτα καί τά υδρόβια πουλιά9, τόν ταύρο πάνω στήν τράπεζα10 11 καί 
τόν άργοναύτηu. Τελευταία απόκτησε καί τό Μουσείο Ηρακλείου έναν ώραϊο άμυ- 
γδαλοειδή σφραγιδόλιθο άπό ΐασπι, πού προέρχεται άπό τή θέση Φυθιές, βόρεια άπό 
τό χωριό, ίσως καί πάλι άπό τάφο12.

1. Άρ. Μουσ. 'Ηρακλείου 2467. Κρητ. Χρον. ΙΑ (1957) σ. 339.
2. Ό.π. ΙΔ' ( 1960) σ. 507.
3. Ό.π. Ε' ( 1951) σ. 445. Οί τρεις αύτοΐ τάφοι θά δημοσιευθούν άπό τόν ύπογράφοντα μέ τήν 

εύγενική παραχώρηση τού κ. Ν. Πλάτωνος.
4. Στις Άρχάνες, χωρίς δμως άκριβέστερο τοπικό προσδιορισμό, άναφέρεται ή άνεύρεση καί 

άλλου τάφου ΑΑ 1926 σ. 433.
5. Κρητ. Χρον. Γ' (1949) σ. 594.
6. Ό.π. Δ' ( 1950) σ. 534.
7. A. W. Persson, The Religion of Greece in Prehistoric Times σ. 65 κ.έ. άρ. 18.
8. V.E.G. Kenna, Cretan Seals σ. 122, άρ. 227.
9. Ό.π. σ. 137, άρ. 344.

10. Ό.π. σ. 136, άρ. 332.
11. Ό.π. σ. 142, άρ. 394.
12. Ό σφραγιδόλιθος αυτός θά δημοσιευθή άπό τόν ύπογράφοντα μαζί μέ τά άλλα τυχαία εΰρή- 

ματα άπό τήν περιοχή τών Άρχανών, μέ τήν άδεια τού ’Εφόρου Αρχαιοτήτων τής Κ' Περιφέρειας 
κ. Στυλ. Αλεξίου.
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Είναι φανερό, δχι μόνο άπό τή διασπορά των τάφων, πού θ’ άνήκουν ίσως σέ 
συστάδες, μά κι άπό τά άντικείμενα, πού πρέπει νά προέρχωνται άπό αύτούς, πώς ot 
Άρχάνες—κι δχι μόνο στά ΥΜ χρόνια—παρουσιάζουν εξαιρετικό άρχαιολογικό ένδια- 
φέρον, κάτι πού ήταν γνωστό καί παλαιότερα, άπό τά όρατά λείψανα πού είχε προσέξει 
καί σημειώσει ό Evans13. To πράγμα έπιβεβαιώθηκε έντυπωτικά σέ δυό τελευταίες 
άνασκαφές, πρώτα δίπλα στο « Spring Chamber» τού Evans κι ύστερα στό οίκό- 
πεδο τής Περιηγητικής Λέσχης Άρχανών14. Θά άξιζε γι’ αύτό τό λόγο λοιπόν μιά ου
σιαστικότερη έρευνα γιά μιά όλοκληρωμένη μελέτη των τάφων.

Ό θαλαμωτός τάφος στή θέση Φουρνί, πού δημοσιεύεται έδώ, βρίσκεται στή 
νοτιοανατολική πλευρά τού όμώνυμου λόφου. Ό δρόμος του, πού κατηφορίζει έλαφρά, 
έχει μήκος 2.80 μ., πλάτος 0,90 μ. καί κατευθύνεται άπό τά ΒΑ. προς ΝΔ. Ένα τμήμα 
τής νότιας πρόσοψης τού δρόμου έχει έπενδυθή μέ ξερολιθιά, ένώ στή βόρεια πρόσοψη 
τοποθετήθηκε μιά μεγάλη πέτρα. Ή πόρτα τού τάφου βρέθηκε κλεισμένη μέ διπλή σειρά 
μικρών λίθων, χωρίς συνδετική ύλη (Π ί ν. 57 α). Μετά τήν καθαίρεση τών λίθων 
( Π ί ν. 57 β) έδειξε πώς είχε ύψος 0,90 μ., πλάτος 0,70 μ., καί βάθος 0,10 μ. 'Ο θάλα
μος έχει σέ κάτοψη άψιδωτό σχήμα μέ ευθύ τοίχωμα στήν πλευρά τής εισόδου καί μέ 
τόν μεγάλο άξονα άπό ΒΔ. πρός ΝΑ. Οί διαστάσεις του είναι: μέγ. πλάτος 1.20 μ., μέγ. 
μήκος 1.50 μ. ( Π ί ν. 58 α).

’Αρχιτεκτονικά ό τάφος δέν παρουσιάζει Ιδιαίτερο ένδιαφέρον. Είναι βέβαια λα- 
ξευμένος μέ κάποια έπιμέλεια, δπως δείχνει ό ίσιος δρόμος του, ή συμμετρική κατα
σκευή τής πόρτας καί τό κανονικό σχήμα τού θαλάμου· όλα δμως αυτά δέν είναι καί 
τόσο δύσκολα κατασκευαστικά προβλήματα, άν άναλογισθή κανείς τις μικρές διαστά
σεις τού μνημείου. Ό τοίχος πού βρίσκεται στή νότια πρόσοψη, καθώς κι ή πέτρα πού 
τοποθετήθηκε στή βόρεια, φαίνεται πώς χρησιμέυσαν γιά νά συγκρατήσουν, κατά τή 
γνωστή μυκηναϊκή συνήθεια15, τις κατολισθήσεις τού μαλακού βράχου, πού θά έγιναν 
κατά τό σκάψιμο τού τάφου.

Στό κέντρο τού θαλάμου, άπέναντι άκριβώς άπό τήν είσοδο, βρέθηκαν in situ 
καί άκέραια μιά κιβωτιόσχημη σαρκοφάγος μέ τό κάλυμμα στή θέση της καί στό βάθος, 
πίσω άπό τή σαρκοφάγο, δυό άγγεΐα, ένα κύπελλο καί μιά πρόχους ( Π ί ν. 58 α).

Τό μόνωτο κύπελλο (Π ί ν. 58 β ) ( άρ. Μουσ. Ήρ. 14359 ) έχει γεφυρόστομη 
προχοή, ήμισφαιρικό σώμα, κάθετη ταινιοειδή κι ύπερυψωμένη λαβή κι έπίπεδη βάση. 
Ό πηλός είναι κιτρινωπός, δπως καί τό έπίχρισμα. Ή διακόσμηση έγινε μέ καστανέ- 
ρυθρο χρώμα. Μέσα κι έξω κοσμείται μέ ταινίες. Στήν παρυφή τής λαβής καί τής προ- 
χοής κάθετες ταινίες. Δυό όριζόντιες ταινίες, κάτω άπό τήν προχοή. Στήν όριζόντια 
έπιφάνεια τού χείλους σειρά συμπαγών ήμικυκλίων. Διαστάσεις : Ύψ. 0,05 μ., διάμ. 
χείλ. 0,15 μ., διάμ. βάσ. 0,05 μ., διάμ. κοιλ. 0,13 μ.

Ό τύπος αύτός τού άγγείου, κατά τόν Stubbings16, είναι συνηθισμένος στήν’Αρ
γολίδα άπό τήν YE I μέχρι YE III έποχή, ένώ στήν ’Αττική άπαντα κυρίως στήν YE I 
καί II καί σπανιότερα στήν YE III. Τό ίδιο φαίνεται κι άπό τήν κατάταξη τού Furumark17,

13. Ρ. of Μ. II, σ. 64, Suppl. πίν. XIV, A, Β.
14. Βλ. ΑΔ 1964 (τυπώνεται). Γιά τό Spring Chamber βλ. A. Evans, δ.π.
15. A. J. Β. Wace, Chamber Tombs at Mycenae σ. 133-4, 143. Άλλοΰ συνήθιζαν νά κλεί

νουν τά κενά στά τοιχώματα τοΟ θαλάμου μέ πηλό A. Persson, New Tombs at Dendra σ. 23.
16. BSA 42 ( 1947) σ. 32.
17. Mycenaean Pottery. Analysis and Classification, είκ. 13, τύπος 253.
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όπου ό τύπος άπαντα άπό τήν YE I μέχρι τήν ΥΕ ΠΙ Β. ’Από τά παραδείγματα τοϋ Furu- 
mark πιό κοντά στό σχήμα τού κυπέλλου των Άρχανών βρίσκεται τό κύπελλο άπό τόν 
τάφο 530 τών Μυκηνών18 πού άνήκει στήν YE III A 2 περίοδο, μέ τή διαφορά πώς στό 
άγγεΐο των Άρχανών ή λαβή είναι λιγότερο ύπερυψωμένη19. 'Η λαβή τοϋ άγγείου τών 
Άρχανών θυμίζει άνακτορικό μετάλλινο πρότυπο20. Τέλος σημειώνεται πώς στά Γουρ- 
νιά βρέθηκε ένα όμοιο κύπελλο, πού ή Harriet Boyd Hawes21 χρονολογεί στήν YE III 
περίοδο.

Σέ όλα τά παραδείγματα κυπέλλων πού άναφέρθηκαν ύπάρχει τό Ιδιο κόσμημα, 
όπως και στό κύπελλο τών Άρχανών, τό « κόσμημα τοϋ βράχου », πού στήν άπλή 
αύτή μορφή του βρίσκεται άπό τήν YE I μέχρι τήν YE III Β έποχή22. Ένώ όμως σέ όλα 
τά άλλα κύπελλα τό κόσμημα είναι τοποθετημένο άκριβώς κάτω άπό τό χείλος, στήν 
έξωτερική πλευρά τοϋ άγγείου, στό κύπελλο τών Άρχανών βρίσκεται στήν όριζόντια 
έπιφάνεια τοϋ χείλους23.

Ή πρόχους πού βρέθηκε στον τάφο (Π ί ν. 58β ) ( άρ. Μουσ. Ήρ. 14858 ) έχει 
σώμα σχεδόν κωνικό, ψηλό λαιμό καί κάθετη ταινιοειδή λαβή μέ άκμή στή μέση. Τό 
χείλος άνοίγεται άρκετά πρός τά έξω καί λίγο πιό κάτω, στό σημείο πού ένώνονται λαι
μός καί λαβή, μιά όριζόντια άκμή περιβάλλει τόν λαιμό. Στή βάση τέλος τοϋ λαιμοΰ 
καί στό σημείο πού ένώνεται μέ τό σώμα σχηματίζεται ένας πλαστικός δακτύλιος. Ή 
κάτω έπιφάνεια τής βάσης λείπει. Πηλός καθαρός, κιτρινωπός. ’Επίχρισμα κίτρινο, τέ
λεια στιλβωμένο. Διαστάσεις : ΰψ. 0,27 μ., διάμ. κοιλ. 0,185 μ., διάμ. χείλ. 0,09 μ.

Ό ίδιος άκριβώς τύπος άγγείου είναι άγνωστος τόσο άπό τήν ’Ηπειρωτική Ελ
λάδα, όσο καί άπό τήν Κρήτη 24. Τό σώμα βέβαια έχει τό τυπικό σχήμα τών YE III A 
πρόχων25, ό ραδινός όμως λαιμός μέ τό χείλος πού άνοίγεται πρός τά έξω καί τήν άκμή 
κάτω άπό τό χείλος δείχνει κυπριακές έπιδράσεις. Στήν Κύπρο, σέ τάφους τής Έγκω- 
μης, βρέθηκαν μαζί μέ YE III Α κεραμεική πρόχοι μέ σώμα διαφορετικό άπό τό άγγεΐο 
τών Άρχανών, μέ όμοια όμως τό χείλος καί τή λαβή 26. Τά ίδια αυτά χαρακτηριστικά 
έχουν σημειωθή στήν Κύπρο άπό πολύ νωρίς27, κι έπιβιώνουν μέχρι τά γεωμετρικά καί

18. Wace, δ.π. πίν. LII, 12. Σχεδόν όμοια μέ τό κύπελλο τών Μυκηνών είναι ένα κύπελλο άπό 
τήν Άσίνη ( Ο. Frodin—A. Persson, Asine είκ. 239), πού ό Furumark (δ.π. σ. 627, άρ. 253 ) 
χρονολογεί μεταξύ τής YE II Β καί YE III Α κι ένα δεύτερο άπό τίς Θήβες (ΑΔ 3 (1917) είκ. 90, 2), 
πού ό Furumark πάλι (δ.π.) χρονολογεί στήν YE III Β περίοδο.

19. Ό τύπος λαβής τού κυπέλλου τών Άρχανών άναφέρεται άπό τόν Stubbings (δ.π. σ. 34, είκ. 
13 ) γιά ένα YE III Α κύπελλο άπό τήν Κοπρέζα. Μεταξύ τύπου Α’ καί Β'.

20. A. Evans, δ.π. σ. 641, είκ. 407α.
21. Gournia, πίν. X., 29.
22. A. Furumark, δ.π. Mot 32, 5 ( Rock—Pattern I).
23. Τό ίδιο κόσμημα στήν όριζόντια έπιφάνεια τού χείλους άπαντα σέ ρυτά άπό τά Γουρνιά, ΥΜ 

I χρόνων ( Η. Boyd—Hawes δ.π. πίν. VII, 25, 31).
24. Παρόμοια πρόχους βρίσκεται στή συλλογή τής Ίεράπετρας. Εύχαριστώ τόν κ. Μ. Popham 

γιά τήν υπόδειξη.
25. A. Furumark δ.π. είκ. 5, τύπος 120.
26. Murray—Smith—Walters, Excavation in Cyprus σ. 7, είκ. 7, σ. 39 είκ. 67 σ. 40 είκ. 

68, 110 2. Μαζί μέ τή μιά πρόχου, πού χρονολογείται σύμφωνα μέ τά ύπόλοιπα εύρήματα τού τάφου 
λίγο μετά τό 1350, βρέθηκε ένας ψευδόστομος άμφορέας (τύπος D τών άττικών τού Stubbings, δ.π. 
είκ. 2 ) κι ένας YE III Α κρατήρας μέ φύλλα κισσού. Οί Murray—Smith—Walters τονίζουν τήν ισχυ
ρή τοπική παράδοση, πού ύπάρχει στά άγγεία αύτοΰ τού τάφου, παράλληλα μέ τά μυκηναϊκά εύρήματα.

27. Ε. Gjerstad, Studies on Prehistoric Cyprus, passim. Βλ. κι ένα είσηγμένο κυπριακό
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πρώιμα άρχαϊκά χρόνια28. Φαίνεται, λοιπόν, πώς ό άγγειοπλάστης τής πρόχου μας, 
θέλοντας νά μιμηθή σύγχρονα κυπριακά πρότυπα, έδωσε σέ ένα καθαρά μυκηναϊκό 
σχήμα τόν περίεργο λαιμό, πού κάνει νά ξεχωρίζη τό άγγεΐο τών Άρχανών άπό δλες 
τις γνωστές σειρές τών Κρητομυκηναΐκών άγγείων29.

'Η μελέτη τής κεραμεικής έδειξε πώς ό τάφος χρονολογείται στήν YE III Α περίο
δο. Ή χρονολόγηση αύτή ένισχύεται καί άπό τήν έξέταση τής κιβωτιόσχημης μέ 
κάλυμμα σαρκοφάγου (άριθ. Μουσ. Ήρ. 14345), πού σώζεται άκέραια, έκτός άπό δυο 
λαβές καί ένα πόδι, πού συμπληρώθηκαν ( Π ί ν. 58 γ). Τό κάλυμμά της έχει σαμαρωτό 
σχήμα μέ κεντρική δοκό πού προεξέχει, καί τέσσερεις κάθετες κυλινδρικές λαβές στις 
γωνίες. Πηλός κι έπίχρισμα κιτρινωπό. Ή διακόσμηση γίνεται μέ καστανό χρώμα καί 
άποτελεϊται άπό όμάδες κάθετων κυματοειδών γραμμών. Διαστάσεις : μήκος σαρκο
φάγου 0,88 μ., πλάτος 0,37 μ., ύψος καλύμ. 0,32 μ., μήκος δοκού καλύμ. 0,84 μ. Τό σχήμα 
τής σαρκοφάγου είναι κοινό, γι’ αότό άρκεΐ νά παραπέμψωμε μόνο στή σαρκοφάγο άπό 
τά Βασιλικά Άνώγεια, πού χρονολογείται άπό τόν Evans στήν ΥΜ III Α περίοδο30.

Τό κόσμημα τών κάθετων κυματοειδών γραμμών συνηθίζεται πολύ σ’ αύτά τά χρό
νια, όχι μόνο σέ σαρκοφάγους31 μά καί σέ άγγεΐα32.

Ή σαρκοφάγος βρέθηκε έρμητικά κλεισμένη, γι’ αύτό έλπίσαμε πώς θ’ άποκτού- 
σαμε κι άλλον ένα σκελετό άπό τις Άρχάνες, σάν καί τόν έκτεθειμένο στό Μουσείο 
τού Ηρακλείου 33. Όταν όμως βγήκε τό κάλυμμα, φάνηκε πώς ή σαρκοφάγος δέν περι
είχε τίποτα. Ήταν τόσο καθαρή, όπως καί όταν θά έφυγε άπό τό έργαστήριο τού κερα
μέα.

Έρευνήθηκε τό θέμα, άν είναι δυνατόν ό σκελετός νά διαλυθή μέ τό χρόνο σέ τέ
τοιο σημείο, ώστε νά μήν άφήση καθόλου ίχνη. Ή άπάντηση ήταν άρνητική. Κι ούτε 
πάλι είναι δυνατό νά έχουμε ταφή παιδιού, πού ό σκελετός του νά διαλύθηκε, γιατί δχι 
μόνο θά ήταν παράδοξο νά έχη λαξευθή ένας θαλαμωτός τάφος γιά μιά καί μόνη παι
δική ταφή, μά καί γιατί στήν περίπτωση αυτή ή σαρκοφάγος θά ήταν παιδική34. Δέν 
υπάρχει έπίσης περίπτωση νά διαταράχτηκε ή ταφή, δχι μόνο γιατί ή πόρτα τού τάφου 
βρέθηκε κλεισμένη, μά καί γιατί ό θάλαμος δέν είχε άλλη πρόσβαση. Μιά τρύπα πού 
έγινε μέ τήν καλλιέργεια στήν όροφή ήταν πολύ μικρή. Ούτε πάλι είναι πιθανό γιά κά
ποιον άγνωστο λόγο νά μήν πραγματοποιήθηκε τελικά ή ταφή, γιατί δχι μόνο χτίστηκε 
ή πόρτα, μά γέμισε κι ό δρόμος μέ χώμα. Χωρίς άμφιβολία λοιπόν έχομε ένα κενοτάφιο.

Τό κενοτάφιο τών Άρχανών δέν είναι ίσως τό μοναδικό παράδειγμα, πού έχομε 
άπό τήν Κρήτη35. Πιθανότατα κενοτάφιο ήταν κι ό λεγόμενος « τάφος τής τριποδικής

άγγεΐο άπό τά Γουρνιά (Η. Boyd—Hawes, δ.π. σ. 42, πίν. VIII άρ. 25 ).
28. J. Κ. Brock, Fortetsa σ. 160 πίν. 34 άρ. 453, 527 πίν. 95 άρ. 1362, 1499.
29. Τό πράγμα δέν είναι περίεργο, άφοΟ είναι γνωστές καί σ’ αύτή τήν έποχή οί σχέσεις Κύπρου 

καί Κρήτης. Κρητ. Χρον. ΙΕ’ - ΙΣΤ’ (1961 - 2 ) Α’ σ. 154 - 5, BSA 58 ( 1963 ) σ. 91.
30. A. Evans, δ.π. IV σ. 338, είκ. 281.
31. Mon. Ant. XIV (1904) είκ. 118. Annuario XXXIX—XL (1961-2) σ. 34 είκ. 31. Έργον 

1963 είκ. 192.
32. A. Furumark δ.π. Mot 67, 6.
33. Στό Μ. Ηρακλείου είναι έκτεθειμένος ένας σκελετός, πού βρέθηκε στίς Άρχάνες. Βλ. σημ. 2.
34. Άς σημειωθή, σάν σέ παρένθεση, πώς μιά λουτηροειδή σαρκοφάγο παιδιού (άρ. Μουσ. 

Ηρακλείου 14360) βρήκαμε καί έμεΐς τελευταία στήν άνασκαφή ένός ΥΜ θαλαμωτού τάφου στήν 
Παχυάμμο.

35. Ό Επιθεωρητής ’Αρχαιοτήτων Κρήτης κ. Ν. Πλάτων, πού άνέσκαψε πολλά ΥΜ νεκροτα-
8
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έστίας » τής Κνωσού36, δν δεχθούμε δπως κν ό Evans, πώς τά κτερίσματα πού βρέθη
καν στον τάφο δέν άνήκαν στό νεκρό πού είχε ταφή σ’ ένα λάκκο τού θαλάμου37. Ό Ε- 
vans ερμηνεύει κάπως περίπλοκα τήν ύπαρξη κενού χώρου μέσα στον θάλαμο — ένώ 
λίγο πιό πέρα σχεδόν συσσωρεύονται τά χάλκινα άγγεΐα — καί τήν απουσία τής σαρκο
φάγου καί τών χρυσών, πού θά έπρεπε νά συνοδεύουν μιά τόσο πλούσια ταφή. 'Υποθέ
τει πώς μιά δεύτερη κύρια ταφή έγινε κανονικά, άλλ’ άμέσως μετά τήν άπόθεση τής 
σαρκοφάγου έπεσε ένα τμήμα τής στέγης τού θαλάμου, γι’ αυτό καί μεταφέρθηκε βια
στικά ή πολυτελής σαρκοφάγος μέ τό πλούσιο περιεχόμενό της σέ άσφαλέστερο μέ
ρος κι έμειναν τά κτερίσματα άπό φόβο τών συγγενών τού νεκρού, πού δέν τολμούσαν 
νά τά μεταφέρουν κι αύτά, γιατί στό μεταξύ έπεσε κι άλλο τμήμα τής όροφής.

Ή έρμηνεία είναι ίσως βεβιασμένη. Οί άνασκαφές στήν Κρήτη δέν έφεραν μέχρι 
τώρα σέ φώς καμιά πολυτελή σαρκοφάγο. Σύμφωνα μέ τά μυκηναϊκά ταφικά έθιμα 
δν είχε άποτεθή σαρκοφάγος μέσα στό θάλαμο, ό νεκρός θά είχε άποκτήσει τήν κα
τοικία του καί δέ θά υπήρχε κανείς λόγος μεταφοράς του. Κι άκόμη ή μεταστέγασή του 
θά ήταν άχρηστη, άφοΰ δέ θά έπαιρνε μαζί του τά κτερίσματα. ’Αφού δέ διαπιστώθηκε 
άνασκαφικά δν έπεσε ή όροφή τού θαλάμου τόσο νωρίς, όσο ό Evans υποθέτει, ίσως 
θά ήταν φυσικότερο νά δεχθούμε, πώς καί σ’ αυτή τήν περίπτωση έχομε ένα κενο
τάφιο. Ή άπουσία τής σαρκοφάγου έρμηνεύεται, δν υποτεθή πώς ό νεκρός θεωρήθηκε 
δτι τοποθετήθηκε πάνω στό έδαφος τού θαλάμου, δπως συνέβη καί σ’ άλλες περι
πτώσεις τού νεκροταφείου τής Ζαφέρ Παπούρας38.

Τό έθιμο τού κενοταφίου συνανταται καί στήν ήπειρωτική Ελλάδα. Δυό παρα
δείγματα είναι ήδη γνωστά κι ένα τρίτο προστίθεται άπό τις άνασκαφές τής Πύλου.

Στά Δενδρά ό Axel Persson έσκαψε τό 1927 έναν έξαιρετικά σπουδαίο θαλαμω
τό τάφο, πού άνήκε σ’ ένα έκτεταμένο νεκροταφείο. Ό τάφος αύτός39 είναι πολύ με
γάλος κι έχει τήν μορφή ένός δωματίου μέ σαμαρωτή στέγη. Στήν είσοδο, πού ήταν 
άσφαλισμένη μέ διπλό τοίχο, βρέθηκε ένας λάκκος μ’ έναν πραγματικό θησαυρό 35 
χάλκινων άγγείων. Στό θάλαμο υπήρχαν δυό λάκκοι, άπό τούς όποίους ό πρώτος, 
αύτός πού βρισκόταν στόν άριστερό τοίχο ήταν άδειος, ένώ ό δεύτερος, στή μέση 
τού θαλάμου, ήταν γεμάτος άπό όστα ζώων. Στόν τοίχο τού βάθους βρισκόταν ένας 
χαμηλός όρθογώνιος βωμός, ή έστία, χτισμένος μέ μικρές πέτρες καί καλυμμένος μέ 
κονίαμα. Σέ πολλά σημεία τού θαλάμου ήταν σαφή τά ίχνη φωτιάς. Στή μέση τού θα
λάμου πάλι βρέθηκαν δυό μεγάλες λίθινες τράπεζες καί δεξιά στόν τοίχο δυό όρθογώ- 
νιοι λίθοι μέ προεξοχές στό άνώτερο τμήμα, τούς όποίους ό Persson θεώρησε Menhirs. 
Ένώ σ’ δλη τήν έπιφάνεια τού θαλάμου βρέθηκαν πλήθος μικροαντικείμενα, δέ βρέ
θηκε δμως ίχνος άπό όστδ άνθρώπων, γι’ αύτό κι ό Persson θεώρησε τό θάλαμο σάν 
κενοτάφιο δύο προσώπων, πού τά ταύτισε μέ τά άντίστοιχα Menhirs, καί τόν χρονο
λόγησε άμέσως μετά τό 1200, δηλαδή στήν άρχή τής YE III Γ περιόδου.

φεία σέ διάφορα μέρη τής Κρήτης, μοΟ έγνώρισε πώς πολλές φορές βρήκε σέ θαλαμωτούς ΥΜ τάφους 
σαρκοφάγους, πού δέν περιείχαν όστά. Δέν είναι δμως βέβαιο σ’ αύτά τά άδημοσίευτα παραδείγματα 
πώς πρόκειται γιά κενοτάφια, γιατί οί σαρκοφάγοι βρέθηκαν γεμάτες μέ χώμα. Υπάρχει δηλαδή πε
ρίπτωση νά διαλύθηκαν οί σκελετοί.

36. A. Evans, Prehistoric Tombs of Knossos, σ. 34 κ.έ.
37. Ό.π. σ. 36-7.
38. Ό.π. σ. 45 - 46, τάφοι 17, 18.
39. A. Persson, Royal Tombs at Dendra, σ. 80, 108 κ.έ., τάφος 2.
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Άλλο κενοτάφιο βρέθηκε στις Μυκήνες, στο νεκροταφείο τοΰ λόφου Καλκάνι. 
Πρόκειται γιά ένα μικρό τάφο, τόν 52840, πού τό μέγεθος του είναι άνάλογο μέ τοΰ 
κενοταφίου των Άρχανών. Στό θάλαμο τοΰ τάφου 528, άν καί ή πόρτα ήταν τοιχισμένη, 
δέ βρέθηκαν όστά κι οΰτε τίποτε άλλο, έκτος άπό έξι άπλά άχρονολόγητα όστρακα. 
Ό Wace νόμισε πώς ό τάφος είχε χρησιμοποιηθή γιά τήν ταφή ένός παιδιοΰ, πού τά 
όστα του διαλύθηκαν. "Οπως όμως ήδη παρατήρησε ό Μυλωνάς41, ή έρμηνεία αύτή εί
ναι λανθασμένη, γιατί πάλι ό Wace, όταν άναφέρεται στις κόγχες πού βρήκε σέ θαλα
μωτούς τάφους, δέχεται πώς κατασκευάστηκαν γιά ταφές παιδιών, « γιατί δέ θ’ άξιζε 
τόν κόπο νά σκάψουν όλόκληρο τό δρόμο καί ν’ άνοίξουν τό θάλαμο »42. Είναι λοιπόν 
βέβαιο πώς πολύ περισσότερο δέ θ’ άξιζε τόν κόπο νά κατασκευάσουν έναν έστω καί 
μικρό θαλαμωτό τάφο γιά μιά παιδική ταφή. Ό Wace διστάζει νά χρονολογήση τόν 
τάφο 528, τόν συγκρίνει όμως μέ τόν τάφο 517, πού χρονολογείται στήν πρώιμη περίο
δο τής YE I έποχής.

Τέλος, τρίτο κενοτάφιο σημειώθηκε στήν Πύλο, στό νεκροταφείο τών Βολιμι- 
δίων, πού σκάφτηκε άπό τόν καθηγητή Μαρινάτο43. Πρόκειται γιά τό θαλαμωτό τάφο 
πού άναφέρεται σάν τάφος Βοριά 7 καί χρονολογείται στήν YE III A 2—YE III Β1 πε
ρίοδο τοΰ Furumark. Σύμφωνα μέ τήν προκαταρκτική άνακοίνωση ή θύρα ήταν τοι
χισμένη κι ό τάφος άθικτος. Στό δάπεδο τοΰ θαλάμου βρέθηκαν γύρω στά 12 άγγεΐα, 
τά περισσότερα άκέραια, λίγα όστά, άλλά κανένα ίχνος σκελετοΰ. Άναφέρεται, χωρίς 
περισσότερες πληροφορίες, πώς άνάλογες παρατηρήσεις έγιναν καί σέ άλλους θαλα
μωτούς τάφους καί συμπεραίνεται πώς « οί θαλαμωτοί τάφοι ήνοίγοντο καί χωρίς νά 
ταφή νεκρός, άλλ’ άπλώς προς εύτρεπισμόν, ή άλλην αίτίαν, μεθ’ δ έκλείοντο διά παν
τός »44. Φαίνεται ότι αίτια ήταν ή άνίδρυση ένός κενοταφίου.

Τά κενοτάφια τών Άρχανών, τών Δενδρών, τών Μυκηνών, τής Πύλου καί ίσως 
τής Κνωσοΰ είναι τά μόνα πού γνωρίζομε άπό τόν μυκηναϊκό κόσμο. Κι αυτό είναι 
παράδοξο. Δέν μποροΰμε νά δεχθοΰμε πώς ήταν καί τά μοναδικά, ένα φαινόμενο μεμο
νωμένο, συνήθεια ξένη στις καθιερωμένες άντιλήψεις, χαρακτηριστική μόνο ένός γέ
νους, γιατί διαπιστώνουμε άπό τά παραδείγματα πού άναφέραμε τήν ίδια βασικά ίδέα, 
όχι μόνο σέ διάφορους τόπους καί έποχές, μά καί σέ διάφορες τάξεις. Ή ίδρυση κε
νοταφίων δείχνει πολύ καθαρά τις προχωρημένες άντιλήψεις τής έποχής, τήν πίστη 
γιά τήν ύπαρξη τής ψυχής, τό φόβο τοΰ άταφου σώματος. Τά δείγματα κενοταφίων 
λοιπόν θά έπρεπε νά είναι πολλαπλάσια, όσα καί οί άνθρωποι πού χάθηκαν μακριά 
άπό τά σπίτια τους στις έπισφαλεΐς συνθήκες ζωής αυτών τών χρόνων, πού ό κυνηγός 
μποροΰσε νά κατασπαραχθή άπό τά θηρία, ό πολεμιστής νά σκοτωθή σέ έκστρατεία, 
ό έμπορος ν’ άφανιστή άπό τούς ληστές, ό θαλασσοπόρος νά πνιγή στό πέλαγος.

Τήν έρμηνεία τής έλλιποΰς παραδόσεως τών κενοταφίων μάς δίνει ή συγκριτι
κή μελέτη τών θαλαμωτών τάφων πού περιέχουν μιά ή πολλές ταφές. "Οπως είναι γνω
στό, στά ΥΕ χρόνια τά κατά περιοχές νεκροταφεία έξυπηρετοΰσαν τις άνάγκες ένός 
γένους κι οί θαλαμωτοί τάφοι τοΰ νεκροταφείου τις άνάγκες μιάς οικογένειας. Ό άριθ- 
μός τών ταφών σ’ ένα θαλαμωτό τάφο δέν είναι καθορισμένος. Ποικίλλει άπό μιά

40. A.J.B. Wace, δ.κ. σ. 98 είκ. 40, σ. 141.
41. AJA 1948 (52) σ. 76.
42. A.J.B. Wace, δ.π. σ. 129.
43. Έργον 1964 σ. 77 κ.έ.
44. "Ο.π. σ. 79.
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ταφή μέχρι είκοσι περίπου45. Οί αλλεπάλληλες ταφές στόν ίδιο τάφο έχουν έρμηνευθή 
άπό τόν Wace μέ τήν άποκλειστική χρήση τού τάφου άπό μιά οίκογένεια γιά αίώνες46. 
Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν άποψη αότή, πού τή δέχθηκαν κι δλοι οί άλλοι έρευνητές, 
οί πολλές ταφές άνήκουν σέ πολυμελείς οικογένειες, οί λιγότερες άντίστοιχα σέ οικο
γένειες μέ λίγα μέλη, τέλος τάφοι πού έπαψαν νά χρησιμοποιούνται ή μεμονωμένες 
ταφές, σέ οίκογένεια πού ξεκληρίστηκε ή άλλαξε διαμονή. Ή ίδρυση ένός νέου τάφου 
φαίνεται νά δείχνη καί μιά καινούρια οικογένεια κι όπωσδήποτε όχι άνάγκη πού νά 
άπέρρευσε άπό τήν ύπερπληθώρα νεκρών, σέ τάφο πού νά χρησιμοποιούσε ήδη ή 
ίδια οίκογένεια. Ή μεμονωμένη ταφή δείχνει λοιπόν πώς έκεΐ ένταφιάστηκε κάποιο 
άτομο πού δέν άνήκε σέ οίκογένεια, πού νά είχε ήδη καί νά χρησιμοποιούσε τό δικό 
της άποκλειστικά τάφο.

Ίσως δέν είναι αύθαιρεσία νά μεταφέρουμε τις ίδιες σκέψεις καί στά « μεμονωμέ
να κενοτάφια ». Φαίνεται πώς καί σ’ αύτή τήν περίπτωση τό άτομο πού « ένταφιάστηκε » 
δέν άνήκε σέ μιάν οικογένεια πού νά είχε ήδη καί νά χρησιμοποιούσε τό δικό της 
άποκλειστικά τάφο. Τήν « ταφή » μπορεί νά έκαναν οί συγγενείς τού νεκρού πριν με
τοικήσουν, ή άκόμη καί τό γένος, άν καί μιά τέτοια σκέψη θά μας οδηγούσε πολύ μα
κριά. Όπωσδήποτε οί νεκροί πού θά πληρούσαν αυτούς τούς δρους δέ θά ήταν πολλοί. 
Καί στήν άποψη αύτή συνηγορεί ό περιορισμένος άριθμός τών « μεμονωμένων κενο
ταφίων ». Είναι δύσκολο πάλι νά δεχθούμε πώς τά « μεμονωμένα κενοτάφια » έγιναν 
γιά νά τιμήσουν μέ τήν άπομόνωση, νά έξάρουν ένα σπουδαίο ή άγαπημένο νεκρό, 
δχι μόνο γιατί τίποτε τέτοιο δέ δείχνουν τά τρία τουλάχιστον άπό τά πέντε κενοτάφια, 
μά κυρίως γιατί δέν έχομε καμιά ένδειξη τέτοιας τιμής άπό τούς άλλους θαλαμωτούς 
τάφους, δπου κυριαρχούν οί πολλές ταφές.

Τό πρόβλημα φαίνεται νά παραμένη. Πού « έτάφησαν » οί άλλοι νεκροί πού πέ- 
θαναν στά ξένα; Όπωσδήποτε στούς οικογενειακούς τάφους των. ’Ασφαλώς λοιπόν 
κι άλλα κενοτάφια υπήρξαν στούς θαλαμωτούς τάφους πού έχουν σκάφη μέχρι σή
μερα. Πώς δμως μπορούμε νά διακρίνουμε αύτές τις περιπτώσεις σέ τάφους μέ είκοσι 
άλλεπάλληλες ταφές, δταν ή μιά διατάραξε τήν άλλη σέ σημείο πού δέν είναι συχνά 
δυνατό νά διακριθοΰν ούτε τά κτερίσματα, πού συνόδευσαν κάθε ταφή;

Όπως δείχνει ή συγκριτική μελέτη τών κενοταφίων, στήν περίπτωση πού οί 
Μυκηναΐοι ήθελαν νά άνιδρύσουν ένα κενοτάφιο, άκολουθοΰσαν τήν ίδια μέ μιά κοι
νή ταφή διαδικασία. "Αν ό νεκρός άνήκε σέ οικογένεια πού νά είχε ήδη τόν τάφο της, 
χρησιμοποιούσαν αύτό τόν τάφο. Άν δχι, έσκαβαν έναν καινούριο, στό νεκροταφείο 
πάντως πού χρησιμοποιούσε τό γένος τού νεκρού. Ανάλογα μέ τις τοπικές συνήθειες 
τοποθετούσαν μέσα στόν τάφο τή σαρκοφάγο μέ τά κτερίσματα, ή μόνα τά κτερίσμα
τα, τελούσαν τά καθιερωμένα τής « λατρείας τού νεκρού », έχτιζαν τήν πόρτα καί γέ
μιζαν τό δρόμο μέ χώμα. Ό νεκρός είχε άποκτήσει τήν κατοικία του, σύμφωνα μέ τήν 
έρμηνεία πού δίνεται στό κενοτάφιο άπό τούς έρευνητές.

Τό κενοτάφιο γίνεται γιά νά βρή ή ψυχή έναν τόπο διαμονής. Ό Persson47 προ
χωρεί πιό πέρα καί νομίζει πώς μέ τήν άνίδρυση κενοταφίου ήθελαν νά γυρίση ή ψυ
χή τού νεκρού στήν πατρίδα. Ό Μυλωνάς πάλι48 έρμηνεύοντας τό μοναδικό περιεχό

45. A.J.B. Wace, δ.π. σ. 141.
46. Ό.π. σ. 121, 128, 136 - 139, 145.
47. Ό.π. σ. 109.
48. AJA δ.π. σ. 75-76.
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μενο τοΰ κενοταφίου τών Δενδρών, τις τράπεζες, τά όστά τών ζώων καί τά Menhirs — 
άφοΰ άποκλείει τήν ταφική λατρεία49 — δέχεται πώς σκοπός του είναι ή έπίκληση της 
ψυχής νά κατοικήση στόν άδειο τάφο50. "Ομως δέν έχομε ένδείξεις έπικλήσεως τής 
ψυχής στ’ άλλα κενοτάφια, έτσι πού άναγκαστικά δέν μπορούμε νά δεχθούμε τήν άπο
ψη τοΰ Μυλωνά. Τό κύπελλο στό κενοτάφιο τών Άρχανών δέ χρησίμευε γιά τήν 
έπίκληση τής ψυχής, άλλ’ όπως καί τό χάλκινο όμοιο δείγμα άπό τό κενοτάφιο τών 
Δενδρών καί τό πλήθος τών κυπέλλων πού προέρχονται άπό κοινούς τάφους, χρησιμο
ποιήθηκε γιά χοές, όπως ήδη παρατήρησε κι ό Stubbings51, χοές πού δέ γίνονται 
γιά τήν έπίκληση τής ψυχής, άφοΰ στις περισσότερες περιπτώσεις άνευρέσεως κυπέλ
λων σέ κανονικές ταφές, ή ψυχή ήταν ήδη μέσα στόν τάφο μαζί μέ τό νεκρό σώμα.

Όπως έχει σημειωθή52, τό έθιμο τοΰ κενοταφίου είναι άρκετά διαδεδομένο. Βρί
σκεται σέ πολλά μέρη καί σέ διάφορες χρονικές περιόδους. Άναφέρονται έδώ μόνο 
μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Κενοτάφιο πού σημειώθηκε στό Buda - Ka- 
lasz, κοντά στή Βουδαπέστη53, τής Ύστερης Νεολιθικής περιόδου τοΰ πολιτισμοΰ 
Baden - Pecel (γύρω στό 2000 π.Χ.). "Αλλο τής Μέσο - Χαλκής II περιόδου ( πριν 
τό 1600 π.Χ.) στήν Megiddo54. Τέλος τό κενοτάφιο τοΰ βεζύρη τής Χατσεψούτ, 
Aametou - Ahmose στό Gebel Silsileh55.

Στήν Ελλάδα ένα μόνο παράδειγμα κενοταφίου παλαιότερου άπό τά μυκηναϊκά 
έχει σημειωθή. Ένα κενοτάφιο Μέσο -Έλλαδικών χρόνων στήν Άσίνη56, πρόδρομος 
τών μυκηναϊκών κενοταφίων. Στήν Άσίνη πάλι βρέθηκε κι ένα κενοτάφιο γεωμετρι
κών χρόνων57, πού μάς όδηγεΐ στά όμηρικά κενοτάφια.

Τό έθιμο τοΰ κενοταφίου είναι γνωστό στόν Όμηρο. Στήν ’Οδύσσεια (α 289 - 
292), ή Άθηνά συμβουλεύει τόν Τηλέμαχο νά άναζητήση τον πατέρα του κι άν μάθη 
πώς πέθανε νά τοΰ φτιάξη ένα κενοτάφιο στήν ’Ιθάκη :

Εί δέ κε τεθνηώτος άκονσης μηδ’ έτ’ ιόντος 
νοστήσας δή έπειτα φίλην ές πατρίδα γαϊαν 
σήμα τέ οί χεναι καί έπί κτέρεα κτερεΐξαι, 
πολλά μάλ’ δσσα έοικε.

στίχοι πού έπαναλαμβάνονται αύτούσιοι άπό τόν Τηλέμαχο ( β 220 - 223), όταν μι- 
λάη στούς μνηστήρες.

’Αλλού πάλι (δ 584) ό Μενέλαος διηγείται στόν Τηλέμαχο πώς έκανε κενοτά
φιο γιά τόν Άγαμέμνονα στήν Αίγυπτο :

χεν Άγαμέμνονι τύμβον, ϊν’ ασβεστον κλέος εϊη

όπως έγινε άντιληπτό άπό τό Σχολιαστή πού σημειώνει πώς « έποίησε κενοτάφιον

49. ’Αλλά βλ. Μ. Nilsson, Minoan - Mycenaean Religion, σ. 600.
50. ΕΙδική νεκρική λατρεία δέχεται κι ό Κ. Συριόπουλος, Προϊστορία τής Πελοπόννησου, σ. 543
51. BSA 42 ( 1947) σ. 34.
52. Μ. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte» 6 (1926 ) σ. 326.
53. AJA 63 ( 1959) σ. 53.
54. P. Guy, Megiddo, Tombs,σ. 56, 137.
55. J. Vercouter, L’ Egypte et le Monde Eg6en Pr6hellenique», σ. 411.
56. O. Frodin - A. Persson, δ.π. σ. 122, 143, 148, τάφος 54,
57. "Ο.π. σ, 136, 145, 426 κ.έ., τάφος 29,
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τφ Άγαμέμνονι, γράψας έκεΤ έν λίθω τό αύτοϋ δνομα καί τήν αιτίαν τοϋ θανάτου καί 
τό ποΰ ήν καί δπως πέπονθε ».

Τέλος, άν καί δεν άναφέρεταν ρητά, κενοτάφιο ίδρύθηκε καί γιά τόν Πάτροκλο88. 
Μετά τήν καύση τοϋ σώματός του συλλέγονται τά λείψανά του μέσα σέ τεφροδόχο 
άγγεΐο, πού τοποθετείται στή σκηνή τοϋ Άχιλλέα. Στο σημείο δμως πού έγινε ή καύση 
ύψώνεται τύμβος ( Ψ245 - 247 ), ένα πραγματικό κενοτάφιο πού άναφέρεται πολλές φο
ρές (Ψ255 -256, Ω16, 51, 416, 751).

"Οπως φαίνεται, ό τρόπος ίδρύσεως κενοταφίου είναι αύτούσιος όόμηρικός τρό
πος ταφής, ή συσσώρευση χώματος, μέ πλούσια κτερίσματα στήν περίπτωση τοϋ Ό- 
δυσσέα. Τό κενοτάφιο, γιά τό όποιο μεριμνοϋν οί συγγενείς, δέν Ιδρύεται πάντοτε στήν 
πατρίδα. Γιά τό κενοτάφιο τοϋ Άγαμέμνονα μας δίνεται καί ή αιτιολογία : «ΐν’ άσβε- 
στον κλέος είη ».

ΟΙ μαρτυρίες τοϋ Όμήρου, οί σχετικές μέ ταφικά έθιμα, άπασχόλησαν τελευταία 
τούς καθηγητές Μυλωνά καί ’Ανδρόνικο, πού θέλησαν νά βροϋν τις σχέσεις τους μέ 
τά μυκηναϊκά ταφικά έθιμα59. Ό Μυλωνάς60 άναφέρεται στό κενοτάφιο τών Δενδρών 
κι δπως σημειώθηκε πιό πάνω έρμηνεύει τίς τράπεζες, τούς λάκκους καί τά όστά τών 
ζώων σάν ύπολείμματα μιας τελετουργίας, πού είχε σκοπό τήν έπίκληση τής ψυχής 
νά κατοικήση στόν τάφο. Νομίζει πώς στήν περίπτωση αύτή θά έγιναν άκριβώς οί 
ίδιες πράξεις πού ό Όμηρος άναφέρει στή Νέκυια, σάν θέλησε ό Όδυσσέας νά καλέ- 
ση τήν ψυχή τοϋ Τειρεσία καί πώς τό κενοτάφιο τών Δενδρών είναι έντελώς παράλληλο 
μέ τό κενοτάφιο τοϋ Όδυσσέα. Τέλος συγκρίνει τό κενοτάφιο τών Μυκηνών μέ τό κε
νοτάφιο τοϋ Άγαμέμνονα.

Ό ’Ανδρόνικος61 άναφέρει μόνο τά κενοτάφια τοϋ Άγαμέμνονα καί τών Δεν
δρών. Θεωρεί τό έθιμο σπανιότατο καί χωρίς Αποδεικτική άξία γιά τή σχέση όμη- 
ρικών καί μυκηναϊκών έθίμων ταφής.

Πιό πάνω Ασχοληθήκαμε μέ τήν υπόθεση τοϋ Μυλωνά γιά τήν έπίκληση τής ψυ
χής στό κενοτάφιο τών Δενδρών. Σημειώνεται έδώ δμως πώς κι άν Ακόμη δεχθοΰμε σάν 
πραγματικότητα αύτή τήν υπόθεση, πάλι δέν μπορεί νά συγκριθή μέ τίς έπικλήσεις 
τής Νεκυίας, άφοΰ στή μιά περίπτωση καλείται ή ψυχή νά κατοικήση στόν τάφο 
καί στήν άλλη νά βγή έξω Από τόν Άδη. Φαίνεται πώς μόνο σέ γενικά πλαίσια μοιά
ζουν τά μυκηναϊκά μέ τά όμηρικά κενοτάφια. Όχι ιιόνο ό τρόπος ίδρύσεως είναι δια
φορετικός, δπως άλλωστε κι ό τρόπος ταφής, μά κι ή Ιδέα πού ύπόκειται. Στά μυκη
ναϊκά χρόνια φοβούνται μιά ψυχή πού Ανήκει σέ άταφο σώμα62, ένώ στά όμηρικά 
ένδιαφέρονται καί γιά τήν ύστεροφημία τοϋ νεκροϋ63.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ

58. Μ. Ebert, δ.π. Τ. Seymour, Life in the Homeric Age, σ. 477. Ό E. Rohde, Psyche, 
1925 I, σ. 87, σημ. 2, νομίζει πώς Ιδρύθηκε κενοτάφιο καί γιά τόν Άχιλλέα.

59. Έπ. Έπ. Φιλ. Σχ. Παν. Θεσσαλονίκης, Η' σ. 249 - 291.
60. AJA 52 ( 1948 ) σ. 75 - 76.
61. Όπ.. σ. 253, 257.
62. Τούτο δέν συμβαίνει στόν Όμηρο κατά τόν L. R. Farnell, Greek Hero Cults and Ideas 

of Immortality, σ. 9. Βλ. δμως T. Seymour δ.π. σ. 460 καί Μυλωνάν είς Wace - Stubbings, A 
Companion to Homer, σ. 481.

63. Γιά μεταγενέστερα κενοτάφια βλ. Daremberg - Saglio 2, 2 λ. funus καί R.E. XI 1, 
σ. 171 -172,
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ΠΙΝΑΞ 58 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 20 (1965)

κ A Τ Ο V I C

Άρχάνες : α. Κάτοψη καί τομή τοϋ τάφου, β. Κεραμεική από τόν τάφο, γ. Ή σαρκοφάγος

Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
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