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Νεκροταφεία Πρώιμης Εποχής Σιδήρου
στην παραολύμπια χώρα του Δήμου Δίου
Εφη Πουλάκη Παντερμαλή

Η περιοχή του Δίου
Με γαλάζιο χρώμα, το Δίον των ιστορικών χρόνων. Με πράσινο και κόκκινο τα
χωριά Δίον και Καρίτσα. Ανατολικά και νότια της πόλης ο πλωτός στην
αρχαιότητα Βαφύρας και το Βαρικό: λίμνη και έλος στην αρχαιότητα. Ο Λίβιος,
βασιζόμενος στον Πολύβιο αναφέρει ότι η λίμνη του Βαφύρα εκάλυπτε τη μισή
απόσταση από τη θάλασσα ως του πρόποδες του Ολύμπου, όπως περίπου και στην
αεροφωτογραφία. Χάρη στον Βαφύρα, το Δίον αναφέρεται και ως λιμάνι.
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Στην παραολύμπια ζώνη του Δήμου Δίου ήταν γνωστό από παλιότερα ένα
νεκροταφείο τύμβων της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου 1 Δεν είχε ανασκαφεί
συστηματικά και δεν ήταν γνωστός ο χαρακτήρας ούτε η έκτασή του, μέχρι το 1985,
όταν έγιναν εκτεταμένες εκχερσώσεις στην περιοχή και σωστική έρευνα πολλών
μηνών από την ΙΣΤ Εφορεία. 2
Στα δυτικά όρια της περιοχής μεταξύ Ουρλιά και Γαβρόλακκου, εκεί όπου ο ορεινός
όγκος αρχίζει να υψώνεται απότομα, υπάρχει οικισμός που θα μπορούσε να
σχετίζεται, όμως δεν ερευνήθηκε. Δεύτερος καταστράφηκε στην Κλαδερή και
ενδείξεις για περισσότερους, καθώς και για νεκροταφεία τύμβων, υπάρχουν
διάσπαρτες στην παραολύμπια ζώνη του Δήμου Δίου, Λιτοχώρου και Πέτρας.
Τάφοι, τρόποι ταφής, κτερίσματα του Μακεδονικού Ολύμπου, που ανήκει στον αρχικό
πυρήνα του κράτους της γενιάς του Αλέξανδρου, ανήκουν στον πρώιμο “ελληνικό”
κύκλο και συγκεκριμένα στον θεσσαλοευβοϊκό κύκλο. Η αρχαιολογική εικόνα που
προκύπτει άριστα εφαρμόζει στην συναρπαστική αινιγματική εικόνα του τέλους της
Εποχής του Χαλκού και της αρχής της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στον ελληνικό
χώρο.

βλ. Δ. Παντερμαλής, Ανασκαφή Δίου, ΠΑΕ 1981, 165.
Για τις ανασκαφές του Ολύμπου και απεικονιζόμενα ευρήματα βλ. Ε. Πουλάκη‐Παντερμαλή, Αμητός,
1986, 697 κεξ., Das Mykenische Hellas, 1988, 135‐137, H Μακεδονία από τα Μυκηναϊκά χρόνια ως τον Μεγα
Αλέξανδρο, 1988, 59‐63, 67‐75, ΑΕΜΘ 1, 1987, 201‐208, ΑΕΜΘ 2, 1988, 173‐180, ΑΕΜΘ #< 1989, 149‐159,
Αρχαία Μακεδονία, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 1992, αρ. 222, 333, Ελληνικός Πολιτισμός, Μακεδονία,
1993, 122‐127, 133‐137.
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Τύμβοι
Οι ταφικοί τύμβοι εμφανίστηκαν, πιθανότατα λόγω βόρειων επιρροών, στην
ηπειρωτική Ελλάδα σποραδικά στα τέλη της ΠΕ ΙΙ στη Λευκάδα και την κεντρική
Ελλάδα (Θήβες, Στενό), ίσως πριν από την έναρξη της περιόδου αναταραχών και
στην αρχή της ΠΕ ΙΙΙ στη Β. Πελοπόννησο, όπου εδράζονται στους ορίζοντες
καταστροφής που προηγήθηκαν. Την μεσοελλαδική εποχή η πρακτική διαδόθηκε
ευρύτερα. Μία κοινή ιδιαιτερότητα των τύμβων του ΜΟ (τέλη της ΜΕ,
Πηγή
Αθηνάς) με το νότο (Θορικός Βρανα) είναι οι ημικυκλικές ή τετράπλευρες
κατασκευές δίπλα ή συνεχόμενα του τύμβου, με ανεξήγητη ακόμη λειτουργία..
Από τους τελευταίους τύμβους της Εποχής του Χαλκού και τους πρώτους της Πρώιμης
Εποχής του Σιδήρου φαίνεται ως να μεσολαβεί μία περίοδος κατά τη διάρκεια της
οποίας δεν κατασκευάζονται τύμβοι. Στη μυκηναϊκή Εποχή του Χαλκού (αντίθετα
από τη Μέση) και την αρχή της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου (Πέτρα) δεν υπάρχουν
τύμβοι στην περιοχή του Μακεδονικού Ολύμπου, μολονότι η πιθανότητα δεν μπορεί
απόλυτα να αποκλεισθεί, αφού στις θέσεις που ερευνήθηκαν είναι δυνατόν να έχουν
εξαφανισθεί με κατολισθήσεις λόγω των απότομων κλίσεων [Αγ. Δημήτριος], ή την
καλλιέργεια {Λείβηθρα, Πέτρα].
Τύμβοι από τρόχαλα εντοπίστηκαν σε όλους τους πρόποδες του Μακεδονικού
Ολύμπου, από τα όρια του Νομού Πιερίας ως και την Πέτρα, αλλά δεν ερευνήθηκαν.
Θα μπορούσε να χρονολογούνται και στην Εποχή του Χαλκού, όπως πχ. οι τύμβοι
στην Πηγή Αθηνάς και τον Βάλτο του Δήμου Αντατολικού Ολύμπου.

Πηγή Αθηνάς, νεκροταφείο τύμβων Εποχής Χαλκού
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Βάλτος, νεκροταφείο τύμβων Εποχής Χαλκού
Ο μεγάλος τύμβος. Δείγμα C14 από την κεντρική ταφή του τύμβου την τοποθέτησε νωρίτερα
από το μαύρο στρώμα καταστροφής (Βάλτος 3) πάνω στο οποίο είχε κατασκευαστεί ο τύμβος
(Βάλτος 2).

Ο εντοπισμός των τύμβων του ΜΟ είναι αρκετά πολύπλοκος, επειδή κάθε τυμβοειδές
έξαρμα δεν είναι απαραίτητα ταφικό, αν και συχνά βρίσκονται δίπλα σε τύμβους που
αποδεικνύονται ταφικοί. Αρκετές περιπτώσεις φαίνονται να είναι αποθέσεις
χειμάρρων, ενώ υπάρχουν λιθοσωροί τεχνητοί που είναι ανερμήνευτοι. Σε μια
περίπτωση διαπιστώθηκε η εκμετάλλευση φυσικής απόθεσης χαλικιού για τη
δημιουργία του ταφικού τύμβου (ΑρΤυ 2β, ΓαΤυ 7) με απλό περίβολο.
Είναι κατά προτίμηση συγκεντρωμένοι στις όχθες των χειμάρρων (όπως οι
περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής) που στη ρίζα του όρους βρίσκονται
σε μεγάλο ύψος σε σχέση με την κοίτη τους. Ίσως η συγκέντρωση στις όχθες να
ερμηνεύεται από την αμεσότητα της πρώτης ύλης, τις μεγάλες δηλαδή αποθέσεις από
τρόχαλα μέσα στις κοίτες των χειμάρρων. Στους υψηλούς πρόποδες του ΜΟ
ελάχιστοι επιχώσθηκαν με φερτές αποθέσεις. Σε απόσταση περίπου 2‐3 χιλμ. από το
βουνό, οι αποθέσεις των χειμάρρων εξουδετερώνουν τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα
στην κοίτη και την όχθη, κι έτσι οι περισσότεροι χείμαρροι σβήνουν στον κάμπο, με
συνέπεια να δημιουργούν συχνά μεγάλες πλημμύρες. Αν σε αυτή την απόσταση
υπάρχουν τύμβοι αυτής ή άλλης εποχής δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί οπτικά,
επειδή θα έχουν επιχωσθεί από τα φερτά υλικά των χειμάρρων.
Οσον αφορά στην Πρώιμη Εποχή Σιδήρου, στην περιοχή του Δίου ανασκάφηκαν σε
σωστική ανασκαφή της ΙΣΤ Εφορείας 79 τάφοι σε 18 τύμβους, 2 κυκλικοί περίβολοι
χωρίς τύμβο και 1 περίπτωση τάφου ίσως χωρίς τύμβο. Υστερα από άρνηση της τότε
αρμόδιας ΙΣΤ Εφορείας να επιτρέψει την άνευ όρων εκχέρσωση του νεκροταφείου
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στην κτηματική περιοχή της Καρίτσας (Γαβριά, Αράπης) είχαν προηγηθεί στα τέλη
του 1984 και τις αρχές του 1985, εκτεταμένες καταλήψεις και βίαια γεγονότα σε
δημόσια γη προκειμένου νόμιμα να παραχωρηθούν νέες εκτάσεις προς καλλιέργεια,.
Τα προβλήματα τότε διευθετήθηκαν με συμβιβαστική λύση.
Σήμερα είναι
εκσυγχρονισμένα.

Η περιοχή του νεκροταφείου τύμβων στην παραολύμπια περιοχή του Δήμου Δίου

Το σύνολο των τότε εργασιών της ΙΣΤ Εφορείας διήρκεσε 8 μήνες, ως και τον
Οκτώβριο του 1985. Δύο τύμβοι ανασκάφηκαν στη θέση Κλαδερή, μεταξύ των
χειμάρρων Κόρακα και Ξυδιά, δύο βόρεια από τον χείμαρρο Αράπη, και δεκαπέντε
στην περιοχή του χειμάρρου Γαβρόλακκα και νότια του Αράπη. Μέρος του
νεκροταφείου ανασκάφηκε από το ΑΠΘ (Αη Βασίλης, Μεσονήσι).
Αντίθετα από τους τύμβους της Εποχής Χαλκού στον ΜΟ, σπάνια το σχήμα των
τύμβων της Εποχής του Σιδήρου είναι κυκλικό, ίσως λόγω συνένωσης μικρότερων
τύμβων μεταξύ τους, που ωστόσο μόνο στην περίπτωση του ΓαΤυ 9 στάθηκε εφικτό
να διαπιστωθεί ανασκαφικά, λόγω των συνθηκών. Οι τύμβοι είναι
κυκλικοί/κανόνιστα κυκλικοί ή ελλειψοειδείς /ακανόνιστα ελλειψοειδείς λιθοσωροί
από μικρά τρόχαλα με μαύρο από ρίζες χώμα και δακτύλιο από μεγαλύτερα, μερικές
φορές ιδιαίτερα μεγάλα τρόχαλα, σχεδόν ογκόλιθους, και κάποτε σε δύο δόμους. Οι
ντόπιοι τους ονομάζουν «τροχαλιές», λέξη με αρχαία καταγωγή, περιγραφική. 3 Οι

Scholia vetera στην Ιλιάδα, 21, 319, 3: 'ApollÒdwroj· «tÕ plÁqoj tîn qalatt…wn kaˆ potam…wn l…qwn, oÞj
¹me‹j troc£louj. oƒ d cerm£dia kaloàsin Ôntaj ceiroplhqe‹s«. œsti d ¹ lšxij par¦ 'Alka…J·
Scholia vetera στον Ησίοδο 514, 2: TrocalÕn d poie‹ tÕn gšronta, ½goun d…khn trocoà kekammšnon kaˆ
kekufÒta· trocaloˆ „d…wj oƒ kÒclakej, o‰ kaˆ cerm£dia lšgontai, ½goun oƒ pot£mioi kaˆ qal£ttioi l…qoi·
™ntaàqa d ™piqetikîj lšgetai toÜnoma ¢pÕ toà trocoà. MOSCHOP.
3
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περιβόλοι που διασχίζουν τις περιοχές των νεκροταφείων είναι κατασκευασμένοι
από τα ίδια τρόχαλα και ονομάζονται από τους ντόπιους «αρμακάδες». Και αυτή η
λέξη έχει αρχαία καταγωγή, επίσης περιγραφική. 4
'ApollÒdwroj· «tÕ plÁqoj tîn qalatt…wn kaˆ potam…wn l…qwn, oÞj ¹me‹j troc£louj. oƒ d
cerm£dia kaloàsin Ôntaj ceiroplhqe‹s«. œsti d ¹ lšxij par¦ 'Alka…J·
Scholia vetera στην Ιλιάδα, 21, 319, 3:

l…qakas d toÝj trace‹j tÒpouj· ›rmakas d toÝj ˜rma…ouj kaˆ liqèdeij tÒpouj, À
›rmakaj l…qouj seswreumšnouj e„j tim¾n toà `Ermoà.
Scholia vetera στον Νίκανδρο 150 d, 4 Theriaca:

«Αρχαία νεκροταφεία» τύμβων με λιθοσωρούς αναφέρονται και από την αρχαιότητα
στην Αρκαδία.
'Orcomen…oij d ¹ protšra pÒlij ™pˆ Ôrouj Ãn ¥krv tÍ korufÍ, kaˆ ¢gor©j te kaˆ teicîn
™re…pia le…petai∙ t¾n d ™f' ¹mîn pÒlin ØpÕ tÕn per…bolon o„koàsi toà ¢rca…ou te…couj.
qšaj d aÙtÒqi ¥xia phg» te, ¢f' Âj ØdreÚontai, kaˆ PoseidînÒj ™sti kaˆ 'Afrod…thj ƒer£,
l…qou d t¦ ¢g£lmata. prÕj d tÍ pÒlei xÒanÒn ™stin 'Artšmidoj∙ †drutai d ™n kšdrJ
meg£lV, kaˆ t¾n qeÕn Ñnom£zousin ¢pÕ tÁj kšdrou Kedre©tin. s w r o ˆ d  Ø p Õ t ¾ n
pÒlin l…qwn e„sˆ diesthkÒtej ¢pÕ ¢ll»lwn, ™pen»qhsan
d  ™ n p o l š m J p e s o à s i n ¢ n d r £ s i n . oŒj tisi d Peloponnhs…wn
™polšmhsan <À> tîn ¥llwn À 'Ark£dwn aÙtîn, oÜte ™pigr£mmata ™pˆ to‹j t£foij
™s»mainen oÜte oƒ 'Orcomšnioi mnhmoneÚousin.
Παυσανίας , 8 13

Τύμβοι ΠΕΣ στην παραολύμπια χώρα του Δήμου Δίου
TROCALON. 'Ek metafor©j toà trocoà, ™pikampÁ, À ÑxÝn ™n tù drÒmJ· ¢nagk£zetai g¦r kaˆ Ð gšrwn ØpÕ toà
yÚcouj tršcein ™pˆ tÕn qermÕn okon· À kurtÕn kaˆ ™pikampÁ. PROCLUS.
TROCALON. KekufÒta ØpÕ toà yÚcouj tÕn gšronta poie‹. tinj d perˆ tîn prob£twn oÛtw fas…. Pèea d'
oÜti di£hsin, Óti dasša ™st…n. T¾n d m…an oÙ periss¾n ke‹sqai. TZETZES.
Scholia vetera στον Αισχύλο 760d, 1tr…calon] gr£fetai trocalÒn, À stroggÚlon. XY tr…calon] kurtÒn. CP
Ησύχιος: trocalÒn· troca‹on. t[r]acÚ. À peritršcon
4 Ησύχιος: ›rmakes· aƒ Ûfaloi pštrai r. À aƒmasia…
Scholia vetera στον Νίίκανδρο 150 d, 4
*›rmakas· <...>· t¦ <d> tîn neîn ™pit»deia ›rmat£ ™stin bm petrèdeij v
›rmakas toÝj di' e„kÒnaj ˜rmîn seswreumšnouj l…qouj· kaq' Ö g¦r toÝj liqoxÒouj ˜rmoglÚfouj çnÒmazon, kaˆ
t¾n e„kÒna œcontaj l…qouj, ˜rm£j· ›rmakaj d toÝj ¢tupètouj l…qouj. V
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Τοπογραφικό της περιοχής του νεκροταφείου τύμβων: τύμβοι, περίβολοι, οικισμοί που δεν
ερευνήθηκαν.

Περιείχαν από 1 έως και 13 τάφους, χωρίς σαφώς ορισμένη διάταξη στον τύμβο.
Αντίθετα από τους τύμβους της Εποχής του Χαλκού, δεν υπήρχε κεντρικός τάφος,
εκτός από τις περιπτώσεις που ο τύμβος περιείχε μόνο μία ταφή. Τέλος, υπήρξε
περίπτωση που τάφος ήταν τοποθετημένος έξω από τον δακτύλιο του τύμβου (ΓαΤυ
12γ).
Κανένας από όσους ανασκάφηκαν δεν σωζόταν στην αρχική του μορφή, αφού όλοι
είχαν υποστεί μεγαλύτερη ή μικρότερη λεηλασία (σωζ. μεγ./ελάχ. διάμ. . 24,9/ 6 μ.
Σωζ. μεγ. Ύψ. 1,50 μ.) Λόγω του ειδικού σωστικού χαρακτήρα της ανασκαφής, δεν
ερευνήθηκε η κατασκευή τους. Στο μοναδικό τύμβο που ανασκάφηκε με τα χέρια
(ΓαΤυ 16) έγινε σαφές ότι δεν ήταν τυχαία συσσωρευμένοι λίθοι. Η κατασκευαστική
του δομή είχε ως εξής:
• εξωτερικός δακτύλιος:, πλάτους 1μ. ως 1,3μ., με δύο σειρές λίθων. Αλλού τον
αποτελούσαν δύο ογκώδεις λίθοι και σε άλλα σημεία πολλοί μικρότεροι.
• εσωτερικός δακτύλιος, από λίθους διαφόρων μεγεθών και διαμέτρου 2μ., στο
κέντρο του τύμβου.
• Πέντε κυκλικοί τομείς : σχηματισμένοι από πέντε «τοιχάρια» ακτινωτής
διάταξης, με πολύ μεγάλα και μικρότερα τρόχαλα.
• Από τη διάταξη των λίθων προκύπτει ότι το εσωτερικό δαχτυλίδι ήταν
πρωϊμότερο από τις δύο τουλάχιστον ακτίνες.
• Ενας από τους δύο τάφους επισημαινόταν επί του τύμβου με μικρό κυκλικό
περίβολο.
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Σε κανέναν, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η
πιθανότητα δημιουργίας του τύμβου από συνένωση περισσότερων του ενός, είναι
δηλαδή πιθανόν πολλοί μικρότεροι τύμβοι να καλύπτονταν τελικά από έναν
μεγαλύτερο. Δεδομένων των συνθηκών της ανασκαφής το γεγονός στάθηκε δυνατό
να διαπιστωθεί μόνο σε μία περίπτωση (ΓαΤυ 9), αλλά υπήρχαν ενδείξεις (μορφή του
τύμβου) για πολύ περισσότερους. Το γεγονός πάντως ότι οι τελικοί τύμβοι είχαν
ενιαίο κυκλικό δακτύλιο, αποκλείει την πιθανότητα η συνένωση μικρότερων τύμβων
να υπήρξε τυχαία. Σε μικρότερη διάσταση, ανάλογη είναι η περίπτωση των τύμβων
της Εποχής του Χαλκού στον Βάλτο και την Πηγή Αθηνάς, όπου διαπιστώθηκαν
μικροί λιθοσωροί πάνω από τον κάθε τάφο ως μικρότερο επιτάφιο σήμα, που όλοι
μαζί καλύπτονταν εν τέλει από έναν μεγαλύτερο τύμβο.
Η στρωματογραφία κάτω από τον τύμβο ήταν κοινή σε όσους ανασκάφηκαν:
• στρώμα πάχους +‐ 0,30 μ., ίδιας σύστασης και μορφής με το σημερινό επιφανειακό
(γκρίζο/ερυθρό με πολύ χαλίκι).
• άσπρο χαλίκι των ριπιδίων του Ολύμπου, μεγάλου βάθους
Υποδεικνύεται ότι η επιφάνεια χρήσης του εδάφους στους υψηλούς προποδες του
Μακεδονικού Ολύμπου ελάχιστα έως καθόλου έχει αλλάξει από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις που επιχώσθηκαν.
Ενας τάφος σε μεγαλύτερο υψόμετρο (Καραούλι του Βελή) αλλά στην περιοχή του
νεκροταφείου καταστράφηκε από διάνοιξη δρόμου και δεν παρουσίαζε ενδείξεις για
την ύπαρξη τύμβου, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί. Απλοί δακτύλιοι από
μεγάλα τρόχαλα, χωρίς τύμβο, υπήρξαν πολλοί στις περιοχές που εκχερσώθηκαν,
αλλά
ερευνήθηκαν μόνο με σκαπτικά μηχανήματα λόγω ειδικών υπηρεσιακών
προβλημάτων. Στη μεγάλη πλειοψηφία αυτών των περιβόλων δεν εντοπίστηκαν
τάφοι (εκτός των ΓαΤυ 7, ΓαΤυ 10) χωρίς βεβαίως να είναι δυνατόν να αποκλεισθεί η
πιθανότητα καταστροφής λακκοειδών ταφών, δεδομένου ότι τόσο τα οστά όσο και τα
ευρήματα των ανοικτών ταφών της περιοχής ήταν κατά κανόνα πολύ διαβρωμένα
και δύσκολο να εντοπιστούν με τα μηχανικά μέσα.
Από ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό που εντοπίστηκε στα δύο παιδιά του τύμβου 1
της Κλαδερής (ΚλαΤυ 1β (2), ΚλαΤυ 1ε) επιβεβαιώθηκε η συγγενική σχέση και
ενισχύθηκε η εύλογη υπόθεση για τον οικογενειακό χαρακτήρα στην χρήση των
τύμβων.

«Αράπης»

Κλαδερή

Γαβρόλακκος

Ουρλιάς
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Γαβριά/Αράπης

Γαβριά‐Αράπης

Τάφοι
Κυρίαρχο έθιμο ταφής στην περιοχή, διαχρονικά, είναι ο ενταφιασμός, εκτός από μία
μόνο περίπτωση καύσης στο νεκροταφείο τύμβων της Εποχής Χαλκού στην Πηγή
Αθηνάς. Από την Εποχή του Χαλκού επικρατεί ο ορθογώνιος τάφος, κιβωτιόσχημος ή
λακκοειδής, χωρίς να αποκλείεται και η χρήση άλλων τύπων, αφού στη γειτονική
Πύδνα βρέθηκε λαξευμένος θαλαμοειδής τάφος με είσοδο, δρόμο και τύμβο. 5
Οι λάκκοι είναι ο κυρίαρχος τρόπος ταφής στην εποχή των νεκροταφείων Πηγής
Αθηνάς‐Βάλτου (Μέση Εποχή Χαλκού και μετάβαση προς την Υστερη). Δεν
βρέθηκαν στην ολίγο ανασκαμμένη μυκηνότροπη φάση αλλά επανεμφανίσθηκαν
δυναμικά στην ΠΕΣ, συχνά καλυμμένοι με σχιστόπλακες στο νεκροταφείο της
Πέτρας. Στα νεκροταφεία των τύμβων ξεχωρίζουν από τη διαφορά του χώματος
(κόκκινο, γκρίζο) μέσα στο φυσικό ψιλό και λευκό χαλίκι Σε μία περίπτωση (ΓαΤυ 14γ)
υπήρχε δίπλα στον λάκκο του τάφου μία δυσερμήνευτη διεύρυνση ανατολικά, όπου
διακρινόταν λωρίδα πλάτους 0,2μ. από κιτρινωπό χαλίκι,
χωρίς ευρήματα. Οι
ταφικοί πίθοι είναι σπάνιοι και μόνο στα νεκροταφεία των τύμβων (ένας μόνο πίθος,
στην ανασκαφή ΑΠΘ).
Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι κυριαρχούν στη μυκηνότροπη εποχή,
κατά κανόνα
6
πλακοπερίβλητοι, όπως αργότερα στην Πέτρα όπου όμως πρωτοεμφανίζεται με ένα
παράδειγμα ο κτιστός κιβωτιόσχημος, ο τύπος δηλαδή που επικράτησε αργότερα στα
νεκροταφεία των τύμβων: οι μακριές πλευρές κατασκευάζονταν με επάλληλες σειρές
από τρόχαλα, οι στενές με ένα μεγάλο τρόχαλο ή πλάκα (μερικές φορές σχιστόλιθο) ή
και επάλληλες σειρές από τρόχαλα. Καλύπτονταν με σχιστολιθικές πλάκες ή
μεγάλα πλακαρά τρόχαλα. Ανάμεσα στους αρμούς της αργολιθοδομής και της
κάλυψης υπήρχαν μικρά τρόχαλα/σφήνες. Μερικές φορές η ανώτερη σειρά της
αργολιθοδομής προεκτεινόμενη και στις στενές πλευρές δημιουργούσε στη μία
πλευρά ημικύκλιο, δίνοντας στον τάφο ψευδο‐αψιδωτό σχήμα (ΓαΤυ 5β, ΓαΤυ 6στ,
ΓαΤυ 12ε).
Σποραδική παραμένει στα
νεκροταφεία των τύμβων η χρήση
.Ì. Μπέσιος, Η Αρχαία Πύδνα, Οι Αρχαιολόγοι Μιλούν για την Πιερία, 1984, Θεσ/νίκη 1985, 53
6 Χωρίς όμως να αποκλίεται η χρήση άλλων τύπων, αφού στη γειτονική Πύδνα της ΠΕΣ βρέθηκε
λαξευμένος θαλαμοειδής τάφος με είσοδο, δρόμο και τύμβο. Βλ. Μ.Μπέσιος, Η αρχαία Πύδνα, Οι
Αρχαιολόγοι μιλούν για την Πιερία, 1984, 1984, Θεσσαλονίκη 1985, 53.
5
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σχιστόπλακων για την κατασκευή των πλευρικών τοιχωμάτων, όπως στην Εποχή
Χαλκού ή στην Πέτρα, χωρίς απαραίτητα αυτό το χαρακτηριστικό να μπορεί να
θεωρηθεί στοιχείο πρωϊμότητας.
Πολύ χαρακτηριστικό έθιμο της μυκηνότροπης φάσης που εξακολουθεί και στη φάση
των νεκροταφείων των τύμβων με σταδιακή υποχώρηση, είναι η επίστρωση των
καλυπτήριων πλακών με παχιά στρώση πηλού, σκούρου ερυθρού, κιτρινέρυθρου,
κίτρινου ή γκριζοπράσινης λούνης (=κατακάθι πλημμύρας όπως του αρχαιολογικού
χώρου του Δίου). Η στρώση αυτή εκτείνεται και πλατύτερα από την κάλυψη του
τάφου στο νεκροταφείο της μυκηνότροπης φάσης στις Σπάθες, λιγότερο συχνά και
στα νεκροταφεία των τύμβων. 7 Στρώση από τον ίδιο πηλό υπήρχε σε ορισμένες
περιπτώσεις και επάνω στο δάπεδο τάφων του νεκροταφείου των τύμβων (ΓαΤυ 12ε)
και κατά κανόνα σε όλα τα πλευρικά τοιχώματα, πιθανότατα στους αρμούς των
λίθων, αν και σε μερικές περιπτώσεις είναι πιθανό ότι τα εσωτερικά τοιχώματα ήταν
επιχρισμένα (ΓαΤυ 6γ, ΓαΤυ 15ε). Εξαιρετικά σπάνιες είναι οι περιπτώσεις απαξίωσης
του εθίμου στα νεκροταφεία των τύμβων (ΓαΤυ 9γ), απόλυτα κυρίαρχο στις Σπάθες,
λιγότερο στις Τρεις Ελιές. Σε μερικές περιπτώσεις της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου,
η στρώση περιοριζόταν στους αρμούς των καλυπτήριων πλακών, και σε μία
τουλάχιστον περίπτωση πολλαπλής χρήσης του τάφου το έθιμο διατηρήθηκε στις
πρωιμότερες ταφές αλλά δεν ανανεώθηκε στην τελευταία (υπολείμματα πηλού από
παλιότερη χρήση, ΓαΤυ 5γ).
Στη μυκηναϊκή εποχή και στην αρχή της Πρώιμης Εποχής του αιδήρου ο τάφος είχε
δάπεδο στα φυσικά στρώματα της περιοχής, αν και στο νεκροταφείο της Μέσης
Εποχής Χαλκού στο Βάλτο υπήρχαν τάφοι με στρώση από χαλίκι και σε μερικές
περιπτώσεις ΠΕΣ στρώση από τον πηλό της μόνωσης του τάφου (ΓαΤυ 12ε).
Υπάρχουν ενδείξεις ότι στα νεκροταφεία των τύμβων της ΠΕΣ μερικοί τουλάχιστον
από τους τάφους ήταν δυνατόν να επισημαίνονται με επιπλέον τρόπους όπως με μία
πιθανή στήλη/σήμα στον ΚλαΤυ 1γ και στον ΚλαΤυ 2, και με έναν κυκλικό μικρό
περίβολο επί του τύμβου (ΓαΤυ 16α), όπως εξάλλου παρατηρήθηκε με καλύτερες
ανασκαφικές συνθήκες και στα νεκροταφεία τύμβων της Μέσης και μετάβασης προς
την Υστερη Εποχή του Χαλκού (Βάλτος, Πηγή Αθηνάς). Περιπτωσιακές περιπτώσεις
καύσης δίπλα στους τάφους (εκτός από μία περίπτωση και αυτή ασαφή) δεν
περιείχαν ευρήματα και δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν. Τέλος, σε μερικές
περιπτώσεις της ΠΕΣ (ΓαΤυ 8α, ΓαΤυ 9ε, ΤαΤυ 10β?, ΓαΤυ 11β?, ΓαΤυ 13β?)) υπήρχαν
ενδείξεις νεκρικής κατασκευής, κάποιου φορείου ή κιβωτίου.
Νεκροί
Οι νεκροί στην Πέτρα ήταν ελαφρά συνεσταλμένοι όπως στη μυκηνότροπη εποχή,
αλλά και ανάσκελα, όπως κατά κανόνα –όχι απαραίτητα‐ στα νεκροταφεία των
τύμβων. Οπως και στη μυκηνότροπη εποχή, οι τάφοι του νεκροταφείου των τύμβων

Βλ. πχ. Και Elizbeth Tucker Blackburn, Middle Helladic Graves and Burial Customs with special reference to
Lerna in the Argolid, Dissertation to Division of Graduate Studies, Univ. of Cincinnati, 1970: grave 109 “cist
grave… traces of hard yellow clay covered the central slab, while red clay covered its eastern juncture to the
grave below”. Grave 187 b. “cist grave… clay covered the eastern slab, but the western slab had obviously
been disturbed because the clay was largely missing and the slab was cracked”, κ.α. Στην περιφέρεια του
μυκηναϊκού κόσμου, (Θεσσαλία, Ηπειρο, Πιερία) η επίδραση των κέντρων εξουσίας της νότιας Ελλάδος
φαίνεται ότι φτάνει εξασθενημένη. Ετσι, πολλές παραδοσιακές συνήθειες θα έμεναν αναλλοίωτες.
7
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ήταν οικογενειακοί, συχνά με ανακομιδές και κοινές ταφές. 8 Στο μεταβατικό
νεκροταφείο ΠΕΣ ( «3 Ελιές», στην αρχαία Πέτρα) ήταν πιο συχνά ατομικοί, όπως
παλιότερα στη Πηγή Αθηνάς και τον Βάλτο (Μέση Εποχή Χαλκού).
Στα νεκροταφεία των τύμβων και εκτός από τις αδιάγνωστες περιπτώσεις (13),
1. 47 τάφοι ήταν ατομικές ταφές
2. Μία περίπτωση (ΓαΤυ 2γ) περιείχε δύο μάλλον σύγχρονες και παράλληλες
ταφές, χωρίς την ανακομιδή κανενός από τα οστά των νεκρών.
3. Τρεις τάφοι περιείχαν την μερική ανακομιδή ενός παλιότερου νεκρού (ΓαΤυ 2β,
ΓαΤυ 4α, ΓαΤυ 15ι) με χρήση του χώρου από τον νεώτερο. Σε μία περίπτωση
(ΓαΤυ 15β) ο παλιότερος νεκρός ήταν αδιατάρακτος κάτω από τον νεώτερο.
4. 12 τάφοι περιείχαν από 1 έως ίσως 3 ανακομιδές, από τις οποίες 4 περιπτώσεις
ήταν σε ειδικό λάκκο μέσα στον τάφο (ΓαΤυ 6ε, ΓαΤυ 9γ, ΓαΤυ 11β, ΓαΤυ 15 ιγ)
και οι υπόλοιπες σε άκρες του τάφου.
Υπάρχουν περιπτώσεις νεκρού που ταυτίστηκε από ελάχιστα οστά μέσα στον τάφο
(ΚλαΤυ 1β, ΚλαΤυ 1στ) ή από συνανήκοντα όστρακα εντός και εκτός του τάφου (ΓαΤυ
5β). Το φαινόμενο των αποβληθέντων νεκρών ήταν πιο έντονο στο μυκηνότροπο
νεκροταφείο στις Σπάθες, όπου συχνότερα βρέθηκαν οστά και κτερίσματα
αποβληθέντων νεκρών μέσα στον λάκκο του τάφου.
Εκτός από τον παραμερισμό των παλιότερων νεκρών στις άκρες του τάφου ή έξω από
αυτόν, υπάρχουν και παραδείγματα λάκκων μέσα στον ίδιο τον τάφο όπου ήταν
τοποθετημένα οστά, γεγονός που προδίδει προσεκτικότερη μεταχείριση των
παλιότερων νεκρών.
Όπως στη μυκηνότροπη χαλκοκρατία, στα νεκροταφεία της Πρώιμης Εποχής του
Σιδήρου τα κτερίσματα των προηγούμενων νεκρών παραμερίζονταν, όπως και τα
οστά της ανακομιδής, συχνά θρυμματισμένα, στην άκρη του τάφου. Μερικές φορές
βρέθηκαν κτερίσματα πάνω στην κάλυψη του τάφου, βυθισμένα στον πηλό της
μόνωσης. Κομμάτια του ίδιου αγγείου βρέθηκαν μερικές φορές σε διάφορα βάθη
μέσα στον λάκκο πάνω από τον τάφο.

Κτερίσματα
Η πρωτο/υπο‐πρωτογεωμετρική κεραμεική (130) αποτελεί τη μόνη κατηγορία
τροχήλατης κεραμεικής και υπερτερεί σε ποσότητα από την χειροποίητη (108).
Κυρίαρχο σχήμα είναι ο σκύφος (50), συνήθως με ψηλό κωνικό πόδι και διακόσμηση
με κύκλους/ημικύκλια (28) ή με βάση δακτυλιόσχημη και διακόσμηση με ημικύκλια.
Ακολουθεί ο κάνθαρος (37), τα κύπελλα (14), οι αμφορίσκοι (10), τα θήλαστρα (8), κ.α.
Στιλβωμένη ή απλώς λειασμένη, σπανιότατα γραπτή αμαυρόχρωμη (1παράδειγμα),
η χειροποίητη κεραμική συναγωνίζεται και συχνά ξεπερνά σε ποιότητα τη γραπτή
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και τροχήλατη. Τα αγγεία με απλή στίλβωση και χωρίς γραπτή διακόσμηση, όπως οι
κάνθαροι θεσσαλικού τύπου και οι μακεδονικές πρόχοι με την λιτή αλλά δυναμική
γραμμή, ξεχωρίζουν χάρη στην ιδιαίτερη εκείνη ποιότητα που χαρακτηρίζει έργα της
τέχνης.
Κυριαρχούν οι οπισθότμητες πρόχοι (52), αρκετοί είναι οι κάνθαροι
θεσσαλικού τύπου (13), οι φιάλες (18), κ.α.
Τα όπλα είναι σιδερένια, συνήθως μαχαίρια και δύο σπαθιά τύπου Naue. Οσον
αφορά τα κοσμήματα, στα νεκροταφεία των τύμβων κυριαρχούν οι οκτώσχημες
πόρπες και οι πολύ μακριές περόνες. Τα περιδέραια έγιναν πλουσιότερα από ότι στις
3 Ελιές, κυρίως από σάρδιο. Τα δαχτυλίδια ήταν πάντα απλοί δακτύλιοι με την
εξαίρεση ενός σιδερένιου δαχτυλιδιού με σφενδόνη. Σπάνια είναι τα βραχιόλια,
πάντως συνεχίζεται ο γνωστός τύπος του χάλκινου βραχιολιού με επικαλυπτόμενα
άκρα. Το στέλεχος, που ήταν λεπτό στην Υστερη Εποχή του Χαλκού, βαραίνει
σταδιακά στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.
Στα νεκροταφεία των τύμβων
εμφανίζονται και άλλοι τύποι βραχιολιών, που όμως ποτέ δεν φτάνουν το βάρος και
την ποικιλία της Βεργίνας.

