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Λάμπρος Νούτσος: «Ταφική διαφοροποίηση και κοινωνική 
οργάνωση στα νεκροταφεία των Κυκλάδων και της 
Ηπειρωτικής Ελλάδας κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού» 
 

Τα περισσότερα αρχαιολογικά δεδομένα από το Νότιο Αιγαίο της ΠΕΧ 
Ι-ΙΙ προέρχονται από τα ταφικά περιβάλλοντα, και πολύ λίγα από οικισμούς. 
Στους οικισμούς υπάρχουνπολύ λίγα στοιχεία κοινωνικής πολυπλοκότητας 
και διαφοροποιήσεων, τουλάχιστον έως το τέλος της ΠΕΧ ΙΙ, όποτε 
εμφανίζονται οι λεγόμενες «Οικίες με διαδρόμους». Επομένως, το βάρος 
αναγνώρισης του βαθμού κοινωνικής πολυπλοκότητας και διαφοροποιήσεων, 
καθώς και της αναγνώρισης του χαρακτήρα τους πέφτει στα ταφικά 
δεδομένα.  

Όμως, η εξέταση της κοινωνικής διαφοροποίησηςμέσω των ταφικών 
καταλοίπων αποτελεί ένα δύσκολο πεδίο έρευνας, ιδιαίτερα αν ληφθούν 
υπόψη οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις.Σύμφωνα με αυτές, τα ταφικά 
έθιμα δεν αποτελούν άμεση αντανάκλαση της κοινωνική 
πραγματικότητας.Τα ταφικά έθιμα εκτός από το να αναπαράγουν κάποια 
στοιχεία ενός κοινωνικού συστήματος,μπορεί να διαστρεβλώνουν, να 
παραλλάσσουν ακόμα και να αποκρύπτουν τις μορφές των κοινωνικών 
σχέσεων. Επιπλέον, η μεταχείριση των νεκρών δεν επηρεάζεται μόνο από την 
κοινωνική οργάνωση, αλλά και από ιδεολογικές αντιλήψεις, τελετουργίες και 
συμβολικούς κώδικες. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε με 
βεβαιότητα αν τα ταφικά δεδομένα αποτελούν πιστή αναπαράσταση της 
πραγματικότητας, και σε ποιο βαθμό. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εντοπίσει ταφικές 
διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο ενταφιάζονταν οι νεκροί. 
Επιπλέον, σε συνδυασμό με τη μελέτη του ευρύτερου ιστορικού και 
πολιτισμικού πλαισίου (context) να αναγνωρίσει το βαθμό στον οποίο οι 
διαφοροποιήσεις στην ταφική μεταχείριση των νεκρών τόσο εντός της ίδιας 
κοινότητας όσο και μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων μπορεί να σημαίνει 
κοινωνική διαφοροποίηση, ανισότητα και ιεραρχία. 

Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν εννέα νεκροταφεία (Ακρωτήρι, Άγιοι 
Ανάργυροι, Χαλανδριανή, Απλώματα, Σπεδός, Δωκαθίσματα, Τσέπι 
Μαραθώνα, Άγιος Κοσμάς, Μάνικα Χαλκίδας)  που καλύπτουν όλες τις 
φάσεις από την ΠΧ Ι έως και την ΠΧ ΙΙ σε δύο διαφορετικές γεωγραφικά 
περιοχές, έτσι ώστε μέσω από αυτή τη συγκριτική ανάλυση να διαπιστωθούν 
πιθανές μεταβολές και διαφοροποιήσεις μέσα στο χώρο και χρόνο ως προς 
την οργάνωση των ΠΧ κοινωνιών. 

Όσοναφορά τη μεθοδολογίαανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί, αρχικά 
θα εξεταστούν τα στοιχεία ταφικής διαφοροποίησης που εντοπίζονται σε κάθε 
νεκροταφείο ξεχωριστά. Ως κριτήρια διαφοροποίησης θα χρησιμοποιηθούν: 
στοιχεία χωροταξικής οργάνωσης, οι διαφορετικοί τύποι τάφων και η 
επιμέλειά τους, το πρόγραμμα απόθεσης και μεταχείρισης των νεκρών, τα 



δεδομένα που προέρχονται από τα σκελετικά κατάλοιπα των νεκρών και οι 
ταφικές προσφορές.  

Με το πέρας της εξέτασης όλων των νεκροταφείων, θα διατυπωθούν τα 
συμπεράσματα που συνάγονται από τα δεδομένα και τα στοιχεία οριζόντιας 
και κάθετης κοινωνικής διαφοροποίησης, τα οποία προκύπτουν από αυτά. 
Τέλος, η εργασία θα ολοκληρωθεί με τη σύγκριση των δύο γεωγραφικά 
διαφορετικών περιοχών, ώστε να διαπιστωθούν ομοιότητες και διαφορές στον 
τομέα της ταφικής δραστηριότητας, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ερμηνείες 
σχετικά με την κοινωνική οργάνωσή τους. 
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Lampros Noutsos: «Mortuary differentiation and social 
organisation at the cemeteries of the Cycladic islands and the 
Mainland Greece in the Early Bronze Age» 
 

Majority ofthe archaeological evidence from the South Aegean of EBA 
I-IIis coming from the mortuary contexts, though very little is coming from 
the settlements. In the settlements occur very few signs of social complexity 
and differentiation, until the end of EBA II,where, the so-called "Corridor 
Houses" make their appearance. For this reason mortuary contexts are out of 
great importance for measuring the degree of social complexity and its 
differentiation, as well as to define its characterisation.  

However, examining social differentiation through mortuary evidence 
is a rather challenging field of research, especially if the modern theoretical 
approaches are taken into consideration. According to these, burial customs 
are not a direct reflection of the social reality, but only a vague picture of it. 
These types of evidence reproducing some signs of social systems, 
nonetheless they can also distort, alter and conceal the forms of social 
relations. Furthermore, the treatment of the dead is not only influenced by the 
social organisation, but also by ideological perceptions, rituals and symbolic 
codes. Therefore, it is not possible to know with certainty whether funerary 
data is a true representation of the reality, and up to which extent.  

The aim of this essay is to analyze and identify mortuary 
differentiationsregarding the way the dead were buried and in conjunction 
with the research and study of the wider historical and cultural context to 
examine whether or not the extent of the differences in burial treatment of the 
dead within the same and between different communities can mean social 
differentiation, inequality and hierarchy. 

For this reason, nine cemeteries (Akrotiri, Ayioi Anargyroi, 
Chalandriani, Aplomata, Spedos, Dokathismata, Tsepi Marathon, Aghios 
Kosmas and Manika Chalkis) have been selected covering all phases from 
ΕΒΑ I to ΕΒΑ II in twogeographical regions. This comparative analysis assists 



to identify any possible spatial and temporal variations regarding the 
organization of communities of EBA. 

The methodology used in the differentiation data is arising from the 
analysis of the remains found in each site (cemetery) separately. 
Differentiation criteria were included, such as:signs of spatial planning 
organisation, different types of graves and their elaboration, the burial 
deposition and the body treatment program, evidence from the skeletal 
remains and funeral offerings.  

After the throughout analysis of all the cemeteries, the conclusions 
drawn from the mortuary evidences and the signs of horizontal and vertical 
social differentiation that arise from this data have been formulated. The 
conclusion was driven by the comparison of the two geographically different 
areas in order to identify similarities and differences in the field of burial 
activity, which led to interpretations regarding their social organization. 
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