
Περίληψη - Summary  
 
Ψύχας Αδριανός: «Προανακτορικές Μυκηναϊκές ταφές. Η 
έκφραση της ταφικής αρχιτεκτονικής και τα ταφικά έθιμα της 
Πρώιμης Μυκηναϊκής Περιόδου στη βορειοανατολική 
Πελοπόννησο» 
 

Το παρόν πόνημα πραγματεύεται τις ταφές και τα ταφικά έθιμα της 
Πρώιμης Μυκηναϊκής Περιόδου στην βορειοανατολική Πελοπόννησο. Ως 
κύριοι άξονες τίθενται η εξέταση της αρχιτεκτονικής των τάφων, οι θέσεις και 
αποστάσεις τους από τους σύγχρονούς τους οικισμούς. Σε δεύτερο επίπεδο 
σχολιάζεται η διαχείριση των ανθρωπολογικών καταλοίπων, η παρουσία ή μη 
κτερισμάτων και οι ενδείξεις ταφικών τελετουργιών και επικήδειων τελετών. 

Το θέμα προσεγγίζεται συνολικά από επτά κεφάλαια. Αρχικά, στην 
εισαγωγή αναλύεται η μεθοδολογία και τα προβλήματα της εργασίας, όπως 
επίσης η τοπογραφία της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Ακολουθεί η 
ιστορία της έρευνας με αναφορές στους πρώτους αρχαιοδίφες του 19ου αι. έως 
και τις πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές από ελληνικούς ή ξένους φορείς 
και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η καταγραφή, σύγκριση και ανάλυση των 
δεδομένων πραγματοποιείται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τις ΜΕ Ι-ΙΙ και το 
δεύτερο τις ΜΕ ΙΙΙ-ΥΕ ΙΙΙΑ(1) περιόδους και συμπληρώνονται από πίνακες και 
γραφήματα ποσοτικών στοιχείων. Επιπροσθέτως, οι τάφοι σχολιάζονται από 
φαινομενολογική οπτική γωνία μέσω πινάκων και σύμφωνα με τα 
γεωμορφολογικά δεδομένα κάθε περιοχής και την απόσταση από τα οικιστικά 
κατάλοιπα. Στη συνέχεια, παρατίθενται θεωρητικοί προβληματισμοί γύρω 
από τον θάνατο, τις ανά τόπους επικήδειες ή μεταθανάτιες τελετές και την 
αποτύπωση της μνήμης του νεκρού στην κοινωνία. Αυτοί οι προβληματισμοί 
αναλύονται ώστε να κατανοηθούν πιο ομαλά τα ταφικά έθιμα της Πρώιμης 
Μυκηναϊκής κοινωνίας καθώς και να φανεί το γεγονός ότι οι αντιλήψεις δεν 
διαμορφώνονται ευθύγραμμα αλλά αποτελούνται από πολλές συνιστώσες 
πολιτικοκοινωνικής φύσεως. Πριν τα συμπεράσματα, ακολουθεί επισκόπηση 
των αλλαγών που παρουσιάστηκαν στους τάφους κατά την 2η χιλ. π.Χ., ώστε 
να προσεγγιστεί εάν και σε ποιο βαθμό οι αλλαγές της ταφικής συμπεριφοράς 
αντανακλούν κοινωνικές αλλαγές και γεωπολιτική διαφοροποίηση.  

Κατά τον 17ο αι. π.Χ. εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια αλλαγής της 
ταφικής συμπεριφοράς στη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Η αλλαγή αυτή 
συνδέεται με κοινωνικές μεταβολές και προσεγγίζεται καλύτερα μέσω της 
μελέτης της αρχιτεκτονικής και της τοποθεσίας των τάφων, την εξέταση των 
ανθρωπολογικών λειψάνων και των κτερισμάτων. Η εντατικοποίηση των 
επαφών μεταξύ βορειοανατολικής Πελοποννήσου, Αίγινας, Κυκλάδων και 
Κρήτης κατά την Πρώιμη Μυκηναϊκή Περίοδο επιβεβαιώνεται και 
ρίχνειάπλετο φως στην δημιουργία «μικροπαραδόσεων» που ισορροπούσαν 
μεταξύ παράδοσης, καινοτομίας, απομίμησης, επανάληψης, επιλογής, 
προσαρμογής, πειραματισμού, απόρριψης, δεξιοτεχνίας, δημιουργικότητας. 
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Psychas Adrianos: «Prepalatial Mycenaean burials. The 
expression of funerary architecture and burial customs of the 
Early Mycenaean Period in the northeast Peloponnese» 
 

This essay deals with burials and burial customs of the Early 
Mycenaean Period in the northeastern Peloponnese. As main axes are set to 
examine architecture of the graves, location and distances from their 
contemporaries’ settlements. In the second level comments are made on the 
manipulation of anthropological residues, the presence or absence of grave 
goods and signs of funerary rituals and funerary ceremonies.   

The subject is approached from a total of seven chapters. Initially, the 
introduction discusses the methodology and methodological problems, as 
well as the topography of the northeastern Peloponnese. The history of 
research follows with references in the early 19th century antiquarians up to 
recent archaeological excavations by Greek or foreign institutions and 
universities. The recording, comparison and analysis of data is performed in 
two parts. The first dealswith MH I-II and the second with MH III-LH IIIA(1) 
periods and supplemented by tables and quantitative data 
graphs.Additionally, the graves are discussed from the phenomenological 
perspective through tables and according to the geomorphological data of 
each area and the distance of the settlement remains. Then, theoretical 
speculations about death, funeral or postmortem ceremonies at sites and 
imprinting the memory of the deceased in society are detailed.These 
speculations are analyzed in order to understand more smoothly the burial 
customs of the Early Mycenaean society and illustrate the fact that 
perceptions are formed not straight but consist of many sociopolitical 
components in nature. Before the conclusions, follows an overview of the 
changes that occurred in the tombs at 2nd millennium B.C., to approximate 
whether and to what extent changes in funerary behavior reflect social 
changes and geopolitical diversification.     

During the 17th century B.C. the first signs of change in funerary 
behavior in northeast Peloponnese appeared. This change is linked to social 
alterations and is better approached through study of architecture and 
location of graves, anthropological examination of the remains and grave 
goods.The intensification of contacts between northeastern Peloponnese, 
Aegina, Cyclades and Crete during the Early Mycenaean Period confirmed 
and throws ample light in to the creationof “microtraditions” that balanced 
between tradition, innovation, imitation, reiteration, selection, adaptation, 
experimentation, rejection, virtuosity, creativity. 
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