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Η ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ Ε 
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΙΑΡΧΑΝΩΝ 

Εισαγωγή* 

Συχνά επισημάνθηκε στο παρελθόν το πρόβλημα που συνδεόταν με τα 
πλούσια κτερίσματα των μινωικών θολωτών τάφων, συγκεντρωμένων κυ
ρίως στην περιοχή της Μεσαράς: η χρονολόγηση τους βασίστηκε σε ρυθ-
μολογικά κριτήρια, καθώς τα στρωματογραφικά δεδομένα έλειπαν εντε
λώς1. Η έλλειψη αυτή ήταν απ' τη μια πλευρά φυσιολογική: οι τάφοι δεν 
αποτελούσαν κλειστά σύνολα, αλλά ανοίχθηκαν πολλές φορές σε μια χρο
νική διάρκεια αιώνων. Κάθε ταφή διαταρασσόταν από μια νέα ταφή ή α
πό ένα μερικό ή γενικό καθαρισμό του θολωτού θαλάμου2. Απ' την άλλη 
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πλευρά όμως, το επιστημονικό αίτημα για μια έστω βασική στρωματογρα-
φική διάκριση ήταν δικαιολογημένο. Μια τέτοια χοντρική διάκριση ανά
μεσα σε «παλαιότερες» και «νεώτερες» ταφές, με άλλα λόγια, ανάμεσα σε 
ένα κατώτερο και ένα ανώτερο ταφικό στρώμα, είχε ήδη γίνει σε αρκετές 
από τις προπολεμικές ανασκαφές των Ξανθουδίδη και Μαρινάτου. Στους 
θολωτούς Μαραθοκεφάλου3 και Πλατάνου Α4 το κατώτερο ταφικό στρώ
μα διακρινόταν από το ανώτερο με βάση την ολιγαριθμία κτερισμάτων. 
Στους θολωτούς Βορού Α5 και των Δρακόνων Δ6 οι παλαιότερες ταφές 
έγιναν στο δάπεδο του τάφου, ενώ οι νεώτερες πάνω από τις προηγούμε
νες, μέσα σε πίθους και σαρκοφάγους. Μια στρωματογραφική διαφορο
ποίηση ήταν, ίσως, δυνατή και στους τάφους Χριστού7 και Πλατάνου Β8, 
όπου το κατώτατο στρώμα χώματος, ακριβώς πάνω από το δάπεδο (το 
«σαρκόχωμα»), διέφερε στην υφή και το χρώμα από την υπερκείμενη επί-
χωση. Παρά την επισήμανσή τους, τα στρωματογραφικά αυτά δεδομένα 
έμειναν ανεκμετάλλευτα. Τα κτερίσματα των παραπάνω θολωτών τάφων 
δεν διακρίθηκαν σε ταφικά στρώματα, αλλά παρουσιάστηκαν σε όλες τις 
περιπτώσεις σαν μια ενιαία ομάδα. 

Μεταπολεμικά, το κενό αυτό ήλθαν να καλύψουν, στη στροφή της δεκα
ετίας του '50, οι ανασκαφές των τάφων της Λεβήνας9, όπου σε τέσσερις από 
τους πέντε θολωτούς διαπιστώθηκε η ύπαρξη σαφώς διακρινόμενων επάλ
ληλων ταφικών στρωμάτων10. Σκοπός αυτής της ανακοίνωσης είναι να 
προσθέσει στα τέσσερα αυτά στρωματογραφημένα, αλλά προς το παρόν α
δημοσίευτα, παραδείγματα από τη νότια Κρήτη, ένα πέμπτο από τη βορει-
οκεντρική περιοχή του νησιού: το θολωτό τάφο Ε στο Φουρνί Αρχανών11. 

3. Στ. Ξανθουδίδη "Πρωτομινωικοί τάφοι Μεσαράς. Μαραθοκέφαλον", ΑΔ 4 (1918), 
Παράρτημα, 17. 

4. ΧβηΐΗουώ** 1924,8 και 89. 
5. Σπ. Μαρινάτου, "Δυο πρώιμοι μινωικοί τάφοι έκ Βοροϋ Μεσαρας", Α Δ 13 (1930-1931), 

146. 
6. Χ3ηΙΙιου<Μ(1ε5 1924,76. 
7. ό\π.,71. 
8. όΜ., 92. 
9. Τη βιβλιογραφία (σύντομες ανασκαφικές εκθέσεις, διασκορπισμένες σε ελληνικά και 

ξένα περιοδικά) συγκεντρώνει και σχολιάζει ο Ζοί$ 1968,58 κ.ε. 
10. Εξαίρεση αποτελεί ο θολωτός τάφος Παποΰρας I, η επίχωση του οποίου δεν παρου

σίαζε κάποια στρωματογραφική διαφοροποίηση, ό.π., 59. 
11. Δίπλα σε αυτή την ομάδα των πέντε στρωματογραφημένων θολωτών τάφων θα πρέπει, 

ίσως, να αναφερθούν και άλλα συγγενικά παραδείγματα. Στο ταφικό συγκρότημα στης Χα-
τζήνας το Λιόφυτο, δίπλα στη μονή Οδηγήτριας, έγιναν πριν λίγα χρόνια ακριβείς στρωμα-
τογραφικές παρατηρήσεις, όχι στο εσωτερικό των διαταραγμένων θολωτών θαλάμων, αλλά 
στα δωμάτια προσφορών ανατ. του τάφου Α, 6λ. Αντ. Βασιλάκη, "Προϊστορικές θέσεις στη 
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Ο τάφος και η κεραμεική τον 

Ο θολωτός Ε στο νότιο άκρο του νεκροταφείου στο Φουρνί ανασκάφη
κε το 1975 από τους Γιάννη και Έφη Σακελλαράκη12. Τα τοιχώματά του 
σώζονταν σε χαμηλό ύψος, διέγραφαν, ωστόσο, πλήρη τον κύκλο του θο
λωτού θαλάμου. Η θύρα -αποτελούμενη από δύο μονολιθικές παραστάδες-
ανοιγόταν σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική προς Ανατ. Ίχνη προσκτι-
σμάτων διαπιστώθηκαν μπροστά από την είσοδο του τάφου και, σε κάπως 
καλύτερη διατήρηση, στα νότιά του13. Μόνο το ανώτερο μέρος της επί-
χωσης, αμέσως κάτω απ' την επιφάνεια του εδάφους, υπέφερε επανειλημ
μένα από την καλλιέργεια. Το υπόλοιπο, μέχρι και το δάπεδο του τάφου, 
παρέμεινε αδιατάρακτο. Τα ευρήματα -λίγα πήλινα και λίθινα αγγεία, 
σφραγίδες, περίαπτα, ψήφοι, ένα αποσπασματικά σωζόμενο κυκλαδικό ει
δώλιο κ.α.- αντιπροσωπεύουν ένα τυπικό για θολωτό τάφο κτερισματικό 
σύνολο. Πιο σημαντική ήταν ίσως η σαφής διάκριση της επίχωσης του κυ
κλικού θαλάμου σε δύο ταφικά στρώματα: ένα ανώτερο με ταφές κυρίως 
μέσα σε 29 σαρκοφάγους και 2 πίθους14 και ένα κατώτερο με ελεύθερες 
ταφές κάτω από τις βάσεις πίθων και σαρκοφάγων, πάνω στο στρωμένο με 
μικρά λιθάρια δάπεδο15. Το μαύρο και πολύ σκληρό χώμα του κατώτερου 
στρώματος περιείχε συμπιεσμένα οστά και κτερίσματα σε πάχος ελάχιστων 
εκατοστών που αποτελούσαν, προφανώς, τα υπολείμματα καθαρισμού των 
παλαιότερων ταφών. Κατά τον καθαρισμό αυτό, μεγάλο μέρος οστών και 
κτερισμάτων απομακρύνθηκε και ό,τι απέμεινε επιστρώθηκε με καθαρό 
μαύρο χώμα για τη δημιουργία δαπέδου για τις νέες ταφές16. 

μονή Οδηγήτριας - Καλούς Λιμένες" Κρητική Εστία 3 (1989/90), 65. Δύο «στρωματογραφη-
μένες» ταφές από το δω μ. Ε του θολωτού τάφου στο Απεσωκάρι περιγράφει ο 5οΙιδΓ§εη(1θΓ-
ίεΓ, σε Ρ. ΜΜζ, Ροπάιυπξεπ ααίΚκία. 1942 (1951), 18. Τα λεπτομερή στοιχεία του Μαρινάτου 
για το βάθος εύρεσης των κτερισμάτων στο εσωτερικό του τάφου στο Κράσι αποκτούν ιδιαί
τερη σημασία, καθώς οι ταφές γίνονταν προφανώς η μία πάνω στην άλλη από την οροφή 
του τάφου, 6λ. Σπ. Μαρινάτου «Πρωτομινωικός θολωτός τάφος παρά το χωρίον Κράσι Πε
διάδος», ΑΔ 12 (1929), 115 κ.ε. Υποδειγματική είναι τέλος, η δημοσίευση του θολωτού τά
φου της Αγ. Κυριακής, 6λ. Βΐ&εΐαηβη - ΒίΒη&αη 1982. Δυστυχώς, όμως, ο τάφος είχε συληθεί 
επανειλημμένα πριν από τη συστηματική ανασκαφή του και τα αδιατάρακτα σημεία της επί
χωσης στους χώρους μέσα και γύρω από τον κυκλικό θάλαμο ήταν λίγα. 

12. ΠΑΕ1975 Β, 268-307. 
13. ό.π., 269 και 307. 
14. ό.π., 269-292. 
15. ό.π., 292-306. 
16. ό.π., 292-3. Ανάλογη στρώση καθαρού χώματος μεσολαβούσε μεταξύ του ανώτερου και 

κατώτερου ταφικού στρώματος στους θολωτούς τάφους Πλατάνου Α και Βορού Α (6λ. πα
ραπάνω, υποοημ. 3 και 4 αντίστοιχα). Ο καθαρισμός των παλαιότερων ταφών ήταν συνηθι-
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Τα ακέραια αγγεία και χαρακτηριστικά όστρακα, παρά τον μικρό α
ριθμό τους, προσφέρουν ασφαλή κριτήρια για τη χρονολόγηση των δύο 
στρωμάτων και κατ'επέκταση για την αποκατάσταση του ιστορικού των 
ενταφιασμών. Σύμφωνα με αυτά, ο τάφος κτίστηκε στην Π Μ I I α (κατώτε
ρο ταφικό στρώμα), ενώ στη δεύτερη φάση χρήσης του (ανώτερο ταφικό 
στρώμα) δέχτηκε ταφές από το τέλος των προανακτορικών μέχρι και τα 
προχωρημένα παλαιοανακτορικά χρόνια (ΜΜΙα-ΜΜΙΙ). 

Κατώτερο στρώμα: Το ένα ακέραιο αγγείο και τα λίγα χαρακτηριστικά 
όστρακα αποτελούν ένα μάλλον ομοιογενές ΠΜ II α σύνολο που βρίσκει πα
ράλληλα στην κεραμεική της Οικίας της Δυτικής Αυλής στην Κνωσό17, του 
νεκροταφείου της Κουμάσας18 και του ταφικού σπηλαίου του Πύργου19. 

Το μικρό ακέραιο αγγείο από σκοτεινό τεφρό πηλό ανήκει στην κατη
γορία των λεγόμενων κρεμαστών. Έχει πιεσμένο σφαιρικό σώμα, υποτυ
πώδη επίπεδη βάση και δύο ζεύγη οπών σε συμμετρική διάταξη στο επί
πεδο στόμιο20. Τα ανώτερα δύο τρίτα της επιφάνειάς του διακοσμούνται 
με πυκνή κοκκίδωση. Το σχήμα επαναλαμβάνεται σε δύο κρεμαστά αγ
γεία του τεφρού εγχάρακτου ρυθμού από την Κουμάσα21 και το σπήλαιο 
του Πύργου22. Το παράδειγμα από την Κουμάσα διακοσμείται, επίσης, με 
πυκνή κοκκίδωση. 

Μεταξύ των οστράκων της λεπτής κεραμεικής διακρίνονται δύο χαρα
κτηριστικοί Π Μ II α ρυθμοί: α) όστρακα από ερυθρωπό πηλό με μαύρο 
στιλπνό επίχρισμα και στις δύο επιφάνειες που ανήκουν κυρίως σε κύπελ
λα23 και β) όστρακα από καθαρό ανοιχτόχρωμο τεφρό πηλό με ομοιόχρω-
μη επιφάνεια24. 

Τη μεγαλύτερη, ωστόσο, ομάδα του στρώματος αυτού αποτελούν τα 

σμένο φαινόμενο, 6λ. σχετικά Κ. ΒΓ&ηί£3ΐι, 77)6 ΤοπΛ>β οίΜαβτα (1970), 107 κ.ε. 
17. Πρόκειται για το καλύτερα δημοσιευμένο ομοιογενές ΠΜ II α κεραμεικό σύνολο 6λ. 

λνϋϊοη 1985,293 κ.ε. 
18. Μεγάλες ομάδες ΠΜ II α κεραμεικής βρέθηκαν στο εσωτερικό και εξωτερικό των θο

λωτών τάφων, 6λ. ΧβηΐΗοικϋ&ϊ 1924,9 κ.ε. και Ζώης 1967 -1968,709 κ.ε. 
19. Ξανθουδίδης 1918,142 κ.ε. Στην ΠΜ Πα φάση ανήκουν τα υοτερστερα αγγεία αυτού του 

συνόλου. 
20. ΠΑ Ε1975 Β, 298 και 303, πίν. 247 ε. 
21. ΧβηιΗοικΜεχ 1924,35, πίν. XXV , αρ. 4294. 
22. Εανθουδίδης 1918,151, εικ. 12, αρ. 104. 
23. Ταυτόσημος με το Μ&<* σιιπιίςΐιεά »3Γ6, 6λ. νβιτβη - ΗβηΚεν 1989,16 και το άα& - 8Γεγ 

1>ιπτΜ$Ιιε<1 »3Γβ, 6λ. ΑΜ1$οη 1985, 295 κ.ε. Στον ίδιο ρυθμό (με κεραμόχρωμο πηλό) ανήκουν 
και τα περισσότερα από τα «μαύρα καπνιστά» αγγεία του ταφικού σπηλαίου του Πύργου, 
6λ. Ξανθουδίδης 1918,149. 

24. Πρόκειται για το 1ί§Ηι 8Γεγ *3τε, 6λ. Β̂ττεη - ΗβηΚεν 1989,16 και νίΐδοη 1985,304 κ.ε. 
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όστρακα από καθαρό ροδόχρωμο ή ωχρορόδινο πηλό με κιτρινωπό επί
χρισμα. Εδώ παρουσιάζονται τα τρία πιο χαρακτηριστικά: 
α) τμήμα χείλους «τσαγιέρας» με καστανή γραπτή διακόσμηση κακής δια

τήρησης. Διακρίνονται αμυδρά λοξές παράλλληλες γραμμές που ξεκι
νούν από το χείλος σχηματίζοντας δύο ομάδες αντίθετης κατεύθυνσης 
(εικ. 1 α). Πρόκειται για τυπική διακόσμηση του ρυθμού Κουμάσας25. 

β) τμήμα σώματος κλειστού αγγείου, το οποίο, σύμφωνα με την ανώμαλη 
καμπύλη του τοιχώματος του και τη μικρή μαστοειδή απόφυση ανήκει 
πιθανότατα σε ασκό (εικ. 1 β). Πτηνόμορφοι ή ζωόμορφοι ασκοί απαν
τούν συχνά μέσα ή δίπλα σε θολωτούς τάφους, είναι όμως δύσκολο να 
χρονολογηθούν με ασφάλεια. Στην Κουμάσα, ωστόσο, βρέθηκαν ορι
σμένοι σε συνάφεια με κεραμεική του ομώνυμου ρυθμού26. Η ύπαρξη 
ασκών στην Π Μ II α φάση ενισχύεται και από δύο πιθανά παραδείγ
ματα στην οικία της Δυτικής Αυλής στην Κνωσό27, 

γ) τμήμα χείλους ανοικτού αγγείου με διάτρητη οριζόντια απόφυση (εικ. 1 
γ). Ανάλογες αποφύσεις στο ύφος του χείλους είναι τυπικές σε υπονεο-
λιθικά σύνολα28, επιβιώνουν, όμως, και αργότερα. Ένα ΠΜ II α όστρα
κο απαντά στην οικία της Κνωσού που προαναφέρθηκε29 και ένα δεύτε
ρο στο κατώτερο στρώμα του οικισμού Φούρνου Κορυφής στη Μύρτο30. 

Ανώτερο στρώμα: Η κεραμεική του ανώτερου στρώματος αποτελείται 
από αγγεία που βρέθηκαν είτε στο εσωτερικό των σαρκοφάγων, είτε στα 
διαστήματα μεταξύ τους, τα περισσότερα, δυστυχώς, σε αποσπασματική 
κατάσταση. Σε αυτή τη δεύτερη φάση του ο τάφος φαίνεται πως χρησιμο
ποιήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, από τα Μ Μ I α μέχρι και τα προχωρημέ
να Μ Μ I I χρόνια. 

Η ΜΜ I α φάση αντιπροσωπεύεται από έξι τουλάχιστον άωτα κύπελλα 
με «δισκοειδή» βάση (€§§-αιρ5), ένα κωδωνόσχημο ειδώλιο και αρκετά όσ
τρακα που ανήκουν κυρίως σε κύπελλα. Από τα τέσσερα άωτα κύπελλα σώ
ζονται μικρά μόνο τμήματα της βάσης. Τα δύο άλλα, με μαύρο ή σκοτεινό-
χρωμο επίχρισμα και στις δύο επιφάνειες, διατηρούνται καλύτερα και αντι-

25. Βλ. για παράδειγμα Βίαείαηαη - Βγ3πϊ§3π 1982, εικ. 11, αρ. 111,113 και 114. 
26. Ζώης 1967 -1968,720, αρ. 4123 (πίν. 2 αρ. 2) και αρ. 4142 (πίν. 2 αρ. 4 και πίν. 20 αρ. 3). 
27. Ψίΐδοη 1985, 330, αρ. 257 (εικ. 29 και πίν. 41), 258 (εικ. 29 και πίν. 37). Ανάλογοι ασκοί 

βρέθηκαν και στους τάφους της Λεβήνας. 
28. Για χαρακτηριστικά παραδείγματα από την Πάρτιρα, 6λ. 51. ΗΗΙβτ, Οβί ™πο/«Αε ΚκΙα 

πβοΛ άεη Αιΐίξτβύυπξβπ άε$ Ιείζίεη Ιβϊιτζάαιίζ (1977), εικ. 15. 
29. ΜΚοη 1985,334, εικ. 30, αρ. 270. 
30. Πρόκειται για διπλή διάτρητη απόφυση, 6λ. Ρ. Μνβιτεη, Μγτΐοε. Απ Εαήγ ΒΐΌπζε Αί>ε 

Βεΐίΐεπκηΐ (1972), 100, εικ. 39, αρ. 28. 
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Εικ. 1: Κεραμική του κατώτερου στρώματος (ΠΜII α). 

προσωπεύουν δύο διαφορετικούς τύπους: ένα με κυρτό τοίχωμα και φαρδύ 
πόδι που στην περιφέρεια του κάμπτεται ελαφρά προς τα πάνω (εικ. 2 α) 
και ένα δεύτερο με ευθύ τοίχωμα και στενό κωνικό πόδι (εικ. 2 β)31. 

Το κωδωνόσχημο ειδώλιο έχει δύο κερατοειδείς αποφύσεις και δύο μι
κρές οπές εκατέρωθεν της μικρής κάθετης κυλινδρικής λαβής στην ανώτερη 
επιφάνειά του32. Το κωνικό του σώμα διακοσμείται με συστάδες λοξών γραμ
μών σε ελαφρά συστροφή. Βρίσκει ένα στενό παράλληλο στα Γιοφυράκια33. 

Στη ΜΜ Ι-ΙΙ ανήκει μάλλον ένα προχοίδιο από κιτρινωπό πηλό με ορι
ζόντιο στόμιο, στενό λαιμό και σχετικά μεγάλη κάθετη κυλινδρική λαβή34. 
Προχοΐδια με οριζόντιο στόμιο είναι συχνά σε ταφικά σύνολα και των τριών 
μεσομινωικών περιόδων, κατά τη διάρκεια των οποίων το σχήμα του σώ
ματος γνώρισε πολλές παραλλαγές. Το αγγείο από το θολωτό Ε μπορεί να 
τοποθετηθεί χρονικά μεταξύ των πρωιμότερων παραδειγμάτων αυτού του 
τύπου (ΜΜ I;)35 και των πιο εξελιγμένων -τροχήλατων- ΜΜ II προχοϊ-
δίων36 από γειτονικούς χώρους του νεκροταφείου στο Φουρνί. Ένα κοντινό 
παράλληλο από τις Γούβες είναι επίσης προβληματικό στη χρονολόγηση37. 

31. Ανάλογα σε γενικές γραμμές με τους τύπους 2 και 4 αντίστοιχα, της ΜοπιίξΙίαηο, 6λ. Ν. 
Μοπήςΐίαηο, "ΜΜ I Α Ροπειν ίππη Ενβικ Εχ(χναιίοη$ 31 Κηο5$ο$: α Κε3«$ε$$ιηεηΐ", Β5Α 86 
(1991), 247-8, εικ. 30. 

32. ΠΑΕ1975 Β, 285, πίν. 242 6. 
33. Ο.Ε. Μοπίί - Α. Α. ϋ. Ρε&ιίϊεΐό σε: Πεπραγμένα τον ΣΤ' Διεθνούς Κρητολογιχον 

Συνεδρίου, Χανιά 1986 (1991) Β', 34, πίν. 1 ίχ. 
34. ΠΑ Ε1975 Β, 287, πίν. 244 στ. 
35. ΠΑΕ 1971, πίν. 361 6. 
36. Αδημοσίευτα (από το ταφικό κτήριο 19). Απεικονίζονται μαζί με άλλα αγγεία σε Γ. -

Ε. Σακελλαράκη, Κρήτη. Αρχάνες (1991), εικ. 102, κάτω δεξιά. 
37. Σύμφωνα με το Ζώη ΜΜ I α, 6λ. Αντ. Ζώης, Προβλήματα χρονολογίας τής μινωικής 

χεραμειχης. Γούρνες - Τνλισος - Μάλια (1969), 16 και 86, πίν. 17, αρ. 7065. Η ν^οΐοει̂  αντίθε
τα το θεωρεί ΜΜ III, 6λ. Ο. %Έ11>εΓ8, ΜίίίεΙιπίηοϊίοΗε ΚεπιΠΜΐί. Μεΐΐκχΐβη ιιηιΐ ΡτοΜεπιε, ΑΑ 
1981, 9, εικ. 7 ο. Καμιά από τις δύο χρονολογήσεις δεν φαίνεται εύστοχη. 
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α Ρ 

Εικ. 2: Κεραμική τον ανώτερου στρώματος (ΜΜΙ-ΙΙ). 

Στη ΜΜ I β-ΙΙ α περίοδο χρονολογείται ένα τροχήλατο άωτο ημισφαιρι
κό κύπελλο με διακρινόμενη βάση, από καθαρό κιτρινωπό πηλό και ομοιό-
χρωμο επίχρισμα (εικ. 3 α). Το σχήμα είναι γνωστό στο Φουρνί από αρχαιό
τερα -ΜΜ I α- παραδείγματα, τα οποία όμως είναι μόνωτα38. Το κύπελλο 
αυτό συνδέεται κυρίως με ΜΜ I β-ΙΙ α «σκουτέλια» από τη νότ. Κρήτη39. 

Η χρήση του τάφου μέχρι και τα προχωρημένα παλαιοανακτορικά χρό
νια βεβαιώνεται από τρία αποσπασματικά σωζόμενα κύπελλα και δύο άλ
λα όστρακα, της ΜΜ II περιόδου, που είναι στο σύνολο τους τροχήλατα. 

Α π ό ένα δίωτο γεφυρόστομο αγγείο με μαύρο στιλπνό επίχρισμα σώ
θηκε η κάθετη ταινιωτή λαβή, η ανώτερη επιφάνεια της οποίας είναι κοί
λη (εικ. 2 δ). Οριζόντια εγχάραξη περιτρέχει το σωζόμενο τμήμα του σώ
ματος στο ύψος των εκφύσεων της λαβής40. Δίωτα γεφυρόστομα αγγεία 

38. Ι.-Ε. Σακελλαράκη " Α π ο θ έ τ η ς της τελευταίας φάσεως των προανακτορικών χρόνων 
εις Αρχάνας" ΑΕ1972, Αρχαιολογικά Χρονικά, 6, πίν. Ζ α, αριστερά. 

39. Ε. Γίαικίτα σε Πεπραγμένα τον Δ' Διεθνούς Κρητολογιχον Συνεδρίου, Ηράκλειο 1976 
(1980) Α (1), 185, πίν. 43, αρ. 5· ΒβωικοιιΠ 1990, 70 εικ. 14, αρ. 102. 

40. Για ένα ανάλογο παράδειγμα βλ. Α5Αίβπε 19/20 (1957/58), 280, εικ. 119, κάτω δεξιά. 
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I 
Εικ. 3: ΜΜ κύπελλα από το ανώτερο στρώμα. 
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με τέτοιου είδους λαβές -του λεγόμενου μεταλλικού τύπου- είναι τυπικά 
για τη ΜΜII περίοδο41. 

Σ' ένα, καμαραΐκό ίσως, ημισφαιρικό κύπελλο ανήκει ένα όστρακο α
πό ροδόχρωμο πηλό με μαύρο στιλπνό βάθος και λευκή διακόσμηση λο
ξών κυματοειδών γραμμών (εικ. 2 γ), αναλόγων με αυτών ενός ΜΜ II κυ
πέλλου από τον Πύργο Μύρτου42 που θεωρείται από τον ανασκαφέα σαν 
εισηγμένο ανακτορικό αγγείο. 

Δύο τμήματα έξω νεύοντος χείλους και σώματος ενός μελαμβαφούς η
μισφαιρικού κυπέλλου περιτρέχονται στο μέσο περίπου του αρχικού του 
ύψους από δύο παράλληλες οριζόντιες εγχαράξεις (εικ. 3 β). Το σχήμα 
του κυπέλλου είναι ΜΜ II43. Οριζόντιες εγχαράξεις ή αυλακώσεις απαν
τούν συχνά σε κύπελλα ή πρόχους στα Μάλια και την Ανατ. Κρήτη44, ω
στόσο στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις είναι σαφής η πρόθε
ση του κεραμέα να καλυφθεί ολόκληρη η ανώτερη επιφάνεια του αγγείου 
με αυτή τη διακόσμηση45. Εγχάρακτες γραμμές λιγότερες ή σε αραιότερη 
διάταξη συναντά κανείς σε κύπελλα ή δίωτα γεφυρόστομα αγγεία από το 
περιβάλλον της Φαιστού46. 

Ένα μόνωτο κυλινδρικό κύπελλο, σωζόμενο σε δύο μόνο μικρά τμήμα
τα του χείλους και σώματος, από ροδόχρωμο πηλό με σκοτεινόχρωμο επί
χρισμα ξεχωρίζει κυρίως για τη βαθμιδωτή διαμόρφωση της επιφάνειας 
του (εικ. 3 γ). Βαθμιδωτά κύπελλα εμφανίζονται συχνά στις Αρχάνες και 
στην ευρύτερη περιοχή της Κνωσού (Ακρόπολη, Πόρος), πολύ σπάνια, ό
μως, στα υπόλοιπα μέρη του νησιού. Στο Φουρνί, διάφορα, αδημοσίευτα 
ακόμη, παραδείγματα ανήκουν σε ΜΜ II σύνολα. Τα κύπελλα από την 
Κνωσό χρονολογούνται στην επόμενη φάση (ΜΜ III α)47. 

41. \ν<ι11>€Γ£ 1983,22 (φάση 3). 
42. ΑΚ1971 -72,24, εικ. 38. 
43. Βλ. νωτεπ - ΗβιΛεν 1989, πίν. 5 Α. 
44. >νβ1Ι)€Γ6 1983,104 και 108. 
45. Για δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα από τα Μάλια, 6λ. Ο. Ρβίοη, Ρουΰΐα εχέαιίέα έ 

ΜβΙΙία. ΕχρΙΟΓ&ίίοη άε$ π μ / μ μ κ « σΐίβττ/β/ϊ ά' Ηίώϊίβίίοπ (1963 - 1966). Ειικίββ α·έιοί86$ XVI 
(1970), πίν. Χ, 3 και 4. 

46. ονΑ Βοηη (2) 32, εικ. 25, αρ. ενρ. 2879,1. Για νεώτερα -ΜΜ III- παραδείγματα από τον 
Κομμό, 6λ. ΒεΙβηαηιτί 1990, αρ. 494 (σ. 100, εικ. 25, πίν. 25) και αρ. 1708 (σ. 176, εικ. 60, πίν. 86). 

47. Ακρόπολη: Ε.Α. ΟαΐΜης ει αϊ., Κηοκοδ 1975: ΜΜ III βηά ΙΜ I Ηοιίίβϊ 5γ Λβ ΑΚτοροΙίϊ, Β5Α 
74 (1979), 28, εικ. 18, αρ. 95-98. Πόρος: ΠΑ Ε 1967, 201-2, Πίν. 180 6, κάτω δεξιά. Ο μινωικός 
αυτός τύπος ήταν αγαπητός και έξω από το νησί. Μινωικές εισαγωγές βρέθηκαν στα Κύθηρα, 
την Κέα και τη Μήλο, ενώ ντόπιες μιμήσεις στη θήρα, 6λ. .1. Ν. 0>1(Ι$τι%βπι - Ο. Ι_ Ηιιχίεχ (θΛ.) 
Κγύκτα (1972), 234, αρ. ϋ3, εικ. 84, πίν. 70· ί. Οβνϊϊ, Κεο$ V. Αγία Ιτίηί: Ραίοά V (1986), 44 και 
81, αρ. II 79-82, πίν. 28 και 55· Α. Ρ8ρβ£ϊ&ηηοροιι1οιι, Ίΐκ ΙπΠυακχ οί Μίάώε Μϊηοβη ΡοαβΓγ οπ 
ΐΛβ ΟχίΑιΑί (1991), αρ. 340 (σ. 364, εικ. 26) αρ. 260,263 (σ. 351, πίν. 24, εικ. 16). 
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Ένα κυλινδρικό κύπελλο που σώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του, 
από κιτρινωπό πηλό με αμυδρά ίχνη μαύρου επιχρίσματος, διατηρεί την 
κατώτερη έκφυση της κάθετης ταινιωτής λαβής του (πίν. 1 α)48. Το κυλιν
δρικό σώμα και ο μιμούμενος μεταλλικά πρότυπα τύπος της λαβής εμφανί
ζονται συχνά σε «καμαραϊκά» και «επαρχιακά» κύπελλα της ΜΜΠ περιό
δου (κλασσική καμαραϊκή φάση)49. Βρέθηκε ίη δίίιι, ανάστροφα τοποθε
τημένο, σε απόσταση λίγων εκατοστών από την είσοδο και ίσως αντιπρο
σωπεύει μια από τις τελευταίες αποθέσεις του στο εσωτερικό του τάφου. 

Το υστερότερο όστρακο είναι ένα τμήμα χείλους κυπέλλου με στολιδω-
τή διακόσμηση (ΜΜ III - Υ Μ I α). Η εύρεση μεμονωμένων νεοανακτορι-
κών αγγείων σε θολωτούς τάφους, ιδρυμένους ήδη από την ΠΜ ή ΠΜ II 
περίοδο, είναι φαινόμενο που παρατηρήθηκε και στη νότ. Κρήτη50. 

Τέλος, δύο ακόμη αγγεία είναι ενδιαφέροντα, όχι για τη χρονολόγηση 
αλλά για το σχήμα τους: 
α) ένα δισκοειδές αγγείο από κιτρινωπό πηλό, με δύο γλωσσοειδείς απο

φύσεις στο ύψος της επίπεδης βάσης του που χρησιμεύουν για λαβές 
(πίν. 1 β),51 και 

6) τμήμα της βαθμιδωτής βάσης ενός λύχνου με ψηλό κυλινδρικό σώμα α
πό ακάθαρτο κεραμόχρωμο πηλό (πίν. 1 γ). Ένα πιθανό παράδειγμα 
λύχνου αυτού του τύπου, με απλή, όμως, διαμόρφωση της βάσης, προ
έρχεται από την Κουμάσα52. Η βαθμιδωτή βάση βρίσκει δύο στενά 
παράλληλα στην Οικία Ε των Μαλίων, σε ένα δωμάτιο της «ρΓεπιϊέΓβ 
έροςιιο», που χαρακτηρίζεται σαν «εργαστήρι»53. 

Σύνοψη των δεδομένων 

Ο θολωτός τάφος Ε οικοδομείται στην ΠΜ II α και δέχεται ταφές στο 
δάπεδο του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (κατώτερο στρώμα). Η ε
πόμενη κεραμεική φάση που αντιπροσωπεύεται στο εσωτερικό του τάφου 
είναι η ΜΜ I α (ανώτερο στρώμα). Σε αυτή τη δεύτερη περίοδο χρήσης του 
ο θολωτός Ε χρησιμοποιείται μέχρι και τα παλαιοανακτορικά χρόνια και, 

48. ίβϊίΐ - οη - ΐγρβ λαβή, 6λ. ΨβΙ&βΓδ 1983,24-5. 
49. Για ένα παράδειγμα από τα Καλαθιανά 6λ. Χαηϋιοικϋάεε 1924, πίν. Χ Ι Λ Ί α, αρ. 5714. 
50. Στους Μεγάλους Σκίνους, 6λ. ΑΔ 22 (1967), Χρονικά Β, 483, πίν. 357 6 (θολωτός τάφος 

III α) και την Οδηγήτρια, 6λ. παραπάνω, υποοημ. 11. 
51. ΠΑ Ε 1975 Β, 287, πίν. 244 6. 
52. ΧβηΐΗουώόβ» 1924,42, πίν. X X X V I α, αρ. 4305. 
53. }. Οβ5&βν«5 βΐ Αικίτβ Ε)εΜεηηε, ΡουίΙΙα εχέουίέα ά ΜβΙΙϊα, Εχρίοταιίοπ άα π)Βί$οπ5 α 

ηυατίίβπ ά' Ιιβύΐίβΐίοπ (1948-1954). έηκίβδ 0ΓέΙοί5β5 X I (1959), 113 και 122, πίν. Χ ί ν αρ. 9 (και 
ο λύχνος δεξιά του αρ. 9, ο οποίος δεν έχει αριθμηθεί). 
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ίσως, ανοίγεται για μια ακόμη, τελευταία φορά στη νεοανακτορική εποχή. 
Η μακρά περίοδος χρήσης του τάφου (ΠΜ II α-ΜΜ II) δεν είναι κάτι 

καινούριο, καθώς χαρακτηρίζει και άλλους θολωτούς στην περιοχή της 
Μεσαράς (Αγ. Τριάδα Α και Β, Πλατάνου Β, Μαραθοκεφάλου, Μεγάλων 
Σκίνων). Πιο ενδιαφέρουσα είναι, ίσως, η απουσία της ΠΜ II β (ρυθμός 
Βασιλικής) και ΠΜ III κεραμεικής (λευκός ρυθμός). Στη Λεβήνα οι τρεις 
από τους τέσσερις στρωματογραφη μένους τάφους παρουσίασαν μια ανά
λογη εικόνα: ένα ΠΜ II κατώτερο και ένα ΜΜ I α ή ΜΜ I α-β ανώτερο 
στρώμα, με πιο σαφή τη διάκριση στον τάφο Γεροκάμπου II α, όπου, με
ταξύ των δύο, μεσολαβούσε παχύ στρώμα άμμου. Η ΠΜ II κεραμεική και 
εδώ απουσίαζε. Ο Αλεξίου στηριζόμενος κυρίως στα στρωματογραφικά 
δεδομένα του τέταρτου τάφου -Γεροκάμπου II- πρότεινε την απάλειψη 
αυτής της φάσης από τη χρονολογική ακολουθία της νότ. Κρήτης54. Επι
στρέφοντας στο Φουρνί, η απάλειψη αυτή δεν αποτελεί μια ικανοποιητι
κή εξήγηση στην περίπτωση του θολωτού τάφου Ε. Η ΠΜ III εποχή στο 
νεκροταφείο σημαδεύεται από την ίδρυση, χρησιμοποίηση και -προφα
νώς μέσα στα χρονικά πλαίσια αυτής της περιόδου -εγκατάλειψη ενός 
δεύτερου θολωτού τάφου (του Γ) σε απόσταση λίγων μέτρων βόρ. του Ε55. 
Θα μπορούσε, άραγε, με βάση τη μαρτυρία αυτή από το άμεσο περιβάλ
λον του Ε, η απουσία ΠΜ II β και κυρίως ΠΜ III κεραμεικής από το εσω
τερικό του να ανταποκρίνεται σε μια διακοπή της χρήσης του τάφου; Η 
μελέτη και των υπόλοιπων ευρημάτων, κυρίως των λίθινων αγγείων και 
σφραγίδων, μπορεί να επιβεβαιώσει ή να αναθεωρήσει αυτή την άποψη. 
Στην ίδια σκέψη, όμως, για ένα ζευγάρι δηλαδή γειτονικών θολωτών τά
φων που δεν χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα αλλά διαδοχικά, οδηγεί, ί
σως, και το κατά τ'άλλα παράδοξο για τα δεδομένα ενός θολωτού τάφου 
γεγονός της σύντομης διάρκειας χρήσης του Γ (μόνο σε μια περίοδο). 

Για την ιστορία των μινωικών θολωτών τάφων, και όχι μόνο, η ΠΜ III 
παραμένει μια σκοτεινή περίοδος. Στο Φουρνί η μικρή ποσότητα κεραμει
κή ς από τους δύο τάφους επιτρέπει ίσως τη διατύπωση υποθέσεων, όχι, ό
μως, και τη βεβαιότητα. Όσο καιρό μεγάλα και σημαντικά σύνολα, όπως 
αυτά της Λεβήνας, μένουν αδημοσίευτα, είμαστε αναγκασμένοι να κατα
πιανόμαστε με μικρότερες κεραμεικές ομάδες, η μελέτη των οποίων περισ
σότερο δημουργεί ερωτήματα παρά δίνει απαντήσεις. 
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