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Η οµιλία παρουσιάζει µια ολιστική βιοαρχαιολο-
γική προσέγγιση των κοινωνικών διαστάσεων των 
µυκηναϊκών ταφικών πρακτικών, µε ιδιαίτερη έµ-
φαση στη µεταχείριση του νεκρού σώµατος. Η µε-
λέτη βασίζεται στην περίπτωση της Βούντενης, ενός 
σηµαντικού Υστεροελλαδικού (1400-1050 π.Χ.) νε-
κροταφείου θαλαµωτών τάφων στην Αχαΐα.  

Το πολύπλοκο ταφικό τελετουργικό της Μυκηνα-
ϊκής περιόδου χαρακτηρίζεται από πολλαπλές τα-
φές, επανάχρηση του τάφου, και ποικιλία δευτερο-
γενούς µεταχείρισης προηγούµενων ταφών. Παρά το 
αυξανόµενο ενδιαφέρον για τις κοινωνικές διαστά-
σεις των µυκηναϊκών ταφικών εθίµων, στις ερµη-
νευτικές προσεγγίσεις συναντάµε συχνά ένα χάσµα 
µεταξύ θεωρίας και εµπειρικών δεδοµένων, ενώ η 
µελέτη των οστών παραµένει δευτερεύουσα. Ως εκ 
τούτου, η ταφική πρακτική ανασυστήνεται µόνο α-
ποσπασµατικά. Πολλές διαφορετικές πράξεις συχνά 

οµαδοποιούνται υπό τον όρο «δευτερογενής απόθε-
ση», ενώ στην πραγµατικότητα η ποικιλία τους πι-
θανώς ανακλά πολύ διαφορετικά ιδεολογικά κίνη-
τρα. Το ζήτηµα περιπλέκεται ακόµα περισσότερο 
εξαιτίας των εγγενών ταφονοµικών προβληµάτων 
λόγω επανάχρησης των τάφων. 

Στην οµιλία υποστηρίζεται πως ο πιο γόνιµος 
δρόµος για να προσεγγίσουµε την πολυπλοκότητα 
των µυκηναϊκών πολλαπλών ταφών είναι µέσω µιας 
«εκ των έσω» κατανόησης της δράσης και εµπειρίας 
τόσο των ζωντανών (που πραγµατοποίησαν την τα-
φή) όσο και των ίδιων των νεκρών. Το κλειδί για να 
το πετύχουµε είναι µια συνθετική προσέγγιση που 
συµφιλιώνει θεωρητικές εξελίξεις µε τη διεπιστηµο-
νική εξέταση πολιτισµικών και βιολογικών δεδοµέ-
νων, βάσει εξελιγµένης µεθοδολογίας για την ανά-
λυση αναµοχλευµένων σκελετικών καταλοίπων. Τα 
ανθρώπινα οστά αντιµετωπίζονται ως η κύρια πηγή 

 



πληροφοριών και εξετάζονται υπό ένα διττό πρίσµα: 
ως υποκείµενο της δικής τους οστεοβιογραφίας αλ-
λά και ως αντικείµενο της δράσης και εµπειρίας των 
ζώντων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέχθηκε σκόπιµα µόνο 
µία περίπτωση µελέτης, η Βούντενη στην Αχαΐα, µε 
στόχο να ανασυς.ταθεί η ταφική µεταχείριση όσο το 
δυνατόν λεπτοµερέστερα και να διερευνηθεί πολλα-
πλώς η αλληλεπίδραση ταφικής πράξης και µετα-
βαλλόµενων κοινωνικών συνθηκών. Το πλήθος των 
ανασκαφικών δεδοµένων από τη Βούντενη και η 
λεπτοµερής τους τεκµηρίωση επιτρέπουν να ερευ-
νήσουµε τις ταφικές πρακτικές µιας κοινότητας που 
έζησε σε µια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές 
του µυκηναϊκού κόσµου, κατά τη διάρκεια και της 
ανακτορικής ΥΕΙΙΙΑ-Β αλλά και της µετανακτορι-
κής ΥΕΙΙΙΓ περιόδου. Στόχος είναι να εµβαθύνουµε 
σε: α) καίρια ζητήµατα της σύγχρονης µυκηναϊ-

κής ταφικής έρευνας, όπως λεπτοµέρειες της επα-
νάχρησης των τάφων, µορφή και ποικιλία ταφικών 
πράξεων, διαδοχή και συχνότητα ταφικών επεισο-
δίων, πληθυσµιακή δηµογραφική σύνθεση και κα-
µπύλες θνησιµότητας, οργανωτικά µοτίβα της ταφι-
κής ποικιλοµορφίας, διαφοροποίηση ως προς την 

ένταξη και την ορατότητα διαφορετικών κοινωνι-
κών οµάδων, διαφορές στην ταφική µεταχείριση 
βάσει κοινωνικών χαρακτηριστικών (π.χ. φύλο, ηλι-
κία), µεταβολές στην προσωπική και κοινωνική 
θεώρηση των ατόµων, και β) στις µεταβαλλόµενες 

κοινωνικές συνθήκες στην Αχαΐα, ιδίως κατά τη 
µεταβατική ΥΕΙΙΙΓ περίοδο.  

Η παράλληλη εξέταση διαχρονικών µεταβολών 
σε ταφικά έθιµα και δηµογραφικά δεδοµένα φωτίζει 
την αλληλεπίδραση µεταξύ τρόπου ταφής και ευρύ-
τερων κοινωνικών συνθηκών. Προσεγγίζονται επί-
σης καίρια ζητήµατα ως προς τις ΥΕΙΙΙΓ εξελίξεις 
στην Αχαΐα, όπως: α) το επίπεδο πολιτισµικής και 
κοινωνικής συνέχειας µεταξύ των δύο περιόδων, β) 
η πληθυσµιακή αύξηση και η πιθανότητα µετανα-
στευτικής εισροής από τα πρώην ανακτορικά κέ-
ντρα, και γ) η ανάδειξη και ο χαρακτήρας µιας (νέ-
ας;) τοπικής ανώτερης τάξης. Τα αποτελέσµατα δεί-
χνουν πως ακόµη και λεπτές διαφοροποιήσεις στην 
ταφική πρακτική αντιπροσωπεύουν πράξεις µε ιδιαί-
τερη κοινωνική σηµασία, οι οποίες συνέβαλαν στη 
διαµόρφωση νέων κοινωνικών συνθηκών κατά τη 
µεταβατική περίοδο που ακολούθησε την κατάρ-
ρευση των µυκηναϊκών ανακτόρων. 
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This lecture presents a holistic bioarchaeological 
approach to the social dimensions of Mycenaean 
mortuary practice, with special reference to the 
treatment of the dead body. The study is based on 
the case of Voudeni, an important Late Helladic 
(1400-1050 BC) chamber tomb cemetery in Achaea.  

The complex funerary ritual of the Mycenaean 
period is characterised by collective burials, tomb 
re-use and variable secondary treatment of earlier 
interments. Despite growing interest in the social 
dimensions of Mycenaean mortuary practice, there 
is still a gap between theory and empirical data, 
while the study of human bones often remains sec-
ondary. As a result, funerary activities are only par-
tially reconstructed. A wide variety of specific acts 
are often lumped under the term ‘secondary burial’, 

while, in fact, they may reflect rather different ideo-
logical notions. The issue is further complicated due 
to inherent taphonomic problems of collective 
tombs. 

In this study, it is argued that the most effective 
way to address the complexity of Mycenaean collec-
tive burials is through an emic understanding of the 
actions and experiences both of the living actors, the 
mourners, and the dead themselves. The key is an 
integrative approach that brings together abstract 
theory with a multi-disciplinary study of both cul-
tural and biological data, based on the most up-to-
date methodology for the analysis of commingled 
assemblages. Human bones are viewed as the pri-
mary strand of evidence and are examined through a 
dual prism: both as subject of their own osteo-

 



biographies and as objects of the acts and experi-
ences of the living.  

Under this scope, a single specific case-study, 
Voudeni in Achaea, was selected, with the aim to 
reconstruct the treatment of the dead to an unprece-
dented level of detail and explore the relationship 
between changing social conditions and mortuary 
practice at many different levels. The uniquely large 
and well-documented body of bio-cultural data from 
Voudeni offers the opportunity to look closely at the 
mortuary practices of a community living in one of 
the most interesting areas of the Mycenaean world, 
both during the palatial LHIIIA-B and the transi-
tional post-palatial LHIIIC period. The aim is to 
shed new light both on: a) various issues of current 
Mycenaean mortuary research, such as: specifics of 
tomb re-use; form and diversity of funerary prac-
tices; sequence and frequency of mortuary events; 
demographic composition and mortality profiles; 
organising principles in the diversity of mortuary 

activities; differential inclusion and visibility be-
tween social groups; differential funerary treatment 
based on different identities (e.g., sex/age); changes 
in notions of personhood and social relationships; 
and b) the changing social conditions in Achaea, 
especially during the transitional LHIIIC period. 
Τhe contextual examination of temporal shifts in 
burial customs and demographic data illuminates 
how funerary change relates to the shifting social 
conditions. Key questions about the LHIIIC social 
developments in Achaea are addressed, including: a) 
the extent of cultural and social continuity between 
the two periods; b) population increase and the pos-
sibility of refugee influx from the palatial centres; 
and c) the rise and character of a (new?) local elite. 
The results demonstrate that even subtle changes in 
the collective burial rites represent meaningful so-
cial acts, integral to the creation of transforming so-
cial conditions during the transitional period that 
followed the collapse of the Mycenaean palaces. 
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