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Ή βιβλιοκρισία και παρουσίασις ενός έργου* αποσκοπεί να καταστήση 
γνωστόν είς ευρύτερους κύκλους την έκδοσιν, το περιεχόμενον και τα συμπερά
σματα αύτοΰ καί, μάλιστα, όπως πλείονες βιβλιοκρισίαι περί τοΰ αύτοΰ έργου 
δημοσιεύονται υπό διαφόρων επιστημόνων εις περιοδικά καλύπτοντα, συνολικώς, 
περισσοτέρους κλάδους τοΰ επιστητού. 

Το αποτέλεσμα είναι ή εκάστοτε διάφορος θεώρησις τοΰ υπό παρουσίασιν 
έργου, εις τρόπον ώστε να προτείνωνται παντοϊαι παρατηρήσεις άποσκοποΰσαι 
είς την πληρεστέραν άντιμετώπισιν θεμάτων καί θιγομένων προβλημάτων. Κατ' 
αυτόν τον τρόπον ή έρευνα χωρεί καί, μάλιστα, όπως εμφανίζονται τα κρινόμενα 
έργα να έχουν ύπερκερασθή δι ' άλλων εκδόσεων ήδη κατά τήν δημοσίευσιν τών 
έπακολουθουσών βιβλιοκρισιών. 

Αυτό συνέβη καί μέ το ύπό παρουσίασιν έργον πού εμφανίζει (παραλλήλως 
προς πλήθος συγχρόνων δημοσιεύσεων καί άλλων εξαιρετικά ενδιαφερόντων 
ευρημάτων) ποικίλας άρετάς εις τήν προσπάθειαν να παρουσίαση είς άκρως 
περιεκτικήν μορφήν μίαν σφαιρικήν/συνολικήν εικόνα της εξελίξεως, της 
τεχνικής κατασκευής τών παντοίων χρυσών κοσμημάτων, τής χρήσεως των, τών 
επιβιώσεων καί αναβιώσεων διαφόρων μορφών. Γενικώς ειπείν, το ύπέρμετρον 
πλήθος τών θιγομένων θεμάτων, ό πλούτος τών στοιχείων καί ή σχετική ένημέ-
ρωσις επιτρέπουν είς το πόνημα τούτο να διατήρηση τήν άξίαν του καί ϊσως 
έπανέκδοσίς του είς το άμεσον μέλλον θα επέτρεπε να διατηρηθή ώς έγχειρίδιον 
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έπί μακρόν, δια τον επιστήμονα, τον φοιτητήν, τον συλλέκτην, τον ένδιαφερό-
μενον άναγνώστην. 

Προελληνική περίοδος (σελ. 11-14) 

Το πρώτον κεφάλαιον, «Αί άρχαί», καλύπτουν τον προ τής εποχής των λακ-
κοειδών τάφων κόσμον και περιορίζονται είς τήν ήπειρωτικήν 'Ελλάδα. 

Τα παλαιότερα, ουσιαστικώς, κοσμήματα της 'Εποχής του Χαλκού ανά
γονται είς το ΒΑ Αιγαίον, εις τήν Εϋβοιαν, είς τήν προανακτορικήν Κρήτην, τήν 
σύγχρονον Πρωτοκυκλαδικήν II περίοδον, ένφ παραλλήλως, εμφανίζονται και 
άλλα, ως ό θησαυρός τής Θυρεάτιδος και τα προβληματικά, κατά τινας, άλλ' 
ασφαλώς είς τήν Πρωτοελλαδικήν II περίοδον χρονολογούμενα κοσμήματα του 
Άμφείου 1 . Ή χρυσοχοϊκή τέχνη είχε ανθήσει, τέλος, και είς τό Νυδρί τής 
Λευκάδος. 

Τα τελευταία πορίσματα περί του θησαυρού του Πριάμου1 , πέρα τών 
αστήρικτων κατηγοριών περί τής προελεύσεως τού συνόλου τούτου2 και τής 
τεκμηριωμένης υποστηρίξεως περί τής γνησιότητας των ύπό του ειδικού μελε-
τητοΰ τής κεραμικής τής Τρωάδος κατά τήν Πρωτοχαλκήν έποχήν Δρ D. Easton3 

οφείλονται είς τον έν Erfurt έπιδιδόμενον είς τήν όρθήν άνασύστασιν τών κοσμη
μάτων του αγνοουμένου θησαυρού3 έγκριτον χρυσοχόον Wolfgang Kuckenburg, 
ό όποιος, μεταξύ άλλων, επέτυχε να αξιοποίηση, πρώτος αυτός, τους τεσσάρας 
διαχωριστάς (οδηγούς) και να δημιουργήση πρωτόγνωρο τριμερές διάδημα4. 

Συνολική θεώρησις τού υλικού επετεύχθη μέ τήν συνθετικήν έργασίαν τής 
Od. Sargon, Les Bijoux préhelléniques, Paris, Geuthner, 1987, ή οποία παρουσίασε 
τήν έξελικτικήν πορείαν τών διαφόρων τύπων κοσμημάτων μέ ίκανοποιητικήν 
πως βιβλιογραφικήν ένημέρωσιν. 

Οι λακκοειδεΐς τάφοι τών Μυκηνών (σελ. 15-30) 

Ή Barbara Deppert-Lippitz παρουσιάζει Ιδιαιτέρως τα ευρήματα τών ταφ. 
κύκλων τών Μυκηνών, διακρίνουσα τό ύλικόν είς περιδέραια, ένώτια, περιβραχι-
όνια, δακτυλίους, περόνας κ.ο.κ. Συγχρόνως, παραθέτει και αναγκαίας άναγωγάς 
είς άλλα παραδείγματα έκ τού αίγαιακοΰ χώρου, ως περί τών έκ συμπαγούς 
χρυσού ένωτίων έκ τού γυναικείου τάφου ΑIII καί τών αντιστοίχων απεικονίσεων 
είς 'Ακρωτήρι Θήρας5, άλλα τό ερώτημα της περί του τόπου κατασκευής τών 
χρυσών ένωτίων τών Μυκηνών (σ. 22) παραμένει άναπάντητον άπαξ καί δεν δχει 
ανασκαφή τό νεκροταφεΐον τού 'Ακρωτηρίου. Συναφές ερώτημα δυνατόν να 
έπανατεθή περί τού αριθμού τών χρυσών ένωτίων τού αυτού τάφου Α III, τα όποια 
ανέρχονται6 είς τέσσαρα, ένφ αί ταφεισαι ήσαν τρεις. 

Είς τα χρυσά περιδέραια προσθετέον τό τής Περιστεριάς (1976), τό όποιον 
αποτελείται έκ πτηνοσχήμων ψήφων7. Τα όλως σημαντικά συμπεράσματα περί 
τής εξελίξεως τής τεχνικής διακοσμήσεως τών ΜΕ ΙΠ/ΥΕ Ι χρυσών διαδημάτων 
τής ηπειρωτικής ' Ελλάδος δέν λαμβάνονται ύπ ' όψιν ύπό τής συγγραφέως, ως καί 
ή κατάταξις τού υλικού υπό τής Ν. Kling8. "Οσον άφορςί είς τήν όρθήν χρήσιν τών 
στρογγυλών ροδάκων τού τάφου Α III ως διακοσμήσεως τών ταφικών ενδυμάτων 
(σάβανα) καλόν θα ήτο να υπήρχε καί ή άποκατάστασις ή προταθείσα τω 1912 9. 

Τα κοσμήματα τής εποχής τών λακκοειδών τάφων (ΜΕ ΙΠ/ΥΕΙ-ΙΙ) αποτε
λούν μείζον κεφάλαιον είς τήν κατανόησιν τής λαβούσης χώραν ομαλής μετα
βάσεως άπό τής ΜΕ είς τήν ΥΕ έποχήν καί αυτό διότι τό μέν υπήρξαν αί αποδεί
ξεις τής συνεχίσεως τών αυτών εθίμων ταφής 1 0 του ελλαδικού/ηπειρωτικού 
πληθυσμού, εθίμων ταφής πού διεπιστώθησαν όμοια εις τήν 'Ανατ. καί Δυτ. 
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Πελοπόννησον, το δέ συνέτειναν (μετά της κεραμικής) εις την κατανόησιν της 
εξελίξεως των τεχνικών κατασκευής των διαφόρων κτερισμάτων και τής χρονο-
λογήσεώς των. 'Ιδιαιτέρως, επιθυμώ να τονίσω ότι τα έθιμα ταύτα ύποδηλοϋν 
εμμέσως ότι δέν έσημειώθη ουσιαστικός εποικισμός έκ Κρήτης, άλλα απλή 
ανταλλαγή προϊόντων δια μέσου τών εμπορικών επικοινωνιών και μόνον. 

Τα πρόσφατα ευρήματα, είτε έκ του λακκοειδους τάφου προ του τείχους του 
οικισμού τής Κολώνας Αίγίνης" εϊτε του ΜΕ τύμβου ενός γένους εις Ά σ ί ν η ν 1 2 , 
έπεβεβαίωσαν τήν όμαλήν έξέλιξιν τών διακοσμητικών μοτίβων καί, Ιδία, τών 
έφαρμοσθεισών τεχνικών διακοσμήσεως τών χρυσών διαδημάτων κατά τάς 
διαπιστώσεις του Oliver Dickinson (1977)13. 

Τα ευρήματα έκ του μικρού ύπό τον άναλημματικον περίβολον του θολωτού 
τάφου 1 τής Περιστεριας τετραπλεύρου μέ έσωτερικάς έστρογγυλευμένας γωνίας 
επιφανειακού τάφου μέ οικογενειακός ταφάς τής ΜΕ III περιόδου παρουσιάζουν 
ικανά τον αριθμόν αντίστοιχα κτερίσματα προς τάς ταφάς τής αυτής περιόδου τών 
Μυκηνών και αρκεί να μνημονευθούν ό χρυσούς κάνθαρος, πού αποτελεί 
πρότυπον τών τεσσάρων πήλινων κανθάρων 611-614 τοΰ τάφου Α ΙΩ, αί άτρακτο-
ειδεΐς ταινίαι, πού έχρησιμοποιήθησαν εις διαφόρους τάφους τών Μυκηνών και 
εις τους θολ. τάφους 1-2 Ρούτση Μυρσινοχωρίου, τό περιδέραιον μετά τών 
πτηνοσχήμων ψήφων, αντιστοίχων προς τάς τοΰ τάφου Β-Ο, οί χρυσοί, ομοίως, 
ρόδακες μετά συμφυούς σωληνίσκου εξαρτήσεως, πού παρουσιάζουν τό αυτό 
διακοσμητικόν σύνολον ως καί ό έκ χαλκού ρόδαξ τής παιδικής ταφής τής 
Τίρυνθος, έτι δέ τα δείγματα κίτρινης μινυακής κεραμεικής, αντίστοιχα προς τα 
τοΰ ταφικοΰ κύκλου Β τών Μυκηνών1 4. Τα παραδείγματα ταΰτα ανήκουν εις êv 
μείζον σύνολον έξικνούμενον άπό τοΰ Κακοβάτου καί τής Περιστεριδς μέχρι τών 
θολ. τάφων τοΰ 'Επάνω Έγκλιανοΰ, τοΰ Ρούτση Μυρσινοχωρίου, τής Κουκου
νάρας, τοΰ τάφου 5 Νικητοπούλου εις τό πρωίμων μυκηναϊκών χρόνων νεκροτα-
φεϊον εις Τουρκοκίβουρα Νιχωρίων Καρποφόρας1 5 καί τών Σωτηριάνικων, τό 
όποιον σύνολον ύποδηλοΐ τήν ταυτότητα τού πληθυσμιακού παράγοντος είς 
ολην τήν έκτασιν τής 'Ανατ. καί Δυτ. Πελοποννήσου. 

Ίδιαίτερον διαφέρον παρουσιάζουν καί αί μετρήσεις τών ιχνοστοιχείων τών 
χρυσών κτερισμάτων τών λακκοειδών τάφων τών Μυκηνών καί τών δύο παλαιο
τέρων τάφων τής Περιστεριας. Τα δύο ταΰτα σύνολα έξητάσθησαν ύπό τοΰ 
δρ. Axel Hartmann καί τοΰ καθηγ. δρ. Ulrich Zwicker (Erlangen) αντιστοίχως καί 
παρουσιάζουν σαφείς ενδείξεις ότι ή προέλευσις τοΰ χρυσού ήτο διάφορος, 
μάλλον οτι συγχρόνως είσήγοντο ποσότητες χρυσού έκ δύο τουλάχιστον, αν μή 
έκ τριών διαφορετικών περιοχών1 6. Ή ΜΕ Ι Ι Ι Α Έ Ι περίοδος, ουσιαστικώς, δέν 
αποτελεί μεταβατικήν φάσιν, άλλα περίοδον διαμορφώσεως τοΰ Μυκηναϊκού 
πολιτισμού καί δυνατόν να άποκληθή εις τό σύνολον της Πρωτομυκηναϊκή 
περίοδος. Ή τελική προσφορά τοΰ άνασκαφέως τών Μυκηνών Γεωργίου Ε. 
Μυλωνά υπήρξε τό έργον του «Πολύχρυσοι Μυκήναι», 'Αθήναι 1983 καί 
παρουσιάζει ενδιαφέρον δια τήν τοπικήν άνάπτυξιν, πού προηγείται είς πλοΰτον, 
έπί τή βάσει τοΰ πολιτισμοΰ τών νεκρών τών δύο ταφικών κύκλων, ένω εις τό 
"Αργός έχομεν εκτεταμένα νεκροταφεία πληθυσμού, τα όποια δέν έσχημάτιζον 
τύμβους. Τό ίππόβοτον "Αργός υστερεί, κατά τα ευρήματα17, είς σημαντικον 
ποσοστόν έναντι τής ακροπόλεως είς τον μυχόν τοΰ Άργείου πεδίου καί εϊναι 
άβέβαιον κατά πόσον είς τό μέλλον θα προέλθουν πολύχρυσοι καί πολυήλεκτροι 
τάφοι ως είς τάς Μυκήνας. 

"Ινα έπανέλθωμεν είς τό πρόβλημα τού χρυσού κατά τήν Πρωτομυκηναϊκή ν, 
ιδία, περίοδον, δέον δπως σημειωθή ή πρωτοβουλία τοΰ καθηγ. δρ. Philip Ρ. 
Betancourt, ό όποιος έχει διοργανώσει πλείονα μέχρι τούδε συμπόσια εις Temple 
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University μέ θέμα τήν Έ π ο χ ή ν των λακκοειδών τάφων και τον χρυσον κατά την 
Έ π ο χ ή ν τοΰ Χαλκού, κατά τα όποια συμπόσια άνεπτύχθησαν θέματα ως 
«'Ενδείξεις περί τοπικοί) ρυθμού έν άναφορφ προς τήν διακόσμησιν τών χρυσών 
διαδημάτων τών Μυκηνών» ύπο τής Barbara Kling, «Λακκοειδεΐς τάφοι εις 
Νιχώρια» υπό της Nancy C. Wilkie και το άρθρον τοΰ καθηγ. Σπυρ. Ε. Ίακωβίδου 
μέ θέμα «Λακκοειδεΐς τάφοι έκτος τών Μυκηνών» (TUAS 6, 1981, 17-28). 

Ό καθηγ. James Muhly ανέπτυξε το θέμα «'Αναλύσεις χρυσού και πηγαί 
χρυσού κατά τήν Έ π ο χ ή ν τοΰ Χαλκού» και ή δρ. Ellen Ν. Davis το θέμα « Ό 
χρυσός τών λακκοειδών τάφων - Έπαφαί μέ τήν Τρανσυλβανίαν» (TUAS 8, 1983). 
Τέλος, ό δρ. Robert Laffineur ένεφάνισε τήν Μυκηναϊκήν καλλιτεχνικήν κοινήν, 
ώς προκύπτει έκ της χρυσοχοϊκής (TUAS 9, 1984). Συναφές υπήρξε και παλαιό-
τερον θέμα του καθηγ. James D. Muhly «Μέταλλα και Μεταλλουργίαι εις τήν 
Κρήτην και εις το Αιγαίον κατά τήν αρχήν της 'Υστέρας 'Εποχής τοΰ Χαλκού» 
(TUAS 5, 1980). Εις το αυτό πλέγμα εμφανίζονται καί αί συνθέσεις τοΰ καθηγ. δρ. 
Bernhard Haensel «Μυκήναι καί Ευρώπη»1 8 και άλλης συλλογικής περί της νήσου 
Σίφνου, πού παρουσιάζει ίδιαίτερον διαφέρον δια το σύνθετον τής έρεύνης, πού 
άπεσκόπει εις τήν κατανόησιν τής συμβολής τής νήσου εις τήν παραγωγήν 
χρυσού, μολύβδου καί αργύρου κατά τήν Έ π ο χ ή ν τοΰ Χαλκοΰ1 9. 

Συνθετικαί μελέται ειδικώς περί τής χρυσοχοϊκής κατά τήν Μυκηναϊκήν 
Έ π ο χ ή ν ανήκουν εις γυναικείαν γραφίδα, δπως τής Elizabeth Goring, A Survey 
Bronze Age, Jewellery Production in the Aegean Region, M.A., Univ. of 
Birmingham, 1977, μέ έπί μέρους ενότητας πού φέρουν τον τίτλον: I. Materials, 
Sources-Production Techniques-Working Techniques, II. The Workshop and Tools, 
For Heating processes, Goldworking processes and production of glass and faience, 
Stone bead manufacture, Raw materials, III. The Craftsman, IV. The Jewellery, V. 
The Significance of the Jewellery καί τής Χριστίνας Α. Τελεβάντου, Κοσμήματα 
από τήν προϊστορική Θήρα, ΑΕ 1984, 14-54, έπί τη βάσει τοΰ ύλικοΰ τών 
τοιχογραφιών2 0. 

"Ινα έπανέλθωμεν εις τήν γνωριμίαν τών έπί μέρους κτερισμάτων τής 
Ε π ο χ ή ς τών λακκοειδών τάφων, ίσως χρησιμεύη ή ταύτισις τών ψήφων τοΰ 
περιδεραίου τοΰ τάφου Β-Ο προς πτηνά εις απόλυτον άφαίρεσιν μέ άνεωγμένας 
τάς πτέρυγας (σ. 21). 

Περί τών περονών (σ. 30) μετά κεφαλής έξ όρείας κρυστάλλου γνωρίζομεν οτι 
είχον χρησιμεύσει άρχήθεν (ΜΕ ΙΠ/ΥΕ Ι) ώς κόσμος περίτεχνος τής κομμώσεως 
καί εις αυτό βοηθοΰν τα ανασκαφικά δεδομένα καί διαπιστώσεις τής ' Αθ. Κάντα 
έκ τοΰ ΥΕ III Γ περιόδου νεκροταφείου τής όδοΰ Τριπόλεως, αί διαπιστώσεις τής 
δρ. Αικατερίνης Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, ώς καί το θεμελιώδες έργον τής δρ. 
Imma Kilian-Dirlmeier21. Πάντοτε βασικόν στοιχεϊον παραμένει ή άπόδοσις τής 
μετά περόνης μορφής β εις τήν τοιχογραφίαν τών τριών γυναικείων μορφών εις το 
δωμάτιον 3 τής Ξεστής 3 τοΰ 'Ακρωτηρίου Θήρας. "Ισως το πρότυπον συνέκειτο 
έκ χρυσοΰ2 2. Αί περόναι συνέκειντο έκ διαφόρων υλικών καί εις τήν πρώτην 
σειράν διαφέροντος κατατάσσονται αί χρυσαΐ καί αί λοιπαί έκ χαλκοΰ καί όρείας 
κρυστάλλου τοΰ τάφου Α III καί τών τάφων Β-Ο, Β-Υ, ένώ ενδιαφέρον σύνολον 
κατά το πλήθος των, άποτελοΰν αί όστέϊναι. 

Οι διαχωρισταί ή άλλως οδηγοί άποτελοΰν πόλον 'έλξεως δια τήν όρθολογι-
στικήν των χρήσιν καί άποτελοΰν έπίκεντρον διαφέροντος όσον άφορφ εις τήν 
άνασύνθεσιν τών έξ ήλεκτρου καί έξ ύαλομάζης περιδεραίων τής μυκηναϊκής 
εποχής. ' Ο υπογραφόμενος είχεν άσχοληθή περί το θέμα ήδη μετά τήν έμφάνισιν 
τοΰ τόμου Temple University Aegean Symposium 6, 1981 καί είχε ζητήσει τήν 
άνασύνθεσιν τοΰ έξ ήλεκτρου περιδεραίου Β-Ο 6857, τό όποιον ενεφανίσθη ύπο 
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την νέαν του μορφήν, την άπορρέουσαν έκ της περιγραφής του άνασκαφέως, κατά 
την έπιτυχεστάτην ύπο του καθηγ. δρ. Bernhard Haensel και του Ύ π . Πολιτι
σμού εις Βερολϊνον όργανωθεΐσαν και έπιδειχθεΐσαν Μυκηναϊκήν έκθεσιν μέ 
ευρήματα εξ 'Ελλάδος και Κεντρ. Ευρώπης2 3. "Ηδη έχει άνασυσταθή το περιδέ-
ραιον εξ ήλεκτρου του θολ. τάφου 2 Περιστεριάς εις το Μουσεΐον Χώρας 
Τριφυλίας και έχει ζητηθή ή άνασύνθεσις του Β-Ο 6857 ώς και άλλων περιδεραίων 
εκτιθεμένων κατά πρόχειρον τρόπον εις την Μυκηναϊκήν Αίθουσαν τοΰ ' Εθνικού 
'Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Τα περιδέραια ταύτα εμφανίζουν τήν αυτήν 
εικόνα ώς και τα λοιπά έκ Κεντρικής Ευρώπης γνωστά παραδείγματα2 4. 

Αί χρυσαϊ μετά τεσσάρων ή εξ σπειρών εκατέρωθεν κεντρικού διάτρητου 
άξονος ψήφοι έκ τοΰ τάφου Α III τών Μυκηνών έχουν, ώς γνωστόν, παράλληλον 
εις τον τάφον Δ του λόφου τοΰ 'Επάνω Έγκλιανοΰ τής αυτής Πρωτομυκηναϊκής 
περιόδου. Πέρα τούτων υπάρχουν και άλλα παλαιότερα παραδείγματα, προερχό
μενα έκ Τροίας, Μ έκ Μ. 'Ασίας και έκ Μεσοποταμίας, τα όποια ετυχον νεωτέρας 
διαπραγματεύσεως ύπό τών J. L. Huot, V. Pardo, Α. Rouguelle25. Εις αυτά 
προσθετέα άλλα έξ Arslantepe και εις τήν Συλλογήν τής κ. Ντόλλυ Γουλανδρή 2 6. 

Ή ολη ένασχόλησις περί τών κτερισμάτων και τοΰ λοιποΰ «έξοπλισμοΰ» 
τών μυκηναϊκής εποχής ταφών έχει προαχθή κατά τα τελευταία έτη και σκοπεί εις 
τήν ταύτισιν τοΰ φύλου τών έπί μέρους ταφών οχι έπί τή βάσει τοΰ μέχρι τοΰδε 
προδιαγεγραμμένου πλαισίου τής εννοίας «κόσμημα», άλλα έπί τή βάσει τών 
ανασκαφικών δεδομένων και τοΰ συγκριτικοΰ ύλικοΰ πού προσφέρεται έξ άλλων 
ανασκαφών τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος και τής Κρήτης. Βεβαίως, μεμονωμένοι 
παρατηρήσεις είχαν γίνει καί παλαιότερον (Ρούτση Μυρσινοχωρίου)2 7, ένω 
συνολικαί ανασυνθέσεις τής δρ. Imma Kilian-Dirlmeier ώδήγησαν εις συναφή και 
εις άλλα συμπεράσματα28. Αί άνδρικαί ταφαί εμφανίζονται, κατά ταΰτα, να 
διαθέτουν καί κοσμήματα έν μέσω άλλων χαρακτηριστικών δια τό φΰλον των 
κτερισμάτων. 

Ή περίοδος ακμής του μυκηναϊκού πολιτισμού, 15ος-14ος αί. π. Χ. (σελ. 31-45) 

Ή συγγραφεύς θεωρεί οτι μέ τον 15ον αί. π. Χ. αρχίζει ή έπέκτασις τής 
μυκηναϊκής δυνάμεως καί τοΰ μυκηναϊκού πολιτισμού. ' Η οίκοδόμησις ισχυρών 
κέντρων άνακτορικοΰ χαρακτήρος διαμορφώνεται πληρέστερον, άπαξ καί δέν 
υπάρχουν αντιπροσωπευτικά δείγματα τής προηγουμένης περιόδου. Αυτήν τήν 
άνοδικήν πορείαν ακολουθεί ή άνάπτυξις τής χρυσοχοϊκής καί τα εμφανιζόμενα 
μοτίβα παρουσιάζουν, καί πάλιν, έπιρροήν άπό τήν κρητικήν περιοχήν. 

'Υποστηρίζεται οτι οι τάφοι τοΰ Κακοβάτου ανάγονται εις τό πρώτον ήμισυ 
τοΰ 15ου αί. π. Χ. (σ. 34), άλλα ή άποψις τοΰ Ernst Meyer στρέφεται ήδη εις τον 
16ον αί. π. Χ. καί αυτό λόγω ώρισμένων κτερισμάτων, τα όποια απαραιτήτως 
χρονολογούνται εις τον 16ον αί. π. Χ. (άμφιπροχωτή μόνωτος κΰλιξ, χρυσά 
ελάσματα, κεραμική, κεκαμμένον ξίφος Α τύπου κ.ο.κ.)29. Θεωρείται, επίσης, οτι 
τό τέλος τοΰ 15ου αί. π. Χ. καθορίζεται υπό ποικίλων καλλιτεχνημάτων/κοσμη
μάτων ώς χρονικόν σημείον ιδιαιτέρας καλλιτεχνικής ποιότητος (σ. 35), ένω 
αρχίζει εκτεταμένη σχηματοποίησις παλαιοτέρων φυσιοκρατικών στοιχείων. 

Νέον περιεχόμενον αποκτούν τα ποικίλα έκ χρυσών ελασμάτων αποτελού
μενα περιδέραια, τα όποϊα δέν περιλαμβάνουν άλλης μορφής ψήφους έξ 
ύαλομάζης. Δι ' αυτών τών ελασμάτων, πού διαθέτουν πλείονας τής μιας όπάς, 
άποσκοπείται ή διατήρησις είς έπιθυμητήν τάξιν αυτών τούτων τών χρυσών 
ελασμάτων, δηλαδή, τα ελάσματα απαιτείται να διατηρηθούν αδιάσπαστα είς 
συνεχή διάταξιν καί άνάπτυξιν. "Ισως, έπρεπε καί είς τό παρουσιαζόμενον έργον 
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να είχον άποδοθή τα σχέδια των ψήφων ύπο μικροτέραν κλίμακα, ώστε να μη 
δημιουργώνται ψευδείς εντυπώσεις, άπαξ και εις την απόλυτον των πλειοψηφίαν, 
αν μη εις την σχεδόν καθολικήν των παραγωγήν είναι μικρότεραι (σ. 35-38 είκ. 13-
14). Εις την περίπτωσιν του περιδεραίου του τάφου 18 της "Εγκωμης (είκ. 15 σ. 39) 
διερωτώμαι, πάλιν, ποίοι ήσαν οι διαχωρισταί: αί όκτώσχημοι ασπίδες, δια την 
διατήρησιν τών διάτρητων ψήφων εις τρεις σειράς, ή αί επιμήκεις διάτρητοι 
ψήφοι; Μάλλον αί επιμήκεις ψήφοι χρειάζονται δια να άναδεικνύωνται έτι πλέον 
αί όκτώσχημοι ασπίδες3 0. 

Εις τήν ΥΕΠ περίοδον (1500 π. Χ.) χρονολογούνται τα τρία χρυσά δακτυλίδια 
πού άνευρέθησαν εις μικρόν λάκκον με δύο παραμερισμένες γυναικείες ταφές. 
Εις το πρώτο δακτυλίδι απεικονίζεται πομπή δύο γυναικών, είς το δεύτερο πομπή 
τριών γυναικών και εις το τρίτο κλειστή σύνθεση τριών γυναικών με cloisonné 
δέσιμο (όπως και το πρώτο), μια τεχνική πού κρίνεται οτι παρουσιάζει ομοιό
τητες προς τα αντίστοιχα ευρήματα του Βαφείου και του Σελλόπουλου Κνωσού3 0 . 

Τα περιδέραια της τρίτης μυκηναίας περιόδου (ΥΕ III) αποτελούνται εκ 
διαφόρων ημιπολύτιμων υλών και συνεχίζονται το μέν να χρησιμοποιώνται 
περιδέραια εκ ψήφων ήλεκτρου το δε να χρησιμοποιώνται άλλα περιδέραια έκ 
φαγεντιανής ή έξ ύαλομάζης με διακεκριμένους διαχωριστάς ορθογωνίου σχήμα
τος. Συνολικώς, πρόκειται περί εντυπωσιακού αριθμού περιδεραίων έξ ημιπολύ
τιμων ψήφων είς διαφόρους τάφους εϊτε της ηπειρωτικής 'Ελλάδος εϊτε τής 
Κρήτης. 'Ιδιαιτέρως είς τήν Κρήτην τα νεκροταφεία είς Σελλόπουλο, Ζαφέρ 
Παπούρα, Άρχάνες και τής περιοχής τής Φαιστού παρέσχον ωραιότατα παρα
δείγματα είτε έκ χρυσού εϊτε έκ φαγεντιανής εϊτε έξ ύαλομάζης (σ. 40, 42). 

Είς τον θολ. τάφον Δ. Άρχανών παρουσιάζονται31 εν «διάδημα έξ ορθο
γωνίων ψήφων χρυσού και ύαλομάζης, μετά παραστάσεως διπλών ναυτίλων-
άργοναυτών (sic) (τριάκοντα επτά χρυσαϊ ψήφοι), β) «έτερον άποτελούμενον έξ 
έξήκοντα επτά δισκοειδών χρυσών ψήφων σχήματος ρόδακος», γ) τρίτον περιδέ-
ραιον μετά πεντήκοντα συντεθεισών ψήφων, έκ τών οποίων είκοσι είναι χρυσαϊ, 
είκοσι εννέα σφαιρικαί ωσαύτως διαφόρων μεγεθών έκ κυανής ύαλομάζης και μία 
φακοειδής έκ πορτοκαλόχρου σαρδίου», δ) «έτερον σύνολον έκ τριάκοντα δύο 
συνολικώς ψήφων έκ φαγεντιανής, έξ ών δέκα επτά σταγονόσχημοι μετ' οπής 
αναρτήσεως άνω, ένδεκα σιτόσχημοι μετ' αύλακώσεως και τέσσαρες άνισομεγέ-
θεις σφαιρικαί, ετι δέ δέκα πέντε τμήματα παρομοίων σταγονοσχήμων έκ 
φαγεντιανής ψήφων και δέκα τρία τμήματα ομοίων σταγονοσχήμων, άλλ' έξ 
ήλεκτρου», άλλαι οκτώ άποσπασματικώς σωζόμεναι ψήφοι έξ ύαλομάζης σχή
ματος παπυροειδοΰς ανήκουν είς τι τών ανωτέρω περιδεραίων και ε) «εντός 
πυξίδος τών υστέρων ΥΜ III Α:2 χρόνων δεκαοκτώ, συνολικώς, διαφόρου σχήμα
τος χρυσαϊ ψήφοι, ετέρα έξ όρείας κρυστάλλου είς σχήμα όκτωσχήμου άσπίδος 
και μία έκ φαγεντιανής άμφικωνική», άποτελοΰσαι, προφανώς, υπόλοιπα άλλων 
περιδεραίων είς τήν κατοχήν πάλαι ποτέ τής νεκρδς. 

Είς τα ανωτέρω άπορίαν και έντύπωσιν προκαλεί ό χαρακτηρισμός τών 
πρώτων ψήφων οτι φέρουν παράστασιν ναυτίλων-άργοναυτών (sic), καθ' ήν 
στιγμήν είναι γνωστόν ότι άλλο αργοναύτης άλλο ναυτίλος και μόνον ό αργο
ναύτης «έπιχωριάζει» είς τήν Μεσόγειον, ένω πάν άλλο ή αργοναύτης είναι τό 
παριστώμενον. 

Περαιτέρω, μνημονεύονται, κατά τήν συγγραφέα, παραδείγματα περιδεραίων 
έξ ημιπολύτιμων ψήφων, μεταξύ τών οποίων προβάλλεται μόνον τό έξ όγδοή-
κοντα ψήφων έξ αμέθυστου περιδέραιον έκ τοΰ θολ. τάφου Βαφείου. Έ ν τούτοις, 
υπάρχουν και άλλα φέροντα πλείονας ψήφους, ως τό τοΰ θολ. τάφου Δ τοΰ λόφου 
τοΰ 'Επάνω Έγκλιανοΰ μέ 246 ψήφους (ΕΑΜ 7892-7893, 7895, 7898, 7899, 7894, 
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7896, 7897)32, το του θολ. τάφου Καπακλή Βόλου μέ 78+3 ψήφους (ΕΑΜ 5627)33 

και έκ του τάφου 17 δυτικώς του Κολωνακίου Θηβών (Μ. Θηβών)3 4 μέ 120 ψήφους. 
Εις τα νέα παραδείγματα χρυσών δακτυλίων περιλαμβάνονται οί χρυσοί 

δακτύλιοι έκ του προσφάτως άνασκαφέντος θολ. τάφου Άνθειας εις την δυτ. 
κλιτύν του λόφου 'Ελληνικά (10,5 χλμ. ΒΔ της Καλαμάτας) και έκ θαλαμωτοΰ 
τάφου εις Βούντενην Πατρών. 

Ώ ς τελευταΐον παράδειγμα κοσμήματος μυκηναϊκών χρόνων, πού έπεβίωσεν 
έπί μακρόν, παραθέτει ή συγγραφεύς τον τύπον του εις σχήμα βουκρανίου έκ 
χρυσού ένωτίου. Τα παραδείγματα αρχίζουν τον 16ον, 15ον και 14ον αι. π. Χ. και 
συνεχίζονται, μέ ίδιαιτέραν έπίτασιν εις Κύπρον, ώς κατέδειξαν και αί είδικαί 
έπί του υλικού μελέται τών Rob. Laffineur και Hans-Günter Buchholz35. 

Εις το ύλικόν καθόλου και τάς δημοσιεύσεις περί τών έκ χρυσού κοσμημάτων 
της ' Υστέρας ' Εποχής τοΰ Χαλκού εις το Αιγαίον δυνατόν να προστεθούν και τα 
ακόλουθα: τα ευρήματα έκ τών θαλαμωτών τάφων τών ' Απλωμάτων Χώρας 
Νάξου3 6, έκ τών θαλαμωτών, ομοίως, τάφων τής 'ΑχαΓας37, έκ Φυτιών Κουκου
νάρας Πυλίας3 8, έκ Περιστεριδς και Τραγάνας, έκ Καστανά 'Αξιού 3 9, ώς και έκ 
διαφόρων νεκροταφείων τής Κρήτης. Το ύλικόν τού νεκροταφείου τής Περάτης 
'Αττικής παρετέθη και εις νεωτέραν εκδοσιν4 0. 

Το θέμα τών μετά τών χωρών τής 'Εγγύς 'Ανατολής εμπορικών επικοινωνιών 
τών πόλεων τοΰ Αιγαίου και τής εισαγωγής διαφόρων χρυσών κοσμημάτων θίγουν 
εις τάς διατριβάς των ή J. L. Crowley41 και ή Κόννυ Λάμπρου-Φίλιππσον4 2, ένω εις 
τήν ανεπαρκή διατριβήν τής Jana Wiener (Stepankova), ή οποία δέν είχε τήν 
ένδεδειγμένην πρόσβασιν εις το ύλικόν τοΰ Έθνικοΰ 'Αρχαιολογικού Μουσείου 
'Αθηνών, περί τών έξ ύαλομάζης αντικειμένων τής Μυκηναϊκής 'Ελλάδος, 
θίγονται και περιπτώσεις μιμήσεων χρυσών προτύπων4 3. 

' Ιδιαιτέρως, δυνατόν να μνημονευθούν αί εκδόσεις περί τής μυκηναϊκής εις 
Κύπρον χρυσοχοϊκής, πού πληθύνονται κατά τα τελευταία έτη χάρις εις το 
υπάρχον ύλικόν. Μεταξύ αυτών διακρίνεται τό ύλικόν έξ "Εγκωμης4 4 και έκ 
Πύλας-Κοκκινόκρεμου45. 

Ποικίλα θέματα έχει αναπτύξει κατά τα τελευταία έτη και ό δρ. Rob. 
Laffineur, άριστος γνώστης τής εξελικτικής πορείας τής μυκηναϊκής χρυσοχοϊ-
κής και τής συναφούς χρήσεως τών προϊόντων αυτής ώς κτερισμάτων κατά τήν ώς 
άνω περίοδον4 6. Εις τήν πόλιν τών Θηβών έχουν άνευρεθή, μέχρι τούδε, τα υλικά 
επεξεργασίας ημιπολύτιμων λίθων και άλλων κοσμημάτων4 7, ώς και εις τό 
άνάκτορον τών Μαλίων έχει έπισημανθή και ανασκαφή τό έργαστήριον δια τήν 
φιλοτέχνησιν τών σφραγιδολίθων τής εποχής4 8. Τέλος, τήν πλήρη εικόνα τής 
εξελίξεως τής μυκηναϊκής χρυσοχοϊκής κατέστησε σαφή και ή ύπό τοΰ καθηγ. δρ. 
Bernard Haensel και τοΰ Ύ π . Πολιτισμού όργανωθεϊσα θαυμάσια εκθεσις 
Μυκηναϊκής 'Ελλάδος εις Βερολΐνον49. 

Το τέλος τής μυκηναϊκής χρυσοχοϊκής τέχνης, 13ος-12ος αί. π. Χ. (σελ. 48-49). 

Είναι γνωστή ή σπάνις χρυσών κοσμημάτων κατά τήν λήγουσαν φάσιν τής 
μυκηναϊκής εποχής ώς και τό γεγονός τής αντικαταστάσεως των ύπό/διά 
κοσμημάτων έκ φαγεντιανής και ύαλομάζης, ανεξαρτήτως τής συλήσεως τών 
μυκηναϊκής εποχής τάφων κατ' έκείνην τήν περίοδον και κατά τους νεωτέρους 
των χρόνους. Κατ' αυτήν τήν περίοδον άνεπτύχθη ή χρυσοχοϊκή ιδιαιτέρως είς 
Κύπρον και έκεϊ συνεχίζεται ή μνημονευθείσα παράδοσις διαφόρων τύπων 
κοσμημάτων ώς τών ένωτίων εις σχήμα ταυροκεφαλής/βουκρανίου5 0 (είκ. 21). 
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Γενικώς, τα χρυσά εξαιρετικά ενδιαφέροντα κοσμήματα τής Κύπρου, αποτελούν 
τήν τελευταίαν άναλαμπήν τής μυκηναϊκής χρυσοχοϊκής. 

Ίδιαιτέραν σημασίαν έχει και ή διαπίστωσις του Rob. Laffineur, καθ ' ην «ή 
σχέσις τής μυκηναϊκής και τής πρωίμου ελληνικής χρυσοχοϊκής δεν αποτελεί 
απλώς επανάληψιν μεμονωμένων τύπων έπί τή ευκαιρία τής τυχαίας άνακαλύψεως 
και συλήσεως μυκηναϊκής εποχής τάφων, άλλα συνέχισιν μιας ομοιογενούς 
κατηγορίας κοσμημάτων, τών οποίων οί τύποι, το ύλικόν, ή διακόσμησις, το στίλ, 
ή σημασία και ai μέθοδοι κατασκευής είναι ουσιαστικώς έκεϊναι ενός ταφικοΰ 
κτερίσματος-κοσμήματος»5 1. Ένδεικτικον παράδειγμα παρέχουν τα χάλκινα 
δακτυλίδια μέ σπείρες πού συνεκέντρωσεν ή δρ. Imma Kilian52. 

Ή επακολουθούσα διάρθρωσις τού βιβλίου εφαρμόζεται μέ ενότητες πού 
αντιστοιχούν εις τάς περιόδους τής ελληνικής εποχής άπό το 1100 π.Χ. Πρώτη 
περίοδος είναι ή τών σκοτεινών αιώνων (σ. 50-53)53. 

Ή χρήσις ώρισμένων κοσμημάτων είναι καθοριστική τόσον ώς προς τήν 
έπελθοΰσαν ίστορικήν άνανέωσιν έκ τής δωρικής διηθήσεως 5 4 όσον και ώς προς 
τήν «έξάρτησίν» των έκ τού γλωσσικού θησαυρού/λεκτικού πλούτου τού 
ομηρικού έπους. Ούτω, τα άνατολίζοντα ένώτια τής Έλευσϊνος (σελ. 71-72), άλλα 
και τα τής 'Αναβύσσου, μέ τήν κοκκιδωτήν διακόσμησιν πρέπει να άνταποκρί-
νωνται εις τήν ομηρική ν έκφρασιν «"Ερματα τρίγληνα μορόεντα»5 5. Μέ τριμερή 
διαμόρφωσιν εμφανίζονται και τα χρυσά ένώτια έκ τού τάφου τής πλούσιας 
'Αθηναίας (Μουσεΐον 'Αγοράς J 148) μέ κοκκιδωτήν, ομοίως, έργασίαν (σελ. 58, 
ει κ. 24) και το χρυσού ν ένώτιον έκ τού τάφου 5 τής Τούμπας εις Λευκαντί (σελ. 63 
είκ. 28). Γενικώς, ίδιαίτερον διαφέρον παρουσιάζουν τα χρυσά κοσμήματα τής 
άνατολιζούσης περιόδου, πού καλύπτουν τον έλληνικον χώρον. 

' Η σημασία τών χρυσών κτερισμάτων τού νεκροταφείου τής Σίνδου (20 χλμ. 
δυτικώς τής Θεσσαλονίκης) είναι πολλαπλή και συμμετέχουν εις τήν εικόνα πού 
σχηματίζεται, πλέον, μέ ένα εύρύτερον πλαίσιον εις τήν εύρυτέραν μακεδονικήν 
περιοχήν 5 6. Τα θαυμάσια ευρήματα τού αποκλεισθέντος και έξαφανισθέντος δια 
άσφαλτοτάπητος όδοΰ νεκροταφείου ύποδηλοΰν τήν ΰπαρξιν τοπικού εργαστη
ρίου, πράγμα πού επιβεβαιώνεται δια περισσοτέρας περιοχάς κατά τους αρχαϊ
κούς, κλασσικούς και ελληνιστικούς χρόνους εις το σύνολον τής Μακεδονίας. 

"Οπως έσημείωσεν ό καθηγ. Μαν. 'Ανδρόνικος, « Ή έφορος αρχαιοτήτων, 
κ. Αίκ. Δεσποίνη ανέλαβε τή συστηματική ανασκαφή τού νεκροταφείου, πού 
ολοκληρώθηκε το 1982. Συνολικά, ανασκάφηκαν 121 τάφοι, οί μισοί άπό τους 
οποίους ήταν ασύλητοι. Τό περιεχόμενο τους ήταν πλουσιότατο καί εξαιρετικά 
ενδιαφέρον καί επιτρέπει τήν χρονολόγηση τών τάφων στην αρχαϊκή καί πρώιμη 
κλασσική εποχή, μέ τελευταίο δ pio τό τελευταίο τέταρτο τού 5ου αι. π. Χ. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν χρυσά καί ασημένια κοσμήματα. 'Εντυπω
σιακές, τέλος, είναι οί χρυσές μάσκες, ανάλογες μέ αυτές πού είχαν βρεθεί στο 
Τρεμπενίστε»5 7. 

"Ολως αποκαλυπτικά υπήρξαν καί τα ευρήματα έκ τού εκτεταμένου νεκροτα
φείου τού 6ου αιώνος π. Χ. εις τήν Ά γ . Παρασκευήν (25 χλμ. ΝΑ τής Θεσσα
λονίκης), πού έταυτίσθη προς τήν άρχαίαν πόλιν «Άνθεμοΰς» ( 'Ηρόδοτος-
Θουκυδίδης). 

Μεταξύ τών κτερισμάτων τής ανασκαφής τού Κ. Σισμανίδη, τα όποια 
ομοιάζουν προς τα τής Σίνδου, υπάρχουν επιστόμια, χρυσά ένώτια μέ έκτυπον 
διακόσμησιν, χρυσά ελάσματα καί άλλα κοσμήματα5 8. 

"Ακρως σημαντική ύπήρξεν ή προσφάτως άνασκαφεϊσα ύπό τού καθηγ. Μαν. 
'Ανδρόνικου γυναικεία ταφή εις λακκοειδή τάφον τών ύστεροαρχαϊκών χρόνων 
(ένδον ξύλινης σαρκοφάγου). ' Η νεκρά έφερε χρυσοΰν διάδημα, χρυσά ελάσματα, 
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πού έκοσμοΰσαν τάς παρυφάς του ιματίου, χρυσά ένώτια, βραχιόλια, περιδέ-
ραιον με χρυσοϋν πυραμιδοειδές περίαπτον, δύο μεγάλας περίτεχνους πόρπας και 
δύο τοξωτάς πόρπας, χρυσήν διφυή περόνην, αλυσίδα και επιστήθια χρυσά 
ελάσματα59. 

Παρουσίασιν των χρυσών ευρημάτων/προϊόντων τής μακεδόνικης γής/τοπι-
κών εργαστηρίων εις το σύνολον των, ως άπόδειξιν έλληνικότητος με τήν 
θαυμαστήν, γενικώτερον, διαπιστουμένην συνέχισιν των αυτών δεδομένων εις τα 
ενασκούμενα έθιμα ταφής, παρέχουν και αί εκθέσεις Θεσσαλονίκης6 0, Bologna-
Θεσσαλονίκης6 1 και Αυστραλίας6 2, ϊνα περιορισθώμεν εις τας προσφάτους 
διοργανώσεις. 

'Επίσης, επιθυμώ να σημειώσω οτι εις το πρωτόλειόν μου περί του χρυσού 
«δεσμού» εκ τάφου τής Ποτειδαίας6 3 είχα θεωρήσει τήν συνανήκουσαν εις τον 
«δεσμον» ταφήν ως γυναικείαν, άλλα έσημειώθησαν αντιδράσεις λόγω τής 
παρουσίας στλεγγίδος/ων εις τον τάφον μέ τήν μεμονωμένην ταύτην ταφήν. 
"Ηδη, ό συνάδελφος κ. Ί ω . Παπαποστόλου αντιμετώπισε «τις στλεγγίδες ώς 
όργανα γυναικείου καλλωπισμού»64. 

Τα αναρίθμητα ευρήματα τής ελληνικής γής δημιουργούν, κατά τα τελευταία 
ετη, θαυμαστό το νέον σύνολον πού αναθεωρεί και εμπλουτίζει τάς γνώσεις μας 
περί τής εκτάσεως τών εθίμων ταφής εις τήν έλληνικήν και έλληνομακεδονικήν 
περιοχήν κατά τρόπον ομοιογενή και ταυτόσημον. Τα κεκαμμένα σιδηρά ξίφη 
ϋπερθεν τοΰ τάφου τοΰ «Φιλίππου Β'» αποτελούν τήν άρίστην έπιβεβαίωσιν περί 
συνεχίσεως αυτής τής αδιάσπαστου άπό τών Μεσοελλαδικών χρόνων συνεχείας 
περί τής ταυτότητος τών κατοίκων τής ελλαδικής χερσοννήσου άνα τους 
αιώνας6 5. 

'Αντίστοιχος είκών εμφανίζεται και εις τήν Νότιον Ίταλίαν και εις Κύπρον 
και εις τα παράλια τής Δυτ. Μικρας 'Ασίας, δια τήν οποίαν τελευταίαν περιοχήν 
αρκούν αί πρόσφατοι διαπιστώσεις τοΰ καθηγ. δρ. Ekrem Akurgal66. 

Εις τήν Κύπρον, αί πολλαπλαϊ δημοσιεύσεις περί τών ανασκαφών άνα τήν 
έλευθέραν ζώνη ν, αποτελούν άδιάψευστον τεκμήριον περί τής συντελούμενης 
εργασίας ύπό τής Κυπριακής 'Υπηρεσίας 'Αρχαιοτήτων και τών ξένων αρχαιο
λογικών αποστολών. Εις το έτερον σύνολον ανήκει και ό πλούσιος εις ύλικόν και 
διαπραγμάτευσιν τόμος περί τών κοσμημάτων τοΰ Άμαθοΰντος, έργον τοΰ Rob. 
Laffineur67. 

Γενικώς, ή βιβλιογραφία περί τής χρυσοχοϊκής και τών κοσμημάτων τοΰ 
άρχαιοελληνικοΰ κόσμου έχει σημειώσει ίδιαιτέραν εξαρσιν χάρις και εις τάς 
όργανουμένας εκθέσεις και εις τα πρόσφατα ευρήματα6 8. Συγχρόνως, προωθούνται 
και ποικίλαι διατριβαί και άλλαι πανεπιστημιακά! συνθέσεις, πού αποσκοπούν εις 
εύρυτέρας μονογραφίας6 9. 

Τα κλασσικών χρόνων κοσμήματα (σελ. 136 κέξ.) παρουσιάζουν εις 
ποσοστόν ηύξημένον τήν κοκκίδωσιν ώς έπίδοσιν τής χρυσοχοϊκής τών χρόνων 
εκείνων, ένω ίδιαιτέραν θέσιν καταλαμβάνουν και τα ποικίλα περιδέραια μέ 
ομοιόμορφα εξαρτήματα εις ικανό ν ποσοστόν σχηματοποιήσεως. ' Ο πλοΰτος τών 
μοτίβων αποσκοπεί εις τήν έπίδειξιν πλούτου, ώς και κατά τάς προηγούμενος 
περιόδους (είκ. 88-93). Το γνωστόν έκ Νυμφαίου (νΰν έν 'Οξφόρδη) περιδέραιον 
μετά εξαρτημάτων εις σχήμα και μορφήν βαλάνων δρυός ανήκει εις τήν κατη-
γορίαν τοΰ άνευ ιδιαιτέρου νοήματος χρησιμοποιουμένου διακοσμητικού πλού
του. 

Κατά τήν περίοδον τοΰ πλουσίου ρυθμοΰ (400-330 π.Χ.) συνεχίζεται αυτή ή 
τάσις και τοΰ χοροΰ μετέχουν και αί λοιπαί ελληνίδες πόλεις τοΰ Ευξείνου 
Πόντου (σ. 161 κέξ.). "Ηδη, ή παράδοσις πού είχε δημιουργηθή εις τήν Μακε-
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δονίαν κατά την προηγουμένην άρχαϊκήν έποχήν, έπέπρωτο, με την σύγχρονον 
έκμετάλλευσιν των ορυχείων τοϋ Παγγαίου, να σημείωση το άπόγειόν της κατά 
τον έπικείμενον έλληνιστικόν κόσμον (σελ. 200 κέξ.). 

Ai άνασκαφαί τής τελευταίας περιόδου συμπορεύονται μέ την ερευναν εις τήν 
άντιμετώπισιν των ποικίλων προβλημάτων πού δημιουργούνται εκ του αυξανο
μένου αριθμού των χρυσών νεκρικών στεφάνων, ιδία τών τελευταίων κλασσικών 
χρόνων και τών έπακολουθούντων ελληνιστικών. 'Αρκεί ή μνεία του ζεύγους τών 
νεκρικών έκ χρυσού στεφάνων πού άνευρέθησαν εις τον τάφον του «βασιλέως 
Φιλίππου Β ' » είς Βεργίναν7 0. Το μετά καρπών και φύλλων δρυός άνηκεν εις τήν 
καΰσιν τοΰ νεκρού του βασιλέως και τό μετά ανθέων και φύλλων μυρτιάς είς τήν 
συνοδόν του τοΰ προθαλάμου. "Εστωσαν όμως και ως οδηγοί τα παραδείγματα 
ταύτα προς διευκρίνησιν τοΰ φύλλου έκατέρου τών νεκρών. 

Χρυσοστέφανοι και εύστέφανοι εμφανίζονται οι νεκροί τών ελληνιστικών 
και ρωμαϊκών χρόνων, ως και οί θεοί των τοΰ "Επους, οντες στεφανηφόροι (και 
στέφανος ως τον βίον διηγωνισμένοις), άλλα ως και οί άθληταί της κλασσικής 
αρχαιότητος φέροντες ούτοι έπί στεφάνω χρυσέας έλαίας - δάφναι τε χρυσέαι 
κόμας άναδήσαντες. 

Τό άκρως ενδιαφέρον ύλικόν πού μνημονεύω/επαναλαμβάνω, έχει συλλέξει, 
φιλόπονος πάντοτε, ό "Εφορος 'Αρχαιοτήτων Κωστής Δαβάρας, άναδεικνύων έν 
ταυτω τό χρύσειον ευρημά του (και κροτάφοις φορέσας χρυσοΰν στέφανον μετά 
δόξης)7 1. Τό νεκροταφεϊον τοΰ Ιου μ. Χ. αι. είς τήν θέσιν Ποταμός παρά τον 
"Αγιον Νικόλαον, τοΰ Νομού Λασηθίου, ένετοπίσθη τω 1978. Ό όγδοος τάφος 
περιελάμβανε άνδρικήν ταφήν μετά νεκρικού στεφάνου, προφανώς έκ φύλλων 
έλαίας. (Κωστής Δαβάρας, Ρωμαϊκό Νεκροταφείο 'Αγίου Νικολάου, ΑΕ 1985, 
130-216, ιδία 171, 177-189, 214-215, πίν. 47δ, 49 Costis Davaras, Das Grab eines 
kretischen Wettkampfsiegers? Vorläufiger Ausgrabungsbericht, Stadion V, 2, 193-
219, ιδία 201-211, πίν. 11). 

Ή σημασία τών χρυσών νεκρικών στεφάνων εμφανίζεται ανάγλυφος, 
ακριβώς, χάρις είς τάς μνημονευομένας περιπτώσεις (στέφανος χρυσούς έλαίας, 
στέφανος χρυσούς δάφνης, στεφάνιον χρυσοΰν μύρρινον) και χάρις είς τήν 
άξιολόγησιν τών ερμηνειών τών αρχαίων συγγραφέων περί τών χρησιμοποιου
μένων συμβόλων7 2. Οί μέχρι τούδε, όμως, έρμηνευταί έχώρησαν μέχρις ενός 
σημείου μόνον, χωρίς να έγγίξουν και να αποκαλύψουν τον λόγον τής τοιαύτης 
χρήσεως τών νεκρικών στεφάνων και, ιδία, τών κατακόσμων μέ καρπούς δρυός ή 
μέ άνθη μυρτιάς. Μόνον ή αρχαιολόγος κ. Μπεττίνα Τσιγαρίδα διέκρινε τήν 
προτίμησιν τών στεφάνων μετ' ανθέων μυρτιάς και καρπών δρυός έναντι τών 
λιτών τήν έμφάνισιν στεφάνων (έκ χρυσού, πάντοτε) μετά κλάδων και καρπών, 
ενίοτε, έλαίας, διότι τα δυό πρώτα έθεωροΰντο περισσότερον εντυπωσιακά73. 
'Επίσης, αντελήφθη τήν προτίμησιν τών στεφάνων μέ φύλλα και άνθη μυρτιάς 
δια τάς γυναικείας ταφάς και τών στεφάνων μέ φύλλα και καρπούς δρυός δια τάς 
ανδρικός, χωρίς να επεξήγηση τους λόγους τής τοιαύτης επιλογής. 

Σχετικώς προσφάτως, συνέδεσεν ό Michael Blech, Studien zum Kranz bei den 
Griechen, Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, Band XXXVIII, 1982, 
τήν μυρτιάν προς τους στεφάνους πού έχρησιμοποιοΰντο κατά τήν λατρείαν τής 
'Αφροδίτης (σ. 250-252) και τής Δήμητρος και Κόρης (σ. 252-253) και πλέον ου. 

' Η τοιαύτη επιλογή είναι απλή και θα άναλυθή ύπό τοΰ υπογραφόμενου κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ συνεδρίου τής Θεσσαλονίκης (1989). Ή μόνη περίπτωσις 
στεφάνων πού εμφανίζονται άπό κοινού εις μίαν ταφήν και «ανατρέπουν τον 
κανόνα» είναι ή ευρεθείσα είς άσύλητον θηκοειδή τάφον τοΰ έτους 375 π. Χ. 
(περίπου) είς Μακρύγιαλον Πύδνης7 4. 
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'Αντίστοιχος δυσκολία εγείρεται και έκ της ταυτίσεως προς ίέρειαν της 
ταφής εις τάφον του Τάραντος μετά σκήπτρου άπολήγοντος άνω εις φύλλα δρυός 
πέριξ κεντρικού πυρήνος7 5. Το μεγαλειώδες την σύνθεσιν σύνολον πού αποτελεί ό 
λεγόμενος στέφανος έξ Armento, νυν εις Antikensammlungen του Μονάχου 7 6 

δικαιολογεί την ύπο ανδρός άνάθεσιν —κατά την συνοδεύουσαν έπιγραφήν— 
χάρις εις τα περιλαμβανόμενα φύλλα και τους υπάρχοντας καρπούς δρυός. 

Ή άνεύρεσις και άλλων νεκρικών στεφάνων, τόσον εις Λητήν Θεσσαλο
νίκης7 7, όσον και εις 'Αθήνας 7 8, όμου μετά τών λοιπών πολυαρίθμων αντιστοίχων 
παραδειγμάτων έκ τών τάφων του Δερβενίου79, έκ τών τάφων τής Νέας 
Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης8 0 και εις Μουσεία τών 'Αθηνών8 1 και τοϋ εξωτερι
κού8 2, δημιουργούν εν έλκυστικον σύνολον, εις την έρμηνείαν του οποίου θα 
συντελέσουν άποφασιστικώ τφ τρόπω ai έπιγραφαί της Δωδώνης μέ στεφάνους έκ 
φύλλων/κλάδων δρυός συνοδευόμενους έξ ονομάτων ανδρών και ai έπιγραφαί τής 
Δήλου και αί λοιπαί άναγραφαί τών θησαυρών/θησαυροφυλακείων τών ελλη
νικών ιερών (Άκρόπολις-Βραυρώνειον και Παρθενών)8 4. 

Το «χρυσό στεφάνι ελιάς» έκ τοΰ τάφου Β Δερβενίου (Μουσεΐον Θεσσαλο
νίκης Β 138)85 πάν άλλο ή ανήκει σε «ελιά», έν αντιθέσει προς το άλλο του 
Μουσείου Καβάλας (Μ 181) έκ τοΰ τάφου Δ της Άμφιπόλεως 8 5 . Το σχήμα τών 
φύλλων, πέρα τών ανθέων και τών καρπών τού στεφάνου του Δερβενίου, είναι 
καθοριστικός παράγων δια την άτυχη ταύτισιν. Το λιτό στεφάνι μέ φύλλα 
βελανιδιάς έκ «μακεδόνικου» τάφου τών Φιλίππων8 7 είναι έργον τέχνης έξ 
εκείνων τα όποια δεν εποίησαν αδαείς, ένω άλλο έξ Άμφιπόλεως, μέ πλήθος 
φύλλων έχει διάφορον σκοπον επιδείξεως πλούτου και μόνον8 8. 

Μία ουχί συνήθη περιπέτειαν έχουν ύποστή και oi άποσπασματικώς ύπο-
λειφθέντες χρυσοί στέφανοι μετά φύλλων δρυός έκ τών τάφων Πέλιννας Τρικά
λων εις το Μουσεΐον Βόλου, πού παρουσιάζονται συνηνωμένοι εις ένα8 9. 

Το τελευταΐον, και νεώτερον, παράδειγμα χρήσεως φύλλων και καρπών δρυός 
έχει χρησιμοποιηθή προς ύποδήλωσιν έπί τοΰ κράνους τοΰ φέροντος αυτό Πετρό-
μπεη Μαυρομιχάλη, άποκείμενον, πάλαι ποτέ, εις το Μπενάκειον Μουσεΐον 
Καλαμών: έπί τοΰ μετωπιαίου γείσου τοΰ κράνους αποδίδονται κλάδοι δρυός μέ 
πέντε βαλάνους και 22 μικρότατα βελανιδάκια. Κλάδοι δρυός αποδίδονται καί εις 
αμφότερους τους κροταφικούς χώρους τοΰ κράνους. 

( Ώ ς διάσημα τοΰ σώματος τοΰ πεζικού τοΰ τουρκικού στρατοΰ χρησιμοποι
είται φύλλον δρυός μέ καρπούς). 

Έ π ί όλου τούτου τοΰ πλέγματος τών χρυσών νεκρικών στεφάνων ή συγ
γραφεύς περιωρίσθη εις μνείαν (σελ. 160) τοΰ χρυσού στεφάνου μυρτιάς έξ άττι-
κοΰ τάφου τών μέσων τοΰ 5ου αιώνος π.Χ. (άνευ ύποδηλώσεως Μουσείου και εις 
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Πρόκειται περί ευρετηρίου, εκδοθέντος υπό μιας πλειάδος φιλολόγων, υπό 
τήν Δ/σιν του γνωστού έλληνιστοϋ Α. Garzya, κατέχον τήν Ι ΐην θέσιν εις τήν 
άξιόλογον σειράν Hellenica et Byzantina Neapolitana. Ή λεξικογράφησις άφορα 
εις τους 34 λόγους Θεμίστιου τοϋ Παφλαγόνος (317-388), οί όποιοι περιέχονται 
εις τήν τελευταίαν τρίτομον κριτικήν εκδοσιν τών G. Downey και Α. F. Norman 
τής Teubnerianae βιβλιοθήκης, Ι, 1965, II 1970, III 1974. 

Κατά τήν καταγραφήν τών λημμάτων παρακολουθούνται οί διάφοροι τύποι 
εις δλας τάς πτώσεις και τα πρόσωπα εις τάς οποίας απαντάται το όνομα ή το ρήμα 
εις τους λόγους τοΰ Θεμίστιου, γεγονός το όποιον ά φ ' εαυτού μαρτυρεί τήν 
εύκολίαν τήν οποίαν παρέχει εις τους φιλολόγους το ώς άνω εύρετήριον. Ή 


