
ΝΕΟΙ ΚΙΒΩΤΙΟΣΧΗΜΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΥΕΙΙΙΒ-Γ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κατά την διετίαν 1966 - 1968, εις τούς ήδη γνωστούς κιβωτιόσχημους τάφους τής 
πεδιάδος τού Καλμπακίου Τωαννίνων1 προσετέθησαν μερικοί νέοι τής αυτής περιόδου. 
Ή σύντομος παρουσίασις τούτων άποσκοπεΐ είς την άνακοίνωσιν των έξ αυτών νέων 
στοιχείων, τά όποια συμπληρώνουν την διά τής διεξοδικής δημοσιεύσεως των τάφων 
τού 1953 υπό τού Καθηγητού κ. Σ. Δάκαρη σχηματισθεΐσαν εικόνα μιας λίαν ένδιαφε- 
ρούσης εποχής τής προϊστορίας τής αρχαίας Ηπείρου.

Οί νέοι τάψοι προέρχονται από τήν αύτήν γεωγραφικήν περιοχήν τού Νομού 
Τωαννίνων. Οί τέσσαρες έξ αυτών εκ τού υψιπέδου τών Πεδινών (Σουδενών) Ζαγο- 
ρίου, εκ τής θέσεως «Κονίσματα» τής Κοινότητος Έλαφοτόπου (Τσερβαρίου). Τά Πε
δινά έχουν ύψόμετρον 850 μ. και απέχουν δύο περίπου ώρας πεζή από τής νοτιοδυτι- 
κώς κειμένης πεδιάδος τού Καλμπακίου. Ό πέμπτος εύρέθη είς τήν περιοχήν τής Κοι- 
νότητος Μαζαρακίου Ζίτσης. Τό Μαζαράκι κεΐται έπϊ τής δεξιάς όχθης τού ποταμού 
Θυάμιδος (Καλαμά), κατά τήν έξοδον αυτού από τήν αύτήν πεδιάδα Καλμπακίου, 
όπου εύρέθησαν τό 1953 οί πρώτοι τέσσαρες τάφοι. Είς ευθείαν γραμμήν αί δύο άπώ- 
τεραι περιοχαί, τό Μαζαράκι καί ό Έλαφότοπος, δεν απέχουν πλέον τών 12 χιλιομέ
τρων, υπάρχει όμως υψομετρική διαφορά. 450 μ. 'Οπωσδήποτε πρόκειται διά μίαν γεω
γραφικήν ενότητα, οί δέ κάτοικοι τού Έλαφοτόπου έχουν αγρούς τόσον είς τά Πεδινά, 
όσον καί είς τήν πεδιάδα τού Καλμπακίου.

ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΟΥ ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 2

Τον Μάϊον τού 1966, κατόπιν πληροφοριών παρασχεθεισών υπό τού κλητήρος 
τής Κοινότητος Έλαφοτόπου κ. Δημ. Τζόκα, ήρευνήθη ό πρώτος τάφος 1 τής θέσεως 
«Κονίσματα»' κατά τον Νοέμβριον τού αυτού έτους έγένετο ολιγοήμερος δοκιμαστική 
άνασκαφή με αποτέλεσμα νά έρευνηθοΰν έτεροι τρεις. Ούδείς έκ τών τεσσάρων τάφων 
εύρέθη άδιατάρακτος: ό μέν ύπ’ άρ. 1 είχεν άνασκαφή χωρίς νά συληθή, ενώ οί λοιποί 
εΐχον συληθή. Καί οί τέσσαρες εύρέθησαν είς τούς πρόποδας τού λόφου «Κονίσματα», 
κατά τήν ανατολικήν παρυφήν τού οροπεδίου τών Πεδινών, έντός γειτονικών αγρών. 
Με γενικήν κατεύθυνσιν από ’Ανατολών προς Δυσμάς ήσαν κανονικοί κιβωτιόσχημοι 
τάφοι κατεσκευασμένοι διά τεσσάρων όρθιων πλευρικών πλακών, αί όποΐαι έβαινον επί 
τών 2-3 πλακών τού δαπέδου. Αί καλυπτήριοι κατά τό πλεΐστον δεν εύρέθησαν είς 
τήν θέσιν των.

1 Σ· ΔΑΚΑΡΗΣ, Προϊστορικοί τάφοι παρά τό Καλμ- 2 Συνοπτική έκΟεσις έδημοσιεύβη έν ΑΔ 22, 1967,
πάκι Ίωαννίνων, έν ΑΕ 1956, σ. 114-153. Β' 2, σ. 345-6, πίν. 249.
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Ο τάφος 1 έκειτο είς τον αγρόν Θωμά Παπανικολάου. Αί καλυπτήριοι πλά
κες ελειπον. Διαστάσεις: μήκος 1.90μ., πλάτος 0.42 μ., βάθος 0.55 μ. (πίν. 23α). Λόγφ 
τής πιέσεως των εξωτερικών χωμάτων, αί πλευρικά! πλάκες είχον θραυσθή κα! κλίνει 
προς τό εσωτερικόν τοϋ τάφου. Τό περιεχόμενόν του εϊχεν από πολλών έτών σκαφή, 
χωρ'ις δμως να άφαιρεθοϋν τά κτερίσματα. Είς την αρχικήν των θέσιν εύρέθησαν μόνον 
οί πέντε πήλινοι κΰαθοι τοΰ τάφου' έκ τούτων, ό μεν εις ήτο τοποθετημένος είς την 
ΝΑ. γωνίαν, ενώ είς την ΒΑ. έτεροι τρεις είχον άποτεθή είς στήλην, ό εις επί τοϋ 
άλλου καί πλησίον αυτών ό τέταρτος, προφανώς μετακινημένος έκ τής αρχικής του 
θέσεως (πίν. 23β). Τά ύπόλοιπα κτερίσματα ώς καί τά οστά εύρέθησαν τελείως διατετα- 
ραγμένα, πλήν τής περιοχής τών μηριαίων, δπου ό αριθμός αυτών μαρτυρεί την ταφήν 
πλειόνων τοΰ ενός νεκρών. Τούτο ένισχΰεται έκ τής εύρέσεως τεμαχίων κρανίων κατά 
τά δύο άκρα τοϋ τάφου. Καί είς τό Καλμπάκι παρετηρήθη τό άνάλογον φαινόμενον 
τής ταφής δύο νεκρών είς αντιθετικήν θέσιν μεταξύ των έντός τοϋ αύτοϋ τάφου *.

Ή έρευνα τών άναμεμοχλευμένων χωμάτων, πλήν τών ανωτέρω πήλινων κυάθων, 
απέδωσε τά εξής κτερίσματα: χαλκήν δρεπανοειδή μάχαιραν (πίν- 24γ), χαλκοϋν ψέλιον 
άπολήγον είς σπειροειδεΐς δίσκους, έτερον πολύ μικρότερον, οκτώ μικρούς σπειροειδεΐς 
χαλκούς δίσκους, οκτώ δακτυλίους έκ χαλκού ταινιοειδούς έλάσματος (πίν. 24α), πεντή- 
κοντα μικροσκοπικάς χαλκάς άτρακτοσχήμους ψήφους περιδέραιου, τριάκοντα καί μίαν 
δισκοειδεΐς έκ χαλκηδονίου, επτά ήλεκτρίνας, εν λεπτόν χρυσοϋν έλασμα καί έν πήλινον 
άμφικωνικόν σφονδύλων (πίν. 24β). Τά κτερίσματα ταϋτα μαρτυρούν περί ταφής ατόμων 
διαφόρου ήλικίας (παιδικόν ψέλιον ανήκει ίσως είς τον νεκρόν τής μικράς κάτω γνάθου 
τοϋ πίν. 23β) καί ίσως διαφόρου φύλου, αν καί ή δρεπανοειδής μάχαιρα δυνατόν νά 
είναι κτέρισμα καί γυναικός1 2.

Οί τάφοι 2-4 εύρέθησαν έντός δύο γειτονικών αγρών τοΰ Παν. Τζιόβα, περί τά 
100 μ. νοτιώτερον τοϋ τάφου 1, είς τήν έπιφάνειαν σχεδόν τού έδάφους (είκ. 1).

Ό τάφος 2, διαστάσεων 1.67 X 0.45 X 0.40 μ., εύρέθη άδιατάρακτος κατά τάς 
δύο στενάς πλευράς. Είς τήν ανατολικήν, πλησίον οστών κρανίου, είχον τοποθετηθή 
έπί μικρών πλακών δύο μόνωτοι κύαθοι' είς τήν δυτικήν, πλησίον κρανίου παιδός, 
μικρά πηλίνη πρόχους (πίν. 25γ, α, β, δ). Καί έδώ φαίνεται νά είχον ταφή άντιθετικώς 
δύο νεκροί.

Ό τάφος 3, διαστάσεων 1.95 X 0.47 X 0.50 μ., έκειτο παραλλήλως προς τον 
προηγούμενον καί είς άπόστασιν 1.20 μ. άπό έκείνου. Τό προς Άνατολάς τμήμά του 
διέσωζε τρία τεμάχια καλυπτήριου πλακός. Καί αυτός ό τάφος είχε παλαιόθεν συληθή, 
άπέμειναν όμως είς μέν τήν ΝΔ. γωνίαν μελανότεφρος κύαθος πλησίον οστών κνήμης 
(πίν. 25γ, γ), είς δέ τήν άλλην έπίχωσιν δύο χαλκοί δακτύλιοι, εις άνοικτός άπολήγων εις 
σπείρας καί έτερος μέ οριζοντίους αύλακώσεις (πίν. 24α, ιβ’, ιγ').

1 2. ΔΑΚΑΡΗΣ, ε. ά. σ. 116. πλήν τοΰ πλουσίου χαλκού κόσμου, έφερε καί σιδη-
2 Ό τάφος 113 τοΰ προσφάτως άνασκαφέντος ράν καμπύλην μάχαιραν είς τήν όσφύν. Βλ. σχετι- 

νεκροταφείου Βίτσας Ζαγορίου περιείχε τόν σκε- κήν εκθεσιν έν ΑΔ 23, 1968, Β' 2, σ. 289 - 90, 
λετόν νέκρας πρωτογεωμετρικών χρόνων, ή όποια, σχεδ. 1.
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Ό τάφος 4, περί τά 50 μ. ΝΑ. τοΰ προηγουμένου, ούδέν άπέδωσεν. Ήτο 
λίαν επιμελούς κατασκευής καί την μίαν μακράν πλευράν άπετέλει πλάξ μήκους 2 μέτρων.

Ίο ενδιαφέρον τών τάφων τοΰ Έλαφοτόπου συνίσταται εις τό δτι περιέσωσαν 
πήλινα αγγεία μετά χαλκών αντικειμένων αναλογών τών εύρεθέντων εις τούς τάφους

Είκ. 1. Οί τάφοι 2-3 τής θέσεως «Κονίσματα» Έλαφοτόπου.

Καλμπακίου, άπό τούς οποίους ούδέν άγγεΐον γνωρίζομεν, καί τοιουτοτρόπως αποβαίνει 
δυνατή ή χρονολόγησις τής εντόπιας κεραμεικής. "Ηδη προχωροΰμεν εις αναλυτικήν 
έξέτασιν τών κτερισμάτων.

Α' Πήλινα.

1. Ή μ ι σφαιρικός κ ΰ α θ ο ς τάφου Ιμέ ύπερυψωμένην ταινιωτήν λαβήν (πίν. 25β, α). 
'Ύψ· 0.065-0.103 μ. Διάμ. στομίου 0.097 μ. Διάμ. κοιλίας 0.11 μ. ’Ολίγον συμπεπληρωμένος εις 
τμήμα τοΰ χείλους. Πηλός μελανότεφρος, πορώδης, περιέχων μικρότατα τρίμματα λίθων καί ολίγον 
μαρμαρυγίαν. Επιφάνεια μηχανικώς λελεασμένη διά ξυλίνου εργαλείου. Χειροποίητον.

Στερείται βάσεως καί πλησιάζει περισσότερον τον τύπον τής άρυταίνης. Ή λοξώς τοποθετη
μένη ταινιωτή λαβή σχηματίζει άνω όξεΐαν γωνίαν. Τό χείλος έχει μορφήν επιπέδου στεφάνης με 
ελαφράν κλίσιν προς τά έσω. Εις τό ύψος τής κάτω προσφύσεως τής λαβής τό άνω καί τό κάτω 
τμήμα τής κοιλίας τοΰ αγγείου συναντώνται κατ’ άμβλεΐαν γωνίαν.
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2. Ήμισφαιρικός κύαθος τάφου 1 (πίν. 25β, β). "Υψ. 0.065 - 0.085 μ. Διάμ. 
στομίου 0.09 μ. Διάμ. κοιλίας 0.10 μ. Πηλός καστανός μέ επιφάνειαν μελανήν κατά τόπους έκ 
τής δπτήσεως' περιέχει ευμεγέθη τεμάχια λίθων καί εις μερικά σημεία έχει άπολεπισθή. Ή επιφά
νεια, όπου διατηρείται, είναι λεία, άλλ’ υστερεί είς τεχνικήν τοϋ προηγουμένου. Χειροποίητον.

Τό σχήμα ώς τό τοΰ ύπ’ άρ. 1, άλλ’ ή ταινιόσχημος λαβή δεν απολήγει άνω είς οξύ, τό χεί
λος κλίνει έντονώτερον προς τά έσω, επί δε τής αμβλείας ακμής κατά τό ύψος τής κάτω προσφυ- 
σεως τής λαβής καί είς τό μέσον τής πρόσθιας ό'ψεως τοΰ κυάθου σχηματίζεται σειρά τεσσάρων 
έφαπτομένων πλαστικών ορθογωνίων αποφύσεων.

3. Έτερος παρόμοιος, τάφου 1 (πίν. 25β, y). "Υψ. 0.065 - 85 μ. Διάμ. στο
μίου 0.095 μ., κοιλίας 0.098 μ. Χειροποίητος, συγκεκολλημένος καί συμπεπληρωμένος. Πηλός κα- 
στανότεφρος περιέχων τρίμματα λίθων. Επιφάνεια λίαν απολεπισμένη λόγψ κακής όπτήσεως' σώζει 
ίχνη μηχανικής λειάνσεως.

Τό σχήμα ως τό τοϋ ύπ’ άρ. 2. Ή στεφάνη των χειλέων έχει μικροτέραν κλίσιν καί αί επί 
τής άκμής άποφυσεις τής πρόσθιας ό'ψεως είναι μόνον δυο. Στερείται εύσταθείας. Τό κέντρον 
βάρους είς τήν λαβήν.

4. Έτερος κύαθος, τάφου 1 (πίν. 25β, δ). "Υψ. 0.055 - 0.078 μ. Διάμ. στομίου 
καί κοιλίας 0.08 μ. Πηλός καστανός περιέχων τρίμματα κίτρινου πηλοΰ καί λιθαρίων. Ή επιφάνεια 
είναι μελανή κατά τόπους λόγφ τής άνομοιομεροΰς όπτήσεως και έχει ολίγον άπολεπισθή. Φανερά 
καί εδώ τά ίχνη τής μηχανικής λειάνσεως καθ’ οριζόντιον φοράν, όπως άλλωστε καί είς τάς άλλας 
περιπτώσεις. Χειροποίητον.

Βαθύτερος τών προηγουμένων, μέ περισσότερον ορθόν τό άνω μέρος τής κοιλίας, φέρει ορι
ζόντιον χείλος καί τρεις μαστοειδείς άποφυσεις επί τής άμβλείας άκμής τής κοιλίας.

5. Τό ήμισυ κυάθου έκ τοΰ τάφου 1 (πίν. 25β, ε). "Υψ. 0.075 μ. Διάμ. 0.108 μ. 
Σώζει τάς προσφύσεις τής λαβής καί τήν μίαν πλευρικήν έκ τών τριών μαστοειδών άποφύσεων. 
Πηλός καστανέρυθρος περιέχων τρίμματα έρυθρών καί καστανών κεράμων, ως καί λίθους. Επιφά
νεια όμοιομόρφως μελανή, λεία, άλλά θαμπή. Χειροποίητον μέ φανεράς άσυμμετρίας.

6. Μόνωτος κύαθος έκ τοΰ τάφου 2 (πίν. 25γ, α). "Υψ. 0.064 - 0.072 μ. 
Διάμ. χειλέων καί κοιλίας 0.092 μ. Συγκεκολλημένος καί συμπεπληρωμένος κατά τμήμα τής λαβής 
καί τοΰ χείλους. Πηλός τεφρός, περιέχων πυκνά μόρια άνοικτοτέρου χρώματος. Χειροποίητον.

’Ακολουθεί τό γενικόν σχήμα τών κυάθων τοΰ τάφου 1. ’Έχει μεγαλυτέραν ευστάθειαν έκεί- 
νων, καίτοι, δπως όλοι, στερείται οίασδήποτε βάσεως. Τά τοιχώματα τοΰ άνω μέρους είναι ευθύ
τερα, ώστε ό όλος κύαθος νά είναι βαθύτερος. Τό χείλος είναι μικρόν καί λοξόν, ή δε ταινιωτή 
λαβή, εύρεΐα καί ορθογωνίου τομής, ολίγον ύπερυψοΰται τοΰ χείλους. Στερείται πλαστικών άπο
φύσεων.

7. Έτερος μόνωτος κύαθος έκ τοΰ τάφου2 (πίν. 25γ,0)."Υψ. 0.05-0.08 μ. 
Διάμ. χειλέων 0.07 μ., κοιλίας 0.078 μ. Συγκεκολλημένος καί ολίγον συμπεπληρωμένος κατά τήν 
λαβήν. Πηλός καστανός μέ μελανήν κηλΐδα έμπρός έκ τής όπτήσεως' περιέχει λίθους. Χειροποίη
τος καί μηχανικώς λελεασμένος.

Κυριαρχείται άπό τήν εύρυτάτην ταινιωτήν ύπερυψωμένην λαβήν. Τό χείλος είναι μικρόν, 
οριζόντιον, έν εΐδει στεφάνης. Τό περίγραμμα τοΰ άγγείου σχηματίζει είς τό μέσον ύψος άπεστρογ- 
γυλωμένην γωνίαν. Έπί τής πρόσθιας δψεως έπιμήκης οριζόντιος άπόφυσις.

8. Πρόχους έκ τοΰ τάφου 2 (πίν. 25γ, <5). "Υψ. περίπου 0.107 μ. Διάμ. κοι
λίας 0.087 μ. Ελλείπει τό κάτω μέρος τής κοιλίας, τό όποιον έχει συμπληρωθή. Πηλός άνοι- 
κτός καστανός.

Τό στόμιον είναι στρογγύλον μέ μικρόν, λοξόν, κατά τό πλεΐστον άποκεκρουμένον, χείλος. 
Άπό τοΰ μέσου τοΰ λαιμοΰ έκφύεται ταινιωτή δρθογωνίου τομής λαβή καταλήγουσα είς τό άνω
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μέρος τής κοιλίας. Το σχήμα τής μετά στρογγυλού στομίου πρόχου απαντά εις Μακεδονίαν από 
τής πρωίμου εποχής τοϋ χαλκού1 2.

9. Κ ύ α θ ο ς έκ τοΰ τάφου 3 (πίν. 25γ, γ). Ύψ. 0.06 μ. Διάμ. χειλέων 0.09 μ. 
Διάμ. βάσεως 0.045 μ. Ελλιπής την λαβήν. Πηλός μελανότεφρος, σχετικώς καθαρός με ίχνη λεπτού 
μελανού επιχρίσματος έπι τής εξωτερικής επιφάνειας, ή οποία, ώς και τό εσωτερικόν τοΰ αγγείου, 
φέρει ενδείξεις λειάνσεως καθ’ οριζόντιον φοράν διά ξυλίνου πιθανώς εργαλείου.

Περί τον ήμισφαιρικόν πυθμένα πλαστικός δακτύλιος περιβάλλει τό ομφαλοειδές κέντρον, τό 
οποίον δμως εξέχει, μέ αποτέλεσμα νά μην έπιτευχθή ή έπιδιωχθεΐσα ευστάθεια τοΰ αγγείου. Τό 
χείλος σχηματίζει οριζόντιον στεφάνην, εις την οποίαν σώζονται αι άποκεκρουμέναι προσφύσεις 
λεπτής οριζοντίου λαβής, μέ στρογγύλην οπήν μεταξύ των δύο σκελών. Εις έκ διαμέτρου αντίθετον 
θέσιν, εις τό άκρον τής στεφάνης, δύο έ'τερα ίχνη μαρτυρούν τήν εκεί ύπαρξιν μάλλον πλαστικών 
αποφύσεων παρά δευτέρας λαβής, διότι απέχουν περισσότερον τών αντιστοίχων μεταξύ των, δέν 
υπάρχει δέ στρογγύλη διαμόρφωσις τοΰ παρεμβαλλομένου τμήματος1,τής περιφερείας τής στεφάνης.

10. Πηλίνη άμφικωνική ψήφος εκ τοΰ τάφου 1. "Υψ. 0.018 μ. Διάμ. 0.022 μ. 
Πηλός μελανός. Ή έ'νωσις τών δύο κώνων άπεστρογγυλωμένη (πίν. 24β, α).

Έκ τών εννέα αγγείων τών τάφων τοϋ Έλαφοτόπου, τα οκτώ ανήκουν είς τον 
αυτόν τύπον τοϋ ήμισφαιρικοϋ κυάθου μέ ύπερυψωμένην τήν μοναδικήν λαβήν. Οϋτος 
είναι σύνηθες καί, ευρέως διαδεδομένου τοπικώς καί χρονικώς σχήμα αγγείου. Είς τήν 
Μακεδονίαν άπαντά άπό τής πρωίμου εποχής τοϋ χαλκοΰ, π.χ. είς Κριτσανά Χαλκιδι
κής8 καί δέν λείπει καί από τήν πρώιμον εποχήν τοϋ σιδήρου, π.χ. είς "Αγιον Παντε- 
λεήμονα (Πάτελι)3 καί είς Βεργίναν4, άνευ ουσιώδους μεταβολής τοϋ τύπου. Οί μακε
δονικοί κύαθοι έχουν κατά το πλείστον επίπεδον βάσιν και ώς έκ τούτου ευστάθειαν. 
Ήμισφαιρικόν είναι τό σώμα τοϋ έξ Έρμώνων Κερκύρας5, τό όποιον κατά τά άλλα 
δέν έχει τήν γωνιώδη άρθρωσιν καί τάς πλαστικάς αποφύσεις τών τοϋ Έλαφοτόπου· 
Έκ τών προμυκηναϊκών τάφων τοϋ Σέσκλου6 προέρχεται κύαθος μέ ύπερυψωμένην 
λαβήν, μή παρουσιάζουν επίσης συγγένειαν προς τούς έξεταζομένους. Παρόμοιος, άλλ’δχι 
ταυτόσημος, είναι 6 έξ άχρονολογήτου τάφου τής Χαλανδρίτσας Άχαΐας7. Συγγενοϋς 
τεχνικής καί μορφής παραδείγματα έδωσεν, ώςήτο φυσικόν, μία έγγυτέρα τοπικώς περιο
χή, ή Δωδώνη. Μεταξύ τών προϊστορικών αγγείων τών έτών1930-35 διακρίνομεν τμή
μα όμοιου προς τούς έξεταζομένους κυάθου (Ηπειρωτικά Χρονικά 10,1935, πίν. 2α-6-) 
καί μικρογραφίαν ετέρου (αυτόθι πίν. 3β-11-). Έκ τών άνασκαφών τοϋ 1954 προέρχονται 
οί είς τον πίν. 25δ ύπ’άρ. 286-288 κάνθαροι τοϋ Μουσείου Ίωαννίνων. Τό σώμα είναι 
καί έδώ σφαιρικόν καί είς τό ύψος τής κάτω προσφύσεως τής λαβής φέρουν άνά τρεις 
μαστοειδείς αποφύσεις' αί ταινιωταί λαβαί ύπερυψούνται ελαφρώς. Πηλός καί τεχνική 
είναι όμοια προς τά τού Έλαφοτόπου, άπό τά όποια δέν πρέπει νά απέχουν χρονικώς.

1 Πρβ. W. Heurteey, Prehistoric Macedonia, 
Cambridge 1939, σ. 188-9, είκ. 292 κέ.

2 Αυτόθι πίν. XI, 183, σ. 168 άρ. 171. ’Ιδιαιτέ
ρως συγγενής ό εξ Άρμενοχωρίου Δυτικής Μακε
δονίας έν πίν. XV άρ. 319 και σ. 192.

3 Αυτόθι πίν. XXIII g, η, υ.
4 MAN. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Βεργίνα I. Τό νεκροταφεΐον

τών τύμβων, Άθήναι 1969, σ. 215-18, είκ. 55-57.

5 Γ. Δοντας έν ΑΔ 20, 1965, Β' 2, πίν. 437γ, 
σ. 380. Πρωτοελλαδικού τύπου.

6 Χρ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Αί προϊστορικοί άκροπόλεις 
Διμηνίου καί Σέσκλου, έν Άθήναις 1908, σ. 130, 
είκ. 61.

7 Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ, Άνασκαφή μυκηναϊκών νε
κροταφείων Άχαΐας, έν ΠΑΕ 1930, σ. 87, είκ. 10.
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Συμφώνως προς την ύπο τοϋ Σ. Δάκαρη 1 γενομένην κατάταξιν τής προϊστορικής 
κεραμεικής τής ’Ηπείρου οί κύαθοι καϊ οί κάνθαροι τής Δωδώνης, άλλα και οί κύαθοι 
τοϋ Έλαφοτόπου, ανήκουν είς την κατηγορίαν III των μελανοτέφρων αγγείων, τοποθε
τούμενων εις την ΜΕ περίοδον μέ περαιτέρω έπιβίωσιν μέχρι τής εποχής τοϋ σιδήρου. 
Είς την κατηγορίαν ταΰτην άπεδόθη συγγένεια τόσον προς την «μινύειον» κεραμεικήν 
τής κυρίως Ελλάδος2, όσον κα'ι προς την «μινύειον» ομάδα τής Άδριατικής κεραμει- 
κής3, την οποίαν ό Ν. Valmin τοποθετεί είς τάς περί τό Ίόνιον και την Άδριατικήν 
περιοχάς τής Δυτικής Ελλάδος, ’Ιλλυρίας καί ’Ιταλίας, θεωρεί δέ, ότι έχει εγγενή χαρα
κτήρα μέ νεολιθικός ρίζας, προερχόμενον από την άπομίμησιν μεταλλικών σκευών καί 
άσχετον προς την μινύειον τής κυρίως Ελλάδος. 'Οπωσδήποτε ό κύαθος 1 τοϋ τάφου 1 
παρουσιάζει οξείας άκμάς καί ακρίβειαν σχήματος μεταλλικού αγγείου, οΐα θεωρούνται 
ότι ήσαν τα πρότυπα τών «μινυείων». Έξ άλλου τό σχήμα τού κυάθου μέ ύπερυψωμέ- 
νην λαβήν άπαντα είς την Άδριατικήν περιοχήν4 καί ιδιαιτέρως συγγενείς προς τον 
ύπ’ άρ. 5 τού ’Ελαφοτόπου είναι κύαθοι ήμισφαιρικοί μέ ακμήν κατά τήν κάτω πρόσ- 
φυσιν τής λαβής είς τό Μουσεΐον τού Τάραντος5, προερχόμενοι εκ τής Άπουλίας. Ή 
γεωγραφική καί ή αριθμητική κατανομή τού τύπου αυτού φαίνεται να ύποστηρίζη 
τήν βόρειον, ίσως καί βορειοδυτικήν καταγωγήν του, οπότε όδηγούμεθα πράγματι είς 
τήν Άδριατικήν.

Β' Χαλκά.

1. Δρεπανοειδής μάχαιρα (πίν. 24γ, 24δ άνω καί σχέδ. είκ. 2). Συνολικόν μήκος
0.227 μ. Μήκ. λαβής 0.05 μ. Μέγιστον πλάτος 0.033 μ. Πλάτος ράχεως 0.005-0.002 μ. Όξείδωσις 
πράσινη.

Είς τήν βραχεΐαν τριγωνικήν λαβήν τρεις κατά μήκος όπαί διατηρούν τους διά μέσου αυτών 
διερχομένους ήλους στερεώσεως τής ξύλινης έπενδύσεως. ’Ίχνη ταΰτης σώζονται επί τής «οξειδωμέ
νης επιφάνειας. Οί ήλίσκοι έχουν ύψος 0.0135 μ. καί τόσον -θά ήτο τό δλον πάχος τής λαβής. Ή 
σφηνοειδούς τομής λεπίς έχει επίπεδον ράχιν. Έπ’ άμφοτέρων τών όψεων ζεύγος εγχαράκτων 
καμπύλων γραμμών ένουμένων διά λοξών γραμμιδίων ακολουθεί τό περίγραμμα τής ράχεως. Είς 
άπόστασιν 0.034 μ. από τής βάσεως τής λαβής ζεύγος εγχαράκτων διαγράμμων τριγώνων' από τήν

1 Σ· ΔΑΚΑΡΗΣ, Άνασκαφή εις Καστρίτσαν Ίωαν- 
νίνων, έν ΠΑΕ 1951, σ. 177-183 καί 1952, σ. 368-80.

2 ΠΑΕ 1952, σ. 372- 3. Ν. Hammond, Epirus, 
Oxford 1967, σ. 309.

3 N. Valmin, Das Adriatishe Gebiet in Vor- 
und Friihbronzezeit, Lund-Leipzig 1939, σ. 205-6.
Ή στενή πολιτιστική σχέσις μεταξύ τών έναντι ακτών 
τής Άδριατικής (Ν. Ιταλίας καί ’Ιλλυρίας) διεπι- 
στώθη καί είς τάς προσφάτους άνασκαφάς τύμβων τής 
πρωίμου εποχής τοϋ σιδήρου είς Vajze Βορείου ’Ηπεί
ρου : S. Islami - Η- Ceka, Nouvelles donnees sur 
l’Antiquite Illyrienne en Albanie, έν Studia Alba- 
nica 1, 1964, σ. 105 καί Fr. Prendi έν Buletin per
Shkencat Shoqerore 1957, 2, σ. 109.Ό N.Hammond, 
έ. ά. σ. 295 σημ. 1 καί έν BSA 62, 1967, σ. 102 
όμιλεΐ καί περί πολιτιστικών έπαφών άπό τής υστέ

ρας νεολιθικής έποχής μεταξύ νεολιθικού πολιτι
σμού τής Molfetta (πλησίον τοϋ Bari) καί ’Ιλλυ
ρίας-Δυτικής Μακεδονίας.

4 Ν. Valmin, έ. ά. σ. 194, είκ. 37 (2).
5 ’Αδημοσίευτοι έκ τοϋ Torre Castellucia, άνα- 

σκαφαί R. Drago 1948- 1951. "Ο Καθηγητής τής 
προϊστορικής αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ 
Bari κ. Franco Biancofiore, είχε τήν καλωσύνην 
νά μοΰ υπόδειξη έτερα δημοσιευμένα παραδείγματα 
άπό τό Torre Guaceto (Brindisi), συγγενέστατα πρός 
τόν έξεταζόμενον καί τοποθετούμενα είς τό τέλος τής 
έποχής τοϋ χαλκού. Βλ. G. GuerrEschi, I Reperti 
Ceramici del Promontorio di Torre Guaceto 
(Brindisi), έν Memorie del Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona 14, 1966, a. 239-302, είκ. 9. g, 
13. 9- ίο καί 16.
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προς την λαβήν κορυφήν των εκκινούν άνά μία δέσμη άκτίνων έπεκτεινομένων καί υπο την επέν- 
δυσιν. Έπί τής ράχεως τρεις παράλληλοι εγχάρακτοι γραμμαί.

Όμοιου σχήματος μαχαιρίδιον, μικρογραφία τοΰ εξεταζόμενου, εύρεθη εις τον τά
φον Α τοΰ Καλμπακίου (πίν. 24δ κάτω)1. Λαβή καί λεπΐς ομοιάζουν απολύτως. Η τομή 
τής λεπίδος είναι επίσης σφηνοειδής. Οί ήλίσκοι, συμφυείς με τήν τριγωνικήν άπόληξιν,

ι.ι.

Είκ. 2. Πλαγία οψις, τομή καί κάτοψις τής ράχεως τής δρεπανοειδούς μαχαίρας Έλαφοτόπου.

έξέχουν έπί τής μιας μόνον όψεως ταΰτης. ’Απουσιάζει ή εγχάρακτος διακόσμησις. 
Έφ’ όσον όμως δεν υπάρχει τυπολογική διαφορά, δυνάμεθα να εϊπωμεν ότι είναι σύγ
χρονα. ’Ήδη ό Σ. Δάκαρης έχρονολόγησε τό μαχαιρίδιον, έπί τη βάσει των άλλων ευρη
μάτων, εις τήν μετάβασιν από τής ΥΕ ΙΙΙΒ εις τήν ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδον.

Τυπολογικώς θεωρείται τό καμπύλον μαχαίριον βορείου καταγωγής. Εις τήν Ευ
ρώπην έμφανίζεται περί τό τέλος τοΰ 13ου αίώνος2, άρχικώς χωρίς άπόληξιν διά τήν

1 ΑΕ 1956, ο. 125-6, είκ. 2. Μήκ. 0.0685 μ.
2 St. Foltiny, Zur Chronologie der Bronzezeit 

des Karpatenbeckens, Bonn 1955, o. 99 - 100, 
πίν. 70(2), ενταύθα σχέδ. είκ. 3, β μαχαίριον έκ 
Borjas Ουγγαρίας, λίαν συγγενές' ώς πρός τήν καμπύ
λην καί τήν μορφήν τής ράχεως τοποθετείται εις 
τήν μετάβασιν από τής εποχής χαλκού D εις Hall- 
statt Α (β' ήμισυ 13ου π. X. αί.). Πλήν τούτου, 
τά λοιπά καμπύλα έκ Κεντρικής Ευρώπης χαλκά 
μαχαίρια είναι διαφορετικής μορφής άπό τά τοΰ 
Καλμπακίου καί τού ’Ελαφοτόπου. Είτε πρόκει
ται δι’ ίσχυρώς καμπυλούμενα δρέπανα, ε’ίτε σχημα

τίζουν απλήν ή διπλήν καμπύλην μέ εύθύγραμμον πάν
τοτε λαβήν (Foltiny, έ. ά. πίν. 66-71). Ό τύπος 
τής τριγωνικής άπολήξεως των καμπύλων μαχαιριών 
τής ’Ηπείρου δέν είναι συνήθης ε’ις τήν εποχήν τοΰ 
χαλκού' τό μόνον ίσως συγγενές παράδειγμα είναι 
τό τοΰ άποτμήματος καμπύλου μαχαιριού έκ τοΰ 
τάφου Α Λακκίθρας Κεφαλληνίας (ΑΕ 1932, 
πίν. 16, as) τής ΥΕ ΙΙΙΒ - Γ περιόδου. Κατά τήν 
πρώιμον όμως έποχήν τοΰ σιδήρου είναι συνηθέ- 
στατος, ώς εις Βεργίναν (Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, έ. ά. 
σ. 267, είκ. 104).
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στερέωσιν τής έπενδΰσεως τής λαβής. Συγγενές προς τά ’Ηπειρωτικά παράδειγμα έχο- 
μεν άπό τό Δικταίον ’Άντρον ή χρονολογοΰμενον είς την ΥΜ III περίοδον (σχέδ. εϊκ. 3, α). 
Φέρει εγχάρακτον διακόσμησιν κατά μήκος τής ράχεως τής λεπίδος εξ ημικυκλίων κά
τωθεν καμπύλης γραμμής. Θεωρείται βορείου προελεύσεως, τόσον διά τό σχήμα, δσον 
καί διά τον εγχάρακτον τρόπον διακοσμήσεως. Τούτο ύποστηρίζει καί ό V. Milojiie2,

ό όποιος θεωρεί πιθανόν νά έχουν 
έλθει εξ Ευρώπης αυτούσια τά μα
χαίρια αύτά, άνήκοντα είς τύπους 
τής πρωίμου περιόδου των Urnen- 
felder (1240 - 1100 π. X.), κατά 
τον Boardman8 όχι άναγκαστικώς 
ως οπλισμός εισβολέων, αλλά διά 
τού εμπορίου. Άντιθέτως ή Ν. San- 
dars4 ύπεστήριξε την εκ τού ανατο
λικού Αιγαίου καί εκ τής ’Ασίας 
άπό τών ΠΜ χρόνων καταγωγήν 
τών μονοστόμων μαχαιριών. Την εγ
χάρακτον διακόσμησιν ευρίσκει ήδη 
είς παράδειγμα εκ Ψείρας (ΥΜ I - II), 
καθώς καί την θεωρουμένην ώς βο
ρείου προελεύσεως άπόληξιν τής λα
βής εν εϊδει ουράς ιχθύος. Τά καμ
πύλα χαλκά θεωρεί ότι εμφανίζον
ται είς τό τέλος τής ΥΜ ΙΙΙΒ πε
ριόδου. 'Οπωσδήποτε, τό μαχαίριον 
τού Έλαψοτόπου μορψολογικώς 
συγγενεύει περισσότερον προς τά 
Ευρωπαϊκά, λόγιο τού καμπύλου 
σχήματος, διότι «τά Αίγαιακά μα
χαίρια έχουν εύθύγραμμον ράχιν»5. 

Την βόρειον προέλευσιν ενισχύει ή σύγκρισις προς χαλκά μαχαίρια έκ Γερμανίας 
με διακόσμησιν έκ καμπύλων γραμμών καί κρεμαμένων έξ αυτών στικτών ή εγχα
ράκτων ημικυκλίων, ώς τό έκ Griinwald Μονάχου (σχέδ. είκ. 3,y) (Muller- Karpe, 
Miincliener Urnenfelder, 1957, πίν. 12, τάφος 47, τής Hallstatt Α2 περιόδου (11ου αί.)) 
καί τό έκ Schwalbach Έσσης (σχέδ. είκ. 3, ό) (Ε. Hermann, Die Funde der Urnen- 
felderkultur in Mittel und Siidhessen, πίν. 92, b, τής Hallstatt BI περιόδου (10ου αί.)).

&

f
Είκ. 3. Καμπύλα μαχαίρια μέ εγχάρακτον διακόσμησιν. 
α: Έκ τοΰ Δικταίου “Άντρου, β : Έκ Borjas Ουγγαρίας, 
γ: Έκ Griinwald Μονάχου, δ: Έκ Schwalbach Έσσης.

1 J. Boardman, The Cretan Collection in 3 J. Boardman, ε. ά.
Oxford, Oxford 1961, πίν. X άρ. 69, σ. 18-9, 4 N. Sandars, The Antiquity of The One-
είκ. 6c. Μήκ. 0.096 μ. Eged Bronze Knife in the Aegean, έν Proc.

2 Vl. Mirojihc, Einige Mitteleuropaische Pr. Soc. 1955, σ. 174-87.
Fremdlinge auf Kreta, έν RGZM II, 1955, σ. 153 κέ. 5 Αυτόθι σ. 184.
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Το δεύτερον, ώς νεώτερον τοΰ πρώτου, φέρει πλουσιώτερον εγχάρακτον διάκοσμον, 
ακόμη καί επί τής ράχεως, ή οποία εις άμφότερα δεν είναι επίπεδος, ώς ή των μαχαι
ριών Ηπείρου. Τό σχήμα τής λεπίδος καί το πνεύμα τής διακοσμήσεως δεν είναι άσχετα 
προς τα εξεταζόμενα, διαφέρουν όμως ριζικώς κατά την λαβήν.

Ή μεγάλη άνάπτυξις τής τριγωνικής άπολήξεως διά την στερέωσιν τής λαβής εις 
την μάχαιραν τοΰ Έλαφοτόπου, ανάλογος τής τοΰ μαχαιριδίου Λακκίθρας Κεφαλληνίας 
(βλ. άνωτ. σ. 185, σημ. 2), όπου κυριαρχούν τα ΥΕ ΙΙΙΓ άγγεΐα, άλλα καί ό πλούτος 
τής εγχαράκτου διακοσμήσεως δύνανται να στηρίξουν χαμηλοτέραν τής προταθείσης 
χρονολόγησιν τού μαχαιριού τού Έλαφοτόπου εις τάς άρχάς τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου.

2. Χαλκοΰν ψ έ,λ ι ο ν άπολήγον εις δυο σπειροειδεΐς δίσκους (πίν. 24α, $'). Διάμ. δί
σκων 0.035 μ. Ελλείπει τμήμα τοΰ κυκλικής τομής στελέχους. 16 σπεΐραι αποτελούν έκαστον 
δίσκον. Όξείδωσις ανοικτή πράσινη.

Τελείως όμοια ψέλια εΰρέθησαν εις τούς τάφους Καλμπακίου \ Εις την Ευρώπην 
απαντούν άπό τού 1 7ου μέχρι τού 9ου αί., με μεγαλυτέραν διάδοσιν κατά την μέσην 
εποχήν τού χαλκού (160ς-13°? αί.)8, καί πιστεύεται, ότι εκεί πρέπει νά άναζητηθή 
ή προέλευσίς των.

3. Έτερον όμοιου τΰπου (πίν. 24α, ι) έκ ταινιοειδούς ελάσματος, ελλιπές τον ένα 
δίσκον. Διάμ. δίσκου 0.013 μ. "Ανοιγμα τόξου στελέχους 0.028 μ. Πρόκειται διά ψέλιον άνήκον 
εις νήπιον, τοΰ οποίου όμως οστά δεν παρετηρήθησαν εις τον διατεταραγμένον τάφον, ή δι’ άλλης 
φΰσεως κόσμημα, ίσως τής κόμης.

4. Επτά όμοιου μεγέθους σπειροειδεΐς δίσκοι καί τμήματα ταινιο
ειδών ελασμάτων ανήκουν εις ανάλογα κοσμήματα (πίν. 24α, ια').

5. Τέσσαρες ακέραιοι καί τεμάχια άλλων τεσσάρων δακτυ
λίων (πίν. 24α, α' - ν') εκ τοΰ τάφου 1. Συνίστανται εκ ταινιωτοΰ άνοικτοΰ ελάσματος, τοΰ οποίου 
τά άκρα ένοΰνται δι’ ήλίσκου ή απλώς επιτίθενται καί διακρίνονται εις τρεις ποικιλίας : α) 'Η εξω
τερική επιφάνεια τοΰ ελάσματος κοσμείται δι’ όριζοντίοιν 2-3 αυλακώσεων, ως εις α'- β’ καί τεμά
χια γ-δ'-ε'. Οί δακτύλιοι α' καί β' εΰρέθησαν εις τήν φάλαγγα ενός καί μόνον δακτύλου. Δακτύ
λιοι μέ αυλακώσεις εΰρέθησαν εις τάφους τής υστέρας εποχής τοΰ χαλκού τής Ευρώπης 3, εκ δε τής 
Ελλάδος έχομεν όμοιον έξ Οικοπέδων Κεφαλληνίας, περί τό 1250 - 1150 π. X.4. Ή διάμετρος τών 
δακτυλίων Έλαφοτόπου είναι 0.021 - 0.025 μ. καί τό ύψος τοΰ ελάσματος 0.007 - 0.005 μ. β) Τό 
έλασμα είναι λεπτότερον, αντί δε αυλακώσεων φέρει 3-4 οριζοντίους εγχαράκτους γραμμάς 
(πίν. 24α, στ'-ζ'). Διάμ. 0.017. "Υψ. 0.006 μ. γ) Εις τον δακτύλιον ν’ τό χαμηλόν έλασμα 
(ύψ. 0.003 μ.) εμφανίζει εις τήν εξωτερικήν επιφάνειαν γωνίαν κατά τό μέσον ύψος του (πίν. 24α, ν')· 
Ό τύπος αυτός άπαντά εις τον ΰπομυκηναϊκόν τάφον 52 τοΰ Κεραμεικοΰ, όπου όμως τό έλασμα 
είναι ένιαΐον καί ούχί ανοικτόν".

6. Τεσσαράκοντα εννέα μικροσκοπικαί άτρακτόσχημοι ψ ή - 
φ ο ι (πίν. 24β, ε"). Μία έξ αυτών εΰρέθη εντός τής οπής τής μιάς τών 31 ψήφων έκ πορτοκαλό-

Νέοι κιβωτιόσχημοι τάφοι τής YE ΙΙΙΒ - Γ περιόδου έξ ’Ηπείρου

1 ΑΕ 1956, σ. 116, είκ. 2" καί περί τής έν Ευ
ρώπη διαδόσεως εις σ. 124-5.

2 Foltiny, έ. ά. σ. 24-5, πίν. 11 (9).

3 Η. Muller - Karpe, Miinchener Urnenfel- 
der, Miinchen 1957, σ. 53, πίν. 31 α, εκ τοΰ τάφου 
22 τοΰ Gernlinden χρονολογούμενος εις τήν Hallstatt 
A 1 (τέλη Ιδ™ - 12°ν αί.). Βλ. καί έν G. Childe,

The Danube in Prehistory, Oxford 1929, πίν. 
XIV, 2 (1600 -900 π. X.).

4 2. Μαρινάτος, Αί άνασκαφαί Goekoop έν 
Κεφαλληνία, έν ΑΕ 1932, πίν. 14 (γ).

5 Η. Muller - Karpe, Die Metallbeigaben der 
friiheisenzeitlichen Kerameikos - Graber, έν Jdl 
1962, a. 86, είκ. 4 άρ. 5. G. Childe, έ. ά. πίν. XIV.
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χρου χαλκηδονιου λίθου Πιθανώς νά συναπετέλουν περιδέραιου, δπου θα ένηλλάσσοντο αί έξ ημι
πολύτιμου λίθου μέ τάς χαλκάς.

7. Δυο χαλκοί δακτύλιοι εΰρέθησαν και εις τόν τάφον 3 (πίν. 24α, ιβ' - ιγ'). 
Ο εις είναι τής όμάδος α, δμοιος μέ τούς α - ε' τοΰ τάφου 1. 'Ο έτερος είναι τό αντίστοιχον τών 

μετά σπειροειδών δίσκων ψελίων, άποτελούμενος εκ ταινιοειδούς ελάσματος, τά δύο άκρα τοΰ όποιου 
φέρονται λοξώς καί άντιθέτως προς άλληλα διά νά άπολήξουν εις άντιθετικώς έλισσομένας σπεί
ρας. Τό αποτέλεσμα ενθυμίζει τό σχήμα τής όκτωσχήμου πόρπης.

Ο τύπος αύτός θεωρείται βορείου καταγωγής. Εις την Ουγγαρίαν και την 
Αυστρίαν1 είναι διαδεδομένος κατά την μέσην εποχήν τοΰ χαλκοΰ (160ζ -13°? αί.) 
καί έπιζή καί κατά την περίοδον τής Urnenfelder Kultur (Ι30ς - 90ς αί). Εις τόν Ελλη
νικόν χώρον έχομεν παρομοίους δακτυλίους έκ τοΰ ύπομυκηναϊκοΰ τάφου 108 τοΰ Κε- 
ραμεικοΰ, έκ Μυκηνών, τελευταίως δε έκ τών πρωτογεωμετρικών τύμβων τής Βεργίνας 
καί έκ τοΰ τύμβου Έξαλόφου Θεσσαλίας, τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου2. Ό δακτύλιος τοΰ 
Ελαφοτόπου είναι ό παλαιότερος τών μέχρι τοΰδε εύρεθέντων έν Έλλάδι, ώς προκύ
πτει έκ τής κατωτέρω προτεινομένης χρονολογήσεως τών τάφων.

Γ' Διάφορα.

Τά λοιπά έξ άλλης ύλης κτερίσματα είναι τά εξής, προερχόμενα έκ τοΰ τάφου 1:
1. Λεπτή ταινία έκ χρυσού ελάσματος, μήκους 0.092 μ. καί πλάτους 

0.0035 (πίν. 24β, ν'). Εις τό μέσον καθ’ δλον τό μήκος φέρει έλαφράν εγχάρακτον γραμμήν. Τά 
δύο άκρα στενούνται, διά νά στερεωθή ίσως τό έν εντός τοΰ άλλου. Πιθανώς κόσμημα τής κόμης.

2. Τριάκοντα καί μία στρογγύλαι διάτρητοι ψήφοι περιδέ
ραιου έκ χαλκηδονιου λίθου (πίν. 24β, /?'). 'Ομοια εύρέθη καί εις Καλμπάκι.

3. Επτά ψήφοι έξ ήλέκτρου καί τεμάχια δύο άλλων (πίν. 24β, ό'). Αί δύο μεγα
λύτεροι (διαστ. 0.021 X 0.017) είναι πεπλατυσμέναι καί τρίπλευροι. ’Ακολουθούν δύο μεσαίου 
μεγέθους (0.01 - 0.013 μ.) πολύπλευροι, ένφ αί τρεις μικρότεροι (0.005 - 7 μ.) είναι τετράπλευροι ή 
περίπου στρογγύλαι.

Ψήφος έξ ήλέκτρου εύρέθη καί είς Καλμπάκι3, άφθονοι δε εις τούς ΥΕ ΙΙΙΓ τά
φους τών Μεταξάτων Κεφαλληνίας4 *, είς τά κτερίσματα τών όποιων θά έπανέλθωμεν 
κατωτέρω διά πολλαπλός συγκρίσεις. Ή βόρειος προέλευσις τοΰ ήλέκτρου καί ή διά τοΰ 
έμπορίου μεταφορά του είς τόν χώρον τής Μεσογείου έχουν γίνει έπανειλημμένως άντι- 
κείμενον μελέτης6. Ή ευρεσίς του είς ορεινήν περιοχήν τής Ηπείρου ένισχύει τήν βασι-

1 Foltiny, έ. ά. σ. 21-2, πίν. 5(2). Κ. WiLL- 
vonsender, Die Mittlere Bronzezeit in Osterreich, 
Wien 1937, πίν. 29, 2 καί 38, 3.

2 Κεραμεικός : Jdi 1962, σ. 87, είκ. 5, άρ. 16 
καί Ε· Biei,Efei,d έν Archaeologia Homerica C, 
Gottingen 1968, σ. 47, είκ. 2 (9), δπου όμιλεϊ περί 
καταγωγής τοΰ τύπου έκ βορείων Βαλκανίονν.

Μυκήναι: Pr. Pr. Soc. 31, 1965, σ. 213 κέ., 224, 
πίν. XXXII e.

Βεργίνα: Μ. Ανδρόνικός, έ. ά. σ. 238-40,
είκ. 78-79.

Έξάλοφος Θεσσαλίας : Δ· Θεοχαρης, Ό τύμβος 
τοΰ Έξαλόφου καίή εισβολή τών Θεσσαλών, έν ΑΑΑ,

Α', 1968, σ. 291, είκ. 1.
3 ΑΕ 1956, σ. 127-8.
4 Σ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, Αί έν Κεφαλληνίμ άνασκαφαί 

Goekoop, έν ΑΕ 1933, σ. 92-3, είκ. 43, δπου δμως 
είς τό σχήμα τών ψήφων έπικρατεΐ τό άτρακτοειδές, 
ώστε πρός αύτάς νά πλησιάζη περισσότερον ή έκ 
Καλμπακίου.

5 ΑΕ 1956, σ. 128, ύποσ. 1 - 3 διά σχετικήν βι
βλιογραφίαν. Πρός τούτοις: Ν. Sandars, Amber 
Beads, έν BSA 1958 -9, σ. 237- 9, δπου γίνεται λό
γος καί διά τήν διά τής Άδριατικής καί τής ΒΔ. 
'Ελλάδος μεταφοράν τοΰ ήλέκτρου.
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σθεϊσαν εις την παράδοσιν γνώμην τού Σ. Δάκαρη 1 περί τής διά τής Ηπείρου καθό
δου βορείου προελεύσεως αντικειμένων καί την αύτήν άπσψιν τού Ν. Hammond2, την 
βασισθεΐσαν είς την μελέτην τών φυσικών διόδων εμπορίου διά μέσου Βορείου καί Νο
τίου Ηπείρου και τών ευρημάτων τής Β. Ηπείρου. Τό όροπέδιον τών Πεδινών έχει 
εΰκολον άπό Βορρά επικοινωνίαν προς την κοιλάδα τού ’Αώου, οδηγούσαν άπ ευθείας 
είς την Άδριατικήν, από τον μυχόν τής οποίας διά θαλάσσης ήτο εΰκολον νά προωθη
θούν προς Νότον τά προϊόντα τού Βορρά.

Έκ τής έξετάσεως τών κτερισμάτων προκύπτει, ότι την άσφαλεστέραν βάσιν διά 
την χρονολόγησιν τών τάφων τού Έλαφοτύπου προσφέρει ή καμπύλη μάχαιρα, δεδο
μένου ότι τά λοιπά χαλκά κτερίσματα έχουν εύρέα χρονικά πλαίσια (160? - 9ος αί.), μη 
έπιτρέποντα την άκριβεστέραν τοποθέτησίν των εντός τών ορίων ενός αίώνος. "Ωστε 
έπϊ τή βάσει τής μαχαίρας δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι οί κιβωτιόσχημοι τάφοι ανάγον
ται είς τά τέλη τού 13ου αί., είς τάς άρχάς τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου, όντες περίπου σύγ
χρονοι με τούς κατά πολλά συγγενείς τους τού Καλμπακίου.

Έκτος τών τάφων, ή μικρά άνασκαφή τού Έλαφοτόπου έδωσε καί άλλα ενδια
φέροντα στοιχεία, χωρίς όμως νά λύση τά προβλήματα, τά όποια έθεσε δι’ αυτών. Είς 
αγρόν τού Δημ. Λιόγκα ύπερκείμενον κατά όλίγας δεκάδας μέτρων τών άλλων, όπου 
οί τάφοι, υπό σύγχρονον άναλημματικόν τοίχον εύρέθη πλήθος οστράκων μέ πλαστικήν 
διακόσμησιν έν μέσω κεκαυμένων οργανικών ουσιών καί χωμάτων, είς τά όποια δεν 
παρετηρήθησαν ίχνη οστών. Ό ιδιοκτήτης τού αγρού έδωσε την πληροφορίαν, ότι 
κατά την άποχέρσωσιν εύρε πλήθος ακεραίων άγγείων περιεχόντων τά μελανά χώματα3 
καί τά όποια άπέρριπτεν είς τό σημεΐον, άπ’ όπου περισυνελέγησαν. Δεν ένεθυμεϊτο 
την ΰπαρξιν κιβωτιοσχήμων τάφων. Έγένοντο άρκεταί τομαί είς τον έν λόγω αγρόν, 
άνευ όμως αποτελέσματος. Τά χώματα ήσαν τελείως καθαρά καί θά πρέπει τά ευρή
ματα τού Δ. Λιόγκα νά ήσαν είς την επιφάνειαν, πράγμα πιθανόν λόγω τής κλίσεως 
τού εδάφους καί τής έκ τών βροχών διαβρώσεως. Ουτω παραμένει άνοικτόν τό θέμα 
τού προορισμού τών άγγείων. Πρόκειται διά τεφροδόχα καί διά τό έθιμον τής καύσεως 
νεκρών, τό όποιον μέχρι τούδε δεν διεπιστώθη είς την προϊστορικήν ’Ήπειρον; Ή συ- 
νέχισις τής άνασκαφικής έρεύνης τής αυτής τοποθεσίας θά λύση ίσως τό πρόβλημα.

Τά περισυλλεγέντα όστρακα ανήκουν κατά τό πλεΐστον είς μέτριου μεγέθους χει
ροποίητα ανοικτά άγγεΐα, πιθοειδή καί μέ γωνιώδη τμήσιν είς τήν κοιλίαν (πίν. 26α). 
Μερικά άπό τό χείλος άγγείων μέ πολύ άνοικτήν καμπύλην (πίν. 26β, κάτω) άνήκουν 
είς λίαν εύρύστομα άγγεΐα. Ό πηλός είναι καστανός μέ λείαν έξωτερικήν έπιφάνειαν, 
περιέχει όμως τεμάχια λίθων καί τρίμματα κεράμων. Αί λαβαι είναι είτε ήμικυκλικαϊ 
στρογγύλης τομής εϊτε οριζόντιοι τετράγωνοι ή καμπύλαι άποφύσεις (πίν. 26γ). Αΰται 
τοποθετούνται είς τό ύψος τού χείλους καί καθέτως ή λοξώς έπϊ τής κοιλίας. 'Υπάρ
χουν καί ταινιωταϊ άνήκουσαι πιθανώς είς κανθαροειδή άγγεΐα. Ή πλαστική διακόσμη-

1 ΑΕ 1956, έ. ά. κων καί μετά τήν πλύσιν αυτών διατηρεί μέλαιναν
2 Hammond, έ. ά. σ. 331. δψιν έκ τών ϊσχυρώς έπικεκολλημένων άπην&ρακω-
3 Πράγματι, ή εσωτερική επιφάνεια τών όστρά- μένων ουσιών.
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σις συνίσταται εις καθέτους, κατά τό πλεΐστον όμως οριζοντίους σειράς έμπιέστων κοιλο
τήτων έπί έξεχούσης ζώνης, άστε νά σχηματίζεται είδος σχοινιού ή άλΰσεως καί εϊς 
έπίθετα μικρά τεμάχια πηλοΰ τοΰ τύπου των «κεφαλών ήλων». Ό συνδυασμός των δύο 
τρόπων είναι συνηθέστατος, άρχόμενος εις κάποιαν άπόστασιν άπό τοΰ χείλους, αν και 
δεν λείπουν αί περιπτώσεις διακοσμήσεως άπ’ ευθείας κάτωθεν τοΰ χείλους.

Ή πλαστική διακόσμησις, χαρακτηρίζουσα την ομάδα II των προϊστορικών αγ
γείων τής Ηπείρου \ άπαντα έπί πίθων, μέτριου μεγέθους πιθοειδών αγγείων, έπί 
κανθάρων καί σπανιώτερον έπί μικροτέρων αγγείων, όπως π. χ. έπί ενός κυάθου έκ 
Κάτω Λαψίστης Ίωαννίνων1 2 (πίν. 25α). Εις τούς κυάθους τοΰ Έλαφοτόπου καί τούς 
κανθάρους τής Δωδώνης περιορίζεται εις πλαστικός μαστοειδείς αποφύσεις. Ή όμάς II 
έχει είσέτι κάπως ασαφή χρονικά όρια. Ό Καθηγητής Σ. Δάκαρης τήν τοποθετεί εις τήν 
προϊστορικήν έποχήν, αλλά με έπιβίωσιν μέχρι καί των ιστορικών χρόνων. Ό Ν. Ham
mond3 θεωρεί, ότι είσήχθη έκ Μακεδονίας περί τό 1700 π.Χ., διότι με τήν περίοδον C 
τής Βαρδαρόφτσας παρουσιάζει τήν μεγαλυτέραν συγγένειαν. Ή μέ πλαστικήν διακό- 
σμησιν κεραμεική αποτελεί έν τούτοις κοινήν γλώσσαν τής έποχής τοΰ χαλκοΰ τής Κεν
τρικής Ευρώπης4, ’Αλβανίας5 καί ανατολικής ’Ιταλίας6 καί είναι λίαν διαδεδομένη καί 
εις άλλας ελληνικός περιοχάς, όπως π.χ. εις Επτάνησα7. Ή μεγαλυτέρα όμοιότης 
προς τήν Μακεδονίαν είναι φυσική, λόγω τής αμέσου γειτνιάσεως, τοΰτο όμως δεν ση
μαίνει άναγκαστικώς καί μετακίνησιν λαών άπό Μακεδονίας εις ’Ήπειρον. Περισσότε
ρον συγγενή είναι τά έκ Καλαβρίας παραδείγματα καί ίσως νά πρόκειται μάλλον διά 
ιδιαιτέραν ΒΔ. ομάδα πλαστικής κεραμεικής.

Τό προς τά άνω χρονικόν όριον δεν είναι δυνατόν νά καθορισθή σαφώς διά τήν 
’Ήπειρον έπί τή βάσει τών μέχρι τοΰδε άνασκαφικών δεδομένων. Ώς προς τον terminus 
ante quem έχομεν νέα στοιχεία έκ τών τελευταίων άνασκαφών Μακεδονίας καί Ηπείρου

1 Σ· Δακαρης έν ΙΙΑΕ 1951, σ. 178 καί 1952, 
σ. 368- 9.

2 Παρεδόθη τό 1968 ύπό τοΰ δημοδιδασκάλου κ. Μ. 
Παπαχρήστου. ’Ελλιπής τήν λαβήν ή οποία δένυπερυ- 
ψοΰτο. Πηλός καί έπιφάνεια παρόμοια πρός τά τών 
κυάθων ’Ελαφοτόπου. ’Αντί πλαστικών αποφύσεων 
φέρει άνάγλυφον άλυσον περί τήν κοιλίαν.

3 Ν. Hammonu, ε.ά. σ. 298 - 309. "Οστρακα Βαρ
δαρόφτσας έν BSA 27, 1926, πίν. Xa.

4 Άπό τών αρχών τής 2“? χιλιετηρίδος διαδεδο
μένη εις τά νεκροταφεία τοΰ πολιτισμοί τών Κωδω- 
νοσχήμων αγγείων (2000- 1550 π.Χ.) καί κατόπιν 
τοΰ τών Τύμβων (1550- 1250 π.Χ.), έν συνεχείφ δέ 
τών Urnenfelder (1250/30-900). Πρβ. πίνακας αγ
γείων έν Η. Hundt, Katalog Straubing I : Die 
Funde der Glockenbecherkultur, II : Die Funde 
der Hiigelgraberbronzezeit und der Urnenfelder- 
zeit.

5 Studia Albanica 1, 1964, πίν. IV 17 -19, ύπο- 
νεολιθική καί πρωίμου έποχής χαλκοΰ.

6 Έκ τών κάτωθι περιοχών Καλαβρίας καί Άπου-
λίας :

Leporano : Notizie degli Scavi 88, 1963, S· 8, 
τόμ. 17, σ. 326, είκ. 45.

Σατύριον Τάραντος : Not. d. Sc. 89, 1964, S· 8, 
τόμ. 18, σ. 192 είκ. 12, σ. 205 είκ.21, σ.206 είκ. 22. Τής 
υστέρας έποχής τοΰ χαλκοΰ καί τής έποχής τοΰ σιδήρου.

Faenza di Basiago : Not. d. Sc. 86, 1961, S. 8, 
τόμ. 15, σ. 237, είκ. 9.

Torre Castellucia: πολυάριθμα αδημοσίευτα δεί
γματα εις τό Μουσεΐον Τάραντος.

Timmari : αδημοσίευτα εις τό Μουσεΐον τής
Matera.

Potenza : J. Leccese, Antiche Civilta Rappre- 
sentate nel Museo Provinciale di Potenza, έν 
Annali della Facolta di Lettere e P'ilosofia, 
Bari, 9, 1964, πίν. V, VI, VIII (τήν σχετικήν ΰπόδει- 
ξιν οφείλω εις τόν καθηγητήν κ. F. Biancofiore).

7 Ιθάκη: BSA 39, 1938-9, πίν. I.
Λεύκάς: Ταφικοί ΜΕ πίθοι έκ Νυδρίου έν 

W. Doerpfeld, Alt Ithaka II, είκ. 68.—Χοιρο- 
σπηλιά, ε.ά. είκ. 84-5.

Κέρκυρα: έξ Άφιόνας, έν AM 59, 1934, σ. 169 
είκ. 6.
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πείθοντα, δτι ή κεραμεική αυτή δεν θά πρέπει νά κατέρχεται εντός τής εποχής τοϋ σιδή
ρου, εξαιρέσει ϊσως των μεγάλων πίθων. ’Ήδη δεν εύρέθη εις τούς τύμβους τής Βεργί
νας. Εις την Δωδώνην τα μέ πλαστικήν διακόσμησιν αγγεία τοΰ προϊστορικού κατωτά- 
του στρώματος έχρονολογήθησαν εις τον 13ον αιώνα έπ'ι τή βάσει εισηγμένων μυκηναϊκών 
οστράκων *. Εις τούς παλαιοτέρους έξ άλλου πρωίμους γεωμετρικούς τάψους τοΰ νεκρο
ταφείου τής Βίτσας1 2 δεν εύρέθησαν αγγεία αυτής τής κατηγορίας, άλλ’ όστρακα διά
σπαρτα έκτος τών τάφων συνυπάρχοντα μετά διχαλωτών λαβών, μη εύρεθεισών έπίσης 
έπ'ι τών πρωίμων γεωμετρικών αγγείων. Εις δύο πίθους όμως τοϋ γεωμετρικού στρώ
ματος τοϋ παρακειμένου συνοικισμού ή διακόσμησις συνίσταται εις πλαστικός ταινίας 
τύπου άλύσεως 3.

Ο ΤΑΦΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΖΙΤΣΗΣ

Ό τάφος ούτος είναι τυχαΐον εύρημα τοΰ κτηνοτρόφου Δημητρίου Ά. Καγιά, κατά 
τον Μάϊον τού 1968. Κεϊται εις την νοτίαν κλιτύν τοϋ βραχώδους υψώματος «Παληο- 
κοϋλες», έπϊ τής αριστερός όχθης τοϋ Θυάμιδος (Καλαμά), έναντι τών έπ'ι τής δεξιάς 
όχθης λόφων, όπου αί οίκίαι τοϋ χωρίου Μαζαρακίου. Έπϊ τοϋ αύτού υψώματος καϊ 
περϊ τά 200 μ. δυτικώς τοϋ τάφου εϊχον εύρεθή κατά τά έτη 1940-41 έτεροι δύο, οί 
έντόπιοι όμως δεν ένθυμοϋνται την υπαρξιν κτερισμάτων.

Αί ραγδαΐαι βροχαϊ έκείνων τών ημερών εϊχον παρασύρει τά ολίγα ύπεράνω τής 
καλυπτήριου πλακός χώματα, ώστε ό τάφος έγένετο αντιληπτός υπό τοϋ βόσκοντος έκεΐ 
πλησίον τό ποίμνιόν του Δ. Καγιά, ό όποιος και έσπευσε νά τον άνοιξη και νά διατα- 
ράξη τό περιεχόμενόν του πριν είδοποιήση τον Σταθμόν Χωροφυλακής Ζίτσης. Κατά την 
άφήγησιν τοϋ εύρόντος, ό τάφος ήτο ερμητικώς κλεισμένος, ώστε έντός αύτού νά διεισ- 
δύσουν μόνον 10 εκ. χώματος —τά ίχνη ήσαν πράγματι ορατά έπϊ τών όρθιων πλα
κών—, έφαίνοντο δε τά οστά τριών νεκρών και τά κτερίσματα εις την θέσιν των. Τά 
κρανία και τό πλεϊστον τών κτερισμάτων άπέκειντο εις τό βόρειον άκρον τοϋ τάφου, ό 
όποιος έχει κατεύθυνσιν Β. - Ν.

Κατά την γενομένην αυτοψίαν και μικράν έρευναν διεπιστώθη, ότι εΐχεν άφαι- 
ρεθή τό ήμισυ περίπου τής καλυπτήριου πλακός τοϋ έπιμελώς κατεσκευασμένου διά 
τεσσάρων άσβεστολιθικών πλακών (μήκους μακρών 2.20 μ.) κιβωτιόσχημου τάφου 
(πίν. 27α). Τό δάπεδον ήτο έπίσης έστρωμένον διά πλακών. Έσωτερικα'ι διαστά
σεις : μήκ. 1.75, πλ. 0.48, βάθος 0.80 μ. Τό πέριξ έδαφος είναι βραχώδες, όχι 
όμως συμπαγές’ ή βόρειος στενή πλευρά τοΰ τάφου ένισχύετο έξωτερικώς διά μι
κρός καθέτου πλακός, όπως και εις τον τάφον 1 Έλαφοτόπου. Πάντως εις αύτήν την 
περίπτωσιν έλειπενή έκ τών έξωτερικών χωμάτων πίεσις και αί πλευρικοί πλάκες διετή- 
ρησαν την κατακόρυφον θέσιν των, ώστε ό τάφος νά έχη κανονικόν ορθογώνιον σχήμα.

1 Σ. Δακαρης, ’Έργον 1967, σ. 34-5. ’Ηπείρου.
2 Βλ. εκθέσεις έν ΑΔ 21, 1966, Χρονικά σ. 289- 3 Εις τούς τύμβους τής κοιλάδος Mati ’Αλβανίας,

290 καί ΑΔ 22, 1967, Χρονικά σ. 346 - 9. Περισσότεροι τής πρωίμου εποχής τοΰ σιδήρου, ή πλαστική διακό- 
λεπτομέρειαι θά δοθώσιν εις τήν οριστικήν δήμο- σμησις τύπου άλύσεως άπαντα έπίσης μόνον επί με- 
σίευσιν τοϋ σημαντικού τούτου νεκροταφείου τής γάλων αγγείων: Studia Albanica 1, 1964, σ. 103.
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Τό σΰνολον των κτερισμάτων — δσα παρεδόθησαν και δσα εύρέθησαν κατά την 
εκ των ύστερων έρευναν των ανεσκαμμένων χωμάτων — πρέπει να κατανεμηθή είς τρεις 
νεκρούς, άνδρας καί γυναίκας. Δυστυχώς δμως καί είς αυτήν την περίπτωσιν δεν δυνά-

μεθα να έχωμεν εικόνα τής θέσεώς των ώς προς τούς σκελε
τούς. Είναι δέ τά έξης :

1. Χαλκό ΰν μυκηναϊκόν βραχύ ξίφος, μή
κους 0.418 μ.1 (πίν. 27β, ε καί σχέδ. είκ. 4). Άποκεκρουμένον μόνον 
κατά τό άκρον τής μιας τών κεραιών τοΰ προφυλακτήρος καί κατά 
τμήματα τοΰ χαμηλού περιχειλώματος. Ελλείπει επίσης ή υπό τοΰ 
περιχειλώματος καί διά τών ήλων στερεουμένη έπένδυσις τής λαβής, 
τής οποίας ίχνος τοΰ σχήματος διακρίνεται εύχερώς (βλ. σχέδ. είκ. 4). 
Όξείδωσις ανοικτή πράσινη, επιφάνεια στίλβουσα, δπου δεν έχει άπο- 
ξεσθή υπό τοΰ εύρόντος.

Ή λαβή φέρει τρεις όπάς, διά τών όποιων διήρχοντο 
οι ήλοι στερεώσεως τής έπενδύσεως καί απολήγει είς γλωσ
σίδων διά τήν προσαρμογήν τοΰ έπιμήλου. Τό άκρον τοΰ 
γλωσσιδίου είναι κοΐλον, ενώ δύο ήμικυκλικοί δμοιοι κόλποι 
σχηματίζονται εκατέρωθεν τής βάσεώς του. Τό επί τής λαβής 
ίχνος τής έπενδύσεως ομοιάζει πολύ προς τό επί τοΰ όμοιου 
τύπου ξίφους έκ τοΰ ύπ’ άρ. 78 θαλαμοειδούς τάφου τών 
Μυκηνών2 * * * * *, ήτοι σχηματίζει γωνίαν κειμένην μεταξύ τών 
παραλλήλων ζευγών εγχαράκτων γραμμών τής ράχεως, ενώ 
μεταξύ τών δύο κεραιών ώοειδές ίχνος μαρτυρεί τήν ΰπαρ- 
ξιν όμοιου σχήματος ακαλύπτου χώρου, ώστε ή δλη έπένδυ- 
σις θά είχε περίπου τήν μορφήν τής είς τον πίνακα 8 άρ. 6 
τής ΑΕ 1897 είκονιζομένης. Ώς προς τήν χρησιμοποιηθεί - 
σαν ύλην, δεν δυνάμεθα νά εΐπωμεν μετά βεβαιότητος, δτι 
ήτο ξύλον ή όστοΰν, διότι ούδέν ίχνος ύπελείφθη, πλήν λε- 
πτοτάτου φλοιού καστανοΰ χρώματος, καταλοίπου ίσως χρη- 
σιμοποιηθείσης κολλητικής ουσίας.

Ή λεπίς καθ’ δλον τό μήκος της είναι ένισχυμένη διά 
πεπλατυσμένης ράχεως, ώστε ή έγκαρσία τομή της νά είναι 
άτρακτόσχημος: έπί τής ράχεως ταύτης διήκουν, έφ’ έκα- 
τέρας τών όψεων, δύο παράλληλα ζεύγη εγχαράκτων γραμ

μών. Ή αυτή ράχις μετά τριών ζευγών εγχαράκτων γραμμών άπαντά έπί τοΰ μυκη
ναϊκού έγχειριδίου τοΰ τάφου Α Καλμπακίου8.

Είκ. 4. Χαλκοΰν ξίφος έκ τοΰ 
τάφου Μαζαρακίου.

1 Μήκος λεπίδος από τοΰ ζεύγους τών οπών μέχρι
τής αιχμής 0.31 μ., πλατ. 0.039 μ. είς τήν βάσιν,
0.022 μ. είς τό μέσον, ελάχιστα μειούμενον μέχρι τοΰ
σημείου δπου αρχίζει ή ισχυρά μείωσις πρός σχη
ματισμόν τής αιχμής. Τομή λεπίδος άτρακτοειδής.
Πάχ. 0.004 μ. Μήκ. λαβής 0.107 μ. Σωζόμενον
πλάτος είς τό ύψος τών κεραιών 0.055 μ. Πλάτος

είς τό σημειον τής μοναχικής οπής 0.018 μ.' είς τό 
άκρον 0.021 μ. Πάχος ελάσματος 0.0015 μ. Βάθος 
περιχειί,ώματος 0.002 μ.

2 Χρ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μήτραι καί ξίφη έκ Μυκηνών, 
ΑΕ 1897, σ. 106-7, πίν. 8 (1).

3 ΑΕ 1956, σ. 115, είκ. 1.
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Τό έξεταζόμενον ξίφος ανήκει εις την κατηγορίαν των μετά σταυροειδούς τύπου 
λαβής, διότι οί προφυλακτήρες του εν εΐδει κεραιών προεκτείνονται όριζοντίως, ώστε 
μετά τοΰ υπολοίπου ξίφους νά σχηματίζεται σταυρός’. Ή κατηγορία αυτή εμφανίζεται 
άπό των μέσων τοΰ 15ου αίώνος καί άπαντα τόσον εις τούς λάκκους των Μυκηνών, 
όσον καί εις τό νεκροταφεΐον τής Κνωσοΰ. Κατά την Ν. Sandars είναι κρητικής κατα
γωγής1 2, όπως καί ό έμφανισθείς ολίγον πρωιμώτερον τύπος τοΰ κερατοσχήμου ξίφους, 
μετά τοΰ οποίου συνυπάρχει μέχρι τών μέσων τοΰ 14ου αί. Μετά ταΰτα ό σταυροειδής 
τύπος χάνει την ίσχυρώς έξέχουσαν μεσαίαν ράχιν τής όμάδος DI καί υιοθετεί την εις 
σχήμα Τ άπόληξιν τής λαβής τών Συριακών καί τών Παλαιστινιακών εγχειριδίων άντί τοΰ 
γλωσσιδίου (όμάς DII), ενώ παραλλήλως μειώνεται εις μήκος (14°? - 13ος αί.). Τό ξίφος 
τοΰ Μαζαρακίου έχει στοιχεία τόσον άπό την παλαιοτέραν ομάδα DI, όσον καί άπό 
την νεωτέραν DII. Τό συγγενέστερα προς αύτό παραδείγματα είναι ξίφος εκ τοΰ νεκρο
ταφείου τής Ζαφέρ - Παπούρας Κρήτης (AJA 1963, πίν. 24, άρ. 19, σ. 147), τής 
όμάδος DI καί ΥΜ ΙΙΙΑΐ περιόδου, με τον αυτόν τύπον λαβής άποληγούσης εις γλωσ
σίδων, άλλά με κυρτήν ράχιν καί μέγα μήκος (0.655 μ.), καθώς καί τό τοποθετούμενον 
εις τήν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον ξίφος έξ Ίαλυσοΰ Ρόδου (AJA 1963, πίν. 24, άρ. 20, σ. 149, 
μήκ. 0.52 μ.) τής όμάδος DII, όπου ή επίπεδος ράχις συνδυάζεται με λαβήν διαφέρου- 
σαν μόνον κατά τήν εις σχήμα Τ άπόληξιν. Οΰτω διαπιστοΰται είς τό ξίφος Μαζαρα
κίου ή έπιβίωσις παλαιοτέρων στοιχείων, ώς ή είς γλωσσίδων άπόληξις τής λαβής, είς 
ήν εποχήν έχει έπινοηθή νέος τρόπος, ό είς σχήμα Τ, διά τήν στερέωσιν τοΰ έπιμήλου. 
Τό έξεταζόμενον ξίφος πρέπει νά τεθή πλησιέστερον προς τό έξ Ίαλυσοΰ, λόγω βραχύ- 
τητος καί άτρακτοσχήμου τομής τής λεπίδος. Ή τοποθέτησις αυτή ένισχύεται άπό τήν 
σύγκρισιν προς τό όμοιου τύπου —καθ’ όσον σώζεται— ξίφος εκ τοΰ τάφου Α6 Λακ- 
κίθρας Κεφαλληνίας 3 *, χρονολογούμενον υπό τοΰ Καθηγητοΰ Σπ. Μαρινάτου εκ τών 
συνευρεθέντων άντικειμένων είς τά έτη 1250-1150 π. X. Με τό ξίφος τοΰ Μαζαρα
κίου έχει κοινόν τό σχήμα τής λεπίδος, τάς επ’ αυτής εγχαράξεις, τάς οριζοντίους κεραίας 
τής λαβής καί τό μήκος (0.41 μ. τό τής Λακκίθρας). Ό παραλληλισμός λοιπόν τόσον 
προς τό έγχειρίδων Καλμπακίου, όσον καί προς τά ξίφη Ίαλυσοΰ καί Λακκίθρας, οδη
γεί είς τό τέ?ως τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου.

Ώς προς τά εύρεθέντα μέχρι τοΰδε έν Ήπείρφ κρητομυκηναϊκά ξίφη, τό τοΰ Μα- 
ζαρακίου είναι μοναδικόν είς τον τύπον του. Τά δύο παλαιότερα μεγάλου μήκους εκ τής 
τοποθεσίας Μεσογέφυρα Κονίτσης1, καθώς καί έτερα δύο εκ Δωδώνης5 άνήκουν είς τον 
κερατόσχημον τύπον, ενώ ή όμάς τών έξ βραχέων μυκηναϊκών εγχειριδίων εκ Δωδώνης,

1 Ν. Sandars, The First Aegean Swords, έν 
AJA 1961, σ. 17-29 καί Later Aegean Bronze 
Swords, έν AJA 1963, σ. 117 -153.

2 AJA 1963, σ. 123 -30.
3 AE 1932, σ. 39 κε., πίν. 16 a. Ή κατά τάς 

νεωτέρας έρεύνας (V. Desborodgh, The Last My-
cenaeans, Oxford 1964, σ. 107) τοποθέτησις τών αγ
γείων τής Λακκίθρας έξ ολοκλήρου είς τήν ΥΕ ΙΙΙΓ
περίοδον (1230-1100) δέν αλλάζει τήν χρονολόγησιν 
τοΰ ξίφους εντός τοΰ 13ου αίώνος, δεδομένου, ότι έν

χαλκοΰν ξίφος δύναται νά έ'χη μακρότερον χρόνον 
χρήσεως άπό τά πήλινα αγγεία.

4 ΑΕ 1956, σ. 131-4. Ν· Hammond, Epirus, 
σ. 318, 321-2, είκ. 19, πίν. XXIa, όπου θεωρεί 
τό Α ώς σταυροειδούς τύπου" αί κεραΐαι όμως είναι 
άποκεκρουμέναι καί φαίνεται καί αυτό νά άνήκη είς 
τόν κερατόσχημον τύπον. Τά χρονολογεί είς τά έ'τη 
1450-1350 π. X.

5 C. Carapanos, Dodone et ses mines, Paris 
1878, II, πίν. LVII 1-2.
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Καστρίτσης Ιωαννίνων, Νεκυομαντείου (Έφΰρας) Θεσπρωτίας, Παραμυθίας και Καλμ- 
πακίου (δυο), τοποθετούμενη είς την ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον — είς τό τέλος τής YE III A 
’ίσως τό τής Παραμυθίας —, ανήκουν είς τον τύπον τών μετά λαβής είς σχήμα Τ'. 
Μέ τδ έκ Καλμπακίου εϊδομεν δτι έχει κοινήν μόνον την πεπλατυσμένην μεσαίαν ράχιν

καί τάς επί ταύτης εγχαράκτους

+

Ο
ο
Ο

Ε 3 

t Π

γραμμάς.Έν τοΰτοις υπάρχει χρονο
λογική σχέσις προς αυτά, ώς έδείχθη.

Χαρακτηριστικόν είναι, δτι δλα 
τά μέχρι τοϋδε εύρεθέντα βραχέα 
ξίφη ή εγχειρίδια τής ΥΕ ΙΙΙΒ πε
ριόδου είς ’Ήπειρον είναι μυκη
ναϊκού καί ούχί βορείου Naue II 
τύπου2, πιθανώς, διότι τά κατά τούς 
αυτούς χρόνους άπαντώντα είς την 
λοιπήν Ελλάδα Naue II ξίφη είσή- 
χθησαν διά θαλάσσης έκ τού μυχού 
τής Άδριατικής ή έκ τής Νοτίου 
Ιταλίας προερχόμενα, ώς ήδη παρε- 
τήρησεν ό V. Desborough8.

2. Χαλκοϋν έγχειρίδιον 
μήκους 0.154 μ. 4 (πίν! 27β, ζ' σχέδ. 
είκ. 5,α). Ελλιπές μόνον τον ένα έκ τών 
δυο ι'ιλίσκων τής λαβής. Όξείδωσις ανοι
κτή πράσινη.

Ή λεπίς, σχεδόν ίσοπλατής, εί
ναι καί ισοπαχής καθ’δλον τό μή
κος της.’Όπισθεν απολήγει είς γλώσ
σαν μέ δύο όπάς διά τήν συνήλω- 
σιν τής έπενδύσεως τής λαβής, ή 

οποία έχει αφήσει καμπύλον ίχνος έπί τής πτέρνης. Τό μικρόν μήκος καί τό έλάχιστον 
πάχος (0.001 μ.) τής λεπίδος δεν θά καθίστων τό έγχειρίδιον τούτο έπιτήδειον φονικόν 
δπλον καί θά προωρίζετο μάλλον διά τήν προσωπικήν χρήσιν τού ιδιοκτήτου του. Τυ- 
πολογικώς αποτελεί συνέχειαν τών ΜΕ αμφίστομων μαχαιριδίων μέ εύθύγραμμον πτέρ
ναν, δπου 2-3 όπαί έχρησίμευον διά τήν έφήλωσιν τής λαβής, ένώ άπουσίαζεν ακόμη 
ή γλωσσοειδής άπόληξις. Τό περίγραμμα τής λεπίδος συγγενεύει πολύ προς τό τών

I.S.

Είκ. 5. Χαλκοϋν έγχειρίδιον καί μάχαιραι 
έκ τοΰ τάφου Μαζαρακίου.

1 Τελευταία δημοσίευσις υπό S· Dakaris, A My
cenaean ΙΙΙΒ Dagger from the Palaeolithic Site 
of Kastritsa in Epirus, Greece, έν Pr. Pr. Soc. 
33, 1967, a. 30-36, πίν. I-II.

2 To νΰν άπολεσΟέν Naue II ξίφος, μήκους 0.59 μ., 
έκ Τσεραβίνας ’Ιωαννίνων έν Ν. Hammond, έ· ά. 
σ. 319 και 323-4, πίν. XXI c καί είκ. 19, ήτο μάλ

λον νεώτερον τών έξεταζομένων (1250-1100 π.Χ. 
κατά Hammond).

3 V· Desborough, The Last Mycenaeans, σ.70.
4 "Αλλαι διαστάσεις : Πλάτος λεπίδος είς τήν βά- 

σιν 0.022 μ.' πρός τήν αιχμήν 0.023 μ. Πάχος λεπί
δος 0.001 μ.
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προαναφερθέντων ΥΕ ΙΙΙΒ μυκηναϊκών εγχειριδίων εκ διαφόρων περιοχών τής Ηπεί
ρου. Λίαν συγγενές είναι καϊ το κυπριακόν έγχειρίδιον έκ τοΰ τάφου 6 τοΰ Hala Sultan 
Tekkeμήκους 0.178 μ., χρονολογούμενον έκ συνευρεθέντος μυκηναϊκού αγγείου είς 
την ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον. Άπό την Κύπρον έχομεν ολόκληρον σειράν παρομοίων σαφώς 
ΥΕ ΙΙΙΒ έγχειριδίων καϊ ή έκεΐθεν προέλευσις δεν αποκλείεται.

Έκ τών ανωτέρω προκύπτει ή είς την ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον τοποθέτησις τοΰ εξεταζό
μενου εγχειριδίου.

3. ’Απότμημα χαλκοί μαχαιριδίου μήκους 0.062 μ. κα'ι πλάτους 0.017 μ. 
(πίν. 27β,β σχέδ. είκ. 5, γ). Αί άκμαί είναι έφθαρμέναι. Εις τό έν άκρον φέρει κατά μήκος τοΰ 
κεντρικοί άξονος δύο ήλίσκους τετραγώνου τομής δια την στερέωσιν τής λαβής. Καί εδώ ή λεπίς 
είναι ισοπαχής, διά τοίτο δέ είναι πιθανώτερον, δτι τό μαχαιρίδιον θά ήτο άμφίστομον, παρόμοιον 
προς τό προηγούμενον.

4. Άπότμημα χαλκής μαχαίρας μήκους 0.107 μ. καί πλάτους 0.027 μ. 
Πάχος λεπίδος 0.001 μ. (πίν. 27β, α σχέδ. είκ. 5,/S). Αί άκμαί είναι άποκεκρουμέναι, ώστε δεν δυνά- 
μεθα νά γνωρίζωμεν ποιον ήτο τό σχήμα τής λεπίδος. 'Οπωσδήποτε δεν υπάρχει ένίσχυσις τής μιας 
ράχεως. Κατά τό έν άκρον στρογγυλή οπή.

5. Χαλκή αιχμή δόρατος, μήκους 0.192 μ. Πλάτος λεπίδος 0.03 (πίν. 27 β, στ' 
σχέδ. είκ. 6, α). Σώζεται άκεραία. ’Οξείδωσις πράσινη ανοικτή.

Περί τό 1 έκ. άνωθεν τοΰ κυκλοτερούς ανοίγματος τοΰ καυλοΰ διαμπερής οπή διά 
την στερέωσιν τοΰ δόρατος. Ή λεπίς έχει άτρακτοειδές σχήμα καί κατά μήκος τοΰ με
γάλου άξονός της έξαίρεται ελαφρώς πεπλατυσμένη ράχις1 2. Είναι έξ ολοκλήρου χυτή, 
ώς καί αί έπόμεναι καί όλαι έν γένει αί μέχρι τοΰδε εύρεθεισαι αίχμαί έν Ήπείρω. 
Εντός τοΰ καυλοΰ διατηρείται ή οξεία άπόληξις τοΰ ξυλίνου κοντού.

6. Χαλκή φυλλόσχημος αιχμή δόρατος (πίν. 27β, <5 σχέδ. είκ. 6, β). Σω- 
ζόμενον μήκος 0.174 μ. Μέγιστον πλάτος λεπίδος 0.031 μ. Τεθραυσμένη κατά τό άκρον τής λε
πίδος καί τμήματα τής περιφερείας τοΰ καυλοΰ. Όξείδωσις ανοικτή πράσινη.

Καί έδώ υπάρχει, είς την αυτήν θέσιν μέ τήν προηγουμένην, ή διαμπερής οπή διά 
τήν στερέωσιν τοΰ δόρατος’ έπί τής μιας μάλιστα όψεως είναι φανερά τά ίχνη τής μα- 
κράς χρήσεως ήλου διά τον σκοπόν τούτον. Ό καυλός συνεχίζεται ώς μία έντόνως 
κυρτή ράχις, μειουμένη βαθμηδόν, μέχρι τοΰ άκρου τής άτρακτοειδοΰς, φυλλοσχήμου, 
λεπίδος. Κατά τήν γένεσιν ταύτης υπάρχει έγχάρακτος καμπυλόγραμμος διακόσμησις 
έκ τριών παραλλήλων κυματοειδών γραμμών (βλ. σχέδ. είκ. 6,/3). Έγχάρακτος διακό- 
σμησις άπαντά έπί αιχμών έκ τοΰ Ηραίου τής Προσύμνης3, διαφόρου όμως πνεύ
ματος : συνίσταται είς τρία παρά?ιληλα ζεύγη γραμμών διήκοντα καθ’ όλον τό μήκος 
τοΰ καυλοΰ καί τής πεπλατυσμένης ράχεως, έντελώς όμοιου χαρακτήρος προς τά έπί 
τής λεπίδος τοΰ ξίφους Μαζαρακίου καί τών ΥΕ ΙΙΙΒ έγχειριδίων. Σύγκρισις ουσια
στική δύναται νά γίνη μόνον προς τήν διακόσμησιν τών χαλκών αιχμών τοΰ πολιτι-

1 Η. Ν· Catling, Cypriot Bronzework in σεΐον, άρ. 1897/4- 1/1941, μήκους 0.188 (Catling, 
the Mycenaean World, Oxford 1964, a. 127, άρ. 5, ε. ά. σ. 119, πίν. 13e), αχρονολόγητος.
πίν. 15d. 3 C. Blegen, Prosymna, Cambridge 1937,

2 Συγγενής ή έξ "Εγκαιρης Κύπρου είς Βρετ. Μου- σ. 339 κέ., είκ. 510, τής ΥΕ ΙΙΙΑ2 - ΙΙΙΒ περιόδου.
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σμοΰ των Urnenfelder τής Ευρώπης1, τής περιόδου Hallstatt Α-Β, εις τάς όποιας 
πρέπει νά ένταχθή καί ή εξεταζόμενη. Εις την ’Ήπειρον, δπου έν συγκρίσει προς

Είκ. 6. Χαλκαΐ αίχμαί έκ τοϋ τάφου Μαζαρακίου.

αλλας έλληνικάς περιοχάς έχει εύρεθή μέγας αριθμός φυλλοσχήμων ή φλογοειδών

1 Foi/πνυ, έ. ά. : ή έν πίνακι ΏΟάρ. 13, τής Hall
statt Α περιόδου, φέρει λίαν συγγενή διακόσμησιν εις 
τό αυτό περίπου σημεϊον. Κατά τόν Foetiny αί φυλ- 
λόσχημοι, άπιόσχημοι ή φλογοειδεΐς αίχμαί (ό γενι
κός τόπος των lanceolate) χαρακτηρίζουν τήν περίο
δον Hallstatt A —1240-1100 π. X.— τοΰ λεκανο
πεδίου των Καρπαθίων.— F. Herrmann, Die Funde

der Urnenfelderkultur in Hessen, πίν. 171, 8 καί 
213, k-e-m : φυλλόσχημοι αίχμαί μέ καυλόν έξικνοό- 
μενον μέχρι τοϋ άκρου τής λεπίδος. 'Η εγχάρακτος 
διακόσμησις αυτών συνίσταται εις οριζοντίους γραμ- 
μάς, τρίγωνα καί ήμικυκλικάς ή κυματοειδείς καμ- 
πύλας γραμμάς. Μάλλον τής Hallstatt Β1 (10°? αί.) 
περιόδου.
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αιχμών διά πρώτην φοράν εύρίσκεται παράδειγμα με εγχάρακτον διακοσμησιν.

Είκ. 7. Χαλκαΐ αίχμαί εις ’Ιωάννινα, α : Κονίτσης, δ : υπ’ άριθ. 221 Μουσείου Ίωαννίνων, 
ε: έκ Γαρδικίου (αρχαίας ΓΙασσαρώνος), ι: άγνωστου προελεύσεως, ια : έκ Πεστών - Σκλίβανης (;).

1 Δέκα πέντε συνολικώς, συμπεριλαμβανόμενος 
τής έν συνεχεία έξεταζομένης. Εις τόν πίνακα 28α 
παρουσιάζονται αί εις τό Μουσεϊον Ίωαννίνων άπο- 
κείμεναι (πλήν τής ια). Αΰται είναι: 

α) ’Εκ Κονίτσης, μήκους 0.29 μ. Μέγ. πλ. 0.06 μ. 
(σχέδ. είκ. 7, α). "Αγνωστοι αί συνδήκαι εΰρέσεως.

β) Έκ τοΰ τάφου Α Καλμπακίου. Βλ. ΑΕ 1956, 
σ. 115, είκ. 1.

γ) Έκ Γρίμπιανης. Βλ. ΑΕ 1956, σ. 131, είκ. 5. 
δ) ’Αγνώστου προελεύσεως, άρ. ευρ. Μουσείου 

Ίωαννίνων 221. Μήκ. 0.187 μ. Πλάτ. 0.049 μ. (σχέδ. 
είκ. 7, δ).

ε) Έκ Γαρδικίου (αρχαίας Πασσαρώνος). Άποκε- 
κρουμένη κατά τά δυο δκρα, μήκ. 0.195 μ. Πλάτ. 
0.055 μ. (σχέδ. είκ. 7, ε). Αυτή ή ή προηγουμένη ταυ
τίζεται πιθανώς πρός τήν αιχμήν L τοΰ Hammond 
(Epirus, σ. 340 είκ. 23).

ς·') Έκ Δωδώνης, άρ. εύρ. Μουσείου Ίωαννίνων 
704. Βλ. Σ. Δακαρην έν ΑΔ 20, 1965, Β' 2, σ. 350, 
σχέδ. 3, πίν. 415ε.

ζ) Έκ τοΰ θολωτού τάφου Πάργας, έ. ά. 
η) Έκ τοΰ τάφου Μαζαρακίου, έν συνεχεία έξε- 

ταζομένη (σχέδ. είκ. 6, γ).

ϋ) Ή ύπ’ άρ. 6 Μαζαρακίου (σχέδ. είκ. 6, β). 
ι) ’Αγνώστου προελετίσεως, μήκ. 0.188, πλ. 0.046 μ. 

(σχέδ. είκ. 7, ι).

ια) Εις τά γραφεία τής Εταιρείας ’Ηπειρωτικών 
Μελετών, πιθανώς προερχομένη έκ τής περιοχής 
Πεστών - Σκλίβανης Ίωαννίνων. Μήκ. 0.20 μ. Μέγ. 
πλάτ. 0.046 μ. ”0 καυλός δωδεκάεδρος (σχέδ. 
είκ. 7, ια).

Εις τόν πίνακα 28 β. γ παρουσιάζονται έ'τεραι δύο 
αίχμαί έξ ’Ηπείρου :

ιβ) Έξ ΆνΟοχωρίου Μετσόβου, εις χεΐρας ίερέως
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7. Φλογοειδ ή ς αιχμή δόρατος1 (σχέδ. είκ. 6, γ πίν. 27β, y). Μήκος 0.107 μ. Μέ- 
γιστον πλάτος λεπιδος 0.032 μ , μήκος αυτής 0.071 μ. Διατηρείται ακέραια.Όξείδωσις κυανοπρασίνη.

Ή διαμπερής οπή υπάρχει παρά τήν βάσιν τής λεπί- 
δος. Εντός τοΰ εξικνουμένου μέχρι τής άκρας τής φλο- 
γοσχήμου λεπίδος καυλοΰ (κοίλου μέχρις άποστάσεως 
0.074 μ. από τής βάσεώς του) διατηρείται ή αιχμή τοΰ 
ξυλίνου στειλεοΰ, φέρουσα μάλιστα οπήν εις τό ύψος τής 
τοΰ καυλοΰ, έτέραν δέ ολίγον ΰψηλότερον, προφανώς γε- 
νομένην κατά τήν προσπάθειαν προσαρμογής τοΰ ξύλου 
ε’ις τό χαλκοΰν περίβλημα. Ή εξωτερική επιφάνεια τοΰ 
καυλοΰ είναι δωδεκάεδρος 2.

Φλογοειδοΰς τΰπου αιχμή τών αυτών περίπου 
διαστάσεων (ΰψους 0.105 μ.) και μέ δωδεκάεδρον 
επίσης καυλον εύρέθη καί εις τον θολωτόν τάφον 
τής Πάργας, χρονολογούμενη επί τή βάσει τών εύ- 
ρεθέντων μυκηναϊκών οστράκων εις τήν ΥΕ ΙΙΙΒ 
περίοδον3. Όμοιον σχήμα έχει καί ή έκ τοΰ τά
φου Α Μεταξάτων Κεφαλληνίας4 αιχμή, τοποθετού
μενη εις τό χρονικόν διάστημα 1250-1150 π. X., 
ως καί ή άνευ άνασκαφικών δεδομένων έκ Γρίμπιανης 
Θεσπρωτίας (άνωτ. σ. 197, σημ. 1, πίν. 28α, γ). Εις 
τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου τοποθετεί ό 
Ν. Hammond τήν έκ τοΰ τάφου 17 τοΰ τύμβου τοΰ 

Vodhine Βορείου Ηπείρου χαλκήν φλογοειδή αιχμήν5.
Επειδή ό τύπος αυτός τής αιχμής καθώς καί οί παρεμφερείς χαρακτηρίζουν τήν 

περίοδον Hallstatt Α Ευρώπης (1240/30-1100 π.Χ.), έπανειλημμένως έχει διατυπωθή

ιγ
Άνθο-

χωρίου Μετσόβου. ιγ : Έτέρα έξ
'Αγίας Κυριακής Πάργας.

Γ. Γοργόλη, μήκ. 0.167 μ. ’Εκ κιβωτιόσχημου τά- 
ιρου τής θέσεως Πύργος (βλ. καί σχέδ. εΐκ. 8, ιβ).

ιγ) Έξ 'Αγίας Κυριακής Πάργας, μήκ. 0.135 μ. 
Άπόκειται εις τό Γυμνάσιον Πάργας. Έντόνως φλο- 
γοειδοϋς σχήματος, ώς ή τής Γρίμπιανης, είναι άπο- 
κεκρουμένη κατά τά δύο πτερύγια τής λεπίδος (βλ. 
καί σχέδ. είκ. 8, ιγ).

Εις τάς ανωτέρω πρέπει νά προστεθούν έ'τεραι δύο : 
ιδ) Ή έκ τού κιβωτιόσχημου τάφου Παραμυθίας 

είσαχθεΐσα εις τό ΜουσεΧον Ίωαννίνων μετά τήν 
σύνταξιν τής παρούσης μελέτης. Βλ. ΑΔ 1965, έ. ά. 
πίν. 415δ.

ιε) Ή νΰν άπολεσθεΧσα έκ Λαχανοκάστρου ΙΙωγω- 
νίου (Hammond, Epirus, πίν. XXI, c, σ. 340). 
Άπέκειτο εις τό Γυμνάσιον Βήσσανης.

1 Ό Ν. Hammond, αυτόθι σ. 339, υπενθυμίζει 
μίαν διάκρισιν τοΰ A. Evans ώς πρός τάς αίχμάς 
δοράτων καί ακοντίων καί υποστηρίζει, ότι αί μικρού 
μεγέθους αϊχμαί, ώς ή έξεταζομένη, ανήκουν ε’ς 
ακόντια. Άντιθέτως, ό Ν. Catling (έ. ά. σ. 133,

είκ. 16), ονομάζει αίχμάς ακοντίων τελείως διαφό
ρου τύπου μικρού επίσης μήκους αίχμάς μέ στειλεόν 
αντί καυλοΰ καί υποστηρίζει, ότι δέν υπάρχει είσέτι 
σαφής διάκρισις αιχμών δοράτων καί ακοντίων. Τό 
αύτό καί ό A. Snodgrass, Early Greek Armour 
and Weapons, Edinburgh 1964, σ. 115-6.

2 Πολύεδροι είναι καί οί καυλοί φυλλοσχήμων 
χαλκών αιχμών έκ τών πρωίμων γεωμετρικών τάφων 
τοΰ Κεραμεικοϋ : Jdl 1962, σ. 89 είκ. 7 (7) καί 90, 
είκ. 8(16). Τό χαρακτηριστικόν τούτο άπαντρί συχνά 
εις αίχμάς ’Ιταλίας κατά τόν Snodgrass, έ. ά. 
σ. 108, σημ. 19.

3 2. Δακαρης έν ΙΙΑΕ 1960, σ. 125 καί ΑΔ 1965, 
Β2, σ. 350- 1, σχέδ. 3, πίν. 415ε.

4 ΑΕ 1933, σ. 92, είκ. 41. G. Childe, The Final 
Bronze Age in the Near East and in Temperate 
Europe, έν Pr. Pr. Soc. 1948, a. 185.

5 Έ. a. a. 350- 1, είκ. 24, 3· Ό άνασκαφεύς 
Frano PrENDI τοποθετεί όλα τά ευρήματα εις τόν 
10ον καί τόν 90V at. π. X. έν Buletin i Universitetit 
Shteteror te Tiranes 1959, 2.
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ή γνώμη περί βορείου προελεΰσεως αυτών1, ένισχυομένη έν τινι μέτρφ από την γεω
γραφικήν κατανομήν έκτος2 καί εντός τοϋ ελληνικού χώρου. Πράγματι, εις τήν Ελ
λάδα, ή πλειονότης των μέχρι τοΰδε γνωστών αιχμών έχει εύρεθή εις τήν ΒΔ. περιο
χήν, Επτάνησα καί ’Ήπειρον (βλ. άνωτ. σ. 197, σημ. 1).

Τήν έξέλιξιν τοϋ σχήματος έπί τοΰ παρόντος δεν είναι εΰκολον να παρακολουθή- 
σωμεν. Φαίνεται πάντως, δτι είς τό α' ήμισυ τοΰ 13ου αίώνος, δπου τοποθετείται ή 
ψυλλόσχημος αιχμή τής Παραμυθίας3, ό ψλογοειδής τύπος δεν έχει είσέτι έμφανισθή 
είς τήν Ήπειρον. Ό άπλούστερος ψυλλόσχημος άπαντα ήδη είς τούς λακκοειδεΐς τά
φους τοϋ περιβόλου Α' Μυκηνών4.

Τά πήλινα κτερίσματα τοϋ τάφου παρουσιάζουν έπίσης πολύ ένδιαφέρον, λόγω τής 
συνυπάρξεως εισηγμένων μυκηναϊκών καί έγχωρίων αγγείων :

8. Ψευδόστομος μυκηναϊκός άμφορίσκος (πίν. 29α . β). Ύψ. 0.101 μ. 
Διάμ. κοιλίας 0.105 μ. Διάμ. βάσεως 0.038 μ. Ελλιπής τό στόμιον. Πηλός κίτρινος, λεπτός. 
Γάνωμα πορτοκαλόχρουν έως καστανόν.

Διακόσμησις: έπί τοΰ επιπέδου δίσκου τοΰ ψευδοΰς στομίου κύκλος γανώματος περιβαλλόμε
νος υπό ομοκέντρου περιφερείας. Έπί των ώμων συστήματα εξ οκτώ έναλλήλων γωνιών, δυο εκα
τέρωθεν τοΰ στομίου καί τρία έπί τής έτέρας οψεως. ’Από τής κάτω προσψΰσεως των λαβών μέχρι 
τής βάσεως έξ εΰρεΐαι ταινίαι γανώματος χωρίζουν τήν κοιλίαν τοΰ αγγείου είς ζώνας κοσμουμένας 
διά 2-4 λεπτών οριζοντίων γραμμών.

Τόσον τό σχήμα5 *, δσον καί ή διακόσμησις τοϋ αγγείου μάς οδηγούν είς συγκρί
σεις προς παραδείγματα YE III χρόνων έκ Μυκηνών 3 καί άκριβέστερον τών ΥΕ ΙΙΙΒ 
χρόνων έξ Ίαλυσοΰ Ρόδου7, Κεψαλοβρύσου Πύλου8, δπου υπάρχει απόλυτος ταύτό- 
της διακοσμήσεως καί έκ Γυψάδων Κρήτης9. Τά έκ Μεταξάτων καί ΛακκίΘρας 
Κεφαλληνίας10 είναι συγγενή, άλλ’ ολίγον νεώτερα τοϋ έξεταζομένου. Έπιτόπιαι άπο-

1 G. Chii.de, Pr. Pr. Soc. 1948, σ. 185. Σ· Δα-
καρης έν ΑΕ 1956, σ. 131. A. Snodgrass, έ. ά. 
σ. 119 : Δουνάβιος τύπος μέ πολλά παραδείγματα
έξ Ουγγαρίας.

2 Foi/γινυ, έ. ά. σ. 76-8. Πανομοιότυπος σχεδόν 
είναι ή έκ Bezded Καρπαθίων αιχμή, είκονιζομένη 
έν πίν. 50 (2) καί τοποθετούμενη είς τήν περίοδον 
Hallstatt Α.

3 ΑΔ 20, 1965, Β' 2, σ. 350. S. Dakaris έν Pr. 
Pr. Soc. 1967, σ. 34-5.

4 G· Karo, Die Schachtgraber von Mykenai, 
1930, πίν. XCVII, άρ. 448: μικρά αιχμή μέ καυλόν 
διήκοντα μέχρι τοϋ άκρου τής λεπίδος, έκ τοϋ τά
φου VI.

5 Arne Furumark, The Mycenaean Pottery,
Stockholm 1941. Ώς πρός τό σχήμα τοποθετείται
είς τό τέλος τής ΥΕ IIIΑ2 (τέλη 14ου αί.) πρός τήν
ΥΕ ΙΙΙΒ (1300 - 1230 π. X.), πρβ. σ. 39, είκ. 6, 
άρ. 173 καί 178, ήτοι μεταξύ τών σφαιρικών πεπλα
τυσμένων τής ΥΕ ΙΙΙΑ2 καί τών περισσότερον ανυ
ψωμένων τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. Τό κόσμημα τών
έναλλήλων γωνιών άπαντα είς τήν ΥΕ ΙΙΙΒ-Γ1 :
σ. 383, είκ. 67, άρ. 68(17).

6 A. Wage, Chamber Tombs at Mycenae, 
Oxford 1932, σ. 109, πίν. LI (άρ. 15) καί LII 
άρ. 10 έκ τών τάφων 529 καί 530. "Υψ. 0.11-0.125 μ. 
Σφαιρικού σχήματος μέ επίπεδον ψευδές στόμιον" 
ή αυτή άκριβώς διακόσμησις. Είς σ. 170 τούς χρονο
λογεί είς τόν 14ον - 13ον αί.

7 V. Desborough, The Last Mycenaeans, 
πίν. 2α.

8 Σ· ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, Άνασκαφαί έν Πύλω, έν ΠΑΕ 
1964, σ. 84, πίν. 93ξ τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. ’Ολί
γον ραδινώτερος φέρει τήν αυτήν άκριβώς διακό- 
σμησιν.

9 S- Hood, G· Huxley, Ν. Sandars, A Mi- 
noan Cemetery on Upper Gypsades, έν BSA53-4, 
1958-9, σ. 251 άρ. XI, 2, είκ. 29, πίν.57c ."Υψ.0.105μ. 
Ή αυτή διάταξις καί πνεύμα διακοσμήσεως" έπί τών 
ώμων άντί τών γωνιών φέρει ένάλληλα τόξα. Τοπο
θετείται είς τήν μετάβασιν άπό τής ΥΜ ΙΙΙΒ1 είς 
τήν Β2 περίοδον, ήτοι περί τό 1230 π. X. καί παρα
βάλλεται πρός τό σχήμα 178 τοΰ Furumark.

10 ΑΕ 1932 πίν. 6- 7 καί 1933 σ. 86, πίν. 1 καί 
89, πίν. 2. Πρβ. ιδίως τόν έν ΑΕ 1933, πίν. 1, Α 8 
έκ τοϋ Τάφου Α Μεταξάτων.
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μιμήσεις, λόγω τοΰ σχήματος και τής διακοσμήσεως, τοποθετούνται εις την πρώιμον 
ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδον καί εξής1. Εις την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδον τοποθετούνται καί οί υψηλό
τεροι ψευδόστομοι αμφορείς τού νεκροταφείου τής Περατής2.

Πρόκειται διά τον δεύτερον ψευδόστομον αμφορέα τής Ηπείρου μετά τον έκ 
Καστρίτσης Ίωαννίνων τής ΥΕ ΙΙΙΒ-Γΐ περιόδου3 4, ό όποιος όμως είναι τοπικόν έ'ρ- 
γον ή είσηγμένον έκ των Ίονίων νήσων. Εύρέθη πάντως καί αυτός εντός κιβωτιοσχή- 
μου τάφου.

9. Άρτόσχημον αλάβαστρον (πίν. 29γ. δ). Ύψ. 0.065 μ. Διάμ. κοι
λίας 0.101 μ Διάμ. χειλέων 0.08 μ. Χειροποίητον. Πηλός καστανός περιέχων τρίμματα μελανών 
κεράμων καί λίθους. Επιφάνεια κατά τό πλεΐστον απολεπισμένη' εις τά σωζόμενα τμήματα διατη
ρεί ίχνη μηχανικής λειάνσεως καί διακοσμήσεως διά καστανερύθρου γανώματος. Ελαφρώς άποκε- 
κρουμένον κατά τμήματα τοΰ οριζοντίου χείλους, επί τοΰ οποίου μόλις διακρίνονται εγκάρσια γρα
πτά γραμμίδια. Λοξώς επί τής κοιλίας φέρονται αί τρεις μικραί λαβαί' παρά την μίαν έξ αυτών 
σώζονται τμήματα επτά όμορρόπων καμπύλων γραμμών, ίσως έξ ημικυκλίων *.

Τό άγγεΐον φαίνεται νά είναι κατά τό μάλλον ή ήττον επιτυχής άπομίμησις μυκη
ναϊκού προτύπου. Παρόμοια εύρέθησαν εις τον τάφον Β Μεταξάτων Κεφαλληνίας5 
καί εις Κεφαλόβρυσον Πύλου6. Ός προς τό σχήμα πλησιάζει τό ύπ’ άρ. 85 τής ΥΕ ΙΙΙΒ 
περιόδου τού Furumark (The Mycenaean Pottery, σ. 41, είκ. 11), ή δέ διακόσμησις 
δι’ομοκέντρων ήμικυκλίων άπαντά από τής III Β περιόδου (έ. ά. σ. 343, είκ. 57 άρ. 43,17).

10. Ά ρ ύ τ α ι ν α, ελλιπής την λαβήν (πίν. 30α, β). "Υψ. 0.068 μ. Διάμ. χειλέων 0.108 μ. 
Χειροποίητον. Πηλός μελανότεφρος, περιέχων λίθους. Επιφάνεια καστανή έκ τής έπιθέσεως λεπτού 
επιχρίσματος κατά τό πλεΐστον απολεπισμένου.

Εγχώριον έργον, απομιμείται μυκηναϊκόν σχήμα7 καί συνδέεται στενώς προς τά 
όμοιου σχήματος έκ Λακκίθρας Κεφαλληνίας8. Ή χρονική τοποθέτησις τών αγγείων 
τής Λακκίθρας είναι, ως καί διά τούς τάφους τών Μεταξάτων, εις τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ 
περιόδου καί κυρίως εις τήν ΥΕ ΙΙΙΓ έποχήν.

11. Μόνωτος κύαθος (πίν. 30α, α). "Υψ. 0.06 - 0.073 μ. Διάμ. κοιλίας 0.083 μ. 
Άποκεκρουμένος κατά μικρά τμήματα τοΰ έξω νεύοντος χείλους. Ό πηλός είναι χονδροειδούς 
υφής, περιέχει τεμάχια μελανών καί άνοικτοχρώμων πυριτόλιθων, έχει δέ χρώμα καστανόν έως μέ- 
λαν. Πιθανόν νά υπήρχε καί έδώ λεπτόν επίχρισμα. Χειροποίητον.

Ό κύαθος βαίνει έπί έπιπέδου βάσεως καί φέρει άμβλεΐαν ακμήν κατά τό ύψος 
τής κάτω προσφύσεως τής υπερυψωμένης ταινιοειδούς λαβής. ’Ανήκει εις τήν έγχώριον

1 Desborough, έ. ά. σ. 103 - 108.
2 Σπ. Ιακωβιδης έν ΙΙΑΕ 1959, πίν. 9β. 1960, 

πίν. 56. 1961, πίν. 9β. 1963, πίν. 28.
3 Σ. Δακαρης έν ΑΔ 19, 1964, Χρονικά, σ. 312-3, 

πίν. 3518, καθώς καί έν Pr. Pr. Soc. 1967, σ. 31, 
πίν. 1.

4 Ή αυτή διακόσμησις άπαντά έπί τοΰ έν τή 
σ. 199, σημ. 9 άναφερομένου ψευδοστόμου άμφορί- 
σκου έκ Γυψάδων Κρήτης.

5 ’Ιδιαιτέρως προσφέρεται πρός σΰγκρισιν τό τής 
ταφής Β9, έν ΑΕ 1933, σ. 84, είκ. 30.

6 ΠΑΕ 1964, πίν. 93ε.
7 Πρβ. ΑΔ 20, 1965, Α', πίν. 18-19 έκ τοΰ Μυ

κηναϊκού τύμβου ΣαμικοΰτήςΥΕ I περιόδου (Ν. ΓΐΑ- 
ΛΟΥΡΗΣ, Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ). ΠΑΕ 1955, 
πίν. 28β έξ Αλυκής Γλυφάδας τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιό
δου (I. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ10Υ, Μυκηναϊκοί τάφοι Αλυ
κής Γλυφάδας). ΠΑΕ 1961, πίν. 10α έκ Περατής 
τών αρχών τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου (Σπ. ΙαΚΩΒΙΔΗΣ). 
Annuario 13-14, σ. 275, είκ. 20 έξ Ίαλυσοΰ 
Ρόδου.

8 ΑΕ 1932, πίν. 8 καί 13 καί ιδίως τά ύπ’ άρ. 
283 - 4 τοΰ τάφου Γ, τά όποια φαίνεται ότι είναι 
κατεσκευασμένα έκ χονδρού πηλού, ώς τό τοΰ Μαζα- 
ρακίου. Περί τής κατανομής τοΰ σχήματος βλ. 
σ. 32 -3.
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κεραμεικήν και πλησιάζει τό σχήμα τοΰ ύπ’άρ. 6 Έλαφοτόπου (βλ. άνωτ. πίν. 25γ, α). 

Παρόμοιοι είναι οί χειροποίητοι κύαθοι τοΰ τάψου Γ Λακκίθρας1.
12. Μόνωτος κύαθος (πίν. 30α, γ). "Υψ. 0.06 μ. Διάμ. στομίου 0.074 μ. Διάμ. 

κοιλίας 0.088 μ. Άποκεκρουμένος κατά δυο τμήματα τής περιφερείας τοϋ χείλους. Πηλός μέλας, 
λεπτός, αν καί περιέχει τρίμματα λίθων. Επιφάνεια στιλπνή, φέρουσα Υχνη μηχανικής λειάνσεως. 
Χειροποίητον.

Τό σχήμα διαφέρει από τό τών λοιπών χειροποίητων εγχωρίων αγγείων Έλαφο
τόπου καί Μαζαρακίου, πλησιάζει δέ αρκετά τον τύπον τοϋ μυκηναϊκού λεβητοκυάθου. 
Τό ευρύ στόμιον φέρει έξω νεΰον χείλος. Περί την βάσιν τοΰ προς τά κάτω εύρυνομέ- 
νου λαιμού σειρά έμπιέστων στιγμών. Κάτωθεν ταύτης ή κοιλία σχηματίζει άποτόμως 
τό μεγαλΰτερον πλάτος της καί κατόπιν στενεύει προς την επίπεδον βάσιν. Ή ταινιοει
δής λαβή έχει ωοειδές σχήμα καί φέρεται λοξώς επί τοΰ αγγείου.

’Αγγεία με στικτήν διακόσμησιν εύρέθησαν καί εις τον τάφον Β Μεταξάτων 2, 
όπου επίσης, καθώς καί εις Λακκίθραν, μερικαί προχοΐσκαι3 ενθυμίζουν τον κύαθον 
τοΰ Μαζαρακίου. Συγγενές είναι καί τό σχήμα κυάθου τής πρωίμου εποχής τοΰ σιδή
ρου από τον "Αγιον Παντελεήμονα Μακεδονίας 4. Ή όμοιότης όμως, τήν οποίαν πα
ρουσιάζει προς ύπονεολιθικόν κύαθον έκ Malik ’Αλβανίας 5 6, εντάσσει ίσως τον τύπον 
τοΰ κυάθου τούτου εις τήν ομάδα τών «μινυείων» τής Άδριατικής κεραμεικής, τά όποια 
έχουν νεολιθικός ρίζας (βλ. άνωτ. σ. 184).

Τά ανωτέρω τρία αγγεία άναμφιβόλως εντάσσονται εις τήν κατηγορίαν III τών 
εγχωρίων καστανομελάνων, τά όποια ακολουθούν παραδόσεις τής πρωίμου καί τής μέσης 
εποχής τοΰ χαλκού β, χωρίς νά μένουν ανεπηρέαστα καί από τά έκ Νότου προερχόμενα 
νέα μυκηναϊκά σχήματα. Ή μετ’ αυτών εΰρεσις τοΰ ΥΕ ΙΙΙΒ ψευδοστόμου άμφορί- 
σκου παρέχει μίαν ασφαλή βάσιν χρονολογήσεώς των εις τήν αυτήν περίοδον.

Τήν έξέτασιν τών κτερισμάτων τοΰ τάφου τοΰ Μαζαρακίου κλείομεν μέ τά ολίγα 
εύρεθέντα κοσμήματα καί μικροαντικείμενα :

13. Ό κ τ ώ άτρακτοειδεΐς καί οκτώ σφαιρικά ί ψήφοι περιδέ
ραιου έκ φαγεντιανής (πίν. 30β, στ'). Φέρουν ραβδώσεις καί παρόμοιαι εύρέθησαν εις 
Μεταξάτα7.

14. Πέντε σφαιρικά ί ψήφοι έξ δρείας κρυστάλλου καί τρεις άμφι- 
κωνικαί χονδροειδούς εργασίας έξ ημιδιαφανούς χαλαζιού (πίν. 30β, η). Αί μεγαλύτεροι σφαιρικοί 
έχουν διάμετρον 0.022 μ. Δύο κρυστάλλινοι ψήφοι εύρέθησαν εις Καλμπάκι8, ευάριθμοι δέ εις 
Μεταξάτα καί Λακκίθραν Κεφαλληνίας.

15. 'Επτά πεπλατυσμένοι ψήφοι έκ χαλκηδονίου λίθου

1 ΑΕ 1932, πίν. 13, άρ. 266.
2 ΑΕ 1933, σ. 88, είκ. 37.
3 ΑΕ 1933, σ. 84-5 είκ. 30-1 καί ΑΕ 1932, 

πίν. 12, άρ. 204 καί πίν. 13 αριστερά.
4 Heurtley, Prehistoric Macedonia, πίν. 

XXIIIa, f.

5 Studia Albanica 1, 1964, πίν. 119 καί BSA 
62, 1967, πίν. 22 (9).

6 Πρβ. τήν ομοιότητα τοϋ ύπ’ άρ. 11 κυάθου
πρός κύαθον τής πρωίμου εποχής τοΰ χαλκού έκ

Ντικιλί - Τάς Μακεδονίας έν ΑΔ 17, 1961-2. Χρο
νικά, πίν. 290β.

7 ΑΕ 1933, σ. 91, πίν. 3. Άφθονοϋν κατά τήν 
υστέραν εποχήν τοΰ χαλκοΰ εις ολην τήν περιοχήν 
τοΰ Αιγαίου. Βλ. σχετικώς καί έν BSA 53 -54, 
1958 -9, σ. 245, 1122. Περί κατασκευής ψήφων έκ 
φαγεντιανής εις τάς Μυκήνας, βλ. Archaeologia 
Homerica C, Gottingen 1968 (E. Bielefeld, 
Schmuck), σ. 24, ύποσ. 158.

8 ΑΕ 1956, σ. 129, είκ. 2.
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(πίν. 30β, η). Έχομεν όμοίαν έκ Καλμπακίου καί 31 έξ Έλαφοτόπου (βλ. άνωτ. σ. 188). Έξ ημι
πολύτιμου λίθου ψήφοι εύρέθησαν καί εις τούς τάφους τής Κεφαλληνίας

16. Τμήμα πεπλατυσμένης κυκλοτερούς ψήφου έξ ήλεκτρου 
καί τρίμματα άλλων (πίν. 30β, ό). “Ηλεκτρον εύρέθη εις δλας τάς ανωτέρω άναφερομένας περιο- 
χάς. Περί τής χρονικής καί τής τοπικής διαδόσεως αυτού, καθώς καί περί τής δρείας κρυστάλλου 
καί των εκ χαλκηδονίου λίθου ψήφων, ίδέ παρατηρήσεις τού Σ. Δάκαρη έν ΑΕ 1956, σ. 126 - 9.

17. Επτά πήλιναι άμφικωνικαί ψήφοι, υψ. 0.025 - 0.032 μ. (πίν. 30β, ζ'). 
Όμοια εύρέθη εις Καλμπάκι2 καί εις Έλαφότοπον (βλ. άνωτ. σ. 183) καί πολλαί παρόμοιαι εις τήν 
θέσιν Οικόπεδα τής Πάλης Κεφαλληνίας3.

18. Χαλκά κοσμήματα (πίν. 30β, α): τρεις δακτύλιοι έξ ανοικτού λεπτού έλάσμα- 
τος καί τεμάχια δύο άλλων. Ό εις των δακτυλίων ανήκει εις τήν ομάδα γ τών με γωνιώδη ακμήν 
τού Έλαφοτόπου 4. Λεπτή χαλκή ταινία κυκλοτερώς συνεστραμμένη, διάμ. 0.04 μ. Σύμπλεγμα δύο 
ανοικτών κρίκων έκ κυκλικής τομής σύρματος, ίσως πρωτόγονος μορφή ένωτίου, διάμ. 0.016 μ. 
Τρία τεμάχια μικρών σπειροειδών δίσκων, όμοιων προς τούς τού Έλαφοτόπου (βλ. άνωτ. σ. 187).

’Αξιοπαρατήρητου, δτι εις ούδένα τών μέχρι τοϋδε γνωστών κιβωτιοσχήμων τά
φων τής Ηπείρου εύρέθησαν περόναι ή πόρπαι. Ώς προς τάς τελευταίας ό Miloj£i0 
συμφωνεί με τον Merhart5, δτι δεν έχομεν μέχρι τοΰδε ασφαλές τεκμήριον εισαγωγής 
τής πόρπης προ τών ύπομυκηναϊκών χρόνων, ενώ ό Desborough8 τοποθετεί τάς πρώ- 
τας πόρπας σχήματος τόξου βιολιού είς τήν μετάβασιν άπό τής YE ΙΙΙΒ εις τήν 
ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδον, μεταξύ δε τών πρωιμωτάτων καταλέγει τήν έκ τού τάφου Β Μεταξά- 
των Κεφαλληνίας7. 'Οπωσδήποτε πάντως οί κιβωτιόσχημοι τάφοι τής Ηπείρου είναι 
παλαιότεροι τής εποχής έμφανίσεως τών πορπών.

19. Άκόνη πυραμιδοειδής έξ ΰπολεύκου ασβεστόλιθου, ύψους 0.08 μ. καί μεγί
στου πλάτους 0.015 μ. (πίν. 30β, ε). Ή οπή τής κεφαλής έχει άνοιχθή έκ τών δύο αντιθετικών 
όψεων συγχρόνως. Τετράπλευροι μικραί άκόναι, με οπήν έξαρτήσεως ώς είς τήν έξεταζομένην, εύρέ- 
θησαν καί είς τούς τάφους Οικοπέδων καί Λακκίθρας Κεφαλληνίας8, έπιμήκεις δέ είς Μακεδονίαν °.

20. Τμήμα έκ τής οστέινης έπενδύσεως λαβής χαλκού όπλου, πρά
σινον έκ τής όξειδώσεως (πίν. 30β, y). Σωζ. μήκος 0.038 μ. Πλάτος 0.07 μ. Είς έν σημεΐον δια
τηρεί τό έκ 0.006 μ. αρχικόν πάχος. Σώζει τό ήμισυ κυκλικής οπής καί πλησίον έτερον λοξόν 
τρήμα. Εις ούδέν τών έξετασθέντων χαλκών έγχειριδίων ή μαχαιρών προσαρμόζεται.

21. Έπιπεδόκυρτον οστού ν, διαμ. 0.021 μ., άνήκον πιθανώς εις τινα τών σκε
λετών (πίν. 30β, β).

Ή μικρά έρευνα τής έξ 20 - 30 έκ. έπιχώσεως άνωθεν τοΰ βορειότερου τμήματος 
τοϋ τάφου απέδωσε πλήθος εγχωρίων χειροποιήτων οστράκων (πίν. 30γ) έκ χονδρού 
πηλού περιέχοντος τρίμματα λίθων, με άδράν έξωτερικήν επιφάνειαν καί δχι λείαν,
ώς είς Έλαφότοπον. Επίσης τό άνω μέρος

1 ΑΕ 1932 (Αακκίδρα), πίν. 17 κάτω. 1933 (Με- 
ταξάτα), σ. 91, πίν. 3 ανω.

2 ΑΕ 1956, σ. 116, είκ. 2. Είς σ. 128-9 περί τής 
τοπικής καί τής χρονικής διαδόσεως τών σφονδυλίων.

3 ΑΕ 1932, σ. 14, είκ. 15.
4 Βλ. ανωτέρω σ. 187.
5 Vl. Mirojihc, Einige Mitteleuropaische 

Fremdlinge auf Kreta, έν JRGZM 2, 1955, σ. 168. 

G. Merhart έν Bonner Jahrbuch 147, 1942,

ποδός YE ΙΙΙΓ κύλικος, υψ. 0.036 μ. καί

σ. 74 κέ. : είς τήν ηπειρωτικήν "Ελλάδα καί τάς νή
σους περί τό 1100 καί είς τήν «άδριατικήν» ζώνην 
περί τό 1125.

6 The Last Mycenaeans, σ. 54-8. Βλ. επίσης 
Archaeologia Homerica, έ. ά. σ. 40-41.

7 ΑΕ 1933, σ. 92-3, είκ. 42.
8 ΑΕ 1932, πίν. 14 -15.
9 Heurtley, ε. ά. είκ. 103, d-f (σ. 230).

Μ· Ανδρόνικός, έ- ά. σ. 260, πίν. 106, Φβ.
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διαμ. 0.02 μ., έκ κίτρινου πηλοΰ ευκόλως άποτριβομένου μέ ϊχνη αλαμπούς καστανο- 
μέλανος γανώματος (πίν. 30γ, /3).'Υψίποδες κύλικες αυτής τής εποχής, άλλα και ύπομυ- 
κηναϊκα! και πρωτογεωμετρικοί, εντοπίου μάλιστα κατασκευής, είναι γνωσταί έκ τών 
δύο πολλάκις μνημονευθεισών περιοχών τής Κεφαλληνίας1, από τά Πελικάτα, τό Πόλι 
καί τον ’Αετόν ’Ιθάκης2, έκ Καστρίτσης Ίωαννίνων καί έκ Δωδώνης3, όπου ό πηλός 
είναι έρυθρός καί εύθρυπτος. Τελευταίως εύρέθησαν καί εις Θεσσαλίαν4.

Έκ τών άλλων οστράκων διακρίνομεν δύο μέ πλαστικήν διακόσμησιν (πίν. 30γ, γ), 
δύο άλλα άνήκοντα εις καστανομέλανα κύαθον (πίν. 30γ, α) δμοιον προς τούς ύπ άρ. 1 
καί 5 Έλαφοτόπου, ταινιωτήν λαβήν κυάθου ή κανθάρου (πίν. 30γ, ό), ήμικυκλι- 
κάς λαβάς στρογγύλης ή γωνιώδους τομής μεγάλων άγγείων, έκ τών οποίων έχομεν 
άρκετά όστρακα έκ χονδρού άκαθάρτου πηλοΰ, έπιμήκη οριζόντιον λαβήν πιθοειδοΰς 
(πίν. 30γ,σι'), όμοίαν τής οποίας έχομεν έκ Δωδώνης5. ’Αξιοσημείωτος είναι εύρεΐα λαβή 
έκκινοΰσα άπό τοΰ χείλους μεγάλου άνοικτοϋ άγγείου (πίν. 30γ, ε)’ φέρει οπήν εις τό 
μέσον, έτέραν δε εις τό άποκεκρουμένον άκρον της, όπου πιθανώς έχωρίζετο είς δύο.

Χαρακτηριστικόν είναι ότι ή άμαυρόχρωμος γεωμετρική διακόσμησις ΒΔ. μακεδο
νικού τύπου λείπει άπό τά όστρακα τόσον τοΰ Έλαφοτόπου, όσον καί τοΰ Μαζαρακίου. 
Προφανώς εϊσήχθη εις Ήπειρον είς μεταγενεστέραν τοΰ 13ου αίώνος έποχήν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αί τρεις ομάδες κιβωτιόσχημων τάφων τοΰ Νομοΰ Ίωαννίνων, ώς άνωτέρω εϊδο- 
μεν, δεν άπέχουν χρονολογικώς μεταξύ των. ’Ολίγον παλαιότερος φαίνεται να είναι ό 
τάφος Μαζαρακίου, τοποθετούμενος είς τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου καί οπωσδή
ποτε προ τής ΥΕ ΙΙΙΓ (προ τοΰ 1230 π. X.) έπί τή βάσει τοΰ ψευδοστόμου άμφορί- 
σκου καί τοΰ χαλκού ξίφους, ένώ οί τάφοι τοΰ Έλαφοτόπου πρέπει να είναι σύγχρονοι 
προς τούς τοΰ Καλμπακίου καί να άνήκουν είς τάς άρχάς τής ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου, έντός 
πάντως τοΰ 13ου αίώνος.

Χρονολογούμενοι ούτως είς τό β' ήμισυ τοΰ 13ου π. X. αίώνος, οί κιβωτιόσχημοι 
τάφοι μαρτυροΰν περίοδον ευημερίας καί ησυχίας διά τήν Ήπειρον. Αί έμπορικαί έπικοι- 
νωνίαι μέ τον Νότον καί τον Βορράν διεξάγονται έν ειρήνη. Ή άμαυρόχρωμος ΒΔ. τύπου 
κεραμεική καί οί θεωρούμενοι φορείς ταύτηςδέν έχουν έλθει έκ τής Δυτικής Μακεδονίας. 
Τά προϊόντα τοΰ Μυκηναϊκού πολιτισμού (όπλα, άγγεΐα, κοσμήματα) διεισδύουν είς

1 Λακκίθρα : ΑΕ 1932, πίν. 6 καί 12. Μεταξάτα : 
ΑΕ 1933, σ. 82 είκ. 26 καί σ. 85 είκ. 32. Ό Des- 
borough, ε. ά. σ. 106 καί πίν. 9β τάς τοποθετεί είς 
τήν ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδον.

2 ’Αετός : BSA 33, 1932/3, σ. 38, είκ. 8 (W. Heurt- 
LEY, Excavations in Ithaca, I).

Πελικάτα: BSA 35, 1934/5, σ. 32, είκ. 27 (114). 
’Εγχωρίου κατασκευής (W. Heurtley, Excavations
in Ithaca, II).

Πόλι: BSA 39, 1938/9, σ. 13 - 4, πίν. 8 άρ. 59 :

τέλους τής ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου. *0 αυτός τόπος ποδός. 
(S· Benton, Excavations in Ithaka III).

3 Καστρίτσα : ΠΑΕ 1951, σ. 182, είκ. 7.
Δωδώνη : "Έργον 1967, σ. 36, είκ. 32.

4 Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Ό τύμβος τοΰ Έξαλόφου καί 
ή εισβολή τών Θεσσαλών, έν AAA, Α', 1968, σ. 291, 
είκ. 1.

5 Δ· ΕΥΑΓΓΕΛ1ΔΗΣ, Άνασκαφή Δωδώνης 1935, 
’Ηπειρωτικά Χρονικά 10, 1935, πίν. 5α(4).
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τό εσωτερικόν τής Ηπείρου 1 διά τών φυσικών διόδων τοΰ εμπορίου, μία δε των κυ- 
ριωτέρων άποδεικνύεται ή κοιλάς τοΰ ποταμού Θυάμιδος. Άξιοπαρατήρητον είναι, δτι 
οί τάφοι Μαζαρακίου καί Καλμπακίου, κείμενοι εις την πεδιάδα την διαρρεομένην υπό 
τοΰ Θυάμιδος, παρουσιάζουν πολύ μεγαλΰτερον ποσοστόν μυκηναϊκής προελεΰσεως 
κτερισμάτων άπό τούς τοΰ Έλ,αφοτόπου, όπου ταΰτα περιορίζονται ούσιαστικώς εις τό 
έξ ημιπολύτιμων λίθων περιδέραιον καί τό πήλινον σφονδύλων, καθ’ όσον μάς επιτρέ
πει νά λέγωμεν ή μέχρι τοΰδε έρευνα. Άλλ’ ή εΰρεσις τοΰ YE ΙΙΙΒ εγχειριδίου καί τοΰ 
ψευδοστόμου άμφορίσκου εις Καστρίτσαν Ίωαννίνων είναι αρκετά στοιχεία διά νά 
δείξουν ότι ή Μυκηναϊκή διείσδυσις ύπήρξε βαθυτέρα άπό όσον έπιστεύετο προ ολίγων 
ετών. Τά τελευταία ευρήματα τοΰ ΥΕ ΙΙΙΓ τύμβου Έξαλόφου Θεσσαλίας, σχετιζόμενα 
αμέσως προς τά τών Ίονίων νήσων καί τής Ηπείρου, έπεισαν, ότι αί δύσβατοι όροσει- 
ραι τής Πίνδου δεν άπετέλεσαν φραγμόν διά την κίνησιν φορέων τοΰ αύτοΰ βορειοδυ
τικού ύστερομυκηναϊκοΰ κλάδου πολιτισμού προς Άνατολάς. Εις τάς ανωτέρω ηπει
ρωτικός περιοχάς εύρέσεως στοιχείων Μυκηναϊκού πολιτισμού πρέπει νά προσθέσωμεν 
την Παραμυθιάν μέ τον λακκοειδή ΥΕ ΙΙΙΒ τάφον της2, την Δωδώνην3, την Πάρ- 
γαν4, όπου ό μόνος εν Ήπείρω θολωτός μυκηναϊκός τάφος, την παρά τον ’Αχέροντα 
μυκηναϊκήν άκρόπολιν τής Έφύρας5 καί τήν Μεσογέφυραν τής Κονίτσης6, άπό όπου 
προέρχονται τά κρητομυκηναϊκά κερατόσχημα ξίφη, διά νά έχωμεν μίαν άπλήν γενικήν 
εικόνα τής έξαπλώσεως τοΰ Μυκηναϊκού πολιτισμού εις τήν Ήπειρον (βλ. χάρτην είκ. 9). 
Τό γεγονός, ότι τά πλεΐστα τών ανωτέρω στοιχείων τοποθετούνται εις τήν ΥΕ ΙΙΙΒ 
περίοδον καί μερικά μάλιστα εις έτι παλαιοτέρους χρόνους, ώς εις τον 14ον αιώνα τά 
κερατόσχημα ξίφη Μεσογεφύρας καί είς τό β' ήμισυ αύτοΰ τό έγχειρίδιον τής Παραμυ
θίας, ήτοι είς εποχήν παλαιοτέραν τής τών νεκροταφείων Κεφαλληνίας, οδηγεί είς τήν 
ύπόθεσιν, ότι δεν πρόκειται διά τήν διά τοΰ εμπορίου ακτινοβολίαν τών κέντρων τών 
Ίονίων νήσων. Φυσικά τίποτε δεν αποκλείει τήν μελλοντικήν εΰρεσιν είς Κεφαλληνίαν 
παλαιοτέρων εγκαταστάσεων, πιθανώτερον όμως φαίνεται, ότι θά πρέπει είς τό μέλλον 
νά άναζητήσωμεν τήν πηγήν τών μυκηναϊκών προϊόντων είς αποικίας ή εμπόρια μυκη
ναϊκά τών παραλίων τής Θεσπρωτίας. ’Ήδη ό θολωτός τάφος τής Πάργας οδηγεί προς 
αυτήν τήν κατεύθυνσιν. Δεν αποκλείεται όμως και ή διά ξηράς, διά τής πεδιάδος τών 
Ίωαννίνων και έν συνεχεία διά τής κοιλάδος τοΰ Λούρου εμπορική επικοινωνία προς 
τά μυκηναϊκά κέντρα τής νοτιωτέρας Ελλάδος, άλλ’ έπι τοΰ παρόντος ή γεωγραφική 
κατανομή τών εύρεθέντων είς ’Ήπειρον μυκηναϊκών όπλων οδηγεί προς Δυσμάς, προς 
τά παράλια. Ή 'Ομηρική παράδοσις ενισχύει τήν άποψιν περί επικοινωνίας τής Ηπεί
ρου μέ τον μυκηναϊκόν κόσμον διά τών παραλίων7.

1 Διά τήν διείσδυσιν τοΰ Μυκηναϊκού πολιτισμού 
είς τήν "Ηπειρον βλ. S. Dakaris, έ. ά. σ. 31-2 καί 
έν ΑΔ 20, 1965, Β2, σ. 350. ’Επίσης Ν· Ham

mond, Epirus, σ. 325 κέ.
2 Σ· Δακαρης έν ΑΔ 20, 1965, Β'2, σ. 349-50.
3 Βλ. άνωτ. σ. 191, σημ. 1 καί 193, σημ. 5.
4 Σ. Δακαρης, Μυκηναϊκός θολωτός τάφος πλη-

σίον τής Πάργας, έν ΠΑΕ 1960, σ. 123 - 127.

5 Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ, Άνασκαφικαί έρευναι είς τήν 
ομηρικήν Έφΰραν καί τό Νεκυομαντεΐον τής Θεσπρω
τίας, έν ΠΑΕ 1958, σ. 107 - 113.

6 Βλ. άνωτ. σ. 193, σημ. 4.
7 ΑΕ 1956, σ. 120-1. Οί Θεσπρωτοί ήσαν φίλοι 

καί σύμμαχοι τοΰ Όδυσσέως, ό όποιος έπανειλημμέ- 
νως έπεσκέφθη τήν "Ηπειρον.
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Αί διά τής ξηράς, διά των κοιλάδων των μεγάλων ποταμών, έμπορικαί οδοί τής 
Ηπείρου φαίνεται δτι έχρησίμευον εις την διεξαγωγήν εμπορίου με την κεντρικήν καί
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την ΝΑ. Ευρώπην1 2. Αψευδείς μάρτυρες τά βορείου προελεύσεως κτερίσματα των έξε- 
χασθέντων τάφων: τό ήλεκτρον, αί. δρεπανοειδείς μάχαιραι, τά μέ σπείρας κοσμήματα, 
αί χαλκαΐ ψυλλόσχημοι καί φλογοειδεΐς αίχμαί. Ή άπαρίθμησις μάλιστα δέκα πέντε 
τοιοΰτου τύπου αιχμών (βλ. άνωτ.σ. 197, σημ. 1) εις μόνον τον χώρον τής νοτίου Ηπεί
ρου ενισχύει την άποψιν περί βορείου καταγωγής τοΰ τύπου. Έντύπωσιν οπωσδή
ποτε προκαλεΐ ό μέγας άριθμός χαλκών όπλων μυκηναϊκής ή βορείου προελεύσεως εις 
την Ήπειρον, παρά την περιωρισμένην έκτασιν τών μέχρι τοΰδε ερευνών. Εις τον νοΰν 
έρχεται ό στίχος τοΰ ελεγείου τοΰ άναθήματος τοΰ Πύρρου είς τό ιερόν τής Ίτωνίδος 
’Αθήνας2: αίχμηταί καί νυν καί πάρος Αίακίδαι.

Εγκατεστημένοι λοιπόν επί σημαντικών εμπορικών οδών οί Ήπειρώται τής 
ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου προθύμως έδέχοντο τάς επιδράσεις τών μυκηναϊκών καί τών βορείων 
πολιτιστικών ρευμάτων. Ώς ίδια εγχώρια στοιχεία πρέπει νά άναγνωρίσωμεν τούς χει- 
ροποιήτους κυάθους τών τάφων. ’Ασφαλώς ό ρόλος των είς όλην αυτήν την διαπιστου- 
μένην εμπορικήν κίνησιν δεν θά ήτο άπλώς παθητικός. Τήν ενεργόν συμμετοχήν των 
δεικνύουν αί απομιμήσεις τών μυκηναϊκών αγγείων. Ώς προς τον ρόλον τον όποιον 
διεδραμάτισαν οί ίδιοι είς εν άλλο σπουδαιότατον πρόβλημα, τό τής προς Νότον μετα- 
κινήσεως βορείων καί βορειοδυτικών φύλων περί τό 1200 π. X., τίποτε ακόμη δεν είναι 
απολύτως βέβαιον. Οί χειροποίητοι άλλ’ έξειλιγμένης τεχνικής κύαθοι τής ’Ηπείρου 
δεν εύρέθησαν ακόμη είς τήν Νότιον Ελλάδα, ενώ ή ισχύς τοΰ τύπου τοΰ κιβωτιοσχή- 
μου τάφου ώς άποδεικτικοΰ στοιχείου μετακινήσεως εθνών άπό τήν Ήπειρον προς 
Νότον3 έχει ήδη άμφισβητηθή4. Τό μόνον θετικόν στοιχεΐον είναι επί τοΰ παρόντος 
ή διά τοΰ εύρήματος τοΰ Έξαλόφου5 έπιβεβαίωσις τής προς Θεσσαλίαν μετακινήσεως 
τών Θεσπρωτών Θεσσαλών.

Είς τό πρόσφατον περί Ηπείρου έργον του ό Καθηγητής Ν. Hammond ° υπο
θέτει, ότι οί νεκροί τών κιβωτιοσχήμων τάφων τής Ηπείρου πρέπει νά ταυτίζωνται 
έθνολογικώς είτε προς τούς άπό τών ΜΕ χρόνων κατοίκους τής Ηπείρου, είτε προς 
τούς άπό τήν Μακεδονίαν έλθόντας φορείς τής άμαυροχρώμου κεραμεικής κατά τήν 
ΥΕ ΙΙΙΑ καί Β περίοδον. Τό πρώτον σκέλος τής ύποθέσεως φαίνεται εκ πρώτης όψεως 
καί τό πιθανώτερον, δεδομένου ότι ή άμαυρόχρωμος κεραμεική, ώς εϊδομεν, πρέπει

1 Βλ. σχετικώς εις ΑΕ 1956, σ. 148. ’Επίσης 
Ν. Hammond, έ. ά. σ. 325-28 διά τό έμπόριον μυ
κηναϊκών καί βορείων όπλων μέσφ τής ΒΔ. 'Ελ
λάδος καί τής ’Ηπείρου' είς σ. 331 διά τό έμπόριον 
ήλεκτρου διά τής ’Ηπείρου. Ό Η. MOller - 
Karpe, Zur spatbronzezeitlichen Bewaffnung in 
Mitteleuropa und Griechenland, Germania 40, 
1962, σ. 284, όμιλεΐ περί μακροχρονίων επαφών με
ταξύ τής ύστερομυκηναϊκής Ελλάδος καί τής κεντρι
κής Ευρώπης, έπί τή βάσει τών διαπιστουμένων κοι
νών στοιχείων είς τόν οπλισμόν.

2 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Πύρρος, XXVI, 5-10 (έκδ. 
Teubner).

3 V. Desborough, The Last Mycenaeans,
σ. 37 - 40. Κατώτεροί, είς τήν σ. 70, δέν αποκλείει ού-

τος τήν πιθανότητα άναβιώσεως παλαιού εθίμου ΜΕ 
χρόνων ή τήν ερμηνείαν τής έμφανίσεως τών κιβω- 
τιοσχήμων τάφων ώς τελειοποίησιν τών λακκοειδών.

4 C. G. Styrrenics, Submycenaean Studies, 
Lund 1967, σ. 161-2, όπου υποστηρίζει τήν συνεχή 
άπό τών ΜΕ χρόνων, έστω καί περιωρισμένην, χρήσιν 
τών κιβωτιόσχημων τάφονν. Ν. Hammond, έ. ά. 
σ. 362 : οί κιβωτιόσχημοι τάφοι ενδεικτικόν τεταρα- 
γμένων χρόνων' τρόπος ταφής προσφύγων στερούμε
νων ιδιοκτήτου γής. Πολλαπλοί οί λόγοι χρήσεως 
τών κιβωτιοσχήμων τάφων, ώστε δέν δύναται νά γίνη 
εύλογος συσχετισμός μεταξύ κιβωτιοσχήμων τάφων 
’Ηπείρου καί νοτιωτέρας Ελλάδος.

5 AAA, Α', 1968, σ. 294.
6 ”Ε. ά. σ. 353.
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νά διεδόθη εις την Ήπειρον εις χρόνους μεταγενεστέρους τοΰ 13ου π. X. αίώνος 
(βλ. άνωτ. σ. 203).Έξ άλλου, οί μέχρι τοΰδε γνωστοί κιβωτιόσχημοι τάφοι τής Μακεδονίας 
δεν είναι παλαιότεροι τής εποχής τοΰ σιδήρουΉ ευρεσις τής πλαστικής κεραμεικής 
(κατηγορίας II) καί εις τάς τρεις έξετασθείσας περιοχάς εις τό άμεσον περιβάλλον τών 
τάφων δεικνύει, ότι οί νεκροί των συνεχίζουν παλαιάν παράδοσιν, ή όποια δεν σχετί
ζεται άναγκαστικώς μέ προέλευσιν τών φορέων ταύτης έκ τής Μεσοελλαδικής Μακεδο
νίας, έφ’ όσον ή πλαστική κεραμεική είναι διαδεδομένη είς πολλάς περιοχάς τής Ευρώ
πης. Ή κατά τά τελευταία έτη άνασκαφή εγκαταστάσεων τής Μέσης καί τής Νεωτέρας 
Παλαιολιθικής περιόδου είς Κοκκινόπουλον καί Άσπροχάλικον νομού Πρεβέζης1 2 καί είς 
Καστρίτσαν Ίωαννίνων3, καθώς καί ή ευρεσις νεολιθικού σπηλαίου πλησίον τού πα
λαιολιθικού τής Καστρίτσης4 μέ κεραμεικήν σχετιζομένην προς την τής Μακεδονίας, 
πλήν τούτου δε τυχαία νεολιθικά ευρήματα έκ διαφόρων περιοχών τής Ηπείρου5, 
τελευταίως μάλιστα έξ Έλάφου Λάκκας Σουλίου, πείθουν, ότι ή ’Ήπειρος είχε μονί
μους κατοίκους από τών παλαιολιθικών χρόνων. Είς γενικάς γραμμάς διαπιστούται 
οΰτω συνέχεια τού πολιτισμού, καθώς καί άμεσος έπικοινωνία μέ την Μακεδονίαν κατά 
τούς νεολιθικούς χρόνους καί εξής. Έάν υπήρξαν χάσματα είς αυτήν τήν συνέχειαν καί 
είσβολαί έξωθεν, δέν δυνάμεθα είσέτι νά τό άποδείξωμεν.

'Οπωσδήποτε τά μέχρι τούδε έξ Ηπείρου δεδομένα είναι λίαν περιορισμένα διά 
νά έπιτρέψουν τήν συναγαιγήν βεβαίων συμπερασμάτων. ’Ιδιαιτέρως αισθητόν είναι τό 
προ καί ιδίως τό μετά τήν ΥΕ ΙΙΙΒ περίοδον κενόν τής υστέρας έποχής τοΰ χαλκού, 
τό όποιον, άς έλπίζωμεν, δέν θά αργήσουν νά καλύψουν νεότερα ευρήματα.

ΙΟΥΛΙΑ Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΑΟΥ

3 Καστρίτσα : Ε· Higgs κ. &., Pr. Pr. Soc. 33, 
1967, σ. 19 - 26 καί ΑΔ 22, 1967, Χρονικά, 
σ. 350.

4 ΑΔ 23, 1968, Β' 2, 291 - 2 καί σ. 297, σχεδ. 1, τό 
όποιον έκ παραδρομής ένεσωματώΟη είς τήν έ'κΟεσιν 
τοΰ Καθηγητοΰ κ. Higgs.

5 Σπήλαιον Σίδερης : ΑΔ 17, 1961/2, Χρονικά, 
σ. 195, πίν. 225α.

Καστρίτσα : νεολιθικά όστρακα έν ΠΑΕ 1951, 
σ. 173 κέ. καί 1952, σ. 362 κέ.— Νεολιθική άξίνη 
έν ΑΔ 20, 1965, Χρονικά σ. 348, πίν. 415y.

1 Τελευταίως έξ Αίανής Κοζάνης, ΑΓΓ. ΑΝΔΡΕΙΩ
ΜΕΝΟΥ, Προϊστορικόν νεκροταφεΐον έν Λιανή Κο
ζάνης, έν AAA, Α', 1968, σ. 244 -5.

2 Κοκκινόπουλο : Ε· Higgs κ. α. : The Climate,
Environment and Industries of Stone Age Greece, 
Part I, έν Pr. Pr. Soc. 30, 1964, σ. 213 -235.
Ε· Higgs, ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 364.

Άσπροχάλικο: Ε· Higgs, ΑΔ 20, 1965, Χρο
νικά, σ. 368- 74. 21, 1966, Χρονικά, σ. 292-4. 
22, 1967, Χρονικά, σ. 350 καί Pr. Pr. Soc. 32, 1966, 
σ. 10-21.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1969 Πιν. 23

α. Ό τάφος 1 Έλαφοτόπου Ζαγορίου έκ Δυσμών.

β. Τάφος 1 'Ελαφοτόπου : ή ανατολική στενή πλευρά μετά τιον πήλινων κνάθων.
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IIlN. 24
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1909
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α. Χαλκά κοσμήματα εκ τών τάφων 
1 καί 3 ’Ελαφοτόπου.

β. Λιάφορα κοσμήματα έκ τοΰ τάφου 1 
’ Ελαφοτόπου.

γ. Χαλκή δρεπανοειδής μάχαιρα έκ τοΰ τάφου 1 ’Ελαφοτόπου.

δ. Λι δυο δρεπανοειδείς μάχαιραι Έλαφοτόπου (ανω) καί Καλμπακίου (κάτω).
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΓΙΣ 1969 IIIX. 25

α. ΚύαΟος {-·/. Λαψίστη; Ίωαννίνων.

γ. ΚΰαΟοι καί πρόχους έκ των τάφων 2-3 ’ Ελαφοτόπου.

δ. Κάνθαροι εκ Δωδώνης (Μουσεϊον Ίωαννίνων).
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ΙΊin. 26 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1969

α. "Οστρακα πι&οειδών αγγείων έκ τής θέσεως β. ’Όστρακα από τό χείλος (11 καί 4π - 5Ί σειρά)
« Κονίσματα » ’Ελαφοτόπου Ζαγορίου. καί τήν κοιλίαν (2“-3ί σειρά) πιΟοειδών καί

λίαν εύρυστόμων αγγείων έκ τής θέσεως « Κονί
σματα » Έλαφοτόπου Ζαγορίου.

γ. Λαβαί αγγείων έκ τής θέσεως « Κονίσματα » Έλαφοτόπου.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 Πιν. 27
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Πιν. 28 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969

β - γ. Χαλκοί αίχμα'ι ΙΙάργας 

καί ’Ανθοχωρίου.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 Πιν. 29
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Πιν. 30 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969

4 V
α. ’Εγχώριοι κύαθοι καί άρΰ ύαινα έκ τοΰ τάφου Μαζαρακίου.

β. Κοσμήματα καί άλλα αντικείμενα έκ τοΰ τάφου Μαζαρακίου.

γ. ’Όστρακα έκ τής 

έπιχώσεως τοΰ τάφου 

Μαζαρακίου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:47 EEST - 52.90.75.110


