
ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΙΔ' ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

1. Βέρροια. α) Βάθρον επιτύμβιου (;) μνη
μείου ρωμ. αύτοκρατορικών χρόνων χρησιμο- 
ποιηθέν έκ δευτέρου ως οικοδομικόν υλικόν 1. 
=Αρ. Εύρ. Μουσείου Βέροιας 106. Διαστάσεις: 
Ύψος 1.13 μ., πλάτος 0.95 μ. και σωζ. πάχος 
0.66 μ. Εις την άνω επιφάνειαν φέρει βάθυν-

Είκ. 1. Βάθρον μέ παράστασιν Έρμου επί κριοΰ.

σιν έλλειτμοειδούς σχήματος, ενώ ή εμπρόσθια 
επιφάνεια πλαισιοΰται εκατέρωθεν υπό παρα- 
στάδων πλάτους 0.14 μ. κοσμουμένων εις μέν 
τήν κυρίαν ό'ψιν υπό φυτικοϋ κοσμήματος έκ 
φύλλων και άνθέων κολοκύνθης (;) εις δε τήν 
πλαγίαν δψιν έκ φολιδωτού κοσμήματος. Τό

1 BCH 1960, Chron. σ. 778, είκ. 2.

κάτω μέρος τού βάθρου απολήγει εις έλαφρώς 
έξηρημένην ταινίαν. Τό κέντρον τής εμπρό
σθιας έπιφανείας κοσμείται υπό αναγλύφου 
παραστάσεως Έρμου βαίνοντος επί κριού καί 
κρατοΰντος διά τής δεξιάς πουγγίον καί τής 
άριστεράς κηρύκειον. Ιίλήν τής αναπεπταμένης 
χλαμύδος, ήτις συγκρατεΐται περί τον λαιμόν 
αυτού, ούδέν έτερον ένδυμα φέρει ό Ερμής. 
Ή κεφαλή του έχει τελείως άποκρουσθή. Κά
τωθεν των έμπροσθίων ποδών τού κριού είκο- 
νίζεται ομφαλός, παραπλεύρως δε αυτού οφις 
έλισσόμενος επί δένδρου (εΐκ. 1). Τό άνάγλυ- 
φον έχει ύψος 0.53 μ. καί έξέχει ίκανώς εις 
τό κάτω μέρος, ένώ εις τό άνω μέρος ή έξαρ- 
σις μειούται. Ούτω επιτυγχάνεται ή έντύπωσις 
τού βάθους καί ή πλαστικωτέρα άπόδοσις τής 
παραστάσεως (κάτω έξεργον 0.053 μ., άνω 
έξεργον 0.015 μ.).

Τό ανωτέρω άνάγλυφον είναι ενδιαφέρον ως 
προς τήν ιδιομορφίαν των στοιχείων τά όποια 
συνθέτουν τήν παράστασιν. Παραστάσεις Έρ- 
μού έπί κριού δεν είναι άγνωστοι εις μνημεία 
επηρεασμένα από τάς δοξασίας καί τήν θρη
σκείαν των αρχαίων Θρακών*. Ό Θεός λα
τρεύεται καί ώς Stammvater 2 3 4 καί ως χθόνιος. 
Ή χθονία ίδιότης του τον συνδέει καί μέ τήν 
λατρείαν τού Θρακός ήρωος - ίππέως ‘, Τδιά- 
ζον στοιχεΐον είναι ή παρουσία τού δμφαλοΰ, 
ό όποιος εις ούδέν έκ τών γνωστών αναγλύ
φων τής κατηγορίας αυτής είκονίζεται.

Ό ομφαλός λόγω τών καθαρώς χθονίας 
σημασίας λοιπών στοιχείων τής παραστάσεως

2 RE λ. Thrake, σ. 520-521. Άρχεϊον Θρακ. λαο- 
γραφικοΰ καί γλωσσικού Οησαυροϋ 6, σ. 1 κ. έ.

3 ΗΡΟΔΟΤΟΣ V 7.
4 Detschev, Otscherk na religuiata na drev- 

nite Thraki, III, Sophia 1928.
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μόνον ως συμβολίζων σήμα ή τύμβον δύναται 
νά ερμηνευτή

Ή ’Ημαθία τόσον κατά τούς ελληνικούς 
χρόνους όσον καί κατά τούς ρωμαϊκούς δύναται 
νά θεωρηθή ως περιοχή υποκείμενη εις τήν 
έπίδρασιν των μύθων καί τών δοξασιών τής 
θρησκείας τών Θρακών, όπως καί ή λοιπή Δυτ. 
Μακεδονία. Σημειωτέον όμως, ότι είναι τό 
μοναδικόν μέχρι τοΰδε παράδειγμα αναγλύφου 
παραστάσεως Έρμου επί κριού μετά τών λοι
πών χθονίων συμβόλων εις τήν Δ. Μακεδονίαν.

2) Βεργίνα. Εντός διαλυθέντος υπό τής 
καλλιέργειας καί τών όμβριων ύδάτων τάφου 
τής πρωίμου εποχής τού σιδήρου κειμένου εντός 
τού οικοπέδου ιδιοκτησίας Νικολάου Γουλτίδη 
(εντός τού σημ. χωρίου Βεργίνα) εύρέθησαν 
καί περισυνελέγησαν τήν άνοιξιν τού 1969 υπό 
τού κατοίκου Βεργίνης ’Αντωνίου Θ. ΙΙυλω- 
ρίδη τά κάτωθι κτερίσματα, άτινα εύρίσκονται 
εις τό Μουσεΐον Βέροιας (είκ. 2):

α) Χαλκοΰν ψέλιον ρομβοειδούς διατομής 
συμπαγές, τού όποιου τά άκρα είναι επάλληλα. 
Φέρει εγχάρακτον διακόσμησιν, ής λεπτομέρειας 
βλ. έν σχεδίφ είκ. 3. Διάμετρος 0.07 μ. Άρ. 
Εύρ. Μουσ. Βέροιας 773.

β) Χαλκούν ψέλιον ρομβοειδούς διατομής 
συμπαγές, τού οποίου τά άκρα είναι επίσης 
επάλληλα. Βλ. σχεδ. είκ. 3 διά τάς λεπτομέ
ρειας τής εγχαράκτου διακοσμήσεως. Διάμε
τρος 0.08 μ. Άρ. Εύρ. Μουσ. Βέροιας 774.

γ) Χαλκή όκτώσχημος πόρπη ακέραια σώ- 
ζουσα καί τήν βελόνην. Τομή ελάσματος ρομ
βοειδής. Μήκος 0.123 μ. Άρ. Εύρ. Μουσ. 
Βέροιας 776.

δ) Χαλκή όκτώσχημος πόρπη ακέραια σώ- 
ζουσα καί τήν βελόνην. Τομή ελάσματος ρομ
βοειδής. Μήκος 0.117 μ. Άρ. Εύρ. Μουσ. 
Βέροιας 775.

ε) Χαλκή όκτώσχημος πόρπη ακέραια. Τομή 
ελάσματος κυκλική. Μήκος 0.048 μ. Άρ. Εύρ. 
Μουσ. Βέροιας 777.

1 Θά ήτο λίαν τολμηρόν νά δεχίϊώμεν ύποδήλω- 
σιν συγκρητισμοί λατρείας "Απόλλωνος - 'Ερμου, 
παρ’ δλον δτι ό ’Απόλλων επίσης τιμάται ΰπό τών 
Θρακών καί ή εποχή καθ’ ήν κατεσκευάσδη τό 
μνημεϊον έχει δώσει πολλά παραδείγματα συνυπάρ- 
ξεως συμβόλων διαφορετικών θεοτήτων καί συγ- 
χωνεΰσεως λατρειών.

στ') Χρυσούν ένώτιον έκ λεπτού σύρματος. 
Τό έτερον έκ τών περάτων πλατύνεται καί διά 
πιέσεως σχηματίζει εις τό μέσον δύο έξάρματα 
διαφορετικού μεγέθους. Διάμετρος 0.02 μ. Άρ.

Είκ. 2. Κτερίσματα τάφου Βεργίνης.

Εύρ. Μουσ. Βέροιας 778. Σημειωτέον ότι είναι 
τό μεγαλύτερον εις μέγεθος έκ τών εύρεθέντων 
έν Βεργίνη 1 2. Βλ. λεπτομ. έν σχεδ. είκ. 3.

ζ) Τεμάχια χαλκού έλάσματος. Άρ. Εύρ. 
Μουσ. Βέροιας 779. Αί όκτώσχημοι πόρπαι ως 
καί άπασαι αί άνευρεθεϊσαι εις τό νεκροτα
φείου τών τύμβων ανήκουν εις τον τύπον 13.

Τά ψέλια είναι τής 3n? κατά Μ. Ανδρόνι
κον κατηγορίας 4.

Το πλέον αξιόλογου έκ τών κτερισμάτων 
τυγχάνει τό χρυσούν ένώτιον, τό όποιον είναι 
συγγενές ως προς τό σχήμα μέ τό ακέραιον 
έκεΐνο έκ τών δύο εύρεθέντων εις τον Τύμβον 
ΑΓ 3 πίθ. τού νεκροταφείου τών τύμβων.

2 Βλ. Μ. Ανδρονίκου, Βεργίνα I, 137 καί 259, 
πίν. 112. I. Micul^iC, Pelagonija, πίν. XII, 2ι, 
ένθα παρόμοιον ένώτιον.

3 Μ. Ανδρόνικός, έ. ά. σ. 227 κ. έ.

4 ΑύτόΟι σ. 241.
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Γενικώς ούδέν έκ των κτερισμάτων δΰναται 
νά βοηθήση εις μίαν άκριβεστέραν χρονολό- 
γησιν τοΰ ευρήματος.

τάφος, τού οποίου αι πλευραί άπετελοΰντο έκ 
πλακών σχιστόλιθου. Έκ τοΰ τάφου περισυ- 
νελέγησαν τά κάτωθι κτερίσματα 1 (είκ. 4):

Είκ. 3. Λεπτομέρειαι διακοσμήσεως 
ένώτιον στ' έκ

Είκ. 4. Κτερίσματα τάφου Κατάκαλης - Γρεβενών.

3) Γρεβενά. Εις την περιοχήν τής κοινό- 
τητος Κατάκαλη τοΰ Ν. Γρεβενών εύρέθη τυ
χαίος υπό ιδιώτου τό έτος 1965 κιβωτιόσχημος

μ*™- > ..............ι................. 4---------------- 1-—■■=!

χαλκών ψελίων α καί β, ώς καί χρυσουν 
τοΰ τάφου Βεργίνης.

α) Όρειχάλκινος απλούς δακτύλιος. Διάμε
τρος 0.02 μ.

β) Χάλκη αιχμή δόρατος, άτρακτοειδοΰς σχή
ματος, μετά καυλοΰ κυκλικής διατομής. ’Ολί
γον ΰπεράνω τοΰ πέρατος τοΰ καυλοΰ υπάρχει 
οπή διαμπερής χρησιμεύουσα διά τήν στερέω- 
σιν τοΰ ξυλίνου δόρατος. Ή ράχις κατά μήκος 
τοΰ άξονος τής αίχμής εξέχει ελαφρώς πεπλα
τυσμένη. Όξείδωσις πράσινη. Μήκος 0.26 μ. 
Δΰναται νά καταταχθή εις τον τύπον Α τοΰ 
Snodgrass *.

γ) Τέσσαρα χαλκά δισκοειδή ομφάλια (;) μετά 
μαστοειδούς εξάρματος εις τό κέντρον. Ή κυρ
τή επιφάνεια κοσμείται δΓ εγχαράκτου ομο
κέντρου διακοσμήσεως άποτελουμένης έκ κύ
κλων καί γραμμών εν εΐδει ίχθυακάνθης κα'ι 
εις τό κέντρον τής κοίλης επιφάνειας υπάρχει 
διάτρητος θηλή. Όξείδωσις πράσινη. Διάμε
τρος 0.076 μ.

δ) Χαλκοΰν βραχύ ξίφος άποκεκρουμένον τό 
άκρον τοΰ στελέχους. Ε’ις τό μέσον ή λεπις ένι- 
σχύεται διά νευρώσεως ήμικυλινδρικής έξεχού- 
σης ΐσχυρώς καθ’ δλον τό μήκος επ’ άμφοτέ-

1 Ακριβέστερα! πλ.ηροψορίαι περί τών συνθηκών 
εύρέσεως δέν υπάρχουν. Τά αντικείμενα φυλάσσον
ται εις τό Γυμνάσιον Γρεβενών.

2 Early Greek Armour and Weapons, σ. 116.
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ρων τών πλευρών. Ή εύϋύγραμμος λαβή και 
οί ώμοι τοΰ ξίφους περιβάλλονται υπό περιχει- 
λώματος διά την στερέωσιν τής ξύλινης έπεν- 
δΰσεως τής λαβής' διακρίνονται δύο δπαί ήλων 
εις τήν άνω άπόληξιν τής λαβής καί μία εις 
τό κέντρον τής βάσεώς της διά τήν προσήλω- 
σιν τής έπενδύσεως. Οί προφυλακτήρες έν εϊδει 
κεράτων προέχουν σχεδόν όριζοντίως. Τό ξίφος 
ανήκει εις τον κερατόσχημον τύπον CII τής 
Ν. Sandars1. Όξείδωσις πράσινη. Σωζ. μή
κος 0.29 μ.

Τό σχήμα παρουσιάζει ομοιότητα προς εκείνο 
τών ξιφών Μυκηνών ή Όλύμπου s, Γρεβενών*.

Παρ’ δλον δτι έν μέρει ισχύει ή γνώμη τοΰ

ι AJA 1963, σ. 121 κ. ε.
2 ΑΕ 1897, πίν. 8, 2.
8 The British Museum, Quarterly 5, 1930-31, 

σ. 106 πίν. 51b.
4 Heurtley, Pr. Macedonia, ε’ικ. 104 ff. AJA

1963, σ. 146.

Δάκαρη δ τύπος τής αιχμής καί τά ομφάλια 
μάς οδηγούν εις τό τέλος τής μυκηναϊκής επο
χής ή άκριβέστερον εις τήν μεταβατικήν προς 
τήν πρώιμον εποχήν τοΰ σιδήρου περίοδον.

Τό εύρημα αποκτά ιδιαιτέραν σημασίαν λόγφ 
τής γεωγραφικής θέσεως τών Γρεβενών καί τών 
προσφάτων άνασκαφών εις γειτονικός περιο- 
χάς6. Είναι πιθανώτερον πάντως νά δεχθώμεν 
τήν «τοπικήν» κατασκευήν παρά τήν εισαγω
γήν έκ Νότου. ’Άλλωστε εις τήν Μακεδονίαν 
έχομεν καί άλλα παραδείγματα ΰπάρξεως στοι
χείων μυκηναϊκών καί μετά τήν καθαρώς επο
χήν τοΰ χαλκού ή τοπικός μιμήσεις μυκηναϊ
κών τύπων 7.

Κ. ΡΩ ΜΙΟΠΟ ΥΛΟΥ

8 ΑΕ 1956, σ. 135.
6 Βλ. άνωτ. σ. 179 κ. έ. καί ΑΑΑ Ι3, 1968, σ. 

289 κ. έ.
» PPS σ. 222 - 224 καί 238.
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