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Τάφοι άνήκοντες εις άρχαίον νεκροταφεΐον άνεκαλύφθησαν εν Κοζάνη τυχαίως
κατά μήνα Νοέμβριον τοΰ 1948. Ή άνακάλυψις έγένετο κατά την διάνοιξιν νέας όδοΰ
επί τής ΝΑ παρυφής τής πόλεως, συνδεοΰσης την Κοζάνην μετά τής κυρίας δημοσίας
αρτηρίας, ήτις άγει προς Βέροιαν. Επειδή οί τάφοι ειχον μορφήν απλών λάκκων όρυχθέντων εις τό έδαφος καί δεν παρουσίαζον κατασκευήν τινα εκ πλακών ή κεράμων, δεν
έγένοντο αντιληπτοί αμέσως υπό τών εργατών. Ότε συγχρόνως εις πολλά σημεία,
κατά μήκος τής όδοΰ, ήρχισαν νά έρχωνται εις φώς οστά καί κτερίσματα—σιδηραΐ
αίχμαί δοράτων, χαλκαΐ πόρπαι, περόναι κτλ.—τότε μόνον είδοποιήθη ό φύλαξ αρχαιο
τήτων, ό όποιος διέκοψε τήν εργασίαν καί περισυνέλεξεν έπιμελώς τά ευρήματα, τά
όποια καί κατέθεσεν εις τήν ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν Κοζάνης. Δυστυχώς οί τάφοι
ειχον ήδη πάντες διαταραχθή. Μόνον εις διεφυλάχθη εν μέρει (είκ. 1, τάφ. I). Ό
φύλαξ Ν. Δελιαλής ήδυνήθη νά διαπίστωση μετά βεβαιότητος τήν προέλευσιν ευρη
μάτων τινών άπό τέσσαρας άλλους γειτονικούς τάφους, τά όποια κατατάσσονται κατω
τέρω υπό τούς άρ. II-V.
Κατά τάς άρχάς Σεπτεμβρίου τοΰ 1949 προέβημεν είς δοκιμαστικήν άνασκαφήν
τοΰ έν μέρει διατηρηθέντος τάφου I, προς διακρίβωσαν τοΰ τρόπου τής ταφής, χρονο
λόγησαν τοΰ τάφου καί μελέτην τών συναφών προβλημάτων1. Συστηματική άνασκαφή
είς τήν περιοχήν ταύτην, ή όποια ελπίζω νά γίνη προσεχώς, είναι αναμφιβόλους απαραί
τητος διά τήν εξαγωγήν οριστικών συμπερασμάτων, έφ’ όσον κατά πάσαν πιθανότητα
οί εύρεθέντες τάφοι άποτελοΰσι μέρος μόνον εκτεταμένου νεκροταφείου. Έθεωρήσαμεν
έν τοΰτοις απαραίτητον νά έκθέσωμεν ενταύθα τό αποτέλεσμα τής γενομένης δοκιμα
στικής έρεύνης καί νά δημοσιεΰσωμεν κατάλογον τών ευρημάτων, καί διότι παρουσιάζουσιν αυτά καθ’ έαυτά ενδιαφέρον, αλλά καί διότι ή άνακάλυψις τής νεκροπόλεως
άποδεικνΰει τήν ύπαρξιν πόλεως κατά τούς κλασσικούς χρόνους είς τήν σημαντικήν
γεωγραφικήν θέσιν, ένθα καί ή σημερινή Κοζάνη. Τά ευρήματα ταΰτα πλουτίζουσιν
επίσης ούσιωδώς τάς γνώσεις ήμών περί τοΰ πολιτισμοΰ τής Δυτ. Μακεδονίας κατά τήν
κλασσικήν εποχήν, έκ τής όποιας πολύ ολίγα μέχρι τοΰδε αρχαιολογικά τεκμήρια έχομεν.
Μεταξύ τών κτερισμάτων παρατηρεΐται πλούτος μετάλλινων, χαλκών ιδία, αντικει
μένων. Ύπάρχουσιν ώσαΰτως αργυρά αγγεία, χρυσά κοσμήματα, πολλά σιδηρά όπλα καί
1
Χαριτας οφείλομεν είς τον Δήμαρχον Κοζάνης κ. Δ.
Τέρπου, δστις ποικιλοτρόπως έξεδήλωσε τό ενδιαφέρον

του και παρέσχεν έργάτας τοΰ Δήμου διά τήν ερευνάν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 00:18:38 EET - 3.235.101.193

Βασιλείου Γ. Καλλιπολίτου καί Denise Feytmans

86

ΑΕ 1948-1949·

πήλινα αγγεία εγχωρίων εργαστηρίων. Σημειωτέον δτι τά χαλκά κοσμήματα (σπειροειδεΐς όκτώσχημοι πόρπαι, περόναι, περίαπτα κλπ.) ώς καί τά εγχώρια πήλινα άγγεϊα.
έχουσι μορφήν ούχί διάφορον των αντιστοίχων ευρημάτων τής

Χαλλσταττιανής:

ΕΙκ. 1. Τοπογραφικόν σχέδιον τής περιοχής των τάφων.

περιόδου. Έν τοΰτοις παρετηρήθη δτι έν Μακεδονία χαλκά κοσμήματα καί πήλινα
αγγεία εγχωρίου κατασκευής διατηροϋσι παλαιάς μορφάς μέχρι καί των χρόνων τής
ρωμαιοκρατίας1.
Ή χρονολόγησις τοΰ τάφ. I δύναται νά βασισθή

ασφαλώς έπί τοϋ έπεισάκτου

άττικοΰ κανθάρου (άρ. 39, τάφ. I, 6), έπί των όμοΰ εύρεθέντων εγχωρίων αγγείων, τά
όποια μιμούνται συγχρόνους τύπους τής Νοτίου Ελλάδος (άρ. 42-45, τάφ. I, 2-5) καί
1

Διά τά χαλκά, πρβ. Rey Albania, IV, 1932 a. 40-61,

D. M. Robinson Excavations at Olynthus X (1941)
σ. 95, 118 κέ. Διά τά πήλινα άγγεϊα Heurtley Pre-
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επί τής άργυράς δραχμής τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου (άρ. 46, τ. I, 13). Τά χαλκά αγγεία πιθα
νόν να εϊναι κατά τι αρχαιότερα τοϋ χρόνου τής ταφής.
Τά κτερίσματα παρουσιάζουσι καθ’όλου ομοιογένειαν και οί τάφοι, έκ τών όποιων
προέρχονται, φαίνεται ότι άνήκουσιν εις την ιδίαν περίπου εποχήν. Μόνον ίσως περί τοϋ
τάφ. V, εντός τοΰ οποίου εΰρέθη τό χαλκοϋν κράνος, δύναται νά λεχθή μετά πιθανότητος, ότι είναι αρχαιότερος, χρονο?ιογούμενος άπό τοΰ 5ου π. X. αίώνος.
Ή θέσις τής άνακαλυφθείσης νεκροπό?^εως εύρίσκεται νοτίως τοϋ σημερινού
νεκροταφείου τής Κοζάνης, τό όποιον κεΐται έπΐ τής παρυφής τών άνατολικώς τής
πόλεως υψωμάτων. Έπΐ τής κατωφερείας προς Ν καί εις άπόστασιν 155 μ., έν τω κτήματι τής οικογένειας Γεωργίου Τόλιου, δΓ ου διήλθεν ή νεοδιανοιγεΐσα οδός, εύρέθησαν οί τάφοι (είκ. 1).
Πλήν τοϋ έρευνηθέντος τάφου I, ήδυνήθημεν νά διαπιστώσωμεν μετά βεβαιότητος την θέσιν τοϋ τάφου II, όστις έ'κειτο 10 μ. άνατολικώς τοΰ τάφ. I.
Ή κατασκευή αύτοϋ εΐχε την μορφήν, ώς εϊπομεν, τετραγώνου λάκκου, καθέτως
όρυχθέντος εντός τοϋ μαλακού βράχου. Ή επιφάνεια τοϋ φυσικού έδάφους έ'κειτο εις
βάθος 1.50 μ. υπό την σημερινήν. Διαστάσεις κατά την επιφάνειαν τού έδάφους:
2.40 μ. χ 2.45 μ. Εις τό εσωτερικόν έσχηματίζοντο έπι τοϋ έσκαμμένου βράχου ανα
βαθμοί πλ. 0.25 μ. καί ύψ. 0.20 μ., άνά εις κατά μήκος τής Β καί Ν πλευράς, εις τρό
πον ώστε ό τάφος έστενοϋτο κατά τό μέσον καί έφθανεν εις βάθος 0.60 μ. άπό τής
έπιφανείας τοϋ φυσικού έδάφους, σχηματίζων ορθογώνιον κάθετον όρυγμα, διαστά
σεων 2.40X1.95 μ. (είκ. 2, τομή κατά πλάτος/
Τό έσωτερικόν εΰρέθη πεπληρωμένον διά μικρών χαλίκων άναμεμιγμένων μετά
χώματος, καί άποτελούντων τήν ύπεράνω αύτοϋ τεχνητήν έπίχωσιν.

Τά κτερίσματα

έκειντο άμέσως επί τοϋ έδάφους, ούχί όμως είς τήν άρχικήν αυτών θέσιν, καί ήσαν λίαν
διατεταραγμένα.
Είναι πιθανόν ότι επί τών άναβαθμών τών σχηματιζομένων κατά μήκος τοϋ Β
καί Ν τοιχώματος, έστηρίζοντο τά άκρα ξύλινων δοκών καλυπτόντων τον τάφον.
Μετά τήν σήψιν αυτών, αί δοκοί ύπεχώρησαν συμπαρασΰρασαι τήν έπίχωσιν είς
τό έσωτερικόν, τούθ’ όπερ έξηγεϊ τήν διαταραχήν τών κτερισμάτων καί τήν ίσχυράν
σΰνθλιψιν, τήν όποιαν ύπέστησαν τά χαλκά άγγεΐα. Ούδέν όμως υπόλειμμα ξύλων παρετηρήθη έ'νεκα τής μεγάλης υγρασίας είς τό μέρος τούτο, τό όποιον εύρίσκεται είς τούς
πρόποδας ύπερκειμένου λόφου. Έκ τής ύγρασίας έπήλθε τελεία σήψις καί έξαφάνισις
τών οστών τοϋ νεκρού. ’Ίχνη τέφρας δεν εύρέθησαν. Φαίνεται ότι στρώμα λιπαρού
λευκόφαιου πηλοΰ προς τό δυτικόν τμήμα τοϋ τάφου οφείλεται είς τήν σήψιν τοϋ σκε
λετού. Δεν ήτο επομένως δυνατόν νά διαπιστωθή άν εΐχον ένταφιασθή περισσότεροι
τοΰ ενός νεκροί, ουδέ ό προσανατολισμός τής θέσεως τοϋ νεκρού, άν ήτο εις. Οΰτος
όμως θά έκειτο επί τοΰ έδάφους, ώς καί τά κτερίσματα. Δεν είχε δηλ. ταφή εντός ξύλι
νης σαρκοφάγου, διότι δεν εύρέθησαν σίδηροί ή χαλκοί ήλοι, ούδέ άλλο τι ύπόλειμμα,
δυνάμενον νά έρμηνευθή άναλόγως.
Έπί τοΰ σχεδίου (είκ. 2) φαίνεται ή άκριβής θέσις ενός έκάστου τών κτερισμάτων
•(άρ. 1 - 8), πλήν έκείνων, τά όποια εύρέθησαν διαρκούσης τής προηγηθείσης έκσκαφής
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διά την κατασκευήν τής όδοϋ, ιδίως παρά την ΒΑ γωνίαν τοϋ τάφου, κατά την πληρο
φορίαν τοΰ φΰλακος αρχαιοτήτων (άριθμ. 9-13).

Τοιαΰτην μορφήν ως ή περιγραφεΐσα τοΰ τάφου I, ύπέθεσεν ό καθηγητής κ. Ά.
Κεραμοπουλλος δτι είχον οί αρχαϊκοί τάφοι τοΰΤρεμπένιστέ.1 Ό Filow είχεν έκφράσει
σ

gA’5QEPAMOnOYAAOY Η αρχαϊκή νεκρόπολις τοΰ Τρεμπένιστε παρά τήν λίμνην τής Άχρίδος, ΑΕ 1927 -1928,

4
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αντίθετον γνώμην. 1 Έν τούτοις, νεωτέρα άνασκαφή εις Τρεμπένιστε, έκτελεσθεΐσα μετά
προσοχής υπό τοϋ Ν.Vulic, άπεκάλυψε τάφον, τον 13ον τής όμάδος, ό όποιος, ώς εξά
γεται έκ τής περιγραφής τοΰ άνασκάψαντος, ειχεν όμοιον σχήμα προς τον τάφον I τής
Κοζάνης και έκαλΰπτετο υπό σανίδων.
Ό
(Ν.

Vulic

Vulic

ώς εξής περιέγραψε τον τάφον XIII τοΰ Τρεμπένιστε είςτήνέ'κθεσίντου

Neue Graber bei Trebenischte, AA 48, 1933, σ. 461 -462). «Ή μάζα τών

χαλίκων είς την νοτίαν καί βορείαν πλευράν, εις πλάτος εκατέρωθεν 0.60 μ., είχε βάθος
μόνον 1.10 μ., ενώ είς το μέσον καί είς πλάτος 1.80 μ. είχε βάθος 1.70 μ. Αηλ. δ κύριος
τάφος είχε διαστάσεις: μήκος 3.75 μ., πλάτος 1.80 μ. καί βάθος 0.60 μ·». Είς την επιφά

νειαν ό τάφος είχε πλάτος 3 μ. καί βάθος είς άπόστασιν 0.60 μ. από τοϋ Β καί Ν τοι
χώματος 1.10 μ., επομένως είναι φανερόν ότι έσχημάτιζε κατά την Β καί Ν πλευράν
αύτοΰ βαθμίδας πλ. 0.60 μ. καί ΰψους 1.10 μ. Τό δάπεδονείχε στρώσιν έκ πλακών, ΰπεράνω δε των κτερισμάτων έξετείνετο στρώμα άπηνθρακωμένων ξύλων, πιθανώς υπό
λειμμα τών σανίδων, αί όποϊαι έκάλυπτον τον τάφον·1
2 Άπηνθρακωμένα ξΰλα, προερχό
μενα πιθανώς έκ τοΰ καλύμματος, είχε διαπιστώσει ό ίδιος καί κατά προηγουμένην άνασκαφήν τοΰ τάφου VIII (OJ XXVII, 1932, σ. 2).

Διά ξύλινων δοκών έκαλΰπτετο

ώσαΰτως ό τάφος Duvanlii, Jdl 45, 1935, σ. 285 είκ. 5.
Ή κατασκευή τοΰ τάφου I τής Κοζάνης καί τοΰ τάφου XIII τοΰ Τρεμπένιστε, διά
τοΰ σχηματισμοΰ βαθμιδών έν έκατέρα τών δύο πλευρών, άπαντα είς πολλά παραδεί
γματα έκ τής Νοτίου Ελλάδος, από τών μυκηναϊκών ήδη χρόνων (τάφοι Μυκηνών,.
Βοιωτίας, Έλευσΐνος κλπ. Ίδέ παραδείγματα είς

Κεραμοπουλλον,

ΑΕ 1926- 1927*

σ. 50 ύποσ. 1-3, καί σ. 51)·
Κατωτέρω δίδομεν πρώτον κατάλογον τών κτερισμάτων τών τάφων I-V καί έν
συνεχεία κατάλογον πάντων τών ευρημάτων, κατατεταγμένων άναλόγως τής ύλης, έκ
τής οποίας είναι πεποιημένα.
Είς τοΰτον συμπερΛαμβάνονται πάντα έν γένει τά ευρήματα καί έκεϊνα, τά όποια
δεν κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσωμεν είς τίνας τάφους εΰρέθησαν.
Είς την Δδα Den. Feytmans, Βελγίδα αρχαιολόγον, μέλος τής Γαλλικής αρχαιολο
γικής Σχολής ’Αθηνών, ή όποια παρευρέθη έν Κοζάνη κατά την διάρκειαν τής άνασκαφικής έρεΰνης, οφείλεται τό μέρος τοΰ καταλόγου τό άφορών είς τά χρυσά κτερίσματα
καί τά πήλινα αγγεία, ή φωτογράφησις τών ευρημάτων καί τά έν τώ κειμένω
σχέδια3.
Είς τον

άκολουθοΰντα

κατάλογον

τών

κτερισμάτων τών

τάφων I-V, οί

εντός τής παρενθέσεως αριθμοί άνταποκρίνονται προς τούς αριθμούς τοΰ γενικοΰ
καταλόγου.
1 Β. Filow Die archaischeNekropole vonTrebe-

nischte am Ochrida-See, Berlin 1927, σ. 26 κ.έ·
2 N. Vulic Neue Graber bei Trebenischte, AA

έφιλοτεχνήθησαν υπό τοΰ καλλιτέχνου κ. X. Λεφάκη.
’Επίσης αί φωτογρ. τών είκ. 11, 12 καί 19 οφείλονται
είς τον αρχαιολόγον κ. G. Roux. Πρός άπαντας εκφρά

48, 1933, a. 462.—Πρβ. A. Κεραμοπουλλου Άνασκα-

ζω θερμάς ευχαριστίας. Τά χαλκά αγγεία άποκατε-

φαί καί έρευναι έν τή ’Άνω Μακεδονία, ΑΕ 1932, σ. 78.

στάθησαν υπό τοΰ τεχνίτου τοΰ ΈΟνικοΰ Μουσείου κ.

3 Πλήν τών σχεδίων τών είκ. 1 (τοΰ τοπογρ.-μηχαν.

Ί. Μπάκουλη.

Κοζάνης κ. Γρ. Σαμαρά) καί τών είκ. 2 καί 5, τά όποια

12
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ΧΡΥΣΑ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Άρ. 1 τάφ. I, 11 -12, εικ. 3. Δύο ενώτια : α) ΰψ. 0.019 μ., πλ. 0.015 μ., βάρ- 2.30
γραμμ. β) ΰψ. 0.0185, πλ. 0.016, βάρ. 2.10 γραμμ. Λεοντοκεφαλαί μέ οφθαλμούς διατρήτους, μέτωπον, ρύγχος έγχαράκτως δεδηλωμένα, χαίτην έκ πλοκάμων έσχηματοποιημενών,
άναδεδεμένην διά ταινίας, ήτις κοσμείται υπό δύο σπειρών άναγλύφιον- Αΰται διαχωρί
ζονται διά τριών στιγμών. Ή ταινία άπολήγει εις περιτραχήλιον, τό όποιον καλύπτει
την συγκόλ?α]σιν τής κεφαλής καί τοϋ δακτυλίου, έ'χοντος μορφήν στρεπτού κροσσού. Τό
άκρον τοϋ δακτυλίου συνάπτεται προς τό στόμα τής λεοντοκεφαλής διά δύο χρυσών
συρμάτων συνεστραμμένων.
Ό τύπος ούτος τών ένωτίων είναι πολύ συχνός κατά τον 40ν καί τον 3ον π.Χ. αιώνα.
Τά άρχαιότερα παραδείγματα διακρίνονται έκ τής άδράς σχηματοποιήσεως τής χαίτης
καί τής κατασκευής τών οφθαλμών δι’ένθέτου ύλης (incrustation).’ Έν

Μακεδονία

εύρέθησαν πολλά όμοια, εις Καστορίαν,1
2 εις Σέδες,3 εις Μεζέκ Βουλγαρίας. 4 Εύρίσκονται έπίσης πολλά παραδείγματα εις ολόκληρον τήν περιοχήν τής άνατολικής Μεσο
γείου, Ν. Ρωσσίαν,5 ιδίως εις Κύπρον.6 "Εν έξ αυτών εΰρέθη συγχρόνως μετ’ άργυράς

Klassisch-antike Goldschmiedear-

5 S. Reinach Antiquites du Bosphore cimereen,

beiten im Besitze exc. A. J. von Nelidow, πίν. IX,

I, πίν. VII, 1.
6 L. P. di Cesnola A Descriptive Atlas of the

1 L. Pollak

άρ. 112 (έκ Καβάλας).
2 L. Pollak ε.ά. πίν. IX.

Cesnola Collection of Cypriote Antiquities of the

3 A A 1940,265-266, είκ. 76.

Metrop. Museum of Art, πίν. XIV.

4 Bull. Inst. Arch. Bulg. XI, 1937, σ. 32.
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Catalogue of the Jewellery, British

Museum, άρ. 1728.
Άρ. 2, τάφ. II, δ,εικ. 6 καί 7. Δύο λεπται πλάκες, κοσμοΰσαιτήν ρίζαν τής λεπίδος

Είκ. 6. ΧρυσαΧ πλάκες τοϋ ξίφους άρ. 28 ('/ι)·

τοϋ ξίφους άρ· 28 α) ΰψ. 0.044 μ., πλ. 0.055, βάρος 4.80 γραμμ. β) ύψ. 0.043 μ., πλ.
0.051 μ., βάρ. 6.10 γραμμ. Σφυρήλατοι. Σχήμα ήμιελλειψοειδές. Κατά την περιφέρειαν
έχουσι μικράς όπάς διά την καθήλωσιν επί τοϋ ξίφους. Φέρουσι κόσμημα συμμετρικόν.
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Εις το κέντρον κάλυξ, έκ τής όποιας εκφύονται κάθετος μίσχος καί έλικες. Άλλαι έλικες
εκατέρωθεν τής βάσεως καί επί τοΰ χείλους τής κάλυκος. Τό κόσμημα περατοΰται κάτω
εις δύο συστρεφομένας έλικας σχήματος οριζοντίων 8. Ή λοιπή περιφέρεια φέρει πλαίσιον σχηματιζόμενον υπό τριών αναγλύφων γραμμών καί σειράς γλωσσοειδών φύλλων.
Εις την έτέραν τών πλακών — έχουσαν εύρυτέραν επιφάνειαν — τό κόσμημα καταλαμ
βάνει μετά μείζονος άνέσεως τον χώρον.
Τό είδος τούτο τού κοσμήματος φαίνεται σπάνιον. Εις τό Βρεττανικόν Μουσεΐον
φυλάσσεται χρυσοϋν έλασμα, φέρον όμοιον κόσμημα, άλλα μάλλον έξειλιγμένης μορ
φής: F. Η.

Marshall

έ.ά. πίν. LXXI, άρ. 3108. Αί πλάκες τής Κοζάνης

πλησιά-

ζουσι τεχνοτροπικώς μάλλον προς ρομβοειδή χρυσά έλάσματα τού 5ου π.Χ. αίώνος,
εύρεθέντα είς τάφους τού Ζεϊντελίκ,1 καί πλάκας ρυτού έκΚον^η.2 Έτι πλέον όμοιάζουσι προς διάδημα χρονολογούμενον είς τον 4ον π.Χ. αιώνα έκ τούκόλπου τής Ελαίας
τής Μ. ’Ασίας (Arch. Zeit. XLII, 1884, πίν. VII).
Άρ. 3, τάφ. II, 8 είκ. 7. Όρμος: α) περίαπτον όστέϊνον καρδιόσχημον, ύψ. 0.086,
πλ. 0.112, πάχ. 0.017. Έπί τής άνω επιφάνειας έλασμα ΰψ. 0.008, προσηλωμένον διά δύο
χαλκών ήλων καί χρυσών συνεστραμμένων συρμάτων, τά όποια διαπερώσι τό περίαπτον.
Είς τό κέντρον τού έλάσματος βαθεΐα όπή προς υποδοχήν άντικειμένου τινός· β) 27
■ψήφοι έκ κόκκων έπιχρύσων, οί όποιοι δεν είναι διαμπερώς διάτρητοι αλλά φέρουσι
μικράν κοιλότητα είς τό άνω μέρος προς υποδοχήν μικρού χαλκού λογχοειδούς στελέχους
ωσαύτως έπιχρύσου, ύψ. 0.03 (20 τοιαύτα σώζονται). Άρχικώς λοιπόν αί ψήφοι ήσαν
έξηρτημέναι διά τών στελεχών αυτών έκ τοΰ όρμου.
Άρ. 4, τάφ.ν, 1-2, είκ. 3· Δύο ψέλια: α) διάμ. 0.049, πλ. 0.003, βάρ. 5.90 γραμμ.
Έπί τών δύο όψεων τού έλάσματος κεχαραγμένη αύλαξ. Περατούνται είς δύο κεφαλάς
•όφεων τού αυτού πάχους προς τό έλασμα. Αί ανατομικοί λεπτομέρειαι (οφθαλμοί, βλέ
φαρα, πτυχαί παρειών είκ. 4) δεδηλωμένοι δι’έγχαράκτων γραμμών. Έπί τής αντιθέτου
όψεως έγχάρακτος ίχθυάκανθα- β) διάμ. 0.045, πλ. 0.03, βάρ. 5.90 γραμμ. Τετμημένον
είς δύο τεμάχια. 'Όμοιον προς τό α, άλλ’ έχει πλείονας άνατομικάς λεπτομέρειας είς τάς
κεφαλάς τών όφεων, διά προσθήκης εγχαράκτων στιγμών μεταξύ τών γραμμών. Έπί
τής οπίσθιας όψεως τοξοειδείς έγχάρακτοι φολίδες (είκ. 5).
Ό τύπος ψελίων άποληγόντων είς κεφαλάς όφεων τού αυτού πάχους προς τό
έλασμα, με τάς άνατομικάς λεπτομέρειας αυτών έγχαράκτως δεδηλωμένος, φαίνεται
αρχαιότερος τών ψελίων τών άποληγόντων είς κεφαλάς όφεων άναγλύφως δεδηλωμένος.
Τά πρώτα εύρίσκονται είς τάφους τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος Not. d. Scavi, 1887, σ. 303,
ψέλιον Λεοντίνων εύρεθέν μετά πυξίδος μεσοκορινθιακής, OJ XXVIII, 1933, σ. 174,
είκ. 82 τβέλιον τού τέλους του 6ου π.Χ. αίώνος. Αλλά τά ψέλια τής Κοζάνης πιθανόν
νά όφείλωνται είς έπιβίωσιν παλαιάς τεχνικής.
ΑΡΓΥΡΑ

ΑΓΓΕΙΑ

Άρ. 5, τάφ. II, 6, είκ. 8 καί 9. ’Ομφαλωτή φιάλη. Άβαθής, πεποιημένη δι’έκκρούσεως. Χείλη έλαφρώς συστελλόμενα, όμφαλός χυτός, συγκεκολλημένος είς τό κέντρον
1

Albania II, 1927, σ. 37. A.

deRidder

Catalogue

sommaire desbijouxantiques,Louvre, άρ.ΙΟΒπίν.ΙΙ.
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τής φιάλης. Ύψ. 0.042 μ., διάμ. χειλέων 0.21 μ. Ή σχέσις επομένως τοϋ βάθους προς
την διάμετρον είναι 1: 5. Διάμ. όμφαλοΰ 0.04, βάθος 0.014 μ. Τό βάθος τοΰ όμφαλοΰ
ίσοΰται περίπου προς τό */3 τοϋ ύψους τής φιάλης. Βάρος : 432 γραμμ.
Ή έξωτερικώς ανάγλυφος διακόσμησις συνίσταται εκ δώδεκα φύλλων λωτοϋ,
εκφυόμενων εκ τοΰ κέντρου άκτινοειδώς, με την όξεΐαν κορυφήν αυτών προς την περι
φέρειαν. Κοιλότης έπι τής ράχεως των φύλλων, όμοιου σχήματος προς αυτά, περιγράφεται δι’ αναγλύφου γραμμής ως και ή βάσις των φύλλων, πέριξ τοϋ όμφαλοΰ. Μεταξύ
των φύλλων λ,ωτοϋ δώδεκα επίσης ανθέμια, άποτελούμενα εκ τεσσάρων πετάλων καί
δύο εκατέρωθεν φύλλων όξυκορύφων, αντίρροπων προς τα πέταλα. Τά οξυκόρυφα
φύλλα άνά δύο κατά, συνέχειαν ανθεμίων ένούνται ύπεράνω τής κορυφής των φύλλων
λωτοϋ, εκφύονται δε από κοινοϋ μίσχου, δστις χωρίζεται δι’αύλάκων εις τέσσαρας κόμ
βους. Τά ανθέμια εύρίσκονται εις χαμηλότερον επίπεδον των φύλλων λωτοϋ καί άπολήγουσιν άμφότερα εις άπόστασιν 0.014 μ. από τοϋ χείλους τής φιάλης. Εις τό κενόν
τοϋτο τμήμα, κάτωθι τοϋ χείλους, εγχάρακτος αναθηματική επιγραφή έξ 23 γραμμάτων
(βλ. κατωτέρω). Είναι γεγραμμένη άντιρρόπως προς τό κόσμημα, κατά τήν άνάστροφον
θέσιν τής φιάλης επί τοΰ χείλους. Έσωτερικώς ή ιδία διακόσμησις κατά τήν αρνητικήν
αυτής δψιν. Δι’ αναγλύφων στιγμών, αίόποΐαι σχηματίζουσι κυματοειδή γραμμήν, περιγράφεται ή βάσις τών φύλλων ώς καί ή περιφέρεια τού όμφαλοΰ. Οί οΰτω σχηματιζόμενοι τριγωνικοί περίπου χώροι πληροϋνται υπό μικρών ανθεμίων έγχαράκτων, έκ τεσ
σάρων πετάλων.
Τό κόσμημα εύρίσκεται δμοιον κατά τά κύρια στοιχεία αυτού επί πήλινων καί
μετάλλινων φιαίιών. Έκ τών άρχαιοτέρων παραδειγμάτων, τοΰ τέλους τοϋ 7ου π. X.
αίώνος, είναι ή αργυρά φιάλη τής Ίαλυσοϋ (Ρόδου), πρβ.

Heinz Luschey

Die Phiale

(1939) σ. 95 κέ. («Blutenkelchphialen»). Πολλάκις ήρευνήθη τό ζήτημα τής προελεύσεως καί ή έξέλιξις τοϋ κοσμήματος τούτου, έν τέλει δε υπό Η.

Luschey

έ'.ά. σ. 98.1 ’Επί

τής φιάλης τής Κοζάνης ή διακόσμησις υποτάσσεται τελείως είς τήν τεκτονικήν μορφήν
τοϋ αγγείου, μετά μαθηματικής συμμετρίας. Ή έκ Μ. ’Ασίας αργυρά φιάλη τού Βερο
λίνου

(Luschey

σ. 95, άρ. 2, είκ. 31) τού 2ου ήμίσεος τοϋ 6ου π. X. αίώνος, αποτείνει

προβαθμίδα τής ήμετέρας, είς τήν όποιαν κατά τρόπον απολύτως οργανικόν συνδέονται
τά διακοσμητικά στοιχεία είς έ'ν σύνολον. Ή φιάλη τοΰ Λένινγκραδ

(Luschey

σ. 96,

άρ. 8), έ'χουσα τό κόσμημα είς διπλήν ζοινην επαναλαμβανόμενον, χρονολογουμένη περί
τά μέσα τού 5ου π. X. αίώνος, είναι μεταγενεστέρα.
Παραστάσεις φιαλών επί αναγλύφων, ώς ή επί τοϋ πήλινου αναγλύφου έκ Λοκρών 2 καί ή έπίτοϋ κέντρου τής προσόψεως, κάτωθ ι τοϋ άβακος ιωνικού κιονοκράνου έκ
Νεαπόλεως (Καβάλας),3 είναι σύγχρονοι προς τήν φιάλην τής Κοζάνης. Είς τήν ιδίαν
1 Ένθα καί ή πρό αύτοΰ βιβλιογραφία. Τό κόσμη
μα, ιωνικής καταγωγής, άγνωστον αν έχρησιμοποιήθη

φος Ηρακλείου, ΑΕ 1945-1947 σ. 95-96.

πρώτον είς τήν τορευτικήν ή τήν κεραμεικήν. Προσηρ-

mit Zungermuster, RM 38-39, 1923-1924. σ.417 είκ.

μοσμένον είς κυκλοτερές σχήμα ώς ρόδας, άπαντα, επί

20.

χαλκών δίσκων, ώς τών Δελφών: BCH LXIII, 1939,

σ. 42.

πίν. XXXI καί ’Ολυμπίας: Ε. Kunze-H. Schleif II.
Olyrapiabericht, σ.87, είκ.56.— Πρβ.Μοη. Ant.XIII,
1914, 902, είκ. 143, καί Ν. ΠΛΑΤΩΝΟΣ Γεωμετρικός τά
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είκ 27.

Νεκρόπολις κλασσικών χρόνων έν Κοζάνη

AE 1948-1949

95

εποχήν μας οδηγεί ή παρατήρησις τής σχέσεως τοΰ βάθους προς την διάμετρον τοΰ
χείλους. Εις τάς φιάλας τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος είναι αυτή 1 : 4. Αι τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος
είναι πεπλατυσμέναι καί άβαθεΐς, κατά τον 40ν αιώνα ή αναλογία βάθους προς διάμε
τρον είναι 1 : 10.1 'Η ήμετέρα φιάλη δεικνύει σχέσιν 1 : 5, οϊαν έχουσιν αι τοΰ τέλους
τοΰ 6ου ή των αρχών τοΰ επομένου αίώνος, ενώ κατά τούς καθ’ αυτό κλασσικούς χρό
νους ή αναλογία μεταβάλλεται είς 1/7. 1
2 Τό άγγείον είναι έπείσακτον έκ Μεγάρων, ώς
δηλοΐ ή εγχάρακτος επιγραφή. Τά διακοσμητικά θέματα των ανθεμίων καί φύλλων
λωτοΰ, αί ανάγλυφοι στιγμαί, είναι χαρακτηριστικά πελοποννησιακών εργαστηρίων και
δή τής Κορίνθου, είς την οποίαν άπεδόθησαν έν τέλει καί τά ευρήματα τοΰ Τρεμπένιστε.
Πρβ. C.
H.

Praschniker

Payne

Zu den neuen Funden von Trebenischte, OJ 1932, σ. 113,

Peracliora σ. 146.

Ή έπί τής εξωτερικής δψεως κάτωθι τοΰ χείλους δι’ αρχαϊκών γραμμάτων κεχαραγμένη επιγραφή, καταλαμβάνουσα μήκος 0.133 μ., έχει ώς εξής :

A ©Α ΛΆ ΙΑ Ιο/A bASTA^H £<Λ t>oi
Ύψ. γραμμ. 0.005, £ = Ε, ( = γ . Πρβ. έπιγρ. Μεγάρων IG VII, 35 καί έπιγρ.
έπί πώρινης πλίνθου έξ άρχαϊκοΰ υδραγωγείου: /ΑΗ& [γαρέων], A.

Wilhelm

OJ II

1899, σ. 240, σημ. 51. Ή έπί τής τεκτονικής μορφής καί τής διακοσμήσεως στηριχθεΐσα
χρονολόγησις τής φιάλης είς τάς άρχάς τοΰ 5ου π. X. αίώνος συμφωνεί καί προς την έκ
τοΰ χαρακτήρος τών γραμμάτων ένδεικνυομένην έποχήν, δηλ. τό πρώτον τέταρτον τοΰ
αίώνος. Ή έπιγραφή μεταγράφεται οΰτω :

’Αθηναίας: ίαρά: τάς ΜΙιεγαροΙ.
Τό δασύ h έν τή λ. ΜΙιεγαροΐ κατ’ άρχαιοτέραν ορθογραφίαν, 3 πρβ. Ed. Schwyzer Dialectorum Graecarutn exempla epigraphica potiora, άρ. 152., ID. Griechische Grammatik I (Miinchen 1939), σ. 311. To
Μ δασύνεται, ως καί τά ύγρά λ καί ρ (ρΐιοαίσι, λ1ιαβο”ν), άλλ’ άργότερον ή δάσυνσις εκπίπτει. Ό επιρρηματικός
τύπος Μεγαροΐ άπαντα είς ΑρΙΣΤΟΦ. Άχαρνεϊς, στίχ. 758: χί δ’ άλλο Μεγαροΐ; Πρβ. IG I2, 9293. Ό σχηματι
σμός τών επιρρημάτων είς -οΐ έκ τών δευτερόκλιτων τοπωνυμίων (Ισθμοί, Έπιδαυροΐ) καί κατ’ έπέκτασιν έκ τών
κατά πληθυντικόν μόνον άπαντώντων (Μέγαρα-Μεγαροΐ, Νέμεα-Νεμεοΐ) έξετάζεται υπό Kuhner-Blass Ausfiihrliehe Grammatik der griech. Sprache3, I, 2, σ. 304. Πρβ. καί Indogerm. Forschungen XX, 1906-1907,
σ. 169-170.4

’Αλλ’ είς ποια Μέγαρα άναφέρεται ή έπιγραφή; 'Ομώνυμοι πόλεις προς την ελλη
νικήν μητρόπολιν παραδίδονται: ΐ) έν Πόντω, 2) έν Φρυγία, 3) άγνωστος πόλις έν
Θεσσαλία καί 4) τά Ύβλαΐα Μέγαρα τής Σικελίας (RE XV, 205 έν λ. Μέγαρα).
Δύο είναι οί λόγοι οί συνηγοροΰντες υπέρ τής άπόψεως ότι ή φιάλη προέρχεται έκ Με
γάρων τής κεντροιας Ελλάδος. Ή όμοιότης δηλ. τοΰ χαρακτήρος τών γραμμάτων προς
τά τοΰ άρχαϊκοΰ τοπικοΰ αλφαβήτου τών Μεγάρων, καί ή παράδοσις περί τής λατρείας
τής ’Αθήνας έν Μεγάροις (IG VII, 37).
1

Η.

LUSCHEY

έ.ά.

σ. 39-40.

Πρβ.

φιάλας

τής

Όλύνθου τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος:
D. Μ. Robinson Olynthus X, σ. 183 πίν. 39, 40, 41.

4

Τήν μελέτην ταύτην καί

τό σχετικόν κεφάλαιον

τής προηγούμενης συνεβουλεύθην καθ’ ύπόδειξιν τοΰ
ύφηγητοΰ τής γλωσσολογίας έν τω Πανεπιστήμια) Θεσ

2 Luschey έ. ά. σ. 40.

σαλονίκης κ. ’Α. Τσοπανάκη. τόν όποιον καί ευχαριστώ

3 Inschriften von Olympia, 22,,, Ρ. Kretschmer

θερμώς.

Die griech. Vaseninschriften σ. 159.
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Έκ τοϋ

Παυςανιου X,

ΑΕ 1948-1949

42, 4, γνωρίζομεν δτι ύπήρχονέν τή πόλει τρία ιερά τής

Θεάς, ό ναός τής Άθηνάς Νίκης, άλλος τής Αίαντίδος καί τρίτος, εις τον όποιον ή Θεά
έλατρεύετο άνευ ιδιαιτέρας προσωνυμίας, ώς πολιάς.1
Δΰσλυτον είναι τό πρόβλημα τοϋ χρόνου καθ’όν μετεφέρθη ή φιάλη είς Κοζάνην.
Ό τάφ. II, εντός τοϋ οποίου έτέθη ώς κτέρισμα, είναι περίπου σύγχρονος τοϋ τ. I, τοϋ
τέλους τοϋ 4ου ή τών αρχών τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος, χρονολογούμενος από τών νεωτέρων κτερισμάτων αύτοϋ (τ. II, 1, 4, 9, άρ. 36, 37, 38). Έχρησιμοποιήθη λοιπόν ώς κτέ
ρισμα, άφαιρεθεϊσα πιθανώς έτη τινά πρότερον έκ τοϋ ναοϋ τής ’Αθήνας τών Μεγάρων,
είς τον όποιον ήτο άφιερωμένον τό πολύτιμον τοϋτο σκεύος λατρείας.1
2
Έκ τής έξετάσεως τού τρόπου τής χαράξεως τής επιγραφής έπιβεβαιοϋνται αί
παρατηρήσεις τοϋ St. Casson Early Creek Inscriptions on Metal, AJA, 39, 1935,.
σ. 510-517. Ή χάραξις επιγραφών επί μετάλλου γίνεται ούχί διά σμιλεύσεως αλλά
διά βιαίας έπικρούσεως οξέος οργάνου, άναλόγου προς γλύφανον.3 Τρία τοιαϋτα έχρησιμοποιήθησαν διά την επιγραφήν τής φιάλης: διά την χάραξιν τών μειζόνων καθέτων
κεραιών, σκληρόν σιδηροϋν γλύφανον άπολήγον είς ισοϋψή προς αύτάς ακμήν, δεύτε
ρον όμοιον μικροτέρας ακμής (0,003 μ.) διά τάς βραχυτέρας κεραίας τών γραμμ. Α, €
κλπ. ώς καί διά τάς διασταυρουμένας κεραίας τοϋ Θ, τέλος τρίτον, άπολήγον είς κύκλον
κοΐλον έσωτερικώς, όμοιον προς τυπογραφικόν στοιχεΐον, διά την χάραξιν τοϋ Ο καί
τοϋ 0. Ό Casson είχεν ήδη παρατηρήσει ότι ό τρόπος οΰτος τής χαράξεως τοϋ Ο ήτο
διαδεδομένος έν τή κεντρ. Έλλάδι, ένω είς άλλας περιοχάς τό Ο έχαράσσετο

δι’ αλλε

παλλήλων στιγμών (S. Casson σ. 514). Καί ή παρατήρησις λοιπόν ή άφορώσα είς την
τεχνικήν τής χαράξεως τής έπιγραψής καταλήγει είς την ύπόθεσιν ότι ή φιάλη προέρ
χεται έκ Μεγάρων τής κεντρ. Ελλάδος.
Άριθ. 6, τάφ. II, 7, είκ. 8. ’Αργυρά κύλιξ βαθεΐα, μέ βραχύν πόδα. Ύψ. 0.045
μ., ϋψ. ποδός 0.012 μ., διάμετρος χείλους 0.11 μ. Βάρος: 185,5 γραμμ. ’Ελλείπει ή μία
τών λαβών, αί όποϊαι ήσαν, ώς καί ή βάσις, χυταί. Τό άγγειον, πεποιημένον δι’έκκρούσεως, είχεν ΰποστή σύνΟλι ψιν καί εύρέθη συμπεπιεσμένον. ’Αφού άποκατεστάθη είς την
μορφήν του, συνεκολ?ιήθησαν είς τήν θέσιν των ή εύρεθεΐσα έτέρα λαβή καί ό πούς.
Ή κύλιξ σχηματίζει τό χείλος συνεσταλμένοι' προς τά έσω. Ή διπλή λαβή προσφύεται είς τήν κοιλίαν διά τών δύο άκρων αυτής, άποληγόντων είς οξυκόρυφα φύλλα,,
τών όποιων ή ράχις δηλοϋται δι’ αναγλύφου γραμμής. Ή λαβή περατούται άνω είς
σχήμα όμοιον προς φύλλον κισσοΰ. ’Επί τής άνω οριζοντίου έπιφανείας αυτής άβαθής
κοιλότης σχηματίζουσα τρίγωνον καί δύο κύκλους εκατέρωθεν, έφαπτομένους προς τάς
γωνίας αύτοϋ, έχρησίμευεν ΐνα ύποδεχθή ένθετον κόσμημα, προφανώς έκ χρυσού
έλάσματος.
Hanele Megarische Studien,

νά έρμηνεύση τούς τάφους τοΰ Τρεμπένιστε ώς τάφους

Lund 1934, σ. 49-50. RE XV, 202 κέ. Ή θέσις τού

1 Πρβ. Krister

Γαλατών καί τά κτερίσματα ώς προερχόμενα έκ λεηλα

ναοΰ τής πολιάδος ’Αθήνας έχει διαπιστωθή υπό I, 0ΡΕ-

σίας τοΰ Ιερού τών Δελφών. Εσφαλμένη θεωρία, καθ’

ΨΙΑΔΟΥ-Ι. ΤΡΑΥΛΟΥ Άνασκαφικαί έρευναι έν Μεγά*

οσον οΐ τάφοι άνήκουσιν ασφαλώς εις τόν 6ον π. X..
αιώνα.

ροις, ΠΑΕ, 1934, σσ· 48 - 50.
2 Ό V. 0ajkANOVic (Das Ratsel von Trebenischte, Rev. Int. Et. Balk., Ill, 1936 σ. 140) άπεπειράθη
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μετ’ έπιγραφής, ΑΕ 1904 (1905) σ. 146.
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Ό πούς χυτός και συγκεκολλημένος σχηματίζεται κλιμακοειδώς εις δΰο βαθμίδας.
Ύπ’ αυτόν τρεις ανάγλυφοι δμόκεντροι κύκλοι.
Ή αργυρά κύλιξ ΑΑ 1913, σ. 185 είκ. 13 (εκ Taman) έχει όμοιας λαβάς, άλλ'
αύται ύψοΰνται ύπεράνω τοΰ επιπέδου των χειλέων περισσότερον η εις την κύλικα τής
Κοζάνης. Διαφέρει επίσης κατά την διαμόρφωσιν των χειλέων. Εις αυτήν τά χεί?ιη διαστέλλονται διευρυνόμενα ελαφρώς προς τά έξω.1

Όμοιας λαβάς2 έχει και ό άργυροϋς

κάνθαρος εκ τοΰ τάφου τοΰ Gomjani, Bull. Inst Arch. Bulg. XI, 1937, σ. 209, είκ.
188, τοΰ οποίου τά χείλη διαστέλ?π>νται όπως εις την κύλικα τοΰ Taman. Ό τάφος εκ
τοΰ οποίου προέρχεται ό κάνθαρος έχρονολογήθη εις τά μέσα τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος
έξ άργυροΰ τετραδράχμου Φιλίππου τοΰ Β', εύρεθέντος μεταξύ των κτερισμάτων.
Ή χαλκή κύλιξ: Κ.

Schumacher

Beschr. der ant. Bronzen, Karlsruhe 1890, άρ. 484,

πίν. IX, 7, έχει συστελλόμενα χείλη. Ή μορφή τής ήμετέρας κύλικος πλησιάζει εγγύτε
ρον προς τό σχήμα πήλινων άώτων κυλικών ως π. χ. των έκ Μαγούλας τής Δυτ. Μα
κεδονίας: ΑΕ 1932, σ. 115, είκ. 72, καί τής προερχομένης έκ τάφου άνασκαφέντος παρά
τό κάστρον τοΰ Τρεμπένιστε: ΑΑ 48, 1933, σ. 481, άρ. 42, είκ. 16 (δεξιά).
ΧΑΛΚΑ

Άρ. 7, τάφ. I, 1, είκ- 10 και 11. Οίνοχόη μετά τρίλοβου στομίου. Όλικόν ΰψ.
0.272 μ., μέχρι τοΰ περιθωρίου τοΰ χείλους 0.205. Ύψ. λαβής 0.14. Διαμ. ποδός 0.089.
Πράσινη κατίωσις. Τό χείλος άναδιπλοΰται προς τά έξω- τμήμα αύτοΰ κατά τήν εκροήν
άκοκεκρουμένον. Ή λαβή άποτελεΐται έκ καυλοΰ άκάνθου φέροντος εις ΐσας άποστάσεις κάλυκας, έκ των οποίων έκφύονται φύλλα περιβάλλοντα τό στέλεχος. Τό άγγειον
έχει τήν μείζονα περιφέρειαν αύτοΰ κατά τήν βάσιν τής κοιλίας. Ό πούς χυτός, προσκολλάται εις τό σφυρήλατον σώμα. Μέρος τής κοιλίας έφθαρμένον.
Όμοιον σχήμα—αν καί πλέον πεπλατυσμένον κατά τήν γαστέρα—έχει χαλκή,
οίνοχόη (όλπη) μετά κυκλοτερούς στομίου τών άρχών τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος τοΰ Μητροπολιτικοΰ Μουσείου τής Νέας Ύόρκης (G.

Richter

Greek, Etruskan and Roman

Bronzes σ. 192, άρ. 505). Επίσης, ή πηλίνη οίνοχόη τοΰ Κέρτς, τών μέσων τοΰ 4ου
π. X. αίώνος : Κ.

Schefold

ληνιστικήν» : Η. C.

Butler

Kertscher Vasen, πίν. 10' πρβ. καί χαλκήν οίνοχόην «ελ
Sardis I, σ. 82 είκ. 77.

Λαβήν υπό μορφήν καυλοΰ άκάνθου έχει ή οίνοχόη τής Συλλογής Loeb, J. Sieveking

Bronzen, Terrakotten, Vasen σ. 7, πίν. 8.

Άρ. 8 τ. II, 3, είκ. 12 καί 13. Κάδος (situla) μετά δύο κινητών λαβών καί έκροής.
Ύψ. 0.168 μ., διάμ. χείλους 0-113, διάμ. βάσεως 0.098. Ή βάσις εις σχήμα δακτυλίου,
ολίγον έξέχουσα, είναι χυτή ιδιαιτέρως καί προσκολλάται εις τό σφυρήλατον σώμα ώς
καί αί προσαρμογαί τών δύο λαβών μετά τής έκροής. Τό άγγειον καλύπτεται υπό
πράσινης όξειδώσεως. Μέρος τής μιας πλευράς έφθαρμένον, σχηματίζον άκανόνιστον
σχισμήν διήκουσαν άπό τής βάσεως μέχρι τοΰ έπιπέδου τής μεγίστης περιφερείας, ολί
γον κάτωθι τοΰ χείλους, τό όποιον είσέχει.
1

Πρβ. άργυραν κύλικα : Κ. Neugebauer Anti-

ken in deutschem Privatbesitz πίν. 90, άρ. 211,

2 Πρβ. καί λαβάς χαλκών κυλικών: BCH LXXIII,.
1949, σ. 26 (Verdelis)

13
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Είκ. 14. Τάφος I, 8

Είκ. 14α. Χάλκη φιάλη (9)

Είκ. 11. Χάλκη οίνοχόη (7)
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μορφή τοΰ ώμου πλησιάζει προς την μορφήν ωμού στάμνου.

Αί λαβαί, άποτελούμεναι έκ δύο τοξοειδών ελασμάτων, άγκιστροΰνται διά των
άνακαμπτομένων άκρων των—υπό μορφήν κόμβων άνθέων—είς τάς δύο καθέτους
όπάς, τάς οποίας φέρουσιν αί επί των ώμων τοΰ αγγείου συγκεκολλημέναι προσφύσεις
αυτών (είκ. 13). Συμφυής προς τήν μίαν εξ αυτών είναι ή εκροή. Ύπ’ αυτήν εκφύε

ται λαιμός κύκνου σχηματίζων ελλειψοειδή καμπύλην—ώσεί έτέραν κάθετον σταθεράν
λαβήν—με τήν κεφαλήν προς τά κάτω,1 έφαπτομένην επί φύλλου κισσού, εις τό όποιον
άπολήγουσιν αί προσαρμογαί τών λαβών.

Άντιστοίχως, επί τής έτέρας προσαρμογής,

είς τήν θέσιν τής εκροής υπάρχει οριζόντιον έλασμα, υπό τό όποιον ό ίδιος πλαστικός
διάκοσμος.
Ό κάδος δύναται νά καταταχθή είς τον τύπον D τού Β.

Schroder

Griediische

Bronzeeimer in Berliner Antiquarium, 74. Winckelmansprogramm, Berlin 1914, σ. 14
είκ. 10 καί 11, 1. Πρβ. καί άπομίμησιν πηλίνην;

Schroder

σ. 16, είκ. 13, 1, τού 4ου

π. X. αίώνος. Ή σύνδεσις τής λαβής μετά τής εκροής εΰρίσκεται ήδη είς τήν αρχαϊ
κήν τέχνην.1
2
Μετά τον

Schroder,

περί τής προελεύσεως τοΰ τύπου τοΰ αγγείου καί περί τών

εργαστηρίων παραγωγής3, ήσχολήθησαν ό
1 At κεφαλαί κύκνων είναι συχνόν διακοσμητικόν θέμα είς τάς λαβάς αρχαϊκών υδριών: Ν. ΠΟΛΙΤΗ
Χάλκη υδρία έξ ’Ερέτριας, ΑΕ 1936. σ. 148, είκ. 1.
2 Β. Schroder έ.ά. σ. 22, ένθα καί αί σχετικαί παραπομπαί.
3 Είναι πιθανώτερον δτι τά πολλά, σχετικώς, χαλκά

Pernice

Tarentiner Bronzegefasse, JdL

άγγεϊα καί έργα μικροτεχνίας, τά ευρεθέντα έν Μακεδο
νία, είναι προϊόντα εγχωρίων εργαστηρίων καί ότι δέν
είσήχθησαν έκ Μεγ. ‘Ελλάδος ή άλλοθεν. ’Επί τοΰ προ
βλήματος τούτου ίσχύουσι πάντοτε αί παρατηρήσεις τοΰ
Καθηγ. κ. Γ. Π. Οικονόμου: G. Ρ. Oikonomos Bronzen von Pella, AM LI, 1926, σ. 94 -97.
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35, 1920 στ. 92, ό

Sieveking

MJBK, XII, 1921-1922, σ. 117 κ.έ., ό Κ.

ΑΕ 1948-1949

Neugebauer

RM 38-39, 1923-1924, σ. 393 κ.έ. Συμπληρωματικόν κατάλογον τών χαλκών κάδων
κατήρτισεν ό J.

Werner

ΑΑ 51, 1936, στ. 416.

Συχνότερος εν Μακεδονία και Θράκη είναι ό τύπος τοϋ φοειδοΰς κάδου. Παρα
δείγματα: Jdl 45, 1930, 292 είκ. 13, ΑΑ 51, 1936, 417-418, είκ. 4-6, RM 32-34,
1917 -1919, σ. 48 είκ. 37. Προς τον κάδον τής Κοζάνης, διά τό σχήμα αύτοΰ, πρβ. τον
εκ βορ. Δαλματίας: Bericlit iiber den VI. Internationalen
Kongress fiir Archaologie, Berlin 1940, πίν. 56.
Άρ. 9 τάφ. I, 8, είκ. 14 και 14α. Φιάλη άνευ όμφαλοΰ.
Ύψ. 0,041, διάμ. χείλους 0,192 μ. Σφυρήλατος. Τό χείλος
άναδιπλοϋται προς τά έσω, καθιστάμενον οΰτω στερεώτερον.
Ή επιφάνεια καίιύπτεται υπό πράσινης όξειδώσεως. Μικρόν
τμήμα κατά την περιφέρειαν τοϋ χείλους έφθαρμένον, ελλεί
πει. Τό σκεύος φαίνεται κοινής χρήσεως. Πρβ. δμοιον έν
Bull. Inst. Arch. Bulg. XI, 1937, σ. 139, είκ. 127, εκ τάφου
παρά τό Mezek. Έκ τών ευρημάτων ό τάφος οΰτος χρονολο
γείται είς τό τέλος τοϋ 5ου ή τάς άρχάς τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος.
Επίσης πρβ. G.

Richter

έ.ά. άρ. 607.

Άρ. 10 τάφ. II, 2, είκ. 15. Λυχνοστάτης μετά τρισκελοϋς βάσεως χαλκής καί στελέχους σιδηροϋ. Τετμημένος είς
δύο τεμάχια, α) ΰψ. 0.56 μ., β) ΰψ. 0.15 μ. Έκ τών σκελών
τής βάσεως, τοϋ ενός μόνον σφζεται τμήμα 0.07 μ., τά άλλα
άποκεκομμένα από τού σημείου τής έκφύσεως αυτών. Λογχο
ειδή διακοσμητικά φύλλα μεταξύ τών σκελών, έκ τών όποιων
σώζεται ακέραιον έν, εκφύονται από την βάσιν—ένθα προσηλοΰται τό στέλεχος—ήτις διαμορφοΰται διά διπλού τόρου. Τό
στέλεχος επιστέφεται υπό δίσκου, διαμ. 0.09 μ., έφθαρμένου
Έίκ. 15. α) Λυχνοστάτης (10)

κατά την περιφέρειαν, προς υποδοχήν τοϋ λύχνου. Παρά την

β) Ξίφος (28).

κακήν διατήρησιν, έντύπωσιν προξενεί δ πλαστικός διάκοσμος
τής βάσεως, τής όποιας δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν μετά

βεβαιότητος τά έλλείποντα άκρα καταλήγοντα είς λεοντόποδας, κατά τό παράδειγμα
γνωστών λυχνοστατών, προς τούς πόδας τών οποίων ομοιάζει απολύτως κατά τό σχήμα
τό σωζόμενον τμήμα τού σκέλους: ΑΑ 48, 1933, στ. 335, είκ. 2., Β. Filow Die Kuppelgraber von Mezek, BIAB XI, 1937, σ. 37, είκ. 36, 40 (τών αρχών τοϋ 4ου π.Χ. αίώ
νος). Διαφέρει προς τούτους ό λυχνοστάτης τής Κοζάνης κατά την μορφήν τοϋ στελέ
χους, τό όποιον είναι απλή σιδηρά ράβδος, άνευ πλαστικού τίνος διακόσμου.
’Έχει παρατηρηθή ότι είς τούς τάφους τής Ελλάδος τών κλασσικών χρόνων δεν
«ΰρέθησαν λυχνοστάται ή λύχνοι, έν άντιθέσει προς τούς τάφους τής κάτω Ιταλίας '.1

1 F. Messerschmidt, Etruskische Kandelaber,
ΑΑ 48, 1938, στ. 328. Λυχνοστάτης μολύβδινος έκ βορ.
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Ό τΰπος τοϋ άπλοΰ στελέχους ανήκει εις τον 40ν π. X. αιώνα.1 Πρβλ. WiegandSchrader Priene, σ. 383, είκ. 484.

Ύπό τοΰ

ΠΛΙΝΙΟΥ

Natur. Histor. 34, 3, 11

παραδίδεται, δτι τά χορευτικά εργα

στήρια τής Αίγίνης κα'ι τοϋ Τάραντος ήσαν γνωστά διά την παραγωγήν των λυχνο
στατών. Εις τούς τορευτάς τοΰ Τάραντος μάλιστα αποδίδεται ή πλαστική διαμόρφωσις
τής τρισκελοΰς βάσεως.2
Άριθ. 11, είκ. 16. Περίαπτον, άμφικωνοειδές, διάτρητον (Birdcage). Ύψ. 0.052.
Φέρει οκτώ τριγωνικά ανοίγματα- εις τήν κορυφήν οπή προς έξάρτησιν. Κάτω απο
λήγει εις ήλώδη προβοίιήν. Πρβ. D. Robinson Olynthus X, σ. 118, ένθα και ή σχε
τική βιβλιογραφία, πίν. XXIV, 40G, τύπ. II. Τά έξ Όλύνθου περίαπτα κάτω είναι
πεπλατυσμένα.
Άριθ. 12, είκ. 16. Όμοιον, άπολήγον κάτω εις μικρόν δίσκον, ως βάσιν. Ύψ.
0.056 μ. Πρβ. Η. Payne Peracliora σ. 183, πίν. 83, 14.

Τοιαΰτα περίαπτα ή ανα

θήματα είναι κοινά, όχι μόνον έν Έλλάδι, υπό μορφήν πτηνών (Άκροπόλεως: JHS
1892-1893, 242, είκ. 15) ή ζοόων (’Ολυμπίας: Furtwangler Olympia IV, πίν.
23,413), αλλά καί είς τά νεκροταφεία τής Βοσνίας τής περιόδου Hallstatt: Η. Payne
έ.ά. σ. 183.
Άριθ. 13, είκ. 16. Περίαπτον. Έπίμηκες, ρομβοειδές, κοϊλον έσωτερικώς, κεχυμένον. Έπί τής κορυφής δακτύλιος προς έξάρτησιν. Ύψ. 0.09 μ. Πρβ. D. Robinson
έ.ά. (τΰπος III) σ. 121, πίν. XXV, 418. Τό σχήμά του πλησιάζει γενικώς τήν μορφήν τοϋ
χρυσού περιάπτου τοϋ τάφου IX τοϋ Τρεμπένιστε, Ν. Vulic OJ 28, 1933, σ. 171, είκ. 79·
Άριθ'. 14, είκ. 16. Δύο «ψήφοι όρμου» κυλινδρικοί, φέρουσαι μικρούς δίσκους
είς τά δύο πέρατα καί είς τό μέσον. Κοϊλαι έσωτερικώς. Ύψ. 0.035 μ. Διάμ. δισκαρίων
0.015 μ. Ή μορφή πλησιάζει πως προς τον τύπον IV τής Όλύνθου: D. Robinson έ.ά,
σ. 61 καί πίν. VIII, 129, 146, 169 κλπ.· πίν. IX, 149, 150, 151 κλπ.· πίν. XI 152, 153.
154 κλπ. S. Casson Macedonia, Thrace and Illyria είκ. 51, 58. Ουδόλως άπίθανον νά
είναι μάλλον αντικείμενα κοινής χρήσεως, πηνία (κουβαρίστραι) καί ούχί κοσμήματα.
Άριθ. 15, είκ. 16. Δύο ψέλια άπολήγοντα είς πέλματα πρισματικά τομής τραπε
ζοειδούς.

Κοσμούνται δι’έγχαράκτων παραλλήλων γραμμών. Διάμ.

0.07 μ. Πρβ.

Εύρ. Συλλ. Κοζάνης, άρ. 24-25 (ΑΕ 1936, Άρχ. Χρονικά σ. 11) ΠΑΕ 1934 σ. 84, είκ. 10·
Άριθ. 16, είκ. 16 Δύο ψέλια έκ λεπτού σύρματος. Κατά τά άκρα όγκοϋνται είς
πέλματα όμοια προς τά τών προηγουμένων. Διάμ. 0.05 μ.
Άρ. 17, είκ. 16. Τρεις δακτύλιοι έκ λεπτού σύρματος. Διάμ- 0,023.
Άρ. 18, είκ. 17. Περόνη έχουσα κεφαλήν δισκώδη. Είς τον ?ι.αιμόν δύο δακτύλιοι.
Ύψ. 0,085 μ. Όμοιαι περόναι άργυραϊ έκ Τρεμπένιστε: Β. Filow έ.ά. άρ. 40, 41 καί
Ν. Vulic OJ 27, 1932, σ. 14, είκ. 19, 20.
Άρ· 19, είκ. 17. Περόνη μετά σφαιρικής κεφαλής. Είς τον λαιμόν δακτύλιος. Ύψ.
0,07 μ. Συχνός τύπος έν Μακεδονία: ΠΑΕ 1934, σ. 95 (Σιανίστι, τάφ. 2).

Δίδυμοι περόναι. Ή χρήσις τοιούτων περονών παρατηρεΐται ιδίως έν Μακεδο
νία. Ή μορφή αυτών διατηρείται ένταϋθα μέχρι τών ελληνιστικών χρόνων. Αλλά καί
J F. Messerschmidt ε.ά. 335.

2 Κ. Neugebauer RM 38-39, 1923-1924, σ. 435.
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εις την νότιον Ελλάδα εύρέθησαν δίδυμοι περόναι, αί όποΐαι ήσαν έν χρήσει εις πολύ
παλαιοτέραν εποχήν. ΑΕ 1927-1928 σ. 109 και αυτόθι σε?... 218. Αί περόναι τής
Κοζάνης πεποιημέναι εξ ενός σύρματος διακρίνονται εις τέσσαρας τύπους, άναλόγως
τοΰ σχήματος τής κεφαλής των. Τύπου I: Τα δύο σκέλη εφάπτονται καί εις την κεφα
λήν ένοΰνται εις σχήμα τριγώνου. Τύπου II: Έκάτερον τών σκελών άνερχόμενον προς
την κεφαλήν ελίσσεται εις σπείραν. Τύπου III: Τα σκέλη διΐστανται, ένούμενα εις τήν
κορυφήν εις κύκλον. Τύπου IV: Τα σκέλη εφάπτονται ένούμενα εις τήν κορυφήν εις
κυματοειδή γραμμήν.
Άριθ. 20, είκ. 17. Δέκα εξ δίδυμοι περόναι τύπου I.

Τό πάχος τοΰ σύρματος

άνάλογον προς τό μέγεθος αυτών. Αί άκεραίως σφζόμεναι έ'χουσιν ύψη:

0.04, 0.052,

0.16, 0.173 μ. Πρβ. ΠΑΕ 1935, σ. 51. Πολλαί τοιαΰται έκ Τσοτυλίου (Δυτ. Μακεδο
νίας) εις τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης.
Άριθ. 21, είκ. 17. Περόνη τύπου II. Έκάτερον τών σκελών ελίσσεται εις σπείραν
εις τον λαιμόν. Άνωθεν τής σπείρας άνά τρεις δακτύλιοι. Ύψ. 0.17 μ.

Ό τύπος δεν

•είναι άγνωστος έν νοτίοι Έλλάδι: Τάφος Μυωνίας (Όζολών Λοκρών) ΑΕ 1927-1928,
σ. 109, είκ. 98η. Έξ Αίγιου, Η. Payne Necrocorinthia σ. 217, είκ 98.
Άριθ. 22, είκ. 17. Περόνη τύπου III. Ύψ. 0.10 μ· Πρβ. όμοιας άργυράς έκ
Τρεμπένιστε: OJ 28, 1933 σ. 173. άρ. 12, 13, είκ. 78.
Άριθ. 23, είκ. 17. Τρεις περόναι τύπου IV.

Ύψ. 0.035 μ. Σπανιωτέρα μορφή,

Άριθ. 24, είκ. 18. Πέντε όκτώσχημοι πόρπαι μετά διπλής σπείρας (SpectacleFibulae) έκ σύρματος ρομβοειδούς τομής. Εις τό σημεΐον τής ένώσεως τών δύο σπει
ρών τό σύρμα σχηματίζει δύο καμπύλας εις σχήμα οκτώ. Ή βελόνη συμφυής, έκ τού
ίδιου σύρματος. Πλ. 0.052, 0.053, 0.07. Ό τύπος γνωστός από τής πρωίμου περιόδου
τής Hallstatt, δεικνύει μυκηναϊκήν έπίδρασιν καί άπαντά έν κεντρική Εΰρώπη, έν Ιτα
λία καί έν Νοτίω Έλλάδι, D. Robinson Olynthus, X., σ. 96—98, όπου καί ή σχετική
βιβλιογραφία.
Αί πόρπαι τής Κοζάνης άνήκουσιν είς τον 2ον τύπον έκ τών πέντε τούς οποίους
•διέκρινεν ό C. Blinkenberg Fibules grecques et orientales, σ. 257 κ. έ. Είς τον κατά
λογον τοΰ Blinkenberg σ. 226 (A-Q), προστίθενται αί πόρπαι τής Όλύνθου (Ro
binson

έ.ά. πίν. XIX), πόρπαι έκ Τσοτυλίου (Μουσείου Θεσσαλονίκης, αδημοσίευτοι)

καί Βέροιας (A A 57, 1942, σ. 187). Πρβ. καί Θ. Μακριδου Χαλκά Μακεδονικά τοΰ
Μουσείου Μπενάκη, ΑΕ 1937, 2, πίν. V. α, β.
Άριθ. 25, τάφ. IV, 1, είκ. 19. Κράνος μετά πιοειδοΰς τομής διά τό πρόσωπον.
Ύψ. μέγ. 0.20, πλ. τομής 0.09. Έφθαρμένον είς τήν κορυφήν, κατά τά λοιπά καλώς
διατηρούμενον. Καλύπτεται υπό πράσινης όξειδώσεως. Τύπος ιδίως διαδεδομένος είς
τήν βόρ. Βα?αανικήν, όνομασθείς διά τούτο «ιλλυρικός». Άλλ’ό χαρακτηρισμός δεν
αφορά είς τον τόπον τής κατασκευής, διότι τοιαύτης μορφής κράνη είναι ασφαλώς
ελληνικά (κορινθιακά): R. Hampe-U. Janzen I. Olympiabericlit, 1936—1937 σ.53,
E. Kunze-H. Shleif II. Bericht 1937 —1938, σ. 94.

Ή ΆρχααΑογική

Κοζάνης κατέχει καί έτερον παράδειγμα έξ Ακρινής, τοΰ οποίου

Συλλογή

βλ. περιγραφήν υπό

Α. Κεραμοπουλλου Άνασκαφαί καί έρευναι έν Μακεδονία, ΠΑΕ 1934, σ. 87-88
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και είκ. 8, 9. Αί μεταξύ των δύο διαψοραί είναι αί έξης: Εις το νέον κράνος αί παρα
γναθίδες είναι βραχύτεραι, ή ύπ’ αυτών καί τών άκρων τοϋ καταυχενίου σχηματιζομένη εις τα ώτα γωνία είναι αμβλεία. Ή καμπύλη τοϋ καταυχενίου είναι έντονωτέρα.
Υπεράνω τής πιμόρφου τομής ύπάρχουσι δύο ανάγλυφοι οριζόντιοι γραμμαί, έλλείπουσαι εκ τοϋ κράνους τής ’Ακρινής (Πρβ. κράνος’Ολυμπίας Hampe-Janzen έ'.ά.
πίν. 10, φέρον τρεις άναγλύφους γραμμάς).
έγένετο άντικείμενον έρεύνης υπό Β.

Ή έξέλιξις τοΰ τύπου

Schroder

Thrakische Helme

Jdl 27, 1912, σ. 339 κ.έ. Το κράνος τής Κοζάνης ανήκει εις την
υπό

Schroder

ύπ’άρ. 2α καταταχθεΐσαν μορφήν (Beil. 15,7 κράνος

Μουσείου Σεραγιέβου), την οποίαν χρονολογεί διά τών νομισμάτων
εις τον 5ον π.Χ. αιώνα. Χαρακτηριστικά τής μορφής ταύτης, άποτελούσης βαθμίδα έξελίξεως τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος, είναι ό σχηματισμός
τοΰ καταυχενίου κατά τον κορινθιακόν τύπον (πρβ. A A 20, 1905,
18, είκ. 5, L 31), αί βραχεϊαι παραγναθίδες καί ή αμβλεία γωνία τοΰ
ανοίγματος τών ώτων. Εις την κατηγορίαν αυτήν ανήκει καί τό κράνος.
ΑΑ 32, 1917, 62, είκ. 7.
ΣΙΔΗΡΑ ΣΚΕΥΗ

ΚΑΙ ΟΠΛΑ

Άριθ. 26, τάφ. I, 10, είκ. 20. Λυχνοστάτης. Εύρέθη τετμημένος
εις τρία τεμάχια: α) τρίπους μετά τοΰκεκαμμένου στελέχους ΰψ. 0.55 μ.
,j0

β) τό

άνω μέρος τοΰ στελέχους

σχηματίζον εις

την κορυφήν κωδύαν καί κοσμούμενον υπό δύο
άνακαμπτομένων κεράτων ΰψ. 0.14, καί γ) δίσκος

Είκ. 20. Λυχνοστάτης (26) καί λεπίς μαχαιριού (27).

Είκ. 21. Λυχνοστάτης (26)

διαμ. 0,08. Έκ τής εν σχεδίοι άναπαραστάσεως (είκ. 21.) προκύπτει τύπος λυχνο
στάτου, ως διεμορφώθη

κατά

τον 4ον π.Χ. αιώνα:

F.

Messerschmidt-Etrus-

kische Kandelaber, AA48, 1933, 932 (τύπος 4) είκ. 1, 5. Πρβ.

Wiegand-Schrader

Priene, σ. 383, είκ. 484, καί έτερον μολύβδινον λυχνοστάτην έξ ’Ιταλίας 4ου-3ου π.Χ.
αίώνος: ΑΑ®43, 1928, 462, είκ. 173. G.

Richter
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Άριθ. 27, τάφ. I, 7, είκ. 20. Λεπΐς μαχαιριού. Ύψ. 0.12, πλ. μέγ. 0.015.

Κοινής

χρήσεως. Πρβ. ΑΕ 1927-1928, σ. 109, είκ. 663.
Άριθ. 28, τάφ. II, 5, είκ. 15. Ξίφος αμφίστομου μετά τής συναφούς λαβής κα'ι
καθέτων προασπιστήρων τής χειρός έπενδεδυμένων δι’όστε'ί'νου περιβλήματος, τοϋ
όποιου σφζονται δΰο τεμάχια. Ύψ. μετά τής λαβής 0.67 μ. Ή λεπίς έχει κατά μήκος
ράχιν καί έκοσμεΐτο εις την ρίζαν αυτής, επί των δύο πλευρών, ένθα τό

μεγαλύτερου

πλάτος, υπό χρυσών σφυρηλάτων πλακών, ήμιελλειψοειδούς σχήματος (άρ. 2, είκ. 6
μέσον ήτο στενωτέρα.
Τό έλασμα τής λαβής ευρύνεται εις τό μέσον καί απολήγει άνω εις κομβίον σχή
ματος κυλινδρικού

μειουμένου κατά τό μέσον

καί τού οποίου ή άνω κυκλική επιφάνεια είναι
μεγαλυτέρας διαμέτρου ή ή κάτω καί κοσμείται
διά τριών ομοκέντρων εγχαράκτων κύκλων. Ή
μορφή τού ξίφους καί τής λαβής κατάγεται πιθα
νώς έξ αίγαιομυκηναϊκού τύπου1. Καί ή άνω
επιφάνεια τών λαβών τών

μυκηναϊκών ξιφών

κοσμείται δι’ ομοκέντρων κύκλων :
Schaclitgraber

G.

Karo

von Mykenai, πίν. LXXXIII,

763, Bericht VI. Intern. Kongress, πίν.
(ΜΠΑΚΑαακης).

179

Ό τύπος τής λεπίδος ανήκει εις

τον 50ν π. X. αιώνα: Α. Ε·
τύπ. 15, σ. 36-39. Gis.

Remouchamps

Richter

Grieckiscke Dolck—und Schwertformen,

έ.ά. άρ. 607,

Carapanos

Dodone πίν. LVII, άρ. 2.

Άριθ. 29, εικ. 22. Ξίφος όμοιου τύπου, σωζ. ύψ. 0.33 μ. Τό κάτω ήμισυ τής
λεπίδος ελλείπει. Ή λαβή άνω έχει άπόληξιν καρδιόσχημον.

Διατηρούνται δύο ήλοι

προς στερέωσιν ξύλινης έπενδύσεως.
Άριθ. 30, είκ. 22. Ξίφος. Σφζεται ή λεπΐς μέχρι τής ρίζης. Ύψ. 0.52. Λαβή καί
προασπιστήρες τής χειρός έλλείπουσι.
Αιχμα'ι δοράτων. Πεποιημέναι έκ δύο συνηνωμένων στερεών ελασμάτων, φια
λοειδείς, άπολήγουσι κάτω εις κοΐλον κυλινδρικόν αυλόν, εύρυνόμενον είς τήν βάσιν,
εντός τού όποιου ένεπηγνύετο τό δόρυ. Γενικώς διά τον τύπον τής αιχμής, πρβ.
D.

Robinson

Olynthus X, σ. 412, πίν. CXXVII, άρ. 2144- 2153. Μεταξύ τών αιχμών

τής Κοζάνης διακρίνονται ώς προς τό περίγραμμα καί τό μέγεθος τρεις

μορφαί: I

Κορυφή λίαν οξεία, βάσις άπεστρογγυλωμένη, μέσον μέγεθος. II. Κορυφή άμβ?νυτέρα,
μέγεθος έλασσον. III. Λόγχη μεγάλη, τής όποιας αί άκμαί δεν σχηματίζουσι καμπύλην.
Άριθ. 31, είκ. 22. Πέντε παραδείγματα αιχμών μορφής I α) Ύψ. 0.27 μ.,
πλ. 0.053 μ.

β) ύψ. 0.34 μ. πλ. 0.05 μ., διάμ. αυλού 0.02. γ)

μέγ.

Σωζ. ύψ. 0.32, πλ.

0.045. δ) Σωζ. ύψ. 0.34, πλ. 0.045, ύψ. αύλού 0.095, διάμ. 0.02. ε) Ύψ. 0.38, πλ. 0.04,
ύψ. αύλού 0.09, διάμ. 0.02.
1 Πρβ. Albania II, 1927, σ. 41, Β. Filow Trebenischte, σ. 48 κ.έ., αύι· σ. 126 κ.έ.

14
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Άριθ. 32, είκ. 22. Τρία παραδείγματα αιχμών μορφής II: α) ΰψ. 0.263, πλ. 0.045,
ΰψ. αυλού 0.09, διάμ. 0.02· β) Σωζ. ΰψ. 0.263, πλ. 0.055, ΰψ. αύλοΰ 0.10· γ) ΰψ. 0.275»
πλ., 0.04.
Άριθ. 33, είκ. 22. Τρεις αίχμαί μορφής III: α) ΰψ. 0.52, πλ. 0.06, ΰψ. αΰλοΰ
0.14. Μέρος τής λεπίδος κατά την βάσιν κατεστραμμένον εκ τής κατιώσεως· β) Σωζ·
ΰψ. 0.39· γ) ΰψ. 0.37.
ΠΗΛΙΝΑ

ΑΓΓΕΙΑ

Είναι γενικώς αδιακόσμητα, έ'χουσιν εν τούτοις ενδιαφέρον διά το είδος τοΰ πη
λού, την τεχνικήν καί το σχήμα αυτών. Τινά
εξ αυτών άνήκουσιν εις τύπους πρωίμων ελλη
νιστικών χρόνων, άλλα συνεχίζουσι παλαιάς
μορφάς προϊστορικών αγγείων.

Α. ’Αγγεία πηλού ερυθρωπού, α) Επι
βιώσεις προϊστορικών τύπων. ’Αμφορείς
μετά σφαιρικής γάστρας. Αί λαβαί ΰψοΰνται
υπέρ τό χείλος. Ό τύπος γνωστός από τής
εποχής τοΰ χαλκού1, συνεχίζεται εις αγγεία
χειροποίητα τής εποχής τού σιδήρου1
2.
Άρ. 34, τάφ. III, 3. είκ. 23. "Γψ. μετά
τών λαβών 0.177. Πηλός πορτοκαλλόχρους
Είκ. 23. Άμφορεΰς τ. III, 3 (34).

ζωηρού χρώματος, ένέχων ι|ιήγματα μαρμαρυγίου

(mica)

καί ανθράκων.

Επιφάνεια

αμαυρά. Διακόσμησις καστανού, αλαμπούς χρώματος. Μέρος τοΰ λαιμού καί τού ώμου
έλλείπουσι. Τό άγγεΐον είναι χειροποίητον. Αί λαβαί κυλινδρικαί, ό λαιμός ένοΰται
μετά τής κοιλίας διά καμπύλης, ή βάσις επίπεδος.
Διακόσμησις κατά μετόπας: Έπί τού λαιμού οριζόντιοι ταινίαι διαφόρου πλά
τους, επί τού ώμου μικραί κάθετοι γραμμαί άκανονίστως διατεταγμένοι μεταξύ δύο
οριζοντίων ταινιών. Έκ τής ταινίας τοΰ ώμου έξηρτημένη γιρλάνδα σχηματίζουσα τέσσαρα ήμικύκλια- εις τό κέντρον τρεις κάθετοι γραμμαί. Ή ιδία διακόσμησις επαναλαμ
βάνεται έπί τής έτέρας όψεως τού άγγείου. Έπί τού χείλους μικραί παράλληλοι γραμ
μαί. Όμοία διακόσμησις έπί τών λαβών, μετά καθέτου γραμμής ακανθωτής (ψαροκόκκαλον), ήτις έπεκτείνεται έπί τών πλαγίων π?ιευρών τής κοιλίας καί απολήγει εις χελιδονοουράν μετά τριών καθέτων γραμμών.
Ή γενική διάταξις τής διακοσμήσεως είναι άνάλογος προς τήν γραπτήν διακόσμησιν αγγείων τής όψιμου έποχής τού χαλκού3 καί τής έποχής τού σιδήρου4.
Άριθ. 35, τάφ. III, 2. είκ. 24. "Υψ. 0.155 μ. άνευ τών λαβών. Πηλός πορτοκαλλόχρους σκοτεινού χρώματος. ’Επιφάνεια έστιλβωμένη έλαφρώς. Μέρος τής λαβής, τού
1 W. A. Heurtley Prehistoric Macedonia, εύρηματα Βαρδαρόφτσας, Γόνας καί Άρμενοχωρίου, σ·179,
186,192-195.
2 Αυτόθι, πίν. XXIII.
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3 ’Ανασκαφαί Μπουμπούστι BSA 28, σ. 168-169.
4 Άνασκαφή Πάτελι, Heurtley ε.ά. πίν. 23 X,
διακόσμησις εγχάρακτος.
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?ιαιμοΰ κα'ι τής κοιλίας έλλείπουσιν. Τά τοιχώματα τοΰ αγγείου, κατεσκευασμενού διά
τροχοϋ, είναι λεπτά. Αί λαβαί πεπ?ιατυσμέναι κα'ι ασύμμετροι. Ό λαιμός διακριτός άπό
τοΰ σώματος. Τό άγγεΐον τοΰτο αποτελεί παράδειγμα έπιβιώσεως προϊστορικού τύπου.

Είκ. 24. Άμφορεύς III, 2 καί οίνοχόη III, 1.

Είκ. 25. Άμφορεύς II, 1.

Πρβ. χύτραν έζ Έρατύρας (Σέλιτσας, Δυτ. Μακεδονίας) ΑΕ 1932, σ. 117, είκ. 74, 2.
β) ’Αγγεία έλληνιστικού τύπου.
Άρ. 36, τάφ. II, 1. είκ. 25. Άμφορεύς βραχύλαιμος. Ύψ. 0.40 μ. Πηλός πορτοκαλλόχρους. ’Ίχνη στιλβώσεως. Ό λαιμός συνάπτεται προς την κοιλίαν διά καμπύλης
αί λαβαί ελλειψοειδούς τομής, τό χείλος πλαστικώς έξαιρόμενον, ή βάσις δακτυλιοειδής.
Ό τύπος τοΰ αγγείου τούτου εύρίσκεται συχνά έν Μακεδονία. ’Ανάγεται εις αρχέ
τυπον τοΰ 6ου -5ου π. X. αίώνος, ώς προς την μορφήν τής κοιλίας καί τής βάσεως1.
Κατά τον 5ον αιώνα π. X. οί αμφορείς τής Όλύνθου σχηματίζουσι τό ίδιον χείλος
άλλά αί άναλογίαι τοΰ λαιμού καί τής κοιλίας είναι διάφοροι1
2. Τουναντίον εύρίσκονται αί αύταί άναλογίαι είς αμφορείς εκ Φλωρίνης3, εκ Μαγούλας4 καί εκ Βέροιας5.
Άλλά τό σχήμα τής κοιλίας είς τά αγγεία αύτά είναι διάφορον, ώς καί ή διαμόρφωσις
τοΰ χείλους. Μεταγενέστερος είναι ό άμφορεύς έκ Θηβών: ΑΔ 3, 1917, σ. 232, είκ.
168, 1 χρονολογούμενος έκ των ευρημάτων τοΰ τάφου είς τά μέσα τοΰ 3ου π. X. αίώνος
Άρ. 37, τάφ. II, 4. είκ. 26. Άμφορίσκος μετά λαβών έπικεκολλημένων έπί τής
κοιλίας. Ύψ. 0.175 μ. Πηλός καί βαφή πορτοκαλλόχρους, ανοικτού χρώματος. Έπί τοΰ
χείλους, τοΰ ώμου καί τοΰ λαιμού οριζόντιοι γραμμαί χρώματος ολίγον βαύυτέρου.
Λαιμός λεπτός συναπτόμενος προς την κοιλίαν κατακορύφως. Βάσις έπίπεδος.
Ό τύπος τοΰ αγγείου τούτου προαγγέλει διά τής μορφής καί τής διακοσμήσεώς
του τό σχήμα «fusiform unguentarium» τοΰ τέλους τοΰ 4ου π. X. αίώνος, 6 τό όποιον
ανευρίσκεται καί έν Β. Έλλάδι (Σαπλά-Ντερέ Θράκης), ΑΑ 1918, σ. 17 είκ. 16.
1 G. Ε. Mylonas Excav. at Olynthus, V, πίν. 42.
2 Αυτόθι πίν. 161, άριθ. 655.

5 ΑΑ 1942, σ. 169, είκ. 34.

3 ΑΕ 1932, σ. 64, είκ. 15 καί 16.

6 Π. χ. Hesperia III, σ. 342, είκ. 22, Β 44.

4 Αυτόθι σ· 125, είκ. 85.
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Έν γένει οί άμψορίσκοι τοΰ είδους τούτου, μέ έπικεκολλημένας τάς λαβάς, είναι
συνήθεις έν τή ανατολική Μεσογείω κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 4ου π. X. αίώνος·
Ή μορφή και ή διακόσμησις όμοια προς την των αγγείων Ρ. 15.129 και Ρ. 7.381 τοΰ
Μουσείου των άνασκαφών τής αρχαίας ’Αγοράς των ’Αθηνών.
Άρ. 38, τάφ. II, 9. είκ. 26 (άρ.)· ’Άωτος σκΰφος. Ύψ. 0.045 μ., διάμ. 0.135 μ. Πη
λός πορτοκαλλόχρους, βαφή έρυθρωπή, έστιλβωμένη. Σχήμα έπιμεμελημένον. Τα τοιχώ
ματα διογκοΰνται εις την κοιλίαν. Τό χείλος συστέλλεται προς τα έ'σω. Βάσις δακτυλιοει-

„

·«,

»*■

··*

ι”

Είκ. 27. Τομή αγγείου άρ. 38.

Είκ. 26. ’Αγγεία τάφου II, 9 καί 4.

δής. Τύπος αγγείου συνήθης κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος εις ’Αθή
νας, όπου τά τοιαΰτα αγγεία είναι μελαμβαφή καί φέρουσιν έσωτερικώς εις τό κέντρον
έμπίεστον διακόσμησαν (π.χ. τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών Ρ. 12.728 καί Ρ. 775). Άλλ’ ό
τύπος υπάρχει ήδη από τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ αίώνος1.
Άρ. 39, τάφ. I, 6. είκ. 28. Κάνθαρος. Πηλός πορτοκαλλόχρους. Καλύπτεται έξωτερικώς διά σκοτεινού έλαιοχρόου γανώματος. Ύψ.
0.115 μ. Μέρος τής μιάς λαβής ελλείπει. Κατά την
έψησιν τοΰ αγγείου, εις τινα σημεία ή βαφή έ'λαβεν
ερυθρωπήν άπόχρωσιν έκ τής πυράς. Ή μορφή τοΰ
αγγείου ταυτίζεται απολύτως προς τήν τοΰ κανθάρου
Ρ. 1819 τών άνασκαφών τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών2,
τον όποιον ό Η. Thompson παραβάλλει προς 2 καν
θάρους τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος,
ένα εξ ’Αλεξάνδρειάς καί έτερον έκ τοΰ Ηραίου τής
Είκ. 28. Κάνθαρος τ. I, 6.
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.π

,

r

,

,

,

,

Ζαμου. V τύπος είναι κοινος κατα τους πρωίμους

ελληνιστικούς χρόνους. Άλλ’ ή μεγάλη όμοιότης τοΰ ήμετέρου κανθάρου προς τον έξ
Αθηνών καί τό βερνίκιον αύτοϋ δεικνύουσιν ότι προέρχεται πιθανώς έξ Αθηναϊκού
αγγειοπλαστικού έργαστηρίου.
1 D. Μ. Robinson Excav. at Olynthus, II, πίν.

154, άρ. 573.
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2 Hesperia III, σ. 320, είκ. 5 άρ. 29.
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Β'. Αγγεία έκ πηλού τεφροΰ. α) Επιβιώσεις προϊστορικών τύπων.
Άρ. 40, Είκ. 24, τάφ. Ill, 1. Οίνοχόη. Ύψ. 0.152 μ. Πηλός καθαρός, τεφρόχρουςπρασινωπός. Επιφάνεια έλαφρώς έστιλβωμένη, τοιχώματα λεπτά. Πλήν μικράς όπής,
ήν φέρει είς την βάσιν της γαστρός, ή οίνοχόη διατηρείται άκεραία. ’Έχει χείλος κυκλο
τερές, κοιλίαν εύρεΐαν, βάσιν επίπεδον. Ή λαβή πεπλατυσμένη τρισχιδής, έπικολλάται
υπό τό χείλος χωρίς να ύψοΰται υπέρ τό επίπεδον αύτοΰ. Τό άγγεΐον είναι κατεσκευασμένον διά τροχού. Ό τύπος άπαντά κυρίως έν Μακεδονία καί
ανάγεται είς την εποχήν τοϋ χαλκού λ
Οίνοχόην εντελώς όμοίαν κατά τήν μορφήν προς τήν έκ
Κοζάνης, εύρίσκομεν έν Μακεδονία άπό τήςέποχής τοϋ σιδήρου1
2.
Ό τύπος ούτος είναι σπανιώτερος τής οίνοχόης μετά προχοής
{jug with cut away neck). Τήν ιδίαν μορφήν περίπου παρου
σιάζει καί ή οίνοχόη έκ Μεζέκ εύρεθεΐσα μετά κρατήρος ρυθ μού
τοϋ Κέρτς.3 Αυτή όμως απομακρύνεται περισσότερον τοϋ τύπου
τής έποχής τοϋ σιδήρου.
β) Αγγεία έλληνιστικοΰ τύπου.
Άρ. 41, τάφ. I, 9, είκ. 29. Υδρία. Ύψ. 0,22 μ. Όμοιου
πηλού ώς καί τό προηγούμενον άγγεΐον. Επιφάνεια έστιλβω-

Είκ. 29. 'Υδρία τ. I, 9.

μένη, τοιχώματα λεπτά, διακόσμησις έγχάρακτος. Εύρέθη τεθραυσμένη είς πολλά τεμάχια. Μέρος τοϋ χείλους, τοϋ ώμου καί τής κοιλίας έλλείπουσιν. Ή μορφή αυτής λίαν έπιμεμελημένη. Λαιμός λεπτός, χείλος έξέχον, ώμος
κυκλοτερής. Τό κάτω μέρος τής κοιλίας σχεδόν τριγωνικόν. Βάσις σχηματιζομένη
κλιμακοειδώς έκ τριών βαθμιδών, έσωτερικώς κωνική. Αί πλάγιαι λαβαί άνυψοΰνται
κατακορύφως καί έ'χουσι τομήν κυκλοτερή. Διακόσμησις έγχάρακτος κατά τήν μετάβασιν άπό τοϋ ώμου προς τήν κοιλίαν, συνισταμένη έκ δύο ίχθυακανθών, κλάδου φύλ
λων καί γραμμής όριζοντίας, υπό τήν όποιαν σειρά έκ μικρών κυματοειδών γραμμών·
Ή υδρία αυτή, ώς προς τήν έπιμεμελημένην μορφήν της, πλησιάζει προς τάς υδρίας
τοϋ Κέρτς καί ιδίως προς τήν υδρίαν Ε 241 τοϋ Βρεττ. Μουσείου, διακεκοσμημένην
ωσαύτως κατά τήν βάσιν τοϋ λαιμού διά γιρλάνδας έκ φύλλων,4 τήν οποίαν όΚ. Schefold

χρονολογεί μεταξύ τοϋ 350 καί τοϋ 340 π·Χ. Ή προκειμένη είναι πιθανόν μετα-

γενεστέρα κατά μίαν δεκαετίαν. Είναι προφανώς μεταγενεστέρα τών υδριών τών
προερχομένων έκ τών άνασκαφών τής Όλύνθου.5
Έξήλθεν ασφαλώς έκ τοϋ αύτοΰ αγγειοπλαστικού έργαστηρίου έξ ού καί ή οίνο
χόη τού τάφ. Ill, 1 (άρ. 40). Είναι περίεργος ή διαπίστωσις ότι τοιαϋτα αγγεία έκ
τεφροΰ πηλού έλλείπουσιν έντελώς μεταξύ τών ευρημάτων τής Όλύνθου.

1 Άνασκαφή Σαράτσι Δνιτ. Μακεδονίας Heurtley
M.d. πίν. XIX, άριθ. 445- 446.

2 S. Casson Excavations in Macedonia, II, BSA
XXVI, σ. 10, είκ. 3.

4 Κ. Schefold Untersuchungen zu Kertscher
Vasen, πίν. 19, 2.
5 Π.χ. άρι-θ· Εΰρετ. 31. 226, D. M. Robinson ε.ά.
πίν. 84 άρ. 140.

3 Bull. Inst. Arch. Bulg. XI, 1937, σ. 141, είκ. 135.
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Μικροί άωτοι σκύφοι μετά χαμηλόν ποδός. Πηλός τεφροΰ σκοτεινού χρώμα
τος, βερνίκιον μέλαν έστιλβωμένον.
Άρ. 42,τάφ. 1,2. Διάμ. 0,09 μ. Χείλη συνεσταλμένα προς τά έσω (τομή είκ. 30, ι).
Άρ. 43, τάφ. 1,4. Διάμ. 0,097.
Εύρέθη τεθραυσμένος εις πολλά τεμά
χια, ελλιπής. Χείλη διαστελλόμενα προς
τά έξω (τομή, είκ. 30, 2)·
’Αρ. 44, τάφ. I, 5. Διάμ. 0,077 μ.
Όμοιας

μορφής (τομή, είκ. 30, 3)·

Τά αγγεία ταϋτα είναι κοινού
τύπου τού 4ου π.Χ. αίώνος, τού όποιου
έχομεν πολλά παραδείγματα εγχωρίου
εργαστηρίου,

προερχόμενα

έκ

τών

άνασκαφών τής Όλύνθου1. Αλλά τής
Κοζάνης εύρίσκονται εγγύτερον κατά
την μορφήν προς τούς μικρούς αττικούς άώτους σκύφους τών μέσων τού 4ου π.Χ.
αίώνος, οί όποιοι φέρουσιν έμπίεστον διακόσμησιν ανθεμίων εν τω κέντρω1
2.
Άρ. 45, τάφ. I, 3. Πινάκων. Διάμ. 0.207 μ. (Τομή, είκ. 30, 4). Πη?ώς αρκετά
χονδροειδής, επιφάνεια σκοτεινού, τεφρού—πρασινωπού χρώματος, ελαφρώς έστιλβωμένη. Τό πεπλατυσμένον βάθος τού πινακίου ένούται διά συνεχούς καμπύλης προς
το ευρύ χείλος, όριζοντίως τετμημένον μετά κεντρικής αύλακος. Βάσις δακτυλιοειδής.
Έσωτερικώς, εις τό κέντρον, διακόσμησις έμπίεστος συνισταμένη έκ τεσσάρων ανθε
μίων, σταυροειδώς διατεταγμένων πέριξ διπλού κύκλου καί περιβαλλομένων υπό ομο
κέντρων κύκλων έκ μικρών έγχαράκτων γραμμών. Έξωτερικώς, υπό τό χείλος, πέριξ
τής βάσεως, γραπτοί κύκλοι διά χονδροειδούς χρωστήρος.
'Η μορφή τού πινακίου είναι μεταγενεστέρα μέν τών πινακίων τής Όλύνθου, εύρίσκεται δέ έγγύτερον τής μορφής πινακίων τινών τών Αθηνών, ιδίως τών εύρεθέντων
εις τάς άνασκαφάς τής αρχαίας Αγοράς, π.χ. τού ύπ’άρ. Ρ 248. Άλλα τά πινάκια τών
Αθηνών είναι μελαμβαφή καί δεν φέρουσι γραπτήν διακόσμησιν έξωτερικώς, ούτε
έντυπον έσωτερικώς. Ή έμπίεστος διακόσμησις έν τφ κέντρω ένθυμίζει έν τούτοις
αττικά πινάκια τού 5ου π.Χ. αίώνος3. Οί ομόκεντροι κύκλοι έκ μικρών έγχαράκτων
γραμμών εύρίσκονται ήδη έπί τινων πινακίων τής Όλύνθου4.
ΑΡΓΥΡΑ

ΔΡΑΧΜΗ

ΜΕΓ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ5

Άρ. 46, ταφ. I, 13. είκ. 31.

f Δ· 18. — Γραμμ. 4.00. Κεφαλή Ήρακλέους δεξ.’Όπ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Ζεύς καθή1 D. Μ. Robinson έ.ά. πίν. 176.
2 Η. A. Thompson Two Centuries of Hellenistic
Pottery, Hesperia III, 1934, σ. 317.
3 Π.χ. L. Talcott Attic Blac-glazed Stamped
Ware and other Pottery from a Fifth Century Wall.
Hesperia IV, 1935, a. 488, είκ. 10 άρ. 110 καί 111,
Πρβ. καί ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΝ Άνασκαφαί καί ερευναι
έν tfj άνω Μακεδονία, ΑΕ 1932, σ· 121.
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4 D. Μ. Robinson έ.ά. πίν. 157, άριθ. 608 καί
σ. 60-61, άρ. 1-4, άγγεια έκ
Φλωρίνης.
5 Ή κ. Ειρήνη Βαροΰχα - Χριστοδουλοπούλου, πρός
τήν οποίαν έκφράζομεν θερμός ευχαριστίας, άνταπεκρί9η προθύμως είς παράκλησιν ημών, δπως έξετάση τό
νόμισμα.

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΝ έ.ά.

AE 1948-1949

111

Νεκρόπολις κλασσικών χρόνων έν Κοζάνη

μένος άριστ. Εις τό πεδίον άριστ. άστήρ, δεξ. αιχμή δόρατος. Μετρίως διατετηρημένον.
Muller

πίν. VI, 317. Syll. πίν. 25,950.

Τό νόμισμα έχει κοπή εις άγνωστον νομισματοκοπεΐον άλλ’ασφαλώς εντός τοϋ4ου
π.Χ. αίώνος. Ή σχετική φθορά, τήν όποιαν παρουσιάζει, προϋποθέτει χρονικόν διάστημα
10-15 ετών κυκλοφορίας αύτοϋ. Επομένως ό τάφος I δΰναται νά χρονολογηθή και επί
βάσει τοΰ τεκμηρίου τούτου εις τό τέλος τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος.
συμπεράσματα.

Έκ τών μέχρι τοϋδε ύπαρχουσών ενδείξεων είχε διαπιστωθή

ότι ή Κοζάνη ήτο κατωκημένη κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους. Τό νεκροταφεΐον τών
χρόνων τούτων έκειτο πιθανώς παρά τύν "Αγ. Κωνσταντίνον1.

Ύπετέθη ωσαύτως ή

ϋπαρξις προϊστορικού συνοικισμού επί τοΰ υψώ
ματος τοΰ ‘Αγ. ’Αθανασίου, όπόθεν προέρχονται
τέσσαρα χειροποίητα αγγεία τής ’Αρχαιολογικής
Συλλογής1
2. Έν τούτοις μεμονωμένα τινά ευρήματα
(Άρ. Εύρ. 26-30, πρβ.

Κεραμομουλλον

ΙΤΑΕ

1934, σ. 86, είκ. 13) έχρονολογήθησαν εις τον 4ον
π.Χ. αιώνα. Ό σχετικός πλούτος τών κτερισμάτων
τών εύρεθέντων νΰν τάφων, μαρτυρεί άδιαμφισβητήτως τήν ϋπαρξιν σημαντικού οικισμού κατά τούς

Είκ. 31. ’Αργυρά δραχμή, τ. I, 13.

κλασσικούς χρόνους.
Δεν είναι βεβαίως δυνατόν επί τού παρόντος νά είκάσωμεν ποία έκ τών παραδεδομένων πόλεων τής Δυτ. Μακεδονίας, περί τών οποίων άλλωστε αί ειδήσεις είναι λίαν
πενιχροί3, κατείχε τήν θέσιν τής σημερινής Κοζάνης. "Αν λάβωμεν όμως ύπ’ όι|ην τήν
πράγματι εξαιρετικήν γεωγραφικήν θέσιν αυτής καί τον έκδηλον πλούτον τών κτερισμάτων, ίσως δεν πρέπει νά άποκλείσωμεν τήν ύπόθεσιν ότι ενταύθα έ'κειτο αύτή ή
πρωτεύουσα τής Έλιμιώτιδος, ή πόλις Έλίμεια. Τούτο ίσως άποδειχθή διά συστηματικωτέρας έρεύνης, έκ τής οποίας θά γίνη δυνατόν νά έξαχθώσι γενικώτερα συμ
περάσματα.
Σημαντικόν είναι, έν πάσει περιπτώσει, τό γεγονός ότι ό τρόπος τής ταφής καί
ό χαρακτήρ τών κτερισμάτων παρουσιάζουσιν αναλογίας καί κοινά γνωρίσματα καί
προς τάφους τής Ν. Ελλάδος καί προς ά?Αους βορειοτέρων έπαρχιών, ώστε δυνάμεθα
νά εΐπωμεν ότι ή νεκρόπολις τής Κοζάνης αποτελεί συνδετικόν κρίκον τών δύο περιο
χών καί μίαν έπί πλέον άπόδειξιν τής ένότητος τού χαρακτήρος τών έθίμων ταφής καί
γενικώτερον τού πολιτισμού αύτών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛ1ΤΗΣ - DENISE FEYTMANS

1 X. I. ΜΑΚΑΡΟΝΑ ’Εκ τής Έλιμείας καί τής ’Εορ-

ϋαίας. ’Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, ΑΕ 1936, Άρχαιολ. Χρονικά, σ. 13.
2 X I. ΜΑΚΑΡΟΝΑ αΰτ. σ 12, άρ. 31- 34. Πρβ. καί

Heurtley Ρ. Μ·, σ. XXIV, Addenda.
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Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ Ποϋ εκειτο ή αρχαία πόλις ’Ελί·

μεια. Άνάτυπον έκ τών « Μακεδονικών » τόμ. Β', Θεσ
σαλονίκη 1949, σ. 1, σημ. 1-2.
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