
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΛΜΠΑΚΙ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

νπο ΣΩΤΗΡΙΟΥ I. ΔΑΚΑΡΗ

Κατά Φεβρουάριον τοΰ 1953 παρεδόθησαν υπό τοΰ ύπολοχαγοΰ κ. Βασιλείου 
Δασκαλοπούλου εις την Εφορείαν ’Αρχαιοτήτων τα κατωτέρω περιγραφόμενα προϊστο
ρικά ευρήματα, προερχόμενα εκ τάφων πλησίον τοΰ Καλμπακίου1, τά όποια συνώδευε και 
εκθεσις άνευρέσεως. "Ενεκα τοΰ ενδιαφέροντος τών ευρημάτων μετέβην είς την θέσιν 
τών τάφων, ένθα είχε τον καταυλισμόν στρατιωτική μονάς. Άτυχώς οί τάφοι, τυχαίως 
άποκα/πιφθέντες υπό τών εργαζομένων εκεί στρατιωτών προς κατασκευήν μικροΰ κτί- 
σματος, εΐχον σχεδόν καταστροφή, αί δέ μεγάλαι ορθογώνιοι πλάκες λευκοΰ ασβεστό
λιθου εϊχον έξαχθή, χρησιμοποιηθείσαι προς στρώσιν. Μερικά πήλινα αγγεία, μνημο
νευόμενα είς τήν ανωτέρω έκθεσιν, ειχον διαλυθή, ένεκα τής κακής ποιότητος τοΰ πη- 
λοΰ, και είχον άπορριφθή, ώστε δεν κατέστη δυνατή ή άνεΰρεσις τών τεμαχίων των.

Ή ακριβής θέσις τών τάφων άφίσταται περϊ τά 100 μέτρα δυτικώς τής αμα
ξιτής όδοΰ Ίωαννίνων - Κονίτσης και παρά τό 31,5 χιλιόμ. Ή όλη περιοχή, ορεινή 
και φύσει οχυρά, διάτέμνεται υπό στενής κοιλάδος, άποτελούσης τήν κυρίαν φυσικήν 
διάβασιν από Βορρά προς τήν καρδίαν τής κεντρικής ’Ηπείρου, τό λεκανοπέδιου 
Ίωαννίνων - Λαψίστης. Ή στρατηγική σπουδαιότης τοΰ Καλμπακίου κατεδείχθη ιδία 
κατά τον τελευταίου πόλεμον, ότε ή περιοχή αυτή άπετέλεσε τό κύριον σημείου κρού- 
σεως τών ιταλικών επιχειρήσεων και τό κεντρικόν έρεισμα τών αμυνόμενων. Ή στενή 
κοιλάς, άρχομένη από τοΰ λεκανοπεδίου τών Ίωαννίνων, άγει βορειότερον είς τό λεκα
νοπέδιου τοΰ Παρακαλάμου, παρά τό Καλμπάκι, ένθα αί πηγαί τοΰ Θυάμιδος (σήμ. Κα- 
λαμά). Βορειότερον αί φυσικαί διαβάσεις, τάς οποίας άκολουθοΰν καιαί σύγχρονοι όδικαί 
άρτηρίαι, αποβαίνουν εύχερέστεραι, άγουσαι άφ’ ενός μεν προς Κόνιτσαν, Κορυτσάν 
καί Πρεμετήν, άφ’ ετέρου δέ προς Δρόπολιν καί 'Αγ. Σαράντα8. Δυτικώς τής θέσεως 
τών τάφων, είς άπόστασιν ήμισείας ώρας περίπου, εύρίσκεται ή μονή τής Κοιμήσεως

I Ή περιοχή τοΰ Καλμπακίου, περί τά 33 χιλιόμετρα 
Β. - ΒΔ. τών Ίωαννίνων, καταστάσα κυρίως γνωστή έκ 
τής σθεναρός άντιστάσεως τών ελληνικών μονάδων προ- 
καλύψεως κατά τόν έλληνοϊταλικόν πόλεμον 1940-1941, 

οφείλει τό όνομα είς τήν υπαρξιν μικροΰ χωρίου, τοΰ 
Καλμπακίου, έξαφανισθέντος είς τάς άρχάς τοΰ παρελ
θόντος αίώνος. Τοΰτο δέ πάλιν έλαβε τό όνομα έκ τίνος 
Χανιού—Καλυβάκι —, ένθα κατέλυον οί διερχόμενοι τα- 
ξιδιώται. Σχετικώς ίδέ I. ΛαμπριδοΥ, Ηπειρωτικά 
Μελετήματα, τεΰχος 9, σ. 74-75, Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, 

Παρατηρήσεις είς τήν νεωτέραν γεωγραφίαν τής ’Ηπεί
ρου, 1937, σ. 79-80. Ή ΰπαρξις ομώνυμου χωρίου μνη
μονεύεται επίσης είς χειρόγραφον τής Μ. Παναγίας τής

Σπηλαιώτισσαςτής Άρίστης - Ζαγορίου, ίδέ Φ. ΠΕΤΣΑ, 
’Αφιέρωμα είς τήν "Ηπειρον, είς μνήμην Χρ. Σούλη, 
1954, σ. 88, ι. Έκ τής λ. Καλυβάκι κατά συγκοπήν τοΰ 
άτονου ν καί διά τής μετατροπής τοΰ μέσου χειλικοΰ β 
είς μπ, γλωσσικών φαινομένων λίαν συνήθων είς τό 
ιδίωμα τής περιοχής Ίωαννίνων, προήλθε τό τοπωνυμι
κόν Καλμπάκι.

2 Περί τής γεωμορφίας καί τών φυσικών διαβάσεων 
τής περιοχής ίδέ Alfred Philippson, Die griechi- 
schen Landschaften II, I, 1956, σ. 80, 89 κ.έξ., τοΰ 
αΰτοΰ, Thessalien und Epirus, 1897, σ. 210 καί πίν·6, 
ομοίως Ν. G. L- Hammond, BSA 32,1931-32, σ. 139 κ.έ. 
καί Β. L. Beaumont, JHS 72, 1952, σ. 64-65.
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τής Θεοτόκου Βελλάς καί ή αυτόθι βυζαντινών χρόνων ομώνυμος άκρόπολις, νοτίως 
δέ τών τάφων, έφ υψηλής ράχεως, ή προχριστιανικών χρόνων άκρόπολις τής Χρυσόρ- 
ραχης. Έπί τοΰ όρους Σιούτιστα, άποτελοΰντος τό δυτικόν τείχος τής λεκάνης, διατη
ρούνται δύο πολυγωνικοί άκροπύλεις, τής Παλαιογρίμπιανης καί έτέρα βορειότερον έπί 
προβοΰνου τοΰ “Ανω Παρακαλάμου, ένθα ή σταυροπηγιακή Μονή Σωσίνου1.

Μικρά επιτόπιος έρευνα έπί τής δέσεως τών τάφων δεν άπέφερεν είμή ολίγα 
μόνον προϊστορικά όστρακα παρά τον τάφον Δ, προερχόμενα πιθανώτατα έκ τών δια- 
λυθέντων αγγείων τών τάφων (είκ. 4), πάντως όμως, κατά τάς π?π]ροφορίας τών παρευ-

Είκ. 1. Έγχειρίδιον και αιχμή δόρατος έκ χαλκοί) Τ.Λ. (Κάτω αριστερά ή αιχμή τοο ξυλινου δόρατος).

ρισκομένων στρατιωτών, όμοια προς έκεΐνα. Οί έλθόντες εις φώς τέσσαρες τάφοι, μόλις 
καλυπτόμενοι υπό λεπτού στρώματος γής, πάχους 0.10-0.20 μ., έβλεπον από ΒΑ. προς 
ΝΔ. Έξαίρεσιν άπετέλει ό παιδικός τάφος Β, ευρισκόμενος μεταξύ τών τάφων Α καί 
Γ, έχων κάθετον προς αυτούς κατεύθυνσην Οί τάφοι, κιβωτιόσχημοι, ήσαν έπενδεδυμένοι 
διά κανονικών ορθογωνίων πλακών ασβεστόλιθου, κατακορύφως τοποθετημένων, μιας 
έως δύο εις τάς μακράς πλευράς καί μιας πάντοτε εις τάς στενάς. Δύο τουλάχιστον τών 
τάφων έκαλύπτοντο υπό όμοιων μεγάλων πλακών.

Έκ τής συνοδευούσης τά παραδοθέντα κτερίσματα έκθέσεως παρέχονται αί κά
τωθι πληροφορίαι.

Τάφος Α. Μήκος 1.90 μ., πλάτ. 0.40 μ. Εντός τούτου κανονική ταφή ενός νεκρού 
με τήν κεφαλήν προς ΒΑ. Παρά τον νεκρόν χαλκοϋν έγχειρίδιον καί χαλκή αιχμή δό
ρατος (είκ. 1), χαλκή λεπίς μαχαιριδίου (είκ. 2,4) καί πήλινον άγγεΐον, άπολεσθέν.

1 Ίδέ χάρτην παρά A. PHH,iPPSON;Griecli. Landscli., σ. 59 κ εξ. Περί της θέσεως καί τής Μονής ίδέ επίσης 
ξ.ά. (άρ· 90-92), Φ. ΠΕΤΣΑ, ΑΕ 1952, παράρτ. σ. 4, Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Έπετηρις τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου, 
είκ. 5, 2. I. ΔΑΚΑΡΗ, Αφιέρωμα εις τήν Ήπειρον, 2Τ (1956), σ. 72 κ έ.
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Τάφος Β. Μέ κάθετον κατεύθυνσιν προς τούς τάφους Α καί 1, βαίνοντας πα- 
ραλλήλως, περιείχε τον σκελετόν μικρού παιδός, άνευ κτερισματων, «εις στάσιν μάλλον 
καθημενού» κατά την εκθεσιν.

Τάφος Γ. ’Απείχε τού A 2.50 μ. Εντός τούτου έκτος τού νεκρού ΰπήρχον δύο 
σπειροειδείς δίσκοι χαλκού ψελίου (είκ. 2)1 καί πήλινον άγγείον, έξαφανισθέν. Ό νε
κρός έ'κειτο ώς εις τον Α.

Είκ. 2. Προϊστορικά ψέλια, μαχαιρίδιον, τριχολαβίδες καί ψήφοι όρμου.

Τάφος Δ. Άνευρεθείς εις άπόστασιν 46 μ. νοτιοδυτικώς τών τριών τάφων, πε
ριείχε κατά την εκθεσιν δύο σκελετούς, άντιθέτως τοποθετημένους, μέ κατεύθυνσιν ΒΑ.- 
ΝΔ., δύο χαλκάς λαβίδας (είκ. 2, r>e), δύο ζεύγη χαλκών ι[ιελίων (είκ. 2), ών τό έν ακέ
ραιον (1), τού δε ετέρου οί δίσκοι καί δύο τεμάχια τού στελέχους, προσέτι δε δύο πήλινα 
αγγεία, έξαφανισθέντα, καί ψήφοι τινες όρμου έξ όρείας κρυστάλλου, ήλέκτρου, χαλ- 
κηδονίου λίθου καί πηλού (είκ. 2,9-ΐδ)2.

Κατωτέρω προβαίνομεν είς λεπτόμερεστέραν περιγραφήν τών ευρημάτων τούτων, 
Χαλκοΰν έγχειρίδ ιον (είκ. 1). Ελλείπει τό μέσον τού καυλού· μήκος μετά τής 

λαβής 0.328 μ.3 Ή λεπίς μέ βεβλαμμένας τάς άκμάς (μήκ. 0.2385 μ.) έχει ορθογώνιον

1 Πλήν τοΰ ακεραίου τ^ελιου τοϋ τάφου Δ (είκ. 2, ι), 
είς τήν εκθεσιν δέν άναφέρεται έκ ποιου τάφου (Γ ή Δ) 
προέρχεται έν έκαστον ζεϋγος τών σπειρών. Τετάρτου 
ψελίου οί σπειροειδείς δίσκοι (είκ. 2) δέν διευκρινίζε
ται είς ποιον τάφον άνευρέθησαν.

2 Είς τήν εκθεσιν γίνεται λόγος περί δυο περιδέραιων 
«από χάντρες γυάλινες καί έκαστον έφερε καί πήλινα 
κομβία». Πρόκειται δηλ. περί πολλών ψήφων, εκ τών 
οποίων όμως παρεδόθησαν αί είκονιζόμεναι μόνον.

3 Κατά τήν φωτογράφησιν παρελείφθη μικρόν τεμά-
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πτέρναν, πλάτους 0.044 μ., όξυνομένην βαθμιαίος προς την αιχμήν. Πρόκειται δηλ. περί 
εγχειριδίου προς διάτρησιν καί όχι προς πλήξιν. Τό μέσον τής λεπίδος, ελαφρώς ένισχυ- 
μένον (μέγιστον πάχος 4 χιλιοστά), κοσμείται κατά μήκος καί επ’ άμφοτέρων τών πλευ
ρών διά τριών ζευγών εγχαράκτων γραμμών. Ό καυλός απολήγει εις μηνοειδές κομβίον 
με κυρτήν ράχιν, πλάτους 0.052 μ., αποτελούν μετά τής έπενδύσεως τον μύκητα ή τό 
έ π ί μη λ ο ν τής λαβής. Έπί τής έτέρας τών πλευρών έξέχον περιχείλωμα (ΰψ. 7 χιλ.) περι
βάλλει την λαβήν μετά τών ώμων καί τοΰ μύκητος, άπολήγον ολίγον χαμηλότερον τών 
ώμων. Έπί τοΰ καυλοϋ καί τών ώμοον πέντε έν όλω όπαί διά τήν συνήλωσιν τής ξύλινης 
πιθανώς έπενδύσεως ', δύο μεγάλαι καί ακανόνιστοι έπί τής πτέρνης, δύο έπί τοΰ κομβίου, 
έκ τών οποίων ή άνωτέρα επίσης ακανόνιστος καί μεγάλη, πέμπτης δέ μικράς καί στρογ- 
γύλης οπής διακρίνονται τά ίχνη έπί τοΰ σημείου θραύσεως τοΰ καυλοΰ, τοΰ συμψυοΰς 
μετά τής λεπίδος. Πέντε επομένως ήλοι έστερέωνον τήν έπένδυσιν τής λαβής, άπολήγου- 
σαν ευθέως έπί τής λεπίδος εις τό ύψος τοΰ πέρατος τοΰ περιχειλώματος. Έπί τοΰ δεξιοΰ 
ώμου υπάρχει άρχαΐον ρήγμα, έξικνούμενον μέχρι τής παρακειμένης οπής. Προς άπο- 
κατάστασιν τής βλάβης είχεν ένισχυθή έσωτερικώς καί έξωτερικώς ό πυθμήν τοΰ καυ
λοΰ καί τής πτέρνης δύ έγχύσεως χαλκοΰ, καλύπτοντος τό μεγαλύτερον τμήμα τής πτέρ
νης μέχρι τών δύο ανωμάλων οπών2. Τό έγχειρίδιον ανήκει εις τον τύπον b κατά 
Furumark, κοινά χαρακτηριστικά τοΰ οποίου είναι ό μηνοειδής μύκης, ή ορθογώνιος 
πτέρνα καί ή οξεία λεπίς (τύπος b ι) ή ή πλατεία καί φυλλόσχημος (τύπος b 3) 8. Εις 
πάντα τά γνωστά έγχειρίδια τοΰ τύπου b 1 ή έπένδυσις στερεώνεται έπί τοΰ καυλοΰ διά 
3 - 4 ή?ιων, τοποθετημένων πάντοτε στοιχηδόν έπί τής λαβής καί τών ώμων (σχέδιον 
είκ. 9, 5.6.9. 12. 15-16. 19. 22. 24), εξαιρέσει τών έγχειριδίων τύπου b3, έχόντων ενίοτε 
2-4 ήλους έπί τών ώμων, έ'νεκα τοΰ μεγαλυτέρου πλάτους τής λεπίδος, συνήθως υπέρ 
τά 5,5 έκ. (είκ. 9,3-4. 8. ιι. η). Προφανώς λοιπόν αί τρεις μεγάλαι καί ανώμαλοι όπαί 
έγένοντο κατά τήν έπισκευήν τοΰ έγχειριδίου, ότε έκ τής έγχύσεως τοΰ μετάλλου αί 
άρχικαί όπαί τών ώμων έκαλύφθησαν. Τρεις ή τέσσαρας επομένως ή?ωυς, στοιχηδόν 
διατεταγμένους, έψερεν άρχικώς καί τό έγχειρίδιον τοΰτο.

’Όχι τόσον συνήθης είναι ή διά παραλλήλων έγχαράκτων γραμμών διακόσμησις 
τοΰ μέσου τής λεπίδος, οικεία εις τά μετά ράχεως μυκηναϊκά ξίφη καί έγχειρίδια, χρησι- 
μεύουσα έκεΐ διά νά ΰπογραμμίζη τήν οργανικήν ?^ειτουργίαν τής ράχεως, ή οποία όμως 
εις τά έγχειρίδια τοΰ τύπου τούτου είναι ασυνήθης. Εκ τών γνωστών μου παραδειγμά-

χιον τοΰ καυλοΰ, συναπτόν ασφαλώς τά δύο διεστώτα 
τμήματα τούτου. "Ενεκα τούτου τό τμήμα μέ τόν μύ
κητα έτοποθετήθη εις μεγαλυτέραν τοΰ κανονικού α
πόστασην Τό πραγματικόν μήκος τής λαβής μετρεΐ 
0.089-0.09 μ., όσον τό σύνηθες μήκος εις τά έγχειρίδια 
ταϋτα (0.08-0.095 μ.).

1 Εις τά έγχειρίδια ταϋτα ή έπένδυσις τοΰ καυλοΰ 
είναι συνήθως ξυλίνη, ενίοτε όμως καί έξ έλέφαντος, ως 
είς τό έκ Καρπάθου έγχειρίδιον τοΰ Βρεττ. Μουσείου, 
εις τό συγγενούς τύπου ξίφος έκ Περατής καί εις με
ρικά μαχαίρια' πρβλ. Br. Mus. Guide to Greek and 
Roman Life, 1908, σ. 95, είκ. 79 b, 2n. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ, 
ΠΑΕ 1954, σ. 96, είκ. 5, N. Sandars, Proceedings of

the Prehistoric Society, 21, 1955, a. 180, είκ. 3, 2 

καί σ. 181.

2 Όμοίαν έπισκευήν τοΰ καυλοΰ παρουσιάζει καί τό 
έκ τοΰ τάφου 7 Δένδρων έγχειρίδιον τύπου b 3, Αχβι, 
Pkrsson. New tombs at Dendra, σ. 34, είκ. 35, ι. 
Δέον νά σημειωθή, δτι έκ τής έπισκευής τοΰ έγχειριδίου 
έπήλθε μεταβολή είς τούς ωμούς. Τουλάχιστον ό δεξιός, 
ώς πρός τόν θεατήν ώμος, κατασκευασθείς έκ νέου, 
άπέβη βραχύτερος τοΰ αντιστοίχου κατά δύο χιλιοστά 
(πλάτ. δεξιοΰ 11,5 χιλ., αριστερού 13,5 χιλ.).

3 A. Furumark, The Chronology of Mycenaean 
Pottery, 1941, a- 94, είκ. 4.
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των παρομοίαν διακόσμησιν έχουν τά δύο εγχειρίδια τύπου b ι έκ τοΰ τάφου Α Μου- 
λιανών και τά συγγενών τύπων ξίφη κα'ι εγχειρίδια άνευ ράχεως έξ Ιαλυσου Ροδου, 
Λακκίθρας Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Σητείας, Καρπάθου κα'ι Περατής1 (είκ. 9,7.10.21.23). 
Ένω δμως εις τό έξ Ίαλύσου ξίφος ή εγχάρακτος διακόσμησις διά γραμμών είναι δικαιολο
γημένη, διότι περιγράφει και έξαίρειτάς μεταξύ τούτων τρεις ανεπαίσθητους ραχεις τής λε- 
πίδοςή εις τά λοιπά έγχειρίδια, χρονολογούμενα κατά το πλεϊστον είς τούς ΰπομυκηναϊκούς 
κα'ι πρωτογεωμετρικούς χρόνους (βλ. κατωτέρω), αί γραμμα'ι αποβαίνουν απλώς διακο- 
σμητικαί, ξέναι προς την άρχικήν ιδέαν τοΰ τονισμού τής ράχεως. Επειδή δέ κατά τούς 
χρόνους τούτους, τούς κατά κα'ι μετά την μεγάλην έκ Βορρά εισβολήν, εμφανίζονται είς την 
Ελλάδα ξίφη και έγχειρίδια βορείου προελεύσεως, γνωστά ώς Griffzungenschwerter καί 
Peschieradolche, με παραπλήσιον έγχάρακτον διακόσμησιν, είναι δυνατόν νά ύποτεθή 
ότι έκείθεν προέρχεται ή Ιδέα αύτη τής διακοσμήσεως. Τοιοϋτό τι π.χ. δυνάμεθα νά 
δεχθώμεν άδιστάκτως διά τό έκ Σητείας πιθανώς έγχειρίδιον με διακόσμησιν όμοίαν 
προς τά βόρεια πρότυπα· διότι ή λεπ'ις τούτου, έκτος τών κατά τό μέσον έγχαράκτων 
γραμμών, φέρει καί παρά τάς άκμάς άνά μίαν γραμμήν καμπύλην, παρακολουθούσαν 
τό περίγραμμα τής λεπίδος (είκ. 9,2ΐ)1 2 3. Πράγματι είς τά βορείου καταγωγής ξίφη καί 
έγχειρίδια τής ΝΑ. Εύρώπης τύπου Griffzungenschwert καί Peschieradolch ό τρόπος 
ούτος τής διακοσμήσεως είναι λίαν συνήίίης. Είς τό σχεδιογρ. είκ. 3 παρέχονται αί κυριώ- 
τεραι μορφαί διακοσμήσεως τών λεπίδων ξιφών, προερχομένων έκ Γιουγκοσλαυίας, 
Ουγγαρίας καί Μουλιανών Κρήτης4. Κατά κανόνα απλή ή διπλή γραμμή διήκει παρά 
τάς άκμάς τής λεπίδος, παρακολουθούσα τήν καμπύλην άνάπτυξιν τών ώμων (1 - 2). 
Ενίοτε παρεμβάλλονται έπί τού μέσου 1 - 2 γραμμαί, άπλαΐ ή διπλαΐ, έξικνούμεναι ολί
γον ΰψηλότερον τών παρά τάς άκμάς γραμμών ή συναντώμεναι μετ’ αυτών διά τόξων 
(3-5 καί 7-8). Σπανιώτερον περιορίζεται ή διακόσμησις έπί τού μέσου τής λεπίδος 
άποκλειστικώς διά γραμμών καμπύλων ή ευθειών (6, 9- ΙΟ)5. Ότι ό τρόπος ούτος τής 
διακοσμήσεως εύρεν άνταπόκρισιν καί εις τά έν Έλλάδι ξίφη καί έγχειρίδια μαρτυρεί τό 
έκ Σητείας πιθανώς προερχόμενον ξίφος με όμοίαν διακόσμησιν (είκ. 9, 2ΐ). Καίτοι, 
ώς έσημειώσαμεν ανωτέρω, τά πλεΐστα τών μετ’ έγχαράκτων γραμμών μυκηναϊκών ξι
φών καί έγχειριδίων χρονολογούνται είς τούς χρόνους τής εισβολής καί μετά ταύτην, 
ήτοι κατά τον 12ον καί 11ον π.Χ. αί., έν τούτοις ή ιδέα αΰτη τής διακοσμήσεως δεν φαί
νεται προερχομένη έκ Βορρά, έφ’ όσον αύτη άπαντα ήδη πολύ ένωρίτερον είς τά έγχει-

1 Πρβλ. Στεφ. Ξανθουδιδου, ΑΕ 1904, σ. 30, είκ. 
7 καί σ· 48, FurtwAngler- Loschcke, Mykenische 
Vasen, πίν. Dll, Σπυρ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΑΕ 1932, σ. 39, 
πίν. 16, S. Benton, BSA 29, 1927-28, σ. 114, είκ. 1,2-3, 
Br. Mus. Guide to Greek and Roman Life, ε.ά. 
ΣΠ. Ιακωβιδου, έ.ά.

2 FurtwangeER- LOschcke, ε.ά. σ. 8

3 S. Benton, ε.ά. είκ. 1, 3· Δέν είναι σαφής είς τήν 
εικόνα ό τρόπος διακοσμήσεως τής λεπίδος τοΰ ξίφους 
έκ Περατής τής YE III C. Κατά τόν άνασκάψαντα αί 
λεπταί εγχάρακτοι γραμμαί είναι παράλληλοι πρός τάς 
άκμάς τής λεπίδος, δηλαδή ώς είς τό έκ Σητείας·

4 Πρβλ. Fr. Hoeste, Hortfunde Siidosteuropas,

1951. Γενικιότερον περί τούτων ίδέ Ernst Sprockhofe, 

Die germanischen Griffzungenschwerter, Ro- 
misch - Germanische Kommission, V, 1931, σ. 1-117, 
καί ιδία πίν. 25, καί τήν πρόσφατον μελέτην τοΰ 
J. D. CowEn έν 36 Bericht der Romisch - Germani
schen Kommission, 1955, σ. 52-155. Είδικώς περί τών έν 
Έλλάδι τοιούτων ξιφών ίδέ Vl. MiLOjeii, A.A. 63/64, 
1948/49, σ. 12 κ.έξ. καί ιδία έν Jahrbuch des Ro
misch - Germanischen Zentralmuseums Mainz (τοΰ 
λοιποΰ βραχυγραφικώς RGZM) 2, 1955, σ. 157, είκ. 2 
καί 3.

5 Τό ξίφος τής είκ. 3, 9 (Vollgriffzungenschwert) 
δέν άπαντά είς τήν Ελλάδα.
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ρίδια έξ Ίαλΰσου τής YE III Α-Β περιόδου καϊ έκ Καρπάθου (σχετικώς κατωτέρω). 
Προσέτι είναι διάφορον τό πνεύμα τής διακοσμήσεως των λεπίδων τοΰ Κρητομυκη- 
ναϊκοΰ πολιτισμού. Εις ταΰτα αί γραμμαί, άνάμνησις τών μετά ράχεων λεπίδων, συγ- 
κεντροΰνται έπ'ι τοΰ μέσου τής λεπίδος, άπολήγουσαι είς τούς ώμους ευθέως, ώς νά 
αποβλέπουν είς τον τονισμόν τής ράχεως 1 (είκ. 9, 7. ίο. 22. 23). Πρόκειται δηλ. περί μη
χανικής διακοσμήσεως, ή οποία άπέβαλε την αρχικήν οργανικήν λειτουργίαν τοΰ τονι
σμού τής ράχεως. Άντιθέτως είς τα βορείου προελεύσεως ξίφη με τήν ελλειπτικήν ή

Είκ. 3· Χαλκά ξίφη βορείου τύπου (Griffzungenschwerter, εξαιρέσει τοΰ 9) έκ Γιουγκο- 
σλαυίας (ι, 2, 4, 6), Ούγγαρίας <3, 5, 7, 9, ίο) καί Κρήτης (&)■

ρομβοειδή τομήν τής λεπίδος αί διακοσμητικαί γραμμαί, ΰπογραμμίζουσαι τα σημεία 
μεταβάσεως άπό τής ράχεως είς τάς άκμάς, διατίθενται είς τάς αρθρώσεις τής λεπίδος 
(είκ. 3, 3. 5.7-9), βαίνουσαι ενίοτε παραλλήλως προς τάς άκμάς. Όθεν είναι βεβαία ή 
έκ μυκηναϊκής παραδόσεως προέλευσις τής διακοσμήσεως τοΰ έγχειριδίου τοΰ Καλμπα-
κίου2, προερχομένου ασφαλώς έκ τίνος κεν 
τήν μυκηναϊκήν επιρροήν.

1 Τήν αυτήν λειτουργίαν, τοΰ τονισμού δηλαδή τής 
πλατείας ράχεως, εκφράζουν καί αί διπλαΐ εγχάρακτοι 
γραμμαί έπί τών λεπίδων μαχαιριών μέ μίαν ακμήν έκ 
Ζαφέρ Παποΰρα τής III Α καί Β περιόδου (τό νεκρο- 
ταφεΐον ύπήρξεν έν ένεργεία μέχρι τής III Β, Fdru- 
mark, έ.ά. σ. 95) έκ τών τάφων 3 καί 64 καί έκ τών 
τάφων 518 καί 529 Μυκηνών τής III Α. Πρβλ. Ν. San- 
dars, έ.ά. σ. 176 είκ. 1,„ 2, a, 8,„, καί A.J.B. Wace, 
Chamber Tombs at Mycenae (Archaeologia 82,1932),

μυκηναϊκού ή υπαγόμενου πάντως υπο

πίν. 7 (25 καί 50). Εγχαράκτους γραμμάς φέρουν έπί- 
σης καί τά δύο έγχειρίδια έκ τοΰ τάφου Α Μουλιανών, 
άλλ’ έκ τών δημοσιευομένων εικόνων δεν είναι σαφής 
ό τρόπος τής διακοσμήσεως' πρβλ. 2τ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ, 
έ. ά. σ. 43 καί G. Maraghiannis, Antiquites cre- 
toises Π, πίν. 35, ι.

2 Τήν γνώμην ταύιην επιβεβαιώνει καί ή χρονολό- 
γησις τοΰ εγχειριδίου είς περίοδον προγενεστέραν τών 
χρόνων τής εισβολής (κατωτ. σ. 135 κ.έξ.)·
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Υπάρχουν ίκαναί ενδείξεις δτι εις την προϊστορικήν Ηπειρον ουδολως ή εις μι- 
κράν μόνον κλίμακα ήσκεϊτο ή μεταλλοτεχνία. Καίτοι αί ήπειρωτικαι έρευναι είναι εισετι 
λίαν περιορισμένοι, έν τοΰτοις καϊ έκ τής καλύτερον έρευνηθείσης προϊστορικής Δωδώ
νης ούδεμία ένδειξις περ'ι τοΰ αντιθέτου προκύπτει. Τό γενονός μάλιστα, ότι ή προϊστο
ρική κεραμεική τής ’Ηπείρου ούδεμίαν άμεσον σχέσιν παρουσιάζει προς τήν μυκηναϊ
κήν, καθιστά έξαιρετικώς άπίθανον τήν έγχωρίαν κατασκευήν τοΰ εγχειριδίου, εχοντος 
άμεσον σχέσιν προς τά μυκηναϊκά εγχειρίδια- Διότι έν τοιαύτη περιπτώσει παραμένει 
άνεξήγητον πώς οί προϊστορικοί Ήπειρώται, ένφ έγνώριζον νά κατασκευάζουν τά 
χαλκά μυκηναϊκά όπλα, παρημέλουν τήν έκλεπτυσμένην μυκηναϊκήν κεραμεικήν καί 
ήγνόουν τήν χρήσιν τοΰ κεραμεικοΰ τροχοΰ, άρκούμενοι εις τά χειροποίητα καί κατά 
τό πλεϊστον χονδροειδή άγγεΐά των1. ’Έμμεσόν τινα σχέσιν προς τήν κεραμεικήν τής 
νοτίου Ελλάδος καί ιδίως προς τάς κύλικας τής ’Ιθάκης καί τής Κεφαλληνίας, χρονο
λογουμένας ύπό τοΰ Desborough κατά τούς τελευταίους μυκηναϊκούς καί πρωτογεω
μετρικούς χρόνους1 2 *, δεικνύουν αί τριγωνικαι ύψίποδες κύλικες τής Καστρίτσηςλ Ή 
μετά τών νήσων τοΰ Ίονίου επικοινωνία τής ’Ηπείρου είναι ευνόητος ένεκα τής θαλασ- 
σίας όδοΰ, ή οποία άνέκαθεν διηυκόλυνε τήν άνάπτυξιν σταθεράς επικοινωνίας. ’Ήδη εις 
τον Όμηρον γίνεται περί τούτου σαφής υπαινιγμός. Κατά τον ποιητήν τής ’Οδύσσειας οί 
Θεσπρωτοί, κατέχοντες προ τών χρόνων τής εισβολής ολόκληρον πιθανώς τήν ’Ήπειρον 
μετά ταΰτα δέ περιορισθέντες εις τήν δυτικήν ’Ήπειρον, άπό τής Δωδώνης μέχρι τών 
Άδριατικών ακτών, παρουσιάζονται ώς σύμμαχοι τοΰ Όδυσσέως κατά τών πειρατών 
Ταφίων (π 425 - 427). Εις τήν Θεσπρωτικήν Έφύραν, πλησίον τοΰ Άχέροντος, μεταβαί
νει ό Όδυσσεύς, ϊνα προμηθευθή ιόν διά τά βέλη (α 259 κ.έξ.). Εις τήν πλαστήν άφήγησιν 
τούτου προς τον Εύμαιον (ξ 315 κ.έξ., τ 287 κ.εξ.) άναφέρεται ότι ό δήθεν Όδυσσεύς 
έφίλοξενήθη ύπό τοΰ Φείδωνος, βασιλέως τής Θεσπρωτών, τιμηθείς διά πολλών δώ
ρων. Παρά τούτου ό Εΰμαιος ακούει ότι ό Όδυσσεύς μετέβη είς Δωδώνην, ϊνα συμ- 
βουλευθή τό Μαντεΐον τοΰ Διός περί τοΰ τρόπου τής παλινοστήσεώς του (τ 296 κ.έξ.). 
Επειδή δέ αί περιπέτειαι τοΰ Όδυσσέως συμβαίνουν κατά τον πλοΰν, έπεται ότι ούτος 
έφθασε κατά τον ποιητήν είς Δωδώνην διά θαλάσσης. Ό ύπό τον Κρήτα έμπορον κρυ
πτόμενος πάντοτε πραγματικός Όδυσσεύς διηγείται προσέτι είς τον Εύμαιον ότι έπιβάς 
θεσπρωτικοΰ πλοίου, πλέοντος διά τό Δουλίχιον τής Κεφαλληνίας προς προμήθειαν, 
φαίνεται, σίτου4, έληστεύθη κατά τον πλοΰν ύπό τοΰ θεσπρωτικοΰ π?ι,ηρώματος, έγκα-

1 Σ. I. Δακαρης, ΠΑΕ 1952, σ. 385. Ούτως εξηγείται 
καί ή κατά τούς ιστορικούς εΐσέτι χρόνους χρήσις εν 
Ήπειρο) λίθινων εργαλείων. Σπάνις μετάλλων παρα- 
τηρεΐται γενικώς εϊς τήν περιοχήν τής Άδριατικής κα'ι 
ιδίως είς τάς άνατολικάς άκτάς τής ’Ιταλίας' πρβλ. 
Ν. Valmin, Das adriatische Gebiet in Vor-und 
Friihbronzezeit, 1939, σ. 223.

2 W. Heurtley, BSA, 33, 1932-33, a. 38, είκ. 8,
BSA 35, 1934-35, σ. 32, είκ. 27, S. Benton, BSA 39,
1938-39, σ. 13-14, πίν. 8 καί 9 a, BSA 44, 1943-44, 
σ. 309, είκ. 1, Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΑΕ 1932, πίν. 6 καί 12. 
Διά τήν χρονολόγησιν ίδέ Desborough, The Proto- 
geometric Pottery, σ. 273 κ.έξ. καί Ιδίςτ 278.

3 Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, έ.ά. 1951, σ. 182, είκ. 7, 1952, 
σ. 365, είκ. 3.

4 Τνχηοε γάρ ερχόμενη νηνς/ άνδρών Θεοπρω ιών ες 
Δουλίχιον πολνπνρον. Είς τήν ’Οδύσσειαν τό Δουλίχιον 
νοείται ώς νήσος, πιθανώτατα ή Κεφαλληνία ή τμήμα 
ταύτης. Δολίχα καλείται σήμερον ή παρά τό Φισκάρ- 
δον γλώσσα είς τήν ΒΑ. Κεφαλληνίαν. Περί τών δια
φόρων γνωμών ίδέ V. Burr, Νεών Κατάλογος, Un- 

tersuchungen zum homerischen Schiffkatalog, 
Klio, Beitrage zur alten Geschichte, 49, 1944, 
σ· 74. Έκ τοΰ Καταλόγου δμως (Β 632), περιγράφοντος 
τήν γεωγραφίαν τών μυκηναϊκών χρόνων, υποτίθεται, 
κατά τόν Burr, είτε ή νοτιωτέρα τών Έχινάδων νήσων
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ταλειφθεΐς βραδύτερον μόνος εις τάς έρημικάς άκτάς τής ’Ιθάκης (ξ 334 κ. εξ., τ 291). 
Ήτο λοιπόν συχνή κατά τούς ομηρικούς χρόνους ή εμπορική επικοινωνία των Ίονίων 
νήσων καί ιδία τής Ιθάκης καί τής Κεφαλληνίας μετά τής Ηπείρου. Φυσικόν ήτο επο
μένως οί Επτανήσιοι καί οί Θεσπρωτοί έ'μποροι των μυκηναϊκών καί ομηρικών χρό
νων, μεταφέροντες προς εμπορίαν εις τήν λεπτόγειον ’Ήπειρον τά φορτία σίτου εκ τοϋ 
πολνπνρον Δονλιχίου ή τάς πρώτας ΰλας, κτηνοτροφικά προϊόντα, ξυλείαν, ιούς κ. ά. εκ 
τής ’Ηπείρου, νά κομίζουν μεθ’ εαυτών καί τά πολύτιμα διά τούς Ήπειρώτας έργα 
μεταλλοτεχνίας καί βιοτεχνίας τών νήσων, ιδίως δέ τά εξαίρετα μυκηναϊκά όπλα, ικανά 
δείγματα τών οποίων ήλθον εις φως μέχρι σήμερον εις άμφοτέρας τάς περιοχάς 
Τοιαϋτα πολύτιμα αντικείμενα ήσαν περιζήτητα διά τον κτηνοτροφικον καί γεωργικόν 
πληθυσμόν τής ’Ηπείρου, ένθα επί μακρόν ήγνοεΐτο καί αυτή ή χρήσις τοϋ κεραμεικού 
τροχού, ή δέ μεταλλοτεχνία, αν δεν ήγνοεΐτο, ήσκεΐτο πάντως είς περιωρισμένην κλίμακα.

Έκτος τών ύψιπόδων μυκηναϊκής καταγωγής κυλικών τής προϊστορικής Καστρί- 
τσης καί αί λοιπαί κατηγορίαι τής εγχώριας κεραμεικής παρουσιάζουν σαφείς ομοιότη
τας προς τά αγγεία τών Επτανήσων. Τά εγχάρακτα νεολιθικά όστρακα εκ Καστρίτσης 
συνάπτονται με τά έγχάρακτα εκ Χοιροσπηλιάς Λευκάδος· ή μέ πλαστικήν διακόσμησιν 
χειροποίητος κεραμεική (κατηγορία II) καί τά καστανομέλανα ή τεφρομέλανα αγγεία 
έκ Δωδώνης καί Καστρίτσης (κατηγορία III) ανήκουν είς τον αυτόν κύκλον κεραμεικής 
μέ τά αγγεία εξ Άφιόνας Κερκύρας, Λευκάδος, ’Ιθάκης καί Κεφαλ?α|νίας2. Καί αυτά 
τά γραπτά αγγεία τής Καστρίτσης καί τοΰ Κουτσελιοϋ (κατηγορία IV) απαντούν είς τήν 
περιοχήν τών Ίονίων νήσων3. Ή κεραμεική αϋτη, όσον και αν δέν άποδεικνύη τήν με
ταξύ τών περιοχών τούτων συνάφειαν, μαρτυρεί όμως πολιτισμόν, έχοντα έν μέρει κοινήν 
προέ?ιευσιν. Καί αυτή προσέτι ή διακόσμησις τοϋ εγχειριδίου τοϋ Καλμπακίου ενισχύει 
τήν έκ τών νήσων τούτων προέλευσίν του. Η ’Ιθάκη καί ή Κεφαλληνία ανήκουν είς 
τήν βορειοδυτικήν περιφέρειαν τής ακτινοβολίας τοϋ μυκηναϊκού πολιτισμού καί ή 
επαρχιακή μυκηναϊκή κεραμεική, άπαντώσα παραλλήλως μέ τήν γνησίαν κεραμεικήν, μαρ
τυρεί περί τοϋ βαθμού διεισδύσεως τής μυκηναϊκής ακτινοβολίας. Δύο όμοιου τύπου 
εγχειρίδια έκ τοΰ τάφου τοΰ μικρού σπηλαίου Β τών Διακάτων έμνημονεύσαμεν ήδη. 
Ετέρου συγγενούς τύπου (c 3) ξίφος έξ ’Ιθάκης καί τό έκ Λακκίθρας άνευ ράχεως φέ
ρουν έπί τοϋ μέσου τής λεπίδος παρομοίαν διακόσμησιν. Είναι επομένως πιθανωτάτη ή 
έκ τών νήσων τούτων προέλευσις τοϋ εγχειριδίου έκ Καλμπακίου, μετά τών οποίων ή επι
κοινωνία τής ’Ηπείρου διαπιστοΰται άρχαιολογικώς καί φιλολογικούς. Τάς έμπορικάς σχέ
σεις διηυκό?αινον μεγάλως αί θαλάσσιαι οδοί διά τοϋ Ίονίου, μέ τάς βαθείας άκτάς καί 
τήν άλυσον νήσων καί έρημικών νησίδων, όπόθεν άπέβαινεν εύχερώς προσιτή ή ένδο-

Δολίχα είτε τό παρά τάς έκβολάς τοΰ ’Αχελώου δρος, 
ίσως άλλοτε νήσος. Κατά τήν Ίλ. Ω 377 οι Κεφαλλήνες 
κατεϊχον τάς απέναντι τής Λευκάδος άκτάς. Εις τήν 
προκειμένην περίπτωσιν δέον νά συσχετισΰή τό Δουλί- 
χιον μετά τής Κεφαλληνίας.

1 Ν. Κυπαριςςης, ΑΔ, 5,1919,σ. 118, είκ.34·πρβλ. 

καί S. Benton, PPS 18, 1952, σ. 238 καί BSA 29,

1927-28, σ. 114, είκ. 1,„ ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΑΕ 1932, 

σ. 39, πίν. 16.
2 Σχετικώς ίδέ Σ. I. ΔΑΚΑΡΗ, ΠΑΕ 1951, σ. 177 

κ έξ., 1952. σ. 280 κ.έξ , Δ ΕυαΓΓΕΛΙΔΗ, Ήπειρ Χρο
νικά 10, ]935,σ. 196-212 (’Ηπειρωτικοί έρευναι). ΙΙρβλ. 
καί Ν. Vaemin. έ ά., σ. 56 κ. έξ

3 Σ. I ΔΑΚΑΡΗΣ Ι1ΑΕ 1951. έά, 1952 σ. 373 κ.έξ. 

καί Δ. ΕΥΑΓΓΕΛ1ΔΗΣ, αύτ.. σ. 279.

16
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χώρα τής ’Ηπείρου διά των πλωτών μέχρι τίνος ποταμών της, τοϋ Αραχθου και τοϋ 
Λούρου έκ τοΰ Άμβρακικοϋ, τοΰ Θυάμιδος κα'ι τοΰ Αχέροντος έκ τοϋ Ιονίου \ Μέχρι 
σήμερον τα προϊόντα τών νήσων τούτων, μεταφερόμενα άντι μικράς δαπάνης δια θαλασ
σής, ανταγωνίζονται τα ηπειρωτικά προϊόντα, μικρού δέ έκτοπίσματος πλ,οιάρια αναπλέουν 
έκ τοΰ Άμβρακικοϋ τον Λούρον ποταμόν, μεταφέροντα εις το εσωτερικόν τής χώρας, μέχρι 
περίπου τών Ρωγών, τά νησιωτικά εμπορεύματα. Ιδιαιτέρως ό Θύαμις μέ την σταθεράν 
στάθμην τών ήρέμων ύδάτων, τροφοδοτουμένων κατά τό πλεΐστον έκ τών μεγάλων πη
γών τών Δολιανών καί τής Μ. Βελλάς παρά τό Καλμπάκι, μέ κοίτην ομαλήν, προστα- 
τευομένην υπό υψηλών οχθών καί μέ έλαφράν κλίσιν, άφ’ ου διασπάση τάς όρεινάς 
στενωπούς, αποβαίνει πέραν τής πεδιάδος παρά την Μενΐναν ευκόλως πλωτός2. ΓΙαρά 
τάς έκβολάς τοϋ ποταμού, βορείως τοϋ κυριωτέρου ήπειρωτικού λιμένος έπί τών δυτι
κών ακτών τής Ήγουμενίτσης, εΰρίσκεται ό αρχαίος λιμήν τών Συβότων καί αί νήσοι 
Σύβοτα, έναντι ακριβώς τής Κερκύρας, γνωστά άμφότερα έκ τής κατά τό 433 π.Χ. ναυ
μαχίας μεταξύ Κορινθίων καί Κερκυραίων (Θουκ. Α, 45 κ.έ.) !, είς δέ τό έσωτερικόν 
τής Θεσπρωτίας, 2 1 /2 ώρας ΝΑ. τών Φιλιατών, τά έκτεταμένα έρείπια τής αρχαίας πό- 
λεως παρά την Γκούμανην, πλησίον τοϋ Θυάμιδος, μαρτυρούν την διά τοΰ ποταμού έπι- 
κοινωνίαν τής ένδοχώρας μετά τοϋ Ίονίου πελάγους4. Περί τής έκ Δ. Μακεδονίας

1 Ή ΐδρυσις τής κορινθιακής αποικίας Άμβρακίας 
παρά τόν "Αραχθον καί τών αρχαίων πόλεων, τών 
Ρωγών καί τοϋ Παλαιοροφόρου, παρά τόν ποταμόν Λού
ρον, οφείλεται ασφαλώς είς τήν δυνατότητα επικοινω
νίας τών πόλεων τούτων μετά τοϋ Άμβρακικοϋ διά τών 
ποταμών. Ό Άραχθος, ένεκα τών μεγάλων προσχώ
σεων, τάς οποίας έσχημάτισεν είς τάς έκβολάς του, καί 
ένεκα τής αλλαγής τής κοίτης του, δέν είναι πλέον πλω
τός όπως κατά τήν αρχαιότητα (ΠΟΛΥΒ. XXI, 26,4). 
Είς έπιτύμβιον επιγραφήν τοΰ Δ' π.Χ. αί. (SGDI, 3189) 
άναφέρεται επίσης ό Άρνιάδας τοΰ Χάροπος έκ Κέρκυ
ρας, φονευθείς έν μάχη παρά τά πλοία είς τάς όχθας τοΰ 
Άραχθου. Πρβλ. σχετικώς καί KLOTZSCH, Epirotisclie 
Geschiehte, σ. 15, ι. Περί τοΰ Άψου ποταμοΰ, πλωτοΰ 
επίσης κατά τήν αρχαιότητα, Ιδέ καί R. Mack, Grenz- 
marken und Nachbarn Makedoniens itn Norden 
und Westen, Gottingen 1951 (Dissertation ανέκδο
τος) σ. 25 καί 38. Περί τών αρχαίων πόλεων Ρω
γών καί Παλαιοροφόρου, αποικιών τών Ήλείων, ίδέ 
Ν. G. Ε Hammond, The Colonies of Elis in Casso- 
paea, Αφιέρωμα είς τήν Ήπειρον, σ. 26 κ. εξ.

2 Alfred Philippson, Tkessalien und Epirus, 
σ. 227 - 28, 233 καί Die griechisehen Landschaften 
II, 1, σ. 38- 39, 89 κ. έξ. καί 95. Τό πλάτος τής κοίτης 
τοΰ μέσου καί κάτω ροΰ τοΰ ποταμοΰ ανέρχεται είς 30 μ.

3 Περί τής θέσεως τοΰ λιμένος καί τών νήσων τού
των ίδέ Ν. G. L. Hammond, JHS 65, 1947, σ. 26 κ.έξ. 
Όρθοτέρα μοΰ φαίνεται ή γνώμη τοΰ Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡ- 

ΓΙΟΥ, ταυτίζοντος τόν λιμένα τής Ήγουμενίτσης καί 
τάς απέναντι νήσους μέ τά Σύβοτα, Ήπειρ. ’Εστία, Β'.,
1953, σ. 250 κ. έξ. Ίδέ καί Ε. Vanderpool, AJA, 58,
1954, σ. 237.

4 Περιγραφήν τών ερειπίων ίδέ παρά Φ. ΠΕΤΣΑ, ΑΕ

1952, παράρτ. σ. 13 - 14. "Οτι ό ποταμός μέχρι τής 
Γκούμανης ή το πλωτός, μαρτυρούν ίσως καί οί δύο 
βραχίονες τοΰ πολυγωνικού τείχους, κατερχομένου έκ 
τής έπί τής κορυφής τοΰ υψώματος 177 μ· άκροπόλεως 
μέχρι τού ποταμοΰ. Παρόμοιον τείχος συνάπτει έπίσης 
τήν άκρόπολιν τών Ρωγών μετά τοΰ Λούρου, πιθανώ- 
τατα τήν Άμβρακίαν μετά τοΰ Άράχθου καί τήν άκρό- 
πολιν τής Λιμναίας (Καραβασαράς) μετά τής θαλάσσης. 
Περί τοΰ τελευταίου τούτου ίδέ καί R. Scranton, 
Greek Walls, 1941, σ. 83. Σημειωτέου, ότι καί ή θέσις 
τής Πασσαρώνος, τής πρωτευούσης τών Μολοσσών, 
άνεζητήθη ενίοτε πλησίον τών πηγών τοΰ Θυάμιδος, 
διά τόν λόγον ότι έπί τών δυτικών ηπειρωτικών ακτών 
μνημονεύεται ύπό τής ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ (Άλεξιάς
VI, 5) ό λιμήν Πάσσαρα. Ύπετέθη δηλ. ότι ή ομώνυμος 
Πασσαρών, σχέσιν έχουσα πρός τά Πάσσαρα, πρέπει νά 
εύρίσκηται είς κατάλληλον σημεϊον επικοινωνίας μετά 
τών Πασσάρων, πρβλ. A. Philippson, Thessalien 
und Epirus, πίν. 6 καί RE, XVIII, 4 έν λ. Παοοαρών. 
Περί τής θέσεως τής Πασσαρώνος ίδέ Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΝ, 

Αφιέρωμα είς τήν "Ηπειρον, σ· 46 κ.έξ. Χαρακτηριστι
κόν είναι έπίσης, ότι καί ό ΠΙΝΔΑΡΟΣ κατάγει είς τήν 
"Ηπειρον τόν μυθικόν ηρώα Νεοπτόλεμον, έπανακάμ- 
πτοντα έκ τής Τροίας, διά τών δυτικών ακτών (Νεμ.
VII, 37-38), άφ’ ενός διότι αί περιπέτειαι τοΰ Νεοπτο
λέμου εξελίσσονται είς τό θαλάσσιον ταξίδιον, άφ’ ετέ
ρου διότι αί θαλάσσιαι οδοί ήσαν κυρίως έν χρήσει. Σχε
τικώς ίδέ καί Μ. Nilsson, Studien zur Geschichte 
des alten Epeiros, 1909, 21 - 22 καί P. Franks, Alt - 
Epirus und das Konigtum der Molosser, 1955, σ. 7, 
Περί τής επικοινωνίας τοΰ ελληνικού κόσμου μετά τών 
άδριατικών ακτών ίδέ έπίσης καί R. Beaumont, Creek 
influence in the Adriatic, JHS 56, 1936, σ. 159 κ. έξ.
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προελεΰσεως τοΰ εγχειριδίου δεν είναι δυνατόν να γίντ] λόγος κα'ι ενεκα τής μεγάλης 
άποστάσεως, άλλα και διότι, εκτός ελάχιστων μυκηναϊκών λειψάνων έκ Δ. Μακεδονίας1, 
ούδέν έτερον στοιχεΐον μαρτυρεί περί τής καλής επικοινωνίας τής περιοχής μέ τα μυκη
ναϊκά κέντρα. Ευχερής είναι επίσης ή διά Μετσόβου-Ζυγοϋ επικοινωνία προς τήνΔ. Θεσ
σαλίαν1 2, μέ την οποίαν συνδέεται ή Ήπειρος και δι’ άλλων μικροτέρας σημασίας δια
βάσεων νοτίως τοΰ Ζυγοϋ. Οί εσχάτως έλθόντες εις φώς μυκηναϊκοί τάφοι εις Φάρσαλον 
καί τά προϊστορικά λείψανα έπι τής άκροπόλεως, τής μυκηναϊκής Φθίης, επιτρέπουν νά 
άναθεωρήσωμεντήνπαλαιοτέραν άντίληψιν περί τής μικράς έξαπλώσεως τοΰ μυκηναϊκού 
πολιτισμού είς την περιοχήν τούτην3. Τέλος ή έκ τής αρχαίας φιλολογικής παραδόσεως 
μαρτυρουμένη σχέσις τών δΰο περιοχών (σχετικώς κατωτέρω) δεν άποκλείει τήν έκ τής 
Θεσσαλίας προέλευσιν τοΰ εγχειριδίου.

Ή έκ βορρά προς νότον διάταξις τών όροσειρών τής Πίνδου καί τών κοιλάδων 
διευκολύνει αληθώς τήν μετά τοΰ νότου έπικοινωνίαν, ή μοναδική όμως διάβασις νοτίως 
τής Άμβρακίας είναι μακρά καί έπίπονος4. Καίτοι ή έκ νότου καί ιδία ή έκ Θεσσαλίας 
προέλευσις τοΰ έγχειριδίου δεν δΰναται νά άποκλεισθή, ή έκ τών Ιονίων νήσων, εϊτε διά 
τών δυτικών ακτών καί τοΰ Θυάμιδος είτε διά τοΰ Άμβρακικοΰ καί τοΰ Λούρου, φαίνε
ται ή πιθανωτέρα καί διά τούς ανωτέρω έκτεθέντας λόγους, αλλά καί διότι ή Κεφαλλη
νία καί ή Ιθάκη υπήρξαν τά κυριώτερα μυκηναϊκά κέντρα τής ΒΔ. Ελλάδος, ευρισκόμενα 
πλησιέστερα ώς προς τήν περιοχήν τών τάφων άπό παντός άλλου κέντρου μυκηναϊκού 
ή ΰπαγομένου υπό τήν μυκηναϊκήν έπιρροήν. Είς τάς νήσους ταΰτας άνευρέθη μέγας 
αριθμός γνήσιας καί έπαρχιακής μυκηναϊκής κεραμεικής καί ικανά χαλκά έγχειρίδια 
καί ξίφη, ένίοτε μέ όμοίαν διακόσμησιν. Σημειωτέον τέλος ότι τοΰ έκ Δωδώνης χαλκού 
μαχαιριού τής YE III5 στενά παράλληλα απαντούν κυρίως είς τάς Ίονίους νήσους, είς 
Λευκάδα, Σταυρόν καί Πόλιν (;) τής ’Ιθάκης, άπαξ δε είς Βοιωτίαν6.

Χαλκή αιχμή δόρατος (είκ. 1), μέάποκεκρουμένοντό άκρον τμήμα τοΰ καυλοΰ.

1 Πρβλ. W. HeurtlEy, BSA 28, 1926-27, σ. 182, 
είκ. 29, 3 καί σ· 161, 177, καί Prehistoric Macedonia, 
1939, σ. 231, είκ. 104 ee καί σ. 100, 3, 102,129, Αντ. Κε- 
ΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ, ΙΊΑΕ 1935, σ. 49, είκ. 4, πρβλ καί τό 
«μυκηναϊκόν» άρτόσχημον έκ τοΰ τάφου Δ Βεργίνας, 
Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΠΑΕ 1952, σελ. 242, είκ. 23 καί σ. 258.

2 Ν. G. L. Hammond, BSA 32, 1931 - 32, σ. 141 
κ. έξ. Περί τής χρησιμοποιήσεως τής όδοϋ ταύτης κατά 
τούς μυκηναϊκούς χρόνους, αύτ· σ. 147 κ· έξ.

3 Πρβλ. Wace - Thompson, Prehistoric Thessaly,
σ. 145, 207, V. Burr, Νεών Κατάλογος, έ. ά. σ. 86 
κ. έξ. καί ιδία Ν. ΒΕΡΔΕΛΗ, ΠΑΕ 1952, σ. 191 κ. έξ.,
195 κ. έξ. 1953,σ. 128 κ.έξ. JHS 74,1954, σ. 158' 75,1955
Suppl., σ 14, BCH 78, 1954, σ· 134' 79, 1955, σ 268 καί 
80, 1956, σ. 308, ΑΝ. ΟρΛΑΝΔΟΥ, Τό έργον τής ’Αρχαιο
λογικής 'Εταιρείας κατά τό 1955, Άθήναι 1956, σ. 46 
κ.έξ. Αίαν φιλοφρόνως ό έφορος ’Αρχαιοτήτων κ. Ν. Βερ- 
δελής μέ έπληροφόρησεν δτι κατά τό έτος 1954 είς τήν 
περιοχήν τών Γόννων καί είς τήν ’Αγριελιάν τών Χα- 
σίων άνευρε μυκηναϊκούς τάφους, περιέχοντας μυκηναϊ
κήν κεραμεικήν. Τρεις τών τάφων τούτων άπέδοσαν ισά

ριθμα έγχειρίδια τοΰ τύπου bl, b3 καί ξίφος τοΰ κέρατο- 
σχήμου τύπου. Ούχί όρθώς ό Philippson τάς διόδους τής 
Πίνδου προς Θεσσαλίαν θεωρεί μάλλον ώς έξυπηρετού- 
σας τήν τοπικήν έπικοινωνίαν τών ορεσιβίων καί νομάδων 
κατοίκων κατά τήν αρχαιότητα, Die Griech. Land- 
schaften II, ι, σ. 16 κ. έξ. Αί διαβάσεις αύται, λέγει, εύ
χρηστοι διά τάς τοπικάς άνάγκας καί στρατιωτικός έπι- 
χειρήσεις, δεν είναι κατάλληλοι διά κανονικάς διαβάσεις 
καί διά τήν άνάπτυξιν σταθερών καί ομαλών σχέσεων. 
Δέον όμως νά σημειωθή, δτι ίχνη τής εγχαράκτου νεολι
θικής κεραμεικής Αι Θεσσαλίας άνευρέθηοαν καί είς τό 
λεκανοπέδιον τών Ίωαννίνων, ή δέ κεραμεική τών κα
τηγοριών II καί III τής Ηπείρου δέν φαίνεται άσχετος 
πρός τήν θεσσαλικήν τής εποχής τοΰ χαλκοΰ Περί τών 
σχέσεων Θεσσαλίας - ’Ηπείρου γίνεται σύντομος λόγος 
κατωτέρω.

4 Ν. G. Ε. Hammond, ε. ά·, σ. 143.
5 Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΙΙΑΕ 1952, σ. 295, είκ. 21.

6 Σχετικώς Ιδέ Ν. Sandars, PPS 21, 1955, σ. 182, 
είκ. 4, 2. 4, σ. 183, 184, 196 (Class 6 b).
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μήκους διατηρούμενου 0.294 μ. Ή λεπίς, μ. 0.228 μ., μέ ώμους φοειδεΐς (μεγιστον πλά
τος 0.055 μ.), στενοΰται βαθμιαίους προς τδ μέσον, άπολήγουσα είς τριγωνικήν αιχμήν. 
Τον σωζόμενον καυλόν (μεγ. διάμ. 0.02 μ.) συνεχίζει ή ράχις τής λεπίδος, τομής κυκλικής, 
όξυνομένη βαθμιαίως προς τό ακρον τής αιχμής. ’Ολίγον ΰπεράνω τών ώμων όπη επί 
τοϋ καυλοΰ έχρησίμευε διά την στερέωσιν τοϋ ξυλίνου δόρατος εντός τοΰ αύλοϋ, εσωτε
ρικούς τοΰ όποιου διετηρεΐτο είσέτι τό άκρον τοΰ στειλεοΰ (είκ. 1). Η μορφή τής λε* 
πίδος μέ την ουοειδή πτέρναν, την κυκλικήν τομήν τής ράχεως καί τήν έπιμηκη μορφήν 
είναι νοτίου προελεΰσεως. Πλησιέστερα παραδείγματα δύνανται να θεωρηθούν αί έκ 
τών βασιλικών τάφων εντός τής άκροπόλεως τών Μυκηνών αίχμαί ως και η έξ Ολυμ
πίας'. Αί βορείου καταγοογής αίχμαί έ'χουν συνήθως φλογοειδές ή άπιοειδές σχήμα 
λεπίδος, ώμους ευθείς καί έγχάρακτον διακόσμησιν1 2. Ο τύπος ούτος δυναται νά χρο- 
νολογηθή είς τούς τελευταίους μυκηναϊκούς χρόνους μέχρι τών χρόνων τής κατα
στροφής 3.

Χαλκά ψέλια (είκ. 2, ι.?, καί γ-δ), προερχόμενα έκ τών τάφων Γ καί Δ. Ή όξεί- 
δωσις χρώματος ζωηρού πρασίνου καί κυανοπρασίνου, ώς είς τά χαλκά ευρήματα τής 
Δωδώνης. Είναι κατεσκευασμένα έκ σύρματος, διαμ. 1-2,5 χιλ., τό όποιον είς τά άκρα 
περιελίσσεται είς 7-10 σπείρας, άποτελούσας τούς δύο δίσκους, διαμέτρου 3-4,5 έκ., 
έπαλλήλως καί αντιθέτους τοποθετημένους. Τοΰ ακεραίου ψελίου τό σύρμα τοΰ στελέ
χους είναι τομής κυκλικής, τών δε σπειρών τομής ίσχυρώς πεπλατυσμένης σφαίρας, ένεκα 
σφυρηλατήσεως μετά τήν περιέλιξιν τοΰ έλάσματος4. Τών λοιπών δίσκων τό σύρμα 
έ'χει τομήν κυκλικήν καί έλλειπτικήν.

Ή σπείρα, ώς διακοσμητικόν θέμα, άπαντα είς τήν Ελλάδα ένωρίτατα, ήδη από 
τής νεολιθικής έποχής τοΰ Διμηνίου, προερχομένη έκ Βορρά. ’Ιδιαιτέρα άνάπτυξις ταύ- 
της σημειοΰται περί τό τέλος τής περιόδου ταύτης ιδίως είς τήν Κυκλαδικήν κεραμει- 
κήν. Επειδή παράλληλος πλούσια έξέλιξις τής σπείρας είς κλασσικήν μορφήν άπαντά 
είς τήν κεραμεικήν τής Ουγγαρίας, τής Βοσνίας, τοΰ Butmir καί τοΰ Lengyel, ό Scha- 

chermeyr δέχεται τήν έκεϊθεν καταγωγήν τής κυκλαδικής σπείρας, εϊτε διά τής κοιλά- 
δος τοΰ ’Αξιού είτε διά τής Άδριατικής5.

Παρόμοια ψέλια τοΰ είκονιζομένου τύπου καί χαλκοί δακτύλιοι συγγενούς μορφής

1 G. Karo, Schachtgraber von Mj'kenae, 1931, 
πίν. XCVI, 933, XCVII, 499, Olympia IV, πίν. 
LXIV, 1034 καί σ· 173, πρός τάς όποιας ή όμοιότης εί
ναι μεγαλύτερα παρά πρός τάς έκ τοΰ τάφου A 9 
Μεταξάτων, Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΑΕ 1933, σ. 92, είκ. 41, 
καί τοϋ τάφου Β Μουλιανών, ΣΤΕΦ. Ξανθουδιδης, έ.ά., 
σ. 45, είκ. 11 καί VT,. MnojiiC, RGZM, 2, 1955, 
ο. 159 -160, είκ. 3, 7, τών ύπομυκηναίκών καί πρωτο
γεωμετρικών χρόνων.

2 Fr. Holste, ε. ά., πίν. 4, 6-7, 6, ι, 7, 29- si, 
10,14. 16,14, 7.14, 16, 33· 36 κ. έξ., Ernst Sprockhoff, 
REZM, 1, 1954, σ. 31, είκ. 1, 2.

3 Vi.. MhojCi?, ΑΑ 63/64, 1948-49, σ. 18 καί 24.
Οτι όμως ό φυλλόσχημος τύπος δέν αποτελεί ίδιον γνώ

ρισμα τοΰ βορείου τύπου (αϋτ.) ίδέ καί A. Fdrumark,

Chronology, 93-94. Τήν γνώμην του φαίνεται άνα- 
ίίεωρών ό MII.OJ&<ί είς τήν πρόσφατον δημοσίευσίντου, 
όρίζων άλλως τόν βόρειον τύπον, RGZM, έ. ά., σ. 161.

4 Τοΰτο ενέχει κάποιαν σημασίαν-διότι είς τάς όκτω- 
σχήμους πόρπας τών πρωτογεωμετρικών καί γεωμετρι
κών χρόνων τό σύρμα, οσάκις είναι σφυρήλατημένον, 
εχει τομήν τετράγωνον ή ρομβοειδή, ένεκα τής σφυρη- 
λατήσεώς του πρό τής συσπειρώσεως.

5 Prahistorische Kulturen Griechenlands, RE 
XXII, 2, στ. 1379 καί 1478. Ούτος τήν γνώμην τοΰ 
Weinberg - Kaschnitz, Prahist. Zeitschrift, 34-35, 
1949-50, σ. 193 κ.έξ., περί τής έκ Τροίας καί γενικώς έξ 
’Ανατολής προελεύσεως τής κυκλαδικής σπείρας, θεωρεί 
όλιγώτερον πιθανήν, συνάπτων αυτήν μέ τήν Bandkera- 
mik τής Βοσνίας - Ουγγαρίας.
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απαντούν εΰρΰτατα εις την Ευρώπην άπό τής ’Αλσατίας προς δυσμάς μέχρι τής Ουγγα
ρίας καί τής Σλοβακίας προς άνατολάς, καθ’ δλην την περίοδον τής Hiigelgraberkultur, 
είτε υπό μορφήν άπλοϋ βραχιολιού έκ σύρματος ή καί εκ πλατέος ελάσματος μέ σπει- 
ροειδεΐς δίσκους είτε υπό μορφήν σπειροειδοΰς βραχιολιού μεθ’ όμοιων δίσκων1. 
"Απασαι αί μορφαί τών ψελίων τούτων καί τών δακτυλίων προέρχονται έκ τής αύτής 
αρχικής ιδέας1 2. Ό J. SchrAnil3 φρονεί δτι ό τύπος διεμορφώθη υπό ουγγρικήν έπί- 
δρασιν, ένθα πράγματι ή σπείρα έχει παλαιάν καί μακροτάτην έξέλιξιν. Ό Willvon- 

Seder δμως4 5τήν γνώμην ταύτην δεν θεωρεί έπαρκώς θεμελιωμένην, διότι τα αρχαιό
τερα παραδείγματα ανευρίσκει εις δύο χαλκούς δακτυλίους καί εις έν ψέλιον μέ τριπλοΰν 
σπειροειδές στέλεχος, τομής τριγωνικής, καί μέ σπειροειδεΐς δίσκους έκ τάφου πιθανώς 
τού Maierdorf τής βορείου Αυστρίας, τής Β έποχής τού χαλκού ". Μεγαλυτέραν άνάπτυ- 
ξιν λαμβάνει ό τύπος ούτος κατά τό β' ήμισυ τού πολιτισμού Hiigelgraber6. Τό κόσμημα 
τούτο ύπήρξεν ιδιαιτέρως προσφιλές εις τήν βόρειον Ουγγαρίαν, τήν Σλοβακίαν καί 
τήν Βοημίαν, ένθα μέ μικράν σχετικώς έξέλιξιν διετηρήθη καί κατά τήν έπακολουθή- 
σασαν Urnenfelder περίοδον7, τήν φάσιν δηλ. έκείνην, ή οποία είς τήν Κ. Ευρώπην 
εγκαινιάζεται μέ τήν έμφάνισιν νέου πολιτισμού, μέ καύσιν τών νεκρών καί μέ ταφήν έν- 
τός χαλκών άγγείων, έναρξις τής οποίας τίθεται περί τό 1230/20, ή δε λήξις περί τά 
μέσα ή τό τέλος τού 10ου αί. Έξ Ελλάδος δεν μού είναι γνωστά δμοια ψέλιατών υστε
ροελλαδικών χρόνων. Άλλ’ δτι ό τύπος έφθασε μέχρις έδώ δεικνύουν δμοιοι χαλκοί δα
κτύλιοι τών ύπομυκηναϊκών, πρωτογεωμετρικών και γεωμετρικών χρόνων8. Ή μα
κροχρόνιος διατήρησις τών βορείων τούτων κοσμημάτων δέν έπιτρέπει επομένως τήν 
άκριβεστέραν χρονολόγησιν τών ψελίων τών τάφων (16 - 12 π.Χ. αί. περίπου).

Χαλκούν μαχαιρίδιον μονόστομον (είκ. 2,4), έκ τού τάφου Α, μήκους 0.0685 μ.

1 Β. Hampel, Alterthiimer der Bronzezeit in 
Ungarn, 1893, πίν. 242, 3-e, Max Ebert, Reailexicon, 
11, σ. 15, J. Schranil, Die Vorgeschichte Bohmens 
und Mahrens, 1928, σ, 125, πίν. 25, ίο, 28, ie. 82. 37, 
30, 35-37. 44, Kurt WillvonsEder, Die mittlere Bron
zezeit in Osterreich, 1937, a. 133-134, πίν. 23,4-5, 

29, 2, 38, i-3, 41, 8. 9, 48, ι. 6. 7, Fr. Holste, Die Bron
zezeit in Siid - und Westdeutschland 1953, σ. 56, 
six. 4,13, σ· 64, είκ. 5, 8-ιο, πίν. 5, 6, 9, ΐδ. 16. is, 10,16, 
13, 7. 11-13, 17, 3. 7, 19, 15-I6, ένθα παρατηρειται πλούσια 
έξέλιξις τών ψελίων άπό τοΰ συρματοειδοΰς είς τό ται
νιωτόν έλασμα, συνήθως μέ εγχάρακτον διακόσμησιν 
(αΰτ. σ. 66), St. Foltiny, Zur Chronologie der Bron
zezeit des Karpatenbeckens, Bonn 1955, σ. 22. Πρβλ. 
επίσης καί Fr. Behn, Germania 24, 1940, σ. 96 κ.έξ., 
πίν. 20, καί Ernst Sprockhoff, Prah. Zeitschr. 34-35, 

1949-50, σ. 109, είκ. 29, 7.
2 St. Foltiny, έ. ά., σ. 24.
3 "Ε. ά, σ. 125.
4 ’Έ. ά., σ. 134.
5 ”Ε. ά., σ. 122, 134, πίν· 48, ι. 6. 7.
6 Πίνακα παραλληλισμού τών χρονολογικών υποδιαι

ρέσεων τών κυριωτέρων περιοχών τής Κ. Ευρώπης
πρός τάς έν Έλλάδι καθωρισμένας ίδέ παρά Oswald

Menghin, Handbuch der Archaologie, VI, 2, 1954, 
σ. 83 καί P. Jacobsthal, Greek Pins, 1956, σ. 121, ό 
όποιος άκολουθεΐ τό χρονολογικόν σχήμα τού C. Haw- 
kes, PPS, 14, 1948, σ. 216, τροποποιούν τούτο ολίγον. 
Είς τήν παρούσαν μελέτην λαμβάνεται ύπ’ οψιν ή χρο- 
νολόγησις REINECKE καί G. CniLDE.

7 J. Schranil, έ'.ά., σ. 125, Κ. WillvonsEder, έ.ά., 
σ. 134, St. Foltiny, έ. ά., σ. 22, 25.

8 J. Droop, BSA, 13, 1906-7, σ. 116, είκ. 6b, έκ τοΰ 
γεωμετρικού στρώματος τοΰ 'Ιερού τής Όρθιας Άρτέ- 
μιδος, Ch. Waldstein, Argive Heraeum II, πίν. 
91, 1509, Θ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΑΕ 1937, II, σ. 520, πίν. νγ., 
W. Kraiker - Κ. KublER, Kerameikos I, 1939, σ. 85, 
είκ. 4, πρβλ. καί G. ChildE, PPS, 14, 1948, πίν. 19 καί 
σ. 185, έκ τοΰ όπομυκηναϊκοΰ τάφου 108, Ε· Gardner- 
S. Casson, BSA, 23, 1918-19, σ. 21, είκ. 14 καί 
σ. 33, Αντ. Κεραμοπουλλου, ΑΕ 1933, σ. 49, είκ. 5α 
καί ύποσ. 1, Boehlau, Jdl, 3, 1888, σ. 363 1. m, 
Man. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΕ 1952, σ. 253 και 255 έκ τών 
τύμβων Α, Ε Βεργίνας, όχι άρχαιότερα τής Hallstatt Β, 
ένεκα τής έξειλιγμένης μορφής τής όκτωσχήμου πόρπης 
μέ ενδιάμεσον όκτώσχημον έπίσης σύνδεσιν, έμφανιζο- 
μένην είς τήν προχωρημένην Ηα Β, Δ. ΕυαγγεΛΙΔΟΥ, 
ΠΑΕ 1932, σ. 49, είκ. 3 καί 6, έκ Δωδώνης.
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Ράχις πλατεία καί ίσχυρώς κυρτή, ή ακμή, άρχικώς εύθεΐα, κατέστη κοίλη εκ τής μεγά- 
λης χρήσεως, ή λεπ'ις όξυνομένη σχηματίζει την αιχμήν. Επί τοΰ ετερου άκρου μικρά 
τριγωνική άπόληξις μέ δύο χαλκούς ήλους στοιχηδόν διά την στερεωσιν τής ξύλινης ή 
όστείνης λαβής. Ό τύπος των μέ μίαν ακμήν μαχαιριών, μέ μικράν λαβήν, μέ 2-3 
ήλους εν σειρά καί μέ ράχιν ευθείαν ή ελαφρώς καμπύλην, άπαντά ήδη εις Τροίαν I εις 
δέ τήν Κρήτην καί τήν Ελλάδα κατά τήν ΠΜ I καί ΜΕ περίοδον1. Εκ τοΰ τύπου τουτου 
εξελίσσεται κατά τάς άρχάς τής μυκηναϊκής περιόδου ή μορφή μέ άνεπτυγμένην λαβήν 
μέ περιχείλωμα διά τήν στερεωσιν τής έπενδύσεως1 2. ”Αν καί ό τύπος τοΰ μαχαιριδίου 
τοΰ Καλμπακίου πλησιάζει προς τά μαχαίρια εξ Ελλάδος3 έν τούτοις ή ισχυρά κύρ- 
τωσις τής ράχεως είναι άσυνήθης4 5. Στενοτέραν ομοιότητα παρουσιάζει προς τά βορείου 
τύπου χαλκά μαχαίρια τής άρχαιοτέρας Urnenfelder περιόδου (Reinecke D), ευρύτατα 
διαδεδομένα εις τήν Ιταλίαν καί τήν Κ. Ευρώπην (Siebenburgen, Σλοβακίαν, Σιλεσίαν, 
Βοημίαν, Μοραβίαν, Αυστρίαν, Γερμανίαν, Ελβετίαν, Ουγγαρίαν), ένθα παρακολου- 
θοΰμεν καλώς τήν έξέλιξίν των0. Τά άρχαιότερα τούτων έχουν όμοίαν άπόφυσιν διά τήν 
στερέωσιν τής λαβής μέ ένα ή δύο ήλους, ίσχυρώς κυρτήν καί παχείαν ράχιν, ευθείαν 
άκμήν6. Ό τύπος οΰτος εμφανίζεται τό πρώτον περί τό τέλος τής εποχής τοΰ χαλκού, 
κατά τήν έναρξιν τής Urnenfelder (Reinecke D), ή οποία συμπίπτει μέ τον 13ον αί. ή τό 
β' ήμισυ. Τήν περαιτέρω έξέλιξίν τών βορείων τούτων μαχαιριών χαρακτηρίζουν ή βα
θμιαία άνάπτυξις τής λαβής καί τής λεπίδος καί ή χρήσις περισσοτέρων ήλων7. Βο
ρείου προελεύσεως μαχαίρια δύνανται νά θεωρηθούν επίσης τά έκ Τίρυνθος, Μεταξά- 
των, Δωδώνης, Τσαουσίτσας, χρονολογούμενα άπό τοΰ τέλους τής YE III μέχρι τών 
γεωμετρικών χρόνων8.

Χαλκή τριχολαβίς (είκ· 2,5), μήκους 0.067μ-, έκ τοΰ τάφου Δ. Συνίσταται έκ λε
πτού έλάσματος, πάχους 1 χιλ., τό όποιον εις τήν κορυφήν κάμπτεται σχηματίζον φοειδή 
κρίκον. Τά ευθέα σκέλη τής λαβίδος πλατύνονται βαθμηδόν προς τά άκρα (πλάτος κο
ρυφής 5 χιλ., άκρων σκελών 11 χιλ.), έ'νθα συγκλίνουν έλαφρώς, ΐνα διευκολύνηται ή λή- 
•ψις καί ή συγκράτησις.

Ή έτέρα τριχολαβίς έκ τοΰ αυτού τάφου (είκ.2,β), μήκ. 0.065 μ., σχηματίζει

1 Σχετικώς Ιδέ Ν. Sandars, PPS, έ.ά., σ. 174 
κ.έξ., ίδίφ σ. 175, 183 κ.έξ., είκ. 1 καί σ. 188 κ-έξ- (List I, 
Class la).

2 Αύτ,, είκ. 2, τύπος I b, σ. 191 κ.έξ. (List II).
3 Πρβλ. τό έκ τάφου 25 Σέσκλου τής ΜΕ περιόδου, 

αύτ. είκ. 4, 5" πρβλ. καί είκ. 1, 5.
4 Ν. Sandars, έ.ά. σ. 184.

5 J. Schranie, ε. ά., πίν. 28, 38, Fr. Hoeste, Hort-
funde, πίν. 9,12 καί Die Bronzezeit in Slid - und
Westdeutschland, πίν. 22, ΐ3·ΐ4, σ. 91-92 καί είκ.
11, 7, Ρ. Reinecke, Die Altertumer unserer heid- 
nischen Vorzeit, 5, 1911, πίν. 38 (620 καί 630), 
W. Kimmig, Die Urnenfelderkultur in Baden, Ro- 
mische - Germanische Forschungen 14,1940, o. 97 
κ.έξ., πίν. 9 Di καί 41 F, Fr. Bbhn, Germania, έ.ά., 
σ. 96 κ.έξ., πίν. 20, Ο. Monthlies, Die Vorklas- 
sische Chronologie Italiens, πίν 11, G. Chiede,

The Danube in Prehistory, o. 430-431, πίν. VI, 2. 4, 
MOeeer- Karpe, Prah. Zeitschr. 34-35, 1949-50, 
o. 320, είκ. 55, AJA 52,1948, a. 234, πίν. 18 G, St. Foe- 
tiny, έ.ά., σ. 99-100, ένθα καί βιβλιογραφία, πίν. 70, 2.

6 St. Foetiny, έ. ά., W. Kimmig, έ· ά.
7 St. Foetiny, έ. ά., W. Kimmig, έ. ά. Κατά τήν 

μέσην εποχήν τοΰ χαλκού, τήν H-iigelgraberkultur 
(Reinecke Β- C=16 αί. - 1250 π.Χ. περίπου), τά μέ μίαν 
άκμήν μαχαίρια είναι εντελώς άγνωστα εις τήν Κ. Ευ
ρώπην· άντ’ αυτών άπαντοϋν τά εγχειρίδια μέ δύο 
άκμάς, χρησιμοποιούμενα καί ώς μαχαίρια.

8 Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΑΕ, 1933, σ. 93, είκ. 42, 
G. Karo, AM 55, 1930, σ. 136, είκ. 6 b καί σ. 138, 
S. Casson, BSA 26, 1924-25, σ. 6, πίν. II Id καί 
Antiquaries Journal 6, 1926, σ. 69, είκ. 2, 2, C. Ca- 
rapanos, Dodone, πίν. 53, 7, Αντ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ, 
ΑΕ 1932, σ. 76, είκ. 43, 2.
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δμοιον κρίκον εις την κορυφήν. Σκέλη στενότερα (πλατ, κορυφής 2,5 χιλ., άκρων σκελών 
8 χιλ.), με έκτυπους στιγμάς, γενομένας έκ τών έ'σω δι’ αιχμηρού οργάνου· ΧαλκαΤ λαβίδες 
απαντούν ένωρίτατα, ήδη από τής ΠΕ περιόδου ή άποβαίνουσαι συνηθέσταται κατά 
την ΥΕ1 2 3. Τυπολογικώς ανήκουν εις τάς λαβίδας τής YE III, μετά των όποιων έχουν 
κοινά σημεία τον φοειδή δακτύλιον, την καμπύλην ή καί γωνιώδη κάμψιν τών σκελών 
καί τάς αύτάς περίπου αναλογίας. ’Αναμφίβολος ό τύπος προέρχεται έκ τής νοτίου 
Ελλάδος, άλλ’ ή δι’ έκτύπου στίξεως κόσμησις τών σκελών ιδιάζει εις την περιοχήν τοΰ 
Δουνάβεως, αποτελούσα προσφιλές διακοσμητικόν θέμα. Διά τον λόγον τούτον δυνά- 
μεθα ίσως νά θτωρήσωμεν έντοπίαν την κατασκευήν τών λαβίδων, διότι εις τήν περιο
χήν ταύτην διασταυρούνται καί συγκεράννυνται ό βόρειος καί ό νότιος πολιτισμός. Ε’ις 
βόρειον έπίδρασιν οφείλεται παρομοία κόσμησις τών σκελών εις δύο λαβίδας έκ τού 
τάφου 2 Τσαουσίτσας τής έποχής τού σιδήρου, ώς καί εις λαβίδας, μή χρονολ,ογουμέ- 
νας, έκ τού ιερού τής Δωδώνης, άποκειμένας εις τό Δημοτικόν Μουσεϊον Ίωαννίνων

Ψήφος έκ χαλκηδονίου λίθ ου έκ τού τάφου Δ (είκ. 2,9),σχήματος πεπλατυ
σμένης σφαίρας (διάμετρος 7 καί 9 χιλ·), με κάθετον τρήμα, γενόμενον έκ τού ετέρου 
τών πόλων. Τοιαύται ψήφοι έκ χα?οιηδονίου λίθου απαντούν εις τήν Ελλάδα ήδη κατά 
τήν ΠΕ περίοδον4 5.

Ψήφος όρμου έξ ήλέκτρου (είκ. 2,ίο), έκ τού τάφου Δ, σχήματος άτρακτοειδούς, 
άποκεκομμένου εις τά άκρα, μήκους 22 χιλ., διαμ. 9-12 χιλ., έχουσα κατά μήκος τρήμα. 
Εις τήν περιοχήν τοΰ μυκηναϊκού πολιτισμού τά αρχαιότερα ευρήματα έξ ήλέκτρου 
απαντούν εις τούς Βασιλικούς τάφους έντός καί έκτος τής άκροπόλεως τών Μυκηνών 
κ. ά.δ, άλλ’ εις τήν Κρήτην ή χρήσίς του είναι σπανία6. Κατά τήν νεωτέραν μυκηναϊ
κήν περίοδον τό ήλεκτρον παρουσιάζει ύποχώρησιν, όφειλομένην ϊσωςείς τήν διατάραξιν 
τών έμπορικών σχέσεων με τον Βορράν δι’ οίγνωστον αιτίαν '. Κατά τούς αύτούς χρό
νους καί βραδύτερον ή έπεξεργασία καί τό έμπορων τοΰ ή?ι,έκτρου ήσαν εις εύρεΐαν κλί
μακα ανεπτυγμένα εις τήν κεντρικήν Ευρώπην. Εις τήν νεκρόπολιν π.χ. τής Hallstatt 
άνευρέθη εις ύπερτριακοσίους τάφους8. Άναζωογόνησις παρατηρεΐται εις τήν Ελλάδα

1 St. Xanthoudides, The Vaulted Tombs of 
Messara, πίν. 24, b καί σ· 28, ένθα πλείονες συσχετί
σεις πρός τάς κρητικάς καί κυκλαδικάς λαβίδας- Ό τύ
πος οΰτος άπαντα επίσης είς τήν Αίγυπτον ήδη κατά 
τήν προδυναστικήν περίοδον. Πρβλ. καί C. BlEGEn, 

Prosymna, σ· 349.

2 C. Beegen, ε. ά., σ 349 - 350, είκ. 244, 2, 512,2. 
Αί λαβίδες τής ΥΕ Προσύμνης αποτελούν κατά κά
ποιον τρόπον άνανέωσιν τού τύπου τών μεσοελλαδικών 
λαβίδων.

3 S. Casson, BSA 26, 1923-25, σ. 6, πίν. II 2, f. 1, 
C. Carapanos, Dodone, πίν. 50, ao-21, μέ διακόσμησιν 
τεθλασμένης γραμμής (Tremolierstich).

4 Πρβλ. C,. BlEGEn, Zygouries, σ. 197, πίν. XX,
2. 4. 12. 15.

5 G. Karo, Schachtgraber, πίν. XXV, LVII, CL
καί σ. 137, I. Παπαλημητριου, ΠΑΕ 1953, σ. 236.

Πρβλ. καί J. Cook - I. Boardman, JHS 74, 1954, 
σ. 152. τάφος Ξ. (Έκτων μέχριτοΰδε περιληπτικών άνα- 
κοινώσεων τοΰ άνασκάψαντος δέν προκύπτει εΰρεΐα 
χρήσις τοΰ ήλέκτρου κατά τό τέλος τής ΜΕ καί τάς άρ- 
χάς τής ΥΕ I είς Μυκήνας), A. J. Β. Wace, Chamber 
Tombs at Mycenae, σ. 204, πίν. 29,28, 36,43, C. Bee- 
gen, Prosymna, a. 286 -287, K. MOllER, AM 34, 
1909, πίν. 15, σ. 278 κ.έξ., είκ. 3-4 (Κακόβατος). 
V. Hankey, BSA 47, 1952, σ. 89, Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ, ΠΑΕ 
1954, σ. 285.

6 Πρβλ. A. Evans, The Palace of Minos II, 1, 
σ. 174, G. Childk, Festschrift fiir Otto Tschumi, 
1948, σ. 70, είκ. 1. Σχετικώς ίδέ καί Μ. Nilsson, Μϊ- 
noan - Mycenaean Religion, έ'κδ. Β', 1950, σ. 18 καί 
A. J. Β. Wace, έ. ά , σ. 204.

7 Πρβλ. Μ. Nilsson, έ. ά. καί A. J. Β. Wace, έ ά.
8 L. Rby, Albania IV, 58, D:6cheeEttb, Manuel 

d’ Archeologie prehistorique II, σ 872 - 875.
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κατά τούς χρόνους τής εισβολής κα'ι βραδΰτερον, όφειλομενη ασφαλώς εις την κινησιν προς 
νότον βορείων στοιχείων και εις την έπανασΰνδεσιν τών σχεσεων με τον Βορράν, δια μέσου 
τής Άδριατικήςπιθανώς δε κα'ι τής Ηπείρου1 2 3. Το ήλεκτρον εις την Ευρώπην διωχε- 
τεΰετο εκ τής νοτίου Ρωσίας, τής Βαλτικής καί τής Σικελίας, άλλ εις την Ελλάδα ειση- 
γετο, ώς φαίνεται έκ τών βεβαιουμένων παραδειγμάτων, εκ τής Βαλτικής . Ως προς 
τδ σχήμα τών ψήφων τό σφαιρικόν ή σφαιροειδές άπαντά πολύ συχνοτερον τού ατρα- 
κτοειδοΰς. Ούτως έξ εννέα τάφων τής Προσΰμνης, περιεχόντων ι|ιηφους ήλεκτρου, μονον 
ό τάφος 49 τής YE I περιείχε δύο ψήφους άτρακτοειδοΰς σχήματος4. Οπως το ηλε- 
κτρον οΰτω καί τό άτρακτοειδές σχήμα τών ψήφων αποβαίνει εϊς την Ελλάδα συχνο
τερον από τών χρόνων τής εισβολής, πιθανώς κατά βόρειον έπίδρασιν.

Πηλίνη ψήφος5 έκ τοϋ τάφου Δ(είκ. 2, π), σχήματος άμφικωνικοΰ με οπήν κατα 
μήκος, ύψος 22 χιλ., διάμ. 25 χιλ. Πηλός καθαρός, χρώματος κεραμοειδοΰς καί με
λανωπού, λεία καί έστιλβωμένη επιφάνεια, απομιμούμενη τάς έκ στεατίτου. Σφονδύ- 
λια τού τύπου τούτου απαντούν έν Έλλάδι ήδη εις τούς νεολιθικούς χρόνους, προερχό
μενα έξ ’Ανατολής, παρουσιάζοντα σημαντικήν αύξησιν κατά τούς ΜΕ χρόνους6. 
Επειδή τό φαινόμενου τούτο παρατηρειται καί εις Τροίαν, ένθα, μετά τήν Τροίαν I, 
αποβαίνει ό τύπος σπανιώτερος, έμφανιζόμενος έκ νέου κατά τήν περίοδον IV, υποτί
θεται ότι ή άναζωογόνησις αυτή οφείλεται είς τούς εισβολείς τής άρχομένης Β' π·Χ. 
χιλιετηρίδος, προερχομένους έκ Βαλκανικής, ένθα ή μορφή, έχουσα ανατολικήν έπίσης 
προέλευσιν, είχε διατηρηθή έν ακμή7. Κατά τήν έποχήν τού χαλκού ήτο έπίσης έν 
χρήσει καί είς τήν ’Ήπειρον8. Κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους ό κωνικός καί ό άμφι- 
κωνικός έκ πηλού τύπος χαρακτηρίζουν τήν YE I - II, ένώ κατά τήν III έπικρατεϊ ό έκ 
στεατίτου9. Τυπολογικώς τό είκονιζόμενον «σφονδύλων», με τό καθαρόν περίγραμμα, 
τάς ύποκοίλους πλευράς καί ιδία τήν έπιμελή στίλβωσιν, άπομιμουμένην τήν στιλπνότητα

1 Τοϋ to υποθέτει ή συχνή παρουσία εντός τάφων 
ήλεκτρου είς τήν Μακεδονίαν καί τάς Ίονίους νήσους, 
ιδία δέ είς τήν Κεφαλληνίαν, ένθα παρατηρούνται λείψα
να ικανά βορείου προελεύσεως. ’Ανάλογα παραδείγματα 
κατά τό πλεϊστον άτρακτοειδοΰς σχήματος ψήφων ίδέ 
ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΑΕ 1932, σ. 42 καί ύποσ. 2, πίν. 
15 Α, 5 καί 1933, σ. 89, πίν. 2 καί είκ. 43, Ν. Κυπα- 

ΡΙΣΣΗ, έ.ά., σ. 116 (άπαντα έκ Κεφαλληνίας), MAN. ΑΝ
ΔΡΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΕ 1952, σ. 253, 255, 256, L. Rev, έ.ά., 
σ. 55, είκ. 9, Ρ. Amandry, Collection Helene Sta- 
thatos, 1953, σ. 68, πίν. 28, iei, S. Casson, BSA, έ.ά., 

σ. 7. Σχετικώς περί τοϋ ήλεκτρου τής Κεφαλληνίας καί 
τοϋ θησαυρού τής Τίρυνθος πρβλ. καί G. ChiedE, 
PPS 14, 1948, σ. 185 κ.έξ, 189.

2 Τήν διά τής ’Ηπείρου πιθανήν οδόν υποδεικνύει τό 
μυθικόν ταξίδιον των Ύπερβορείων διά μέσου τής 
Δωδώνης.

3 DfiCHELETTE, έ. ά. I, σ. 623 κ.έξ., C. Beegen,
έ. ά., σ. 286, G. Chiede, The Bronze Age, σ. 46.
Τήν εκ Βαλτικής προέλευσιν τοϋ ήλεκτρου μαρτυρούν
έπίσης δύο έξ ήλέκτρου πλάκες μέ 9 καί 8 κατά μήκος
τρήματα έκ τοϋ τάφου Α Κακοβάτου, Κ. MtJEEER,
έ. ά., δμοιαι πρός έτέραν έκ Γερμανίας, G. Merhart,

Germania 24, 1940, σ. 99, είκ. 1, καί ό ήλέκτρινος 
δίσκος, περιβαλλόμενος υπό δακτυλίου έκ φύλλου 
χρυσοΰ, τοϋ νεκροταφείου Ζαφέρ - Παπούρα, προερχό
μενος έκ τών Βρεττανικών νήσων, G. Chiede, Fest
schrift, έ. ά. καί Archaelogia 65, σ 42.

4 C. Beegen, έ.ά. Πρβλ. καί A. J. Β. Wace, έ.ά., 
πίν. 9, 5 καί 36, 43.

5 Συνήθως χαρακτηρίζονται ώς σφονδύλια, ενίοτε 
δμως έχρησιμοποιοΰντο καί ώς κομβία (A. Furumark, 
έ. ά., σ. 89, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία), άλλά καί 
ώς ψήφοι δρμου.

6 W. HeurteEy, Preh. Mac., σ. 78, 203, είκ. 
671.m.n.q.r (α'εποχή τοϋ χαλκού), σ 213, είκ. 83m n.o 
(β' έποχή), σ. 231, είκ. 104 c-i τής γ' περιόδου, 
Χρ Τςουντας, Αί προϊστορικά! άκροπόλεις Διμηνίου 
και Σέσκλου, σ. 343-344, πίν. 44, η-16, 22-23.

7 Fr. Schachermeyr, RE XXII, 2, στ. 1493. 
Πρβλ. καί C. Beegen - J. Caskey, κ.ά, Troy I, είκ. 
221, σειρά 2-5 έκ Τροίας I, είκ. 368 έκ Τροίας II κ.ά.

8 Δ. Ευαγγελιδης, Ήπειρ. Χρον., έ.ά·, πίν. 9β, 26. 27. 
Πρβλ. έπίσης έκ Βαρδαρόφτσας, W. HEURTEEY, BSA 
27, 1925-26, σ. 36, είκ. 21, ΐ2.14 τής C περιόδου.

9 A. Furumark, έ. ά., σ. 89.
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τοΰ στεατίτου, ανήκει είς την YE III \ Κατά την περίοδον μετά την δωρικήν εισβολήν 
ό τύπος διετηρήθη έν χρήσει1 2.

Σφαιρική ψήφος έξ όρείας κρυστάλλου (είκ. 2,is), εκ τοΰ τάφου Δ, ώς καϊ ή 
επομένη, μεγίστη διάμ. 21,5 χιλ., μικρά διόίμ. 18,5 χιλ.3. Κατά μήκος τοΰ μεγάλου άξονος 
τρήμα, γενόμενον έκ τοΰ ενός άκρου, διότι ό αυλός είναι συνεχής, στενού μένος κατά τον 
έ'τερον πόλον (διάμ. οπών 4,5 καί 2 χιλ.). Ή έτέρα ψήφος έκ τής αύτής κρυστάλλου, 
σχήματος φακοειδούς (είκ. 2,13)4, φέρει τρήμα, γενόμενον έξ άμφοτέρων των πόλων, 
διότι ό αυλός στενοΰται περί τό μέσον τοΰ μεγάλου άξονος, τά δε τρήματα δεν συμπί
πτουν ακριβώς (είς τήν εικόνα τούτο γίνεται ολίγον σαφές)· διάμ. κατά μήκος τοΰ 
αυλού 21,5 χιλ., έγκαρσία διάμ. 22 χιλ. Ή έξ άμφοτέρων τών πόλων διάτρησις έπε- 
βλήθη ένεκα τοΰ μικρού πάχους τής ψήφου (11 χιλ.). Ή χρήσις τής όρείας κρυστάλλου 
προς κατασκευήν κοσμημάτων καί διά διακοσμητικάς καί πρακτικάς άνάγκας ΰπήρξεν 
ένωρίτατα γνωστή, έγκαινιαζομένη ήδη είς τήν πρώιμον φάσιν τής Τροίας I, είς τήν 
ΠΜ I Κρήτην, είς δε τήν Βαλκανικήν κατά τήν άρχαιοτέραν νεολιθικήν περίοδον5. 
Κατά τό τέλος τής ΜΕ καί τήν ΥΕ περίοδον άπέβη λίαν προσφιλής είς τήν περιοχήν 
τοΰ Κρητομυκηναϊκοΰ πολιτισμού, άπαντώσα έπίσης ώς κόσμημα διά κεφαλάς περο
νών, διά μύκητας λαβών ξιφών είς σχήμα μεγάλης σφαίρας, διά ψήφους όρμου ώς καί 
διά τήν κατασκευήν ποτηρίων κλπ. 6·

Κατά τήν κλασσικήν αρχαιότητα καί μέχρι τών έσχάτων ρωμαϊκών χρόνων έθεω- 
ρεϊτο ώς πολύτιμος λίθος, χρησιμοποιούμενος διά τήν κατασκευήν ποτηρίων, τών κρυ-

1 Πρβλ. έν τούτοις καί τάς κατά πολύ άρχαιοτέρας 
■ψήφους δρμου έκ χρυσού έκ τοΰ οικογενειακού τάφου 
R Νιδρίου Λευκάδος μέ τό αυτό σχήμα καί καθαρόν 
περίγραμμα, W. DorpeEld, Alt-Ithaka, Beil. 60-61.

2 Πρβλ. καί Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ, ΑΔ 1919, 5, σ. 117, 
είκ. 31, έξ ών τρεις πήλιναι, αί δέ λοιπαί έκ στεατίτου, 
ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΑΕ 1932, πίν. 15 (κάτιο δεξιά) καί 
σ. 92, είκ. 40, Fouilles de Delphes V, σ. 8, είκ. 25.

3 'Υπό Γ ΟίΚΟΝΟΜΙΛΟΥ, Όρυκτολογικοί πίνακες, 
σ. 72, Θεσσαλονίκη 1930, περιγράφεται ώς «καθαρός χα
λαζίας, διαφανής καί άχρους, σκληρότατος (σκληρό- 
της 7), ειδικού βάρους 2,65' άπαντα είς Βέρμιον ώς γαλα- 
κτόχρους χαλαζίας καί ώς καθαρός είς Μήλον, Νάξον, 
Σκόρον, ’Αστακόν». Άπαντά έπίσης είς Κρήτην, ίδίφ 
παρά τούς βορείους πρόποδας τής "Ιδης, καί είς τήν 
Χαλκιδικήν, Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΑΕ 1931, σ. 159. Περί 
τών τόπων έξαγωγής κατά τήν αρχαιότητα καί σήμερον 
ίδέ Η. Beumner, Technologie und Terminologie 
der Gewerbe und Kiinste III, a. 249- 250, ένθα καί 
αί σχετικαί πληροφορίαι έκ τής αρχαίας παραδόσεως.

4 Τό φακοειδές σχήμα είναι πολύ σπανιώτερον τού
σφαιρικού. ’Εκ δέκα τάφων τής Προσύμνης μέ ψήφους
έξ όρείας κρυστάλλου, είς μόνον περιείχε ψήφον τοιού- 
του σχήματος, C. Bi,KGEn, Prosymna, σ 276 κ έξ., 
είκ. 285,ir, 584 καί 591' πρβλ. έπίσης ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, 
ΑΕ 1932, πίν. 17 (κάτω αριστερά) έκ τοΰ τάφου Γ Λακ-

κίθρας, W. HeurteEY - SkEat, BSA 31, 1930-31, 
σ. 38, είκ. 16,30, Π. Καββαδιου, ΙΙΑΕ 1912, σ. 257, 
είκ 26.

5 C. Beegen-J. Caskey κά·, Troy I, σ. 86 έκ. 
Τροίας I, σ 281 - 282, είκ. 359 (36 - 298 καί 36 - 320) έκ 
Τροίας lid, Troy II, σ. 285, είκ. 234 (33-47) έκ 
Τροίας V, Troy III, σ. 23 καί 263, είκ. 298 (36 - 43) έκ 
Τροίας VI. A. Evans, The Palace of Minos I, σ. 170 
καί 271, Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΑΕ 1931, σ. 159, W. Ra- 

DIMSKV - Μ. HoernES, Butmir I, 34 καί II 36 Τό 
πρώτον παράδειγμα έκ Butmir αποτελεί άποτυχοΰσαν 
απόπειραν κατασκευής αιχμής βέλους. Λίαν ένωρίς έπί
σης ήτο έν χρήσει είς Βαβυλωνίαν καί Αίγυπτον.

6 G. Karo, Schachtgraber, πίν. XXXI, io2-to4, 
Η· ScheiEMANN, Mycenae, σ. 200 (307), I. ΠΑΠΑΔΗ- 

MHTPIOY, ΙΙΑΕ 1952, σ. 446, 1953, σ 213, 232,234-35, 
1954, σ. 261 καί JHS 75, 1955, Suppl., σ. 8, C ΒεΕ- 
GEn, Prosymna, σ. 293 είκ. 169, 6, 285, 17, 333, 4, 
362, 6. 407, ΐ3· 488, ι, 575, 13, A. Persson, Asine, 
σ. 390, A. Evans, Preh. Tombs, σ. 143, 153, είκ. 
134, Palace of Minos III, σ 410 είκ. 272 καί IV, 928, 
930, είκ. 900 καί 901-902, JHS 74, 1954, πίν. IX. 3 
Ν ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ, έ. ά., σ 116, είκ 30,4.8, ΣΠ. MAPI 
ΝΑΤΟΣ, ΑΕ 1931, σ 160. είκ. 2 καί 1932, σ. 27 καί 
38, πίν. 17, β W. Heurtley-Skeat, έ. ά., Ν. Βερ- 
ΛΕΛΗΣ, ΠΑΕ 1953, σ. 131.

17
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στάλλων ή κρυστάλλινων, προς πόσιν ψυχρών ποτών, ένεκα τής αποδιδόμενης εις 
αυτά ψυκτικής ίδιότητος \

Προϊστορικά όστρακα παρά τον τάφον Δ (είκ. 4), προερχόμενα εκ θρυμματι- 
σθέντος αγγείου τοΰ τάφου τούτου πιθανώτατα. Κατά τάς πληροφορίας τών αΰτοπτών 
στρατιωτών δμοια αγγεία περιείχοντο εις τούς τάφους Α, Γ, Δ. Πηλός χρώματος ώχροΰ 
κεραμοειδοΰς, με πυρήνα μελανότεφρον, ένεκα τής ατελούς όπτήσεως, σχετικώς ακάθαρ
τος, χαρασσόμενος καϊ διά τοΰ δνυχος, ευκόλως δε διαλυόμενος. Η τραχεία επιφάνεια 
κοσμείται δ ι’ ή μικυκλικών ώτίων, δριζοντίως τοποθετημένων, δι αναγλύφων σχοινιών με 
εγκάρσιάς έντομάς και διά δισκαρίων, σχήματος φοειδοΰς. Επί τή βάσει τών είκονιζο- 
μένων οστράκων δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τον τρόπον τής πλαστικής διακοσμήσεως

τοΰ αγγείου, συνήθους εις την κεραμεικήν τής κατηγορίας 
ταΰτης. Ή κοιλία τοΰ αγγείου περιεβάλλετο δριζοντίως διά 
πλαστικής αλυσοειδούς ζώνης, διακοπτόμενης κατ’ αποστά
σεις υπό τών δριζοντίων ώτίων, εκατέρωθεν καί κάτωθι 
τών δποίων κρέμανται λεπτότεραι ταινίαι, απομιμούμενοι 
τά άκρα σχοινιού. Ή άνάμνησις δηλ. τοΰ πραγματικού 
σχοινιού, διά τοΰ όποιου περιεδένοντο ενίοτε τά αγγεία 
ταΰτα, αναγκαίου ένεκα τής κακής ποιότητος τοΰ πηλού καί 
τών εύθρύπτων ιδία λαβών, είναι ζωηρά. Τά ώτία έχρησί- 
μευον διά την σταθερότητα τοΰ σχοινιού, αί δε λεπταί κά
θετοι ταινίαι απομιμούνται τά κρεμάμενα άκρα1 2. Ή τε
χνική τοΰ πηλού, ό μελανότεφρος πυρήν καί ιδίως ή πλαστική 
διακόσμησις χαρακτηρίζουν τήν προϊστορικήν κεραμεικήν 
τής κατηγορίας IIs. Δεν είναι εϊσέτι γνωστός ό χρόνος τής 

έμφανίσεως είς τήν ’Ήπειρον τής κεραμεικής ταύτης. Έναντι τών μελανοτέφρων αγ
γείων (III), περιοριζομένων κυρίως είς μεγάλους προϊστορικούς συνοικισμούς επί τών 
πεδιάδων (Δωδώνη, Καστρίτσα, Κουτσελιό), ή κατηγορία αυτή (II) είναι ευρύτατα δια
δεδομένη, είς μικράς καί μεγάλας προϊστορικός οικήσεις, επί τών πεδιάδων καί επί τών 
ορεινών περιοχών. Τό γεγονός τούτο καί ή έλλειψις τεχνικής πείρας είς τήν κατα
σκευήν, ή απουσία συγκροτημένου ρυθμού διακοσμήσεως καί μορφής τών αγγείων 
μαρτυρούν δτι πρόκειται περί κεραμεικής, συνδεομένης με πολιτισμόν κατά βάσιν νο
μαδικόν, κατασκευαζομένης άνευ ειδικής κεραμεικής παραδόσεως, άλλ’ οίκοι, κατά τάς 
έκάστοτε οίκιακάς άνάγκας. Μετά τούς χρόνους τής εισβολής τά αγγεία ταΰτα φαίνον
ται περιοριζόμενα δυτικώς τοΰ λεπανοπεδίου Ίωαννίνων, από τής Δωδώνης καί έτι 
δυτικώτερον, παραγκωνιζόμενα υπό τής γραπτής κεραμεικής τής δυτ. Μακεδονίας (κα
τηγορία IV), ή δποία έφθασεν είς τήν κεντρικήν ’Ήπειρον με τά εκ τής Μακεδονίας προερ-

Είκ. 4. Προϊστορικά όστρακα 
(κατηγορία II).

1 Β. Sbgai,i,, Katalog der Goldschmiede - Arbei- 
ten, 1938, σ. 82, πίν. 26. Σχετικώς μέ τήν ποικίλην χρή- 
σιν τής κρυστάλλου κατά τήν κλασσικήν αρχαιότητα 
ϊδέ Βι,ΟμνΕΚ, ε. ά.

2 Περί τής έκ τών πραγματικών σχοινιών προελεύ- 
σεως τής κοσ μήσεως ίδέ Χρ. ΤΣΟΥΝΤΑ, Δ - Σ, σ. 232,

280.

3 Δ. Ευαγγελιδης, Ήπειρ. Χρον. 10, 1935, σ. 195 
κ.έξ καί ΠΑΕ 1930, σ. 68, Ν. G. Ε· Hammond, έ.ά. 
σ. 131 κ.έξ., Ν. Vai,min, Das adnatische Gebiet 
σ. 56 κ.εξ., Σ I. Δακαρης, ΠΑΕ, 1951, σ. 178 κ.έξ., 
1952, σ. 369 κ έξ.
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χόμενα φΰλα1. Εις την Δωδώνην τά αγγεία II έξηκολούθησαν κατασκευαζόμενα μέχρι 
τέλους τοΰ Ε π.Χ. αί. τουλάχιστον.

ΕΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Επ’ ευκαιρία δημοσιεύομεν ενταύθα μερικά άλλα συγγενή χαλκά ευρήματα, προ
ερχόμενα εκ γειτονικών περιοχών:

Χαλκή αιχμή δόρατος (είκ. 5), μήκους 0.222 μ., προερχομένη εκ τάφου παράτό 
χωρίον Γρίμπιανη, 1 ώραν δυτικώς τής θέσεως τών τάφων, εις τό νότιον άκρον τής λε
κάνης τοΰ Παρακαλάμου1 2. Ή λεπίς, μήκους 0.16 μ., με βεβλαμμένας τάς άκμάς, έχει 
σχήμα φλογοειδές ή άπιοειδές, ώμους στρογγυλούς (μέγιστον πλάτος 0.07 μ.), συγκλίνον-

Είκ. 5. Χάλκη αιχμή δόρατος έκ Γρίμπιανης.

τας άποτόμως είς τό μέσον, άπο?ιήγουσα είς τριγωνικήν αιχμήν, ολίγον άποκεκρουμένην. 
Ό καυλός, τομής κυκλικής (διάμ. κορυφής 19 χιλ.,παρά τούς ώμους 15 χιλ.), διήκει μέχρι 
τής άκρας αιχμής3. Έπί τοΰ καυλοΰ, αμέσως ύπεράνω τών ώμων, οπή διά τήν στερέω- 
σιν τοΰ δόρατος, άφθονα ίχνη τοΰ οποίου διετηροΰντο εντός τοΰ αύλοΰ. Ό τύπος είναι 
βόρειος, άποτελών χαρακτηριστικήν μορφήν διά τήν Hallstatt Α', διατηρούμενος καί 
κατά τήν Β'περίοδον (1200 - 950/900 π.Χ. περίπου)4. Είς τήν Ελλάδα εμφανίζεται 
επίσης μετά τούς χρόνους τής εισβολής, ήτοι άπό τοΰ 12ου π.Χ. αί., όφειλόμενος είς 
τήν παρουσίαν βορείων στοιχείων5. Στενήν ομοιότητα παρουσιάζει με τήν έκ τοΰ 
τάφου A 7 Μεταξάτων αιχμήν τών ΰπομυκηναϊκών-πρωτογεωμετρικών χρόνων (σχετι- 
κώς κατωτέρω)6.

Χαλκοΰν ξίφος τοΰ κερατοσχήμου τύπου (είκ. 6, ι καί 7), προερχόμενον μετά 
τοΰ επομένου ξίφους έκ τάφου παρά τό χωρίον Πέραμα-Ίωαννίνων 7. Ελλείπει τό

1 Σχετικώς Σ. I. Δακαρης, ΠΑΕ 1951, σ. 178 κ έξ., 
1952, σ. 373 κ.έξ.

2 Άνευρέϋη υπό χωρικού εντός τάφου καί παρεδόθη 
ε’ις τήν “Εφορείαν “Αρχαιοτήτων υπό τοΰ δημοδιδασκά
λου τοΰ χωρίου κ. “I. Νούσια. Περί τής θέσεως τοΰ χω
ρίου ϊδέ ανωτέρω σ. 115.

3 Κυρίως εΐπεϊν, τό ελεύθερον τμήμα τοΰ καυλοΰ, 
σφυρηλατηθέν, προσέλαβεν έ|ωτερικώς μορφήν τομής 
δεκαπενταπλεύρου.

4 St. Foi/γινυ, Zur Chronologie, σ. 76 - 78, πίν.

50, 2. 3. 12, 51, 5. 9, 52, 2. 14 καί άνωτ. σ. 124.
5 Vi,. MiLOjiii, ΑΑ 63,64, 1948/49, σ. 18, είκ. 1, is, 

σ. 24 καί 32.
6 Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΑΕ 1933, σ. 92 είκ. 41. Πρβλ. 

καί έτέραν άχρονολόγητον έξ “Ιθάκης, S. Ββντον, 
BSA, 35, 1934-35, σ. 71, είκ. 20, 16.

7 Άμφότερα τά ξίφη τής είκ. 6 παρεδόθησαν είς τό 
Δημ· Μουσεΐον υπό τής Γ. Δ. Ηπείρου διά τοΰ ΰπ’ άρ. 
8792/29-3-35 εγγράφου, άνευ οΰδεμιάς έτέρας δηλώσεως 
περί τοΰ τόπου καί χρόνου άνευρέσεως. Έξ άλλου έγ-
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κατώτερον τμήμα τής ?ιεπίδος. Όξείδωσις ωραία, χρώματος λαμπροϋ κυανοπρασινου- μή- 
κος διατηρούμενων μετά τής λαβής 0-588 μ. Η σωζομενη λεπις, μηκ. 0.488 μ., με προέ- 
χοντας τούς προφυλακτήρας (πλάτος από τοΰ ένος μέχρι τοΰ άλλου 0.09ο μ.), ένισχυεται 
εις το μέσον δι’ ίσχυρας ράχεως ήμικυλινδρικής, έπ άμφοτερων των πλευρών, ύψους 
11 χιλ., κοσμούμενης διά τεσσάρων κατά μήκος εγχαράκτων γραμμών (είκ. 7)· Ίον καυ- 
λόν καί τούς ώμους περιβάλλει περιχείλωμα, ύψους 11 χιλ., συνεχιζομενον 6 έκ. χαμη- 
λότερον τών ώμων. Έπί τοΰ περιχειλώματος τής πτέρνης τεσσαρες δμοιαι εγχάρακτοι 
γραμμαί, έπί τοΰ περιχειλώματος τοΰ καυλοΰ τρία ζεύγη γραμμών (είκ. 7). Επιτοΰκαυ- 
λοΰ δύο όπαί κυκλικαί, άπέχουσαι από τής κορυφής 0.022 μ. καί 0.08 μ. Ετεραι δύο 
κυκλικαί παρά τούς προφυλακτήρας καί χαμηλότερον άλλαι δύο, έξ ών ή μια με ακανυ-

Είκ. 6. Μυκηναϊκά ξίφη έκ τοΰ χωρίου Περάματος - Ίωαννίνων.

νιστον σχήμα1. Έπί τής πρώτης όπής τοΰ καυλοΰ καί έπί τής δευτέρας τοΰ άριστεροΰ 
ώμου ίχνη συμφυή χαλκοΰ ήλου διά την συνήλωσιν τής έπενδύσεως τοϋ καυλοΰ. Ή κο
ρυφή, πλάτ. 26 χιλ., αντί τοΰ συνήθους γλωσσιδίου διά την στήριξιν τοΰ μύκητος, φέρει 
δύο τριγωνικός έγκοπάς2. Άνά μία ήμικυκλική έγκοπή ύπήρχεν έπί τών κορυφών

γράφου τοϋ αρχείου τής Διοικήσεως προκύπτει δτι 
ταϋτα έφυλάσσοντο είς τα υπόγεια τής υπηρεσίας. Εις 
παλαιότερον έγγραφον τής Εφορείας’Αρχαιοτήτων γίνε
ται μνεία άνευρέσεως δύο χαλκών ξιφών έκ τάφου παρά 
τήν γέφυραν τοϋ χωρίου Περάματος, άπέχοντος ήμί- 
σειαν ώραν βορείως τών Ίωαννίνων. ’Επειδή τά είκο- 
νιζόμενα ξίφη είναι τά μοναδικά χαλκά δπλα τής συλ
λογής τοΰ Μουσείου, ύποδέτω δτι ταϋτα είναι τά ύπό 
τής Γ. Δ. ’Ηπείρου παραδοδέντα ξίφη και δημοσιευό
μενα ένταΰδα. Τοϋτο έπίσης έπεβεβαίωσε καί ό υπάλ
ληλος τοΰ Δήμου, έπιμελητής τοΰ Μουσείου κ. Σ. Ζοΰμ- 
πος, γνωρίζων τοϋτο έκ τοΰ έκτάκτου έπιμελητοΰ αρ
χαιοτήτων, άποδανόντος γυμνασιάρχου Χρ. Σούλη.

1 Καίτοι έπί τών ώμων τοϋ ξίφους είκ. 6, 2, έξελ- 
δόντος πιδανώτατα έκ τών αυτών χειρών, υπάρχουν 
δύο μόνον όπαί, δπως εις τά περισσότερα ξίφη τοϋ 
τύπου τούτου, έν τούτοις ή κατώτερα ακανόνιστος 
οπή τοΰ ξίφους είκ. 6, ι δέν προέρχεται έξ έπι- 
σκευής, ως συμβαίνει μέ τό έγχειρίδιον' διότι αί έπί

τοΰ ξίφους τούτου όπαί εύρίσκονται πολύ υψηλά έπί 
τών προφυλακτήρων, ώστε δύο ακόμη ήλοι χαμηλότε
ρον είναι πιθανώς αναγκαίοι διά τήν στερέωσιν τής έ
πενδύσεως. Τέσσαρας έπίσης ήλους έπί τής λεπίδος φέ
ρουν τά ξίφη έκ Δωδώνης καί Καραγλάρ Βουλγαρίας, 
C. Carapanos, Dodone, πίν. LVII, ι καί Undset, 
Zeitschr. fiir Ethnol. 21,1889, σ. 247, είκ. 21, Max Ε- 

bert, Reallexicon II, πίν. 103 b καί V. Mikov, Prahi- 
storische Siedlungen und Funde in Bulgarien, So
fia 1933, σ. 83, είκ. 42. Μερικά τοιαΰτα ξίφη στερούνται 
έντελώς ήλων, W. Heurtley, Preh. Mac., είκ. 104ff, 
W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos. 1936, 
σ. 207, πίν. XXV, 32 - 63 καί τό έξ Όλύμπου, The Brit. 
Museum Quarterly V, 1930-31, σ. 106 καί πίν. 51b.

2 Πρβλ. έπίσης τά άνευ γλωσσιδίου ξίφη έκ Καραγλάρ, 
τοΰ Βασιλικού τάφου τής Κνωσοΰ, W. HeurtlEY, 
έ. ά., είκ. 104ff, A. Evans, The Palace of Minos, 
IV, σ. 850, εικ. 832 e, τό μνημονευθέν ανωτέρω έξ Ό
λυμπου ξίφος, τό έκ τοΰ θολωτού τάφου τών *Αγ. Θεο-
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των προφυλακτήρων, έξ ών ή μία ευκρινής είσέτι έπ'ι τοΰ δεξιοΰ προφυλακτήρος. Αί 
έγκοπαί αΰται, μοναδικοί δσον γνωρίζω εις τά μυκηναϊκά ξίφη, έχρησίμευον, φαίνεται, 
διά την ένθεσιν διακοσμητικών ήλων έξ άλλης ΰλης κατ’ έμπαιστικόν τρόπον. Τό ξί
φος τοΰτο όθεν χαρακτηρίζουν τρεις ίδιορρυθμίαι, ή έλλειψις γλωσσιδίου διά την στε- 
ρέωσιν τοΰ μΰκητος, ή χρήσις τεσσάρων ήλων επί των ώμων καί κυρίως οί διακοσμη- 
τικοί ήλοι επί των άκρων τής λαβής καί τών προφυλακτήρων.

Τοΰ ετέρου κερατοσχήμου ξίφους (είκ. 6, 2) ελλείπουν ολόκληρος ή λαβή, ό εις 
προφυλακτήρ μετά τοΰ ώμου καί τμήμα τοΰ ετέρου προφυ
λακτήρος. Ή λεπίς άκεραία, μήκ. 0.857 μ., διατηρουμένη 
εις πολύ καλήν κατάστασιν, εξαιρέσει τοΰ κατωτέρου περί 
τήν αιχμήν τμήματος, ίκανώς έφθαρμένου, λεπτύνεται βα
θμηδόν, άπολήγουσα εις όξεΐαν αιχμήν. Όξείδωσις ωραίου 
στιλπνοΰ κυανοπρασίνου χρώματος. Ή λεπίς, μέ δύο μόνον 
χα?ικοΰς ήλους έπί τών ώμων, ένισχΰεται έπ’ άμφοτέρων 
τών πλευρών δι’ ήμικυλινδρικής ράχεως, ύψους παρά τους 
ώμους 9,5 χιλ·, κοσμουμένης ομοίως διά τεσσάρων εγχα
ράκτων γραμμών. Όμοια διακόσμησις διακρίνεται επίσης 
καί είς τό σωζόμενον περιχείλωμα τών ώμων, δπως καί εις 
τό προηγούμενον ξίφος. Τό περιχείλωμα περατοΰται ολί
γον χαμηλότερον εϊς άπόστασιν 5,3 έκ. Μερικά άλλα κοινά 
χαρακτηριστικά είς άμφότερα τά ξίφη πείθουν δτι ταΰτα 
είναι άδελφά, προερχόμενα δχι μόνον έκ τοΰ αύτοΰ κέν
τρου, αλλά καί έκ τών αυτών χειρών κατασκευασθέντα.
Οΰτω π.χ. τό χρώμα τής όξειδώσεως καί ή καλή διατήρη- 
σις τών δπλων υποθέτουν τό αύτό κράμα μετάλλου. Αί άνα- 
λογίαι έπίσης είναι αί αύταί, δπως καί τό σχήμα τής λεπίδος.
Ή ράχις περατοΰται καί είς τά δύο παραδείγματα είς τό 
αύτό ύψος τής πτέρνης, αί όπαί απέχουν έξ ίσου (2,6 έκ.) „

Τ J γ , , c / _ Είκ. 7. Το ανω τμήμα του
από τών ώμων, τό δέ μεταξύ τών οπών διάστημα είναι είς ξίφους τής είκ. 6.

άμφότερα 2,15 έκ. ακριβώς. Τέλος δέον νά ληφθή ύπ’ όψιν,
δτι τά ξίφη ταΰτα προέρχονται έκ τοΰ αύτοΰ τάφου, άνήκοντα πιθανώτατα είς εν 
καί τό αύτό πρόσωπον. 'Η λεπίς δμως τοΰ ξίφους τούτου είναι ίκανώς πλατυτέρα 
(3.65 έκ. έναντι 3.20 έκ. τοΰ έτέρου) καί οπωσδήποτε μακροτέρα τοΰ ξίφους είκ· 6, ι. 
Λαμβανομένου δέ ύπ’ όψιν, δτι ή έλλείπουσα λαβή τούτου δεν δύναται νά είναι βρα- 
χυτέρα τής τοΰ προηγουμένου ξίφους, ίσης προς 10 έκ., τό ολικόν μήκος έπομένως 
τοΰ ξίφους άνήρχετο είς 0.957-0.96 μ. Τό μήκος τών ξιφών τούτων είναι ένίοτε με- 
γάλον, ιδίως τών έκ Κρήτης, τών όποιων τό μήκος φθάνει τό εν μέτρον περίπου

δώρων Θεσσαλίας, Ν. ΒΕΡΔΕΛΗ2, ΠΑΕ 1952, σ. 183, Παπούρα μετρούν 0.955 μ. καί 0.945 μ. αντίστοιχος, 
είκ- 22, καί έτερον τής Συλλογής Γιαμαλάκη, Α. Ξε- δσον δηλ. καί τό μεγαλύτερον ξίφος τοΰ Περάματος' 
ΝΑΚΗ, Κρητικά Χρονικά, Δ', 1950, σ. 110-111, πίν. Γ'. πρβλ. A. Evans, έ. ά., σ. 847 καί 863, Preh. Tombs, 

1 Δύο ομοια ξίφη έκ τάφων τής Κνωσού καί Ζαφέρ σ. 105.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:50 EEST - 18.237.180.167



134 AE 1956Σωτηρίου Ί. Δάκαρη

Μεγαλύτερον όλων τών μέχρι τοΰδε γνωστών παραδειγμάτων είναι το εκ Δένδρων 
(1.094 μ.), τά δε μικρότερα τά εκ Θερμής Λέσβου (0.34 μ.), Δωδωνης (0.58 μ.), Μυκη
νών (0.61 μ.) καί τά εκ Χερσονήσου Κρήτης τής συλλογής Γιαμαλακη1. Ο τύπος 
τών με έξέχοντας κερατοσχήμους προφυλακτήρας ξιφών δύναται να θεωρηθή ότι εμφα
νίζεται ενωρίς, είς μεν την Κρήτην κατά την ΥΜ Ιβ, εις δέ τάς Μυκήνας εις τους βασι
λικούς τάφους εντός τής άκροπόλεως, έάν κρίνωμεν έκ παραστάσεως τοιουτου ζιφους 
έπί σφραγιδόλιθου έκ Κρήτης, έκ τής χρυσής έπενδΰσεως τής λαβής όμοιου ξίφους καί 
έξ εγχειριδίου με κερατοσχήμους σχεδόν προφυλακτήρας έκ Μυκηνών1 2. Πρακτικώς τά 
αρχαιότερα παράλληλα απαντούν είς τούς θαλαμοειδείς τάφους τών Μυκηνών, Ζαφέρ 
Παποΰρα καί είς Κνωσόν, τά δέ νεώτερα είς Πρόσυμναν, Δενδρά καί Αγοράν τών 
’Αθηνών3.

Τά είκονιζόμενα ξίφη τού Δη μ. Μουσείου Ίωαννίνων δεν είναι δυνατόν νά συνα- 
φθοΰν ασφαλώς μέ κάποιον μυκηναϊκόν κέντρον. Ό διά παραλλήλων γραμμών τονισμός 
τής ράχεως είναι οικείος είς πολλά άλλα ξίφη τού μινωικοϋ καί μυκηναϊκού πολιτισμού. 
Ώς ενδειξις πιθανής προελεύσεως δύναται νά χρησιμεΰση τό μέγα μήκος τών ξιφών 
τούτων, σύνηθες είς τά έκ Κρήτης, έ'νθα μάλιστα έν έκ Κνωσού έχει τό αυτό ακριβώς 
μήκος (0.955 μ.), έ'τερον δέ έκ Ζαφέρ Παπούρα μόλις υπολείπεται κατά έν εκατοστόν. 
Προσέτι τό έκ Κνωσού στερείται επίσης γλωσσιδίου έπί τού καυλού διά την στήριξιν 
τού μύκητος, όπως καί τό έν τουλάχιστον ξίφος τού Περάματος4. Εντούτοις έτερον 
ξίφος μέ τριγωνικός έγκοπάς διά διακοσμητικούς ήλους έπί τής κορυφής τού καυλού 
καί τών προφυλακτήρων δέν μοΰ είναι άλλοθεν γνωστόν. Έκ τής μνημονευθείσης ανω
τέρω πλαστής διηγήσεως τού Όδυσσέως προς τον Εΰμαιον, περί τού Κρητός έμπορου 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι ή δραστηριότης τών Κρητών έμπορων έφθανε μέχρι 
τών ήπειρωτικών ακτών5. Πιθανώς λοιπόν τά ξίφη ταΰτα, τόσον στερεά είς την κατα
σκευήν καί τόσον μεγάλα, ένθυμίζοντα τά μακρά εκείνα, αλλά διαφόρου τύπου, ξίφη 
τού σπηλαίου τού Άρκαλοχωρίου Κρήτης6, έχουν μινωικήν προέλευσιν. Τό έξαιρετι- 
κώς καθυστερημένον στάδιον πολιτισμού τών φύλων τής προϊστορικής ’Ηπείρου πα
ρείχε πάντοτε πρόσφορον έδαφος είς κάθε έπιχειρηματικόν πνεύμα. Έν τούτοις καί ή

1 A. Persson, The Royal Tombs at Dendra, πίν. 
XX, hi και XXII, 2, W. Lamb, ε. ά., C. Carapanos, 

g. ά., Xp. Τςουντας, AE 1897, πίν. 8, 2, ΑΓΝΗ Be- 
NAKH, ga. Τό ξίφος δηλ. τοΰ Περάματος είναι τό 
δεύτερον κατά τό μέγεθος είς τό είδος του καί ισομε
γέθες πρός τό έκ Κνωσοϋ.

2 Χρ. Τςουντας, ΑΕ 1897, σ. 113, εϊκ. 2, G. Karo, 

Schachtgraber, πίν. LXXXI, 725, LXXXII, 94, 
A. Evans, The Palace of Minos IV, 848 - 849 καί 
Preh. Tombs, σ· 105, J. PendeEbury, The Archaeo
logy of Crete2, σ. 211.

3 C. BeEGEn, Prosymna, είκ. 298, H. Thompson, 

Hesperia 17, 1948, σ. 157, είκ. 4 a καί πίν. 39,3, 
A. Evans, ε. ά. σ. 849.

4 Τούτο δέν είναι ασυνήθες είς τά μινωικά ξίφη.

Πρβλ. π χ. τό ξίφος τής Συλλογής Γιαμαλάκη (Α. Ξε- 
ΝΑΚΗ, ε.ά·).

5 Ό Αεβιν Lesky (Thalatta, Wien 1947, σ. 54 κ.έξ.) 
παρατηρεί όρθιος ότι, διά νά γίνη πιστευτή είς τόν Εϋ- 
μαιον ή πλαστή διήγησις τοΰ Όδυσσέως περί τού Κρη
τός εμπόρου, επρεπεν αύτη νά άντικατοπτρίζη σύγχρονον 
καταστασιν, ή όποια πράγματι άνταποκρίνεται πρός τάς 
τάσεις τοΰ ομηρικού καί μυκηναϊκοΰ κόσμου Άλλ’ ότι 
όμως ή άφήγησις άναφέρεται είς χρόνους μυκηναϊκούς, 
οτε είσέτι ήνθει τό έμπόριον τής Κρήτης, τοΰτο προκύ
πτει, νομίζω, έκ τής συχνής άνευρέσεως είς την ηπει
ρωτικήν Ελλάδα μινωικών έργων βιοτεχνίας. Άντιθέ- 
τως κατά τούς ομηρικούς χρόνους δέν διαπιστοΰται έκ 
τών ευρημάτων κίνησις τοΰ κρητικοΰ έμπορίου.

6 A. Evans, ε ά. πίν. LXVIII, Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, 
Γέρας Άντ. Κεραμοπούλλου, 1953, σ. 56-57.
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έξ ανατολών, διά τής Θεσσαλίας, εισαγωγή τών ξιφών δεν δΰναται νά άποκλεισθή· διότι 
τό χωρίον Πέραμα εύρίσκεται ακριβώς επί τής σπουδαίας φυσικής διαβάσεως Μετσό
βου - Ζυγοΰ - Θεσσαλίας, άπέχον από τής τε?„ευταίας όλιγώτερον άπύ κάθε άλλο μυκη
ναϊκόν κέντρον προσέτι δε διότι τά περισσότερα τών στερούμενων γλωσσιδίου όμοιων 
ξιφών άνευρέθησαν άνατολικώτερον τής Ηπείρου (ξίφος Γρεβενών, Όλυμπου, 'Αγ. 
Θεοδώρων Θεσσαλίας, Καραγλάρ Βουλγαρίας). Άν και τά υπάρχοντα δεδομένα είναι 
έπι τοΰ παρόντος περιωρισμένα, έν τούτοις ή διασπορά τούτων έπι τής ανατολικής πλευ
ράς τής ελληνικής χερσονήσου δΰναται νά άποδοθή ίσως εις έργαστήριον ή εις οδόν 
έμπορίου, ευρισκόμενα άνατολικώς τής Ηπείρου1. Τέλος δέον νά σημειωθή ότι κατά 
τούς μυκηναϊκούς χρόνους ή αρχαία γραπτή παράδοσις άπό τοΰ Ομηρου ήδη υποθέ
τει ικανήν έπαφήν μεταξύ ’Ηπείρου και Θεσσαλίας (Β 749 κ.έξ. και Π 233 κ.έξ· Σχετ. 
και κατωτέρω).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ

Οί τέσσαρες τάφοι τοΰ Καλμπακίου δεν άφίστανται χρονικώς μεταξύ των. Ή θέ- 
σις και ή διάταξις τών τάφων Α, Β, Γ μαρτυρούν ότι οί κατασκευάσαντες τον τελευταίον 
έκ τούτων είχον ύπ’ όψει των τούς δύο άλλους · διότι οί τάφοι εύρίσκοντο εγγύς άλλήλων, 
σχεδόν έν έπαφή, καί οί μεν Α καί Γ έ'βαινον παραλλήλως, ό δε παιδικός τάφος Β, με 
κάθετον διεύθυνσιν, έ'κειτο μεταξύ τούτων (άν. σ. 115-6). ’Ίσως μάλιστα πρόκειται περί 
τάφων μελών τής αυτής οικογένειας, διότι έκ τής φύσεως τών κτερισμάτων προκύπτει 
ότι ό μεν Α άνήκεν είς άνδρα ασφαλώς, ένεκα τών άνευρεθέντων όπλων, ό Γ εις γυναίκα 
πιΟανώτατα ένεκα τοΰ ψελίου ή ό δε Β περιείχε πάντως παιδίον. Ό Δ, πλουσιότερος 
είς ευρήματα, ένεκα τής όμοιότητος τών ψελίων, χρονικώς ισταται έγγύς τοΰ Γ. Τοΰτο 
άλλωστε προκύπτει καί έκ τών λοιπών κτερισμάτων τοΰ τάφου, χρονολογουμένων είς 
τούς αυτούς χρόνους με τούς λοιπούς τάφους.

Έκ τής γενομένης μελέτης τών ευρημάτων κατέστη ήδη φανερόν ότι ταΰτα ανά
γονται είς τήν περίοδον τήν αμέσως προ τής μεγάλης εισβολής τών λαών είς τήν 
κεντρικήν Εύρώπην καί τήν λεκάνην τοΰ Αιγαίου, ή οποία ώς αποτέλεσμα είχε διά τήν 
ελληνικήν χερσόνησον τήν καταστροφήν τοΰ μέχρι τότε άνθοΰντος μυκηναϊκοΰ πολιτισμού. 
Τά χαλκά ψέλια(είκ. 2) με περιειλιγμένα άκρα ανευρίσκονται είς τήν κεντρικήν Εύρώπην 
καθ’ όλην τήν περίοδον τής Hilgelgraber (Reinecke Β και CJ, αντιστοιχούσαν περίπου 
προς τήν μυκηναϊκήν I - III Β (1570/50-1250), είς μερικάς δε περιοχάς, ώς είς τήν 
Β. Ουγγαρίαν, τήν Σλοβακίαν καί τήν Βοημίαν, διετηρήθησαν έτι περισσότερον καί 
κατά τήν έπακολουθήσασαν Urnenfelder περίοδον (Reinecke D - Hallstatt Α). Ή 
διάρκεια τούτων ύπήρξεν άρα μακροτάτη, περί τάς πέντε εκατονταετηρίδας. Άκριβε- 
στέρας χρονολογικός ενδείξεις παρέχουν αί δύο χαλκαΐ λαβίδες καί ή πηλίνη ψήφος τοΰ 
τάφου Δ· Ό τύπος τών λαβίδων με τήν φοειδή κορυφήν, τήν καμπύλην ή γωνιώδη κα
τασκευήν τών σκελών καί τό όλον σχήμα, ανήκει είς τήν YE III. Είς τούς αυτούς έπί-

1 Πρβλ. και τό κερατόσχημον ξίφος καί τά τρία έγ· είς τήν περιοχήν τοΰ πολιτισμού Hilgelgraber. "Οτι τά
χειρίδια τών Χασίων (άν. σ. 123, 3>· ψέλια έκόσμουν ενίοτε καί τούς πόδας, πρβλ. ΗρΟΔ.

2 Τοιαΰτα ψέλια όμως έφερον ενίοτε καί οί άνδρες IV, 168.
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σης χρόνους ανάγεται καί ή άμφικωνική πηλίνη ψήφος μέ τό ύπόκοιλον περίγραμμα καί 
την έστιλβωμένην επιφάνειαν, άπομιμουμένην πιθανώς τα έκ στεατίτου κομβία καί σφον- 
δΰλια τής YE III. Ή χαλκή αιχμή δόρατος (είκ. 1) συγγενεύει περισσότερον προς τά 
νότια πρότυπα. Ό βόρειος τύπος είναι κατά κανόνα βραχύτερος μέ φλογοειδές ή άπιο- 
δές σχήμα, μέ εύθύγραμμον κατά κανόνα πτέρναν καί εγχάρακτον διακόσμησιν επί τής 
λεπίδος. 'Ομοιότητα παρουσιάζει άφ’ ενός προς τάς αίχμάς των βασιλικών τάφων εντός 
τής άκροπόλεως τών Μυκηνών, άφ’ ετέρου δέ προς έκείνας έκ τών ύπομυκηναϊκών- 
πρωτογεωμετρικών τάφων τών Μεταξάτων Α9 καί Μουλιανών Β. ’Αντίστοιχος μορφή 
δύναται νά θεωρηθή εκείνη τής πρώτης κατηγορίας κατά τον MiLOjCit, χρονολογού
μενης ολίγον πριν καί κατά τήν περίοδον τών μεγάλων άναστατώσεων. Γενική καί άκα- 
θόριστός τυγχάνει ή χρονολογική άξια τών προϊστορικών οστράκων (είκ. 4) τοϋ τάφου 
Δ πιθανώτατα. Ή κεραμεική αΰτη, άπαντώσα εις ολόκληρον τήν ’Ήπειρον κατά τήν 
εποχήν τού χαλκού, έξετοπίσθη, ως εϊπομεν, περί τό τέλος τοϋ 13ου αί. ή καί ολίγον 
βραδύτερον, υπό τής γραπτής κεραμεικής, προερχόμενης έκ τής δυτικής Μακεδονίας, 
κατά τήν μεγάλην κίνησιν προς τήν νοτιοδυτικήν Ελλάδα τών Βορειοδυτικών λεγο
μένων φύλων. Μέχρι ποιου όμως βαθμού ή νέα κεραμεική έξετόπισε τήν έγχωρίαν 
καί έπί πόσον είσέτι χρόνον ή τελευταία αΰτη διετηρήθη περαιτέρω, παραμένει έπϊ τοϋ 
παρόντος άγνωστον.

’Ιδιαιτέραν όμως σημασίαν διά τήν χρονολόγησιν τών τάφων ενέχουν τό χαλκοϋν 
μαχαιρίδιον καί τό χαλκοϋν μυκηναϊκόν έγχειρίδιον. Τοϋ μαχαιριδίου άπαντοϋν παρα
πλήσια παραδείγματα καθ όλην τήν μυκηναϊκήν περίοδον, έμφανιζόμενα ήδη εις τούς 
Βασιλικούς τάφους τής άκροπόλεως τών Μυκηνών. "Αμεσος όμως είναι ή όμοιότης προς 
τά βόρεια παράλληλα (Griffzungenmesser), τά άρχαιότερα τών οποίων άνάγονται είς τό 
τέλος τής έποχής τοϋ χαλκού (Reinecke D), άντιστοιχούσης μέ τον 130ν αί. ή τό β' ήμισυ 
τούτου. Τό μαχαιρίδιον τούτο επομένως είναι έκ τών άρχαιοτέρων τής σειράς, διότι όχι 
μόνον τά μνημονευθέντα άνωτέρω ευρήματα τών τάφων άνάγονται είς τήν περίοδον, τήν 
άμέσως προηγηθεϊσαν τών χρόνων τής εισβολής, άλλα κυρίως καί κατ’ έξοχήν τό μυκη
ναϊκόν έγχειρίδιον μάς οδηγεί είς τούς χρόνους τούτους. Ένεκα τής καλής χρονο
λογικής άξίας του έπιβάλλεται διεξοδικωτέρα διαπραγμάτευσις. Τά περισσότερα τών 
εγχειριδίων τούτων (τύπος b κατά Furumark) καί τά συγγενών τύπων ξίφη καί εγχει
ρίδια (c2 καί a2) προέρχονται έκ τάφων μέ κεραμεικά ευρήματα καί δύνανται, ώς έκ 
τούτου, νά χρονολογηθούν άκριβώς. Τά άρχαιότερα ό Furumark έχρονολόγησεν είς τήν 
YE III Α: 2 ή καί ολίγον έτι παλαιότερον (έγχειρίδιον έκ Παλαικάστρου Κρήτης), τά 
δέ νεώτερα, προερχόμενα έκ Δελφών, Μουλιανών καί Διακάτων, είς τήν C:1 - C: 2 περίο
δον1. Είς τήν είκ. 9 παρέχονται εν σχεδίφ, άνευ ώρισμένης κλίμακος, αί λαβαί μετά 
τών ώμων 24 εν συνόλω έγχειριδίων καί ξιφών τύπου a2, bi, be καί C2. Έκ τούτων χρο-

1 The Chronology, σ. 95 καί 130. "Αν και ό ύπό τοΰ to Η. Goldman, 1956, σ. 126 κ.έξ.), εν τούτοις πρός 
Furumark πολλαπλασιασμός τών υποδιαιρέσεων τής αποφυγήν συγχύσεως έτηρήσαμεν τάς ύπό τοΰ Furu- 
ΥΕ III προεκάλεσε δικαιολογημένος αντιρρήσεις (πρβλ. mark χρονολογήσεις τών εγχειριδίων καί ξιφών. Διά 
C. BuEGEN κλπ., Troy III, σ. 20, A. WacE, ΑΕ 1953 - τήν III Β ακολουΟουμεν τήν άποψιν τοϋ A. WACE, ό 
54 A , σ. 137, και την πρόσφατόν μελέτην τουτου εν οποίος διευρύνειπρός τά άνω καί κάτω τά χρονικά όρια 
The Aegean and the Near East, Studies presented τής περιόδου (1340-1210 π.Χ.).
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νολογοΰνται ασφαλώς τα 15 (είκ. 9,1-12, 20. 22, 24), έκ τών όποιων τα έκ Μουλιανών 
καί Διακάτων χρίζουν περαιτέρω συζητήσεως. Μερικά άλλα προσέτι δΰνανται επίσης 
να χρονολογηθούν μέ αρκετήν ασφάλειαν.

Εις τον τάφον Α Μουλιανών ειχον γίνει διαδοχικαί ταφαί από τών τελευταίων 
μινωικών χρόνων μέχρι τών πρωίμων γεωμετρικών. Επειδή τά δύο εγχειρίδια άνευρέ- 
θησαν αριστερά τοΰ τάφου, ένθα κατά τό πλεϊστον ΰπήρχον κανονικαΐ ταφαί, καί δεν 
έ'φερον ούδέν ίχνος καύσεως, υποτίθεται εύλόγως ότι ταϋτα ανήκουν είς τός άρχαιοτέ- 
ρας «μινωικάς» ταφάς, αί όποΐαι, συμφώνως προς τήν άρχαιοτέραν κεραμεικήν τοΰ τά
φου,δεν είναι δυνατόν νάχρονολογηθούν ένωρίτερον τής ΰστερομινωικής III Β: 2a-2b = 
YE III C: la-lb (1210-1125 π.Χ.)‘. Έκ τοΰ μικρού σπηλαίου Β Διακάτων προέρ-

1 The Chronology, έ. ά. και Opuscula Archaeo- 
logica (Skrifter Utgivna av Svenska Institutet 
i Rom) 3, 1944, 222 κ.έξ., 226. Κατά τόν ΞΑΝΘΟΥΔΙ- 
ΔΗΝ, ΑΕ 1904, σ. 22 κ.έξ., είς τόν τάφον αυτόν, ό όποιος 
είχε διανοιγή ύπό χωρικού, δεξιά τής εισόδου ΰπήρχον 
μία ή δύο ταφαί καύσεως, αριστερά δέ συσσωρευμένα τά 
όστα παλαιοτέρων ταφών κανονικών, ένθα καί τά δύο έγ- 
χειρίδια. Τελευταίως ό Mipojcli) έβεβαίωσεν ότι καί αρι
στερά ΰπήρχον ταφαί καύσεως, διότι μερικά τών κτερι- 
σμάτων, τά όποια δ ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ αναφέρει ρητώς 
αριστερά μετά τών κανονικών ταφών, φέρουν σαφή ίχνη 
πυράς (RGZM, 2, 1955, σ. 166 κ.έξ.). Μεταξύ τούτων 
συγκαταλέγονται καί αί δύο τοξοειδείς πόρπαι, ή μία 
άκεραία μέ τομήν έξαγωνικήν, ή έτέρα ελλιπής, άνευ- 
ρεθεΐσα επί τών άπορριφθέντων έκτος τοΰ τάφου χω
μάτων (ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ, έ. ά. είκ. 7, ΜI LOj cl c. έ· ά. 
είκ. 3, θ), προσέτι δέ μία χαλκή καρφίς, δύο ζεύγη ορι
ζοντίων λαβών χαλκών αγγείων, έκ τών όποιων τό έν 
ζεύγος κοσμούμενον μέ βούκρανον, δύο τεθραυσμένα 
ξίφη τύπου Griffzungenschwert κ·ά. (Mn,oj2ii, αύτ. 
σ.-159-160, 163 κ.έξ., 166 καί είκ. 3, ι-s, 9-ιο). ’Επί τή βάσει 
τών ευρημάτων τούτων χρονολογεί ό Mn,Oj£i2 τάς τα
φάς καύσεως είς τό β' ήμισυ τοΰ 11 ον π.Χ. αί. καί δή 
καί είς τούς περί τό 1025 π.Χ. χρόνους. Είς τήν αυτήν 
περίοδον τοποθετεί επίσης καί τήν ταφήν καύσεως Τυ
λίσου (ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, AM 56, 1931, σ. 112 κ.έξ.). Είς 
τήν πρωτογεωμετρικήν περίοδον χρονολογεί ωσαύτως 
τάς ταφάς ταύτας καί ό Desborough, ένεκα τών πρω
τογεωμετρικών στοιχείων, τά όποια διακρίνει είς τά σχή
ματα καί τήν διακόσμησιν τών αγγείων (Protogeome
tric Pottery, σ. 255 κ.έξ., 260, 269. ’Άλλως όμως παρά 
Furumark, Opusc. Archaeologica 3, 1944, σ. 227 
κ.έξ.). ’Εκ τών δύο τούτων τάφων κυρίως συνάγει τό 
συμπέρασμα ό MiEOjiiS ότι, λήγοντος τοΰ 11ου π.Χ. αί., 
σημειοΰται είς Κρήτην ή παρουσία βορείων στοιχείων, 
προερχόμενων έκ τής ΒΔ. Βαλκανικής, εντεύθεν τής γραμ
μής “Αλπεων - Σαύου - Δουνάβεως. Τούτων τήν έμφάνι- 
σιν σημαίνουν τά είς τήν Κρήτην διεσπαρμένα χαλκά ευ
ρήματα, ξένα πρός πάσαν μινωικήν παράδοσιν. Είς παρο- 
μοίαν διαπίστωσιν είχε καταλήξει προηγουμένως οΰτος 
καί διά τήν κυρίως 'Ελλάδα (ΑΑ, 63/64, 1948/49, σ. 12 
κ.έξ·). Τούς εισηγμένους είς Κρήτην ξένους τύπους

κατατάσσει ό MipojiiiC είς δύο χρονικάς περιόδους, συμ- 
πιπτούσας μέ τό τέλος τοΰ 13ου καί 11ου αί. καί άντιστοι- 
χούσας πρός δύο κύματα εισβολέων. Καί ώς πρός μέν τό 
άρχαιότερον «βόρειον μέτωπον» τά έπιχειρήματα τού 
ΜΐΙΑλώΐό φαίνονται σοβαρά, καίτοι τό μεγαλύτερον μέ
ρος τής σειράς τών μαχαιριών άποδεικνύεται ότι έχει τάς 
ρίζας του είς τήν περιοχήν τοΰ Αιγαίου (Ν. Sandars, 
PPS, έ. ά. σ. 174 κ.έξ., ίδίρ. δέ σ. 183 κ.έξ. Πρβλ. προσ
έτι καί τάς δυσχερείας, τάς όποιας ό Mii,oj£i2 αντι
μετωπίζει ώς πρός μερικά ευρήματα έκ Ψυχρού, Ζα- 
φέρ Παπούρα, Κνωσού καί Φυλακωπής, αύτ. σ. 165 καί 
είκ. 2, 2.4· β)· Λίαν ασθενές όμως φαίνεται τό «βόρειον 
μέτωπον» τοΰ β' ήμίσεος τού 11ου π.Χ. αί., διότι πολλά 
τών ευρημάτων τούτων δύνανται νά θεωρηθούν ώς προ
ερχόμενα έκ τοΰ άρχαιοτέρου κύματος εισβολέων είς τήν 
Κρήτην. Κυρίως είπεϊν τά άποτελοϋντα τό νεώτερον 
σύστημα στοιχεία είναι αί τοξοειδείς πόρπαι, ή χρήσις. 
τοΰ σιδήρου πρός κατασκευήν όπλων και ή καΰσις τών 
νεκρών. Μέχρι σήμερον όμως δέν ΰπάρχει ομοφωνία 
τών ερευνητών ώς πρός τόν χρόνον τής έμφανίσεως τών 
πορπών τούτων είς τήν 'Ελλάδα. Ούτως ό Jacobsthae 

(Greek Pins, 1956, σ. 1-2) χρονολογεί τήν μέν έλλιπή 
πόρπην τοΰ τάφου Α Μουλιανών είς τούς ΰπομυκηναϊ- 
κούς χρόνους, τήν δέ άκεραίαν μέ τήν γεωμετρικήν δια- 
κόσμησιν καί τήν έξάγωνον τομήν είς τούς ώριμους γεω
μετρικούς. Άμφότεραι επομένως αί πόρπαι άφίστανται 
αϊσθητώς τής χρονολογήσεως τοΰ Mipoj&ci. Προσέτι 
είς τόν τάφον 40 τοΰ Κουρίου Κύπρου, χρονολογούμενον 
ούχί βραδύτερον τοΰ β’ ήμίσεος τοΰ 12ου αί. περιέχοντα 
μάλιστα καί ταφήν καύσεως, άνευρέθησαν 9 έν δλω το
ξοειδείς πόρπαι (G. Η. McFaddEN, AJA 58, 1954, 
σ. 131 κ.έξ. καί πίν. 24, είκ. 28). Ούτε έξ άλλου έκ τής 
παρουσίας σιδηρών όπλων δυνάμεθα νά χρονολογήσω- 
μεν τόν τάφον έκ Τυλίσου είς τούς πρωτογεωμετρικούς 
χρόνους, διότι ή χρήσις τού σιδήρου πρός κατασκευήν 
όπλων άποδεικνύεται άρχαιοτέρα έκ τών προσφάτων 
άνασκαφώντοΰ Π. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ είς τό μυκηναϊκόν νεκρο- 
ταφεϊον τοΰ Πορτοράφτη ’Αττικής, χρονολογούμενον όχι 
βραδύτερον τής YE III C: 1 (ΠΑΕ 1954, σ. 98, είκ 10. 
Σχετ. ίδέ καί ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Τό έργον τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας κατά τό έτος 1955, σ. 25 κ.έξ.. JHS 74, 
1954, σ. 147 καί 75, 1955 Suppl. σ. 5, BCH 80, 1956,

18
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χονται έτερα δυο δμοια εγχειρίδια 
τύπου biΈκ τοΰ αυτού τοαρου Β 
προέρχονται επίσης άγγεΐον με πρω
τογεωμετρικήν διακόσμησιν (ΑΔ, έ.ά. 
είκ. 27,4), χαλκά μαχαίρια μέ λαβήν 
και ήλους (αύτ. είκ. 35 καί 37) κ.ά. Ό 
Desborough χρονολογεί γενικώς 
τα πλεΐστα των αγγείων εξ Ιθάκης 
καί Διακάτων εις τούς πρωτογεωμε
τρικούς χρόνους ένεκα τού ακριβούς 
καί καθαρού περιγράμματος, των κα
θέτων πλευρών, τού υψηλού κωνι
κού ποδός, τής άντικαταστάσεως 
τού καμπυλογράμμου συστήματος 
διακοσμήσεως δι’ εΰθυγράμμου 
— κυρίως δέ τριγώνων-καί ένεκα 
τής έμφανίσεως τών ομοκέντρων 
κύκλων καί ημικυκλίων'. Προσέτι

σ. 250 Περί τής χρήσεως τοΰ σιδήρου εις τούς 
ΰπομυκηναϊκούς καί τούς πρωτογεωμετρικούς 
χρόνους ίδέ καί KOblER, Kerameikos IV,σ. 47 
καί Desborough, Prot. Pott., σ. 271 καί 294). 
Εις τό νεκροταφεΐον τούτο διεπιστώθησαν προσ
έτι μέχρι τοϋδε τέσσαρες ή πέντε ταψαί καύ
σεως (ΠΑΕ 1953, σ. 92 κ.έξ. καί 101, Τό Έρ- 
γον τής Άρχ. Έτ., 1955, σ. 28 κ.έξ. 1956, σ· 24). 
Ούτως άποδεικνύεται δτι εις τήν ’Αττικήν, πε
ριοχήν παραμείνασαν έκτος τής πλημμυρίδος 
τών έκ βορρά εισβολέων, ή καΰσις τών νεκρών 
ήτο έκτοτε έν χρήσει κατά τήν III C, έστω καί 
εις περιωρισμένην κλίμακα, καθ’ δν χρόνον εις 
τήν ’Αργολίδα, τήν κατ’ εξοχήν δωρικήν περιο
χήν, αί κανονικαί ταφαί έξηκολούθησαν μέχρι 
τών γεωμερικών χρόνων, μόλις δέ από τών υ
στέρων γεωμετρικών χρόνων διαδίδεται ή καύ- 
σις εκεί' πρβλ. καί Desborough, BSA, 50, 
1955, σ. 243. Τά ανωτέρω δεικνύουν πόσον αμ
φίβολος είναι είσέτι ή χρονολογική άξια τού 
εθίμου τής καύσεως τών νεκρών, τής πρώτης 
χρήσεως τοΰ σιδήρου διά τήν κατασκευήν οπλών 
καί τής τοξοειδούς πόρπης, πολύ δέ περισσότε
ρον άμφισβητήσιμος είναι ή ύπόθεσις, δτι πάντα 
τά στοιχεία ταΰτα ανήκουν εις ένιαΐον καί σύγ
χρονον σύστημα, έχον κοινήν έκ βορρά καταγω
γήν καί άντιπροσωπεϋον νέον κύμα εισβολέων.

1 Ν. Κυπαριςςης, ΑΔ, 5, 1919, σ. 118, 
είκ. 34, S. Benton, PPS, 18, 1952, σ. 237 κ.έξ,. 

Είκ. 8. Χαλκά εγχειρίδια Μυκηνών πίν. 27, ι·2.
(α=2547, β=2548). 2 Prot. Pott., 271 κ.έξ., ίδια274-5, 278 κ.έξ.
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δμοιον προς τό άγγεϊον τοΰ σπη?ι,αίου Β (ΑΔ, έ'.ά. είκ. 27, 4) άνευρέθη και εις ιόν 
τάφον Α β (αύτ. είκ. 25,2), ένθα καϊ τό χειροποίητον κΰπελλον (αύτ. είκ. 28, ι), δμοιον 
ακριβώς πάλιν προς τό εκ τοΰ τάφου Αβ (αύτ. είκ. 28,4)· Έκ τοΰ τελευταίου τούτου τά
φου προέρχονται επίσης ό μέγας πρωτογεωμετρικός κρατήρ(Πρβλ. Desborough, σ. 274 
καί ΑΔ, έ.ά. είκ. 17 -18), ή π?ωχμοειδής πόρπη (αύτ. είκ. 33)1 καί αί δύο χαλκαΐ καρ- 
φίδες (αύτ. είκ. 32,1.3). Ή μία τούτων (αύτ. είκ. 32, ι), κατατασσομένη ύπό τοΰ Jacob- 

Sthae είς τάς μη κανονικός, προέρχεται έξ Εύρώπης, ένθα άπαντά άπό της πρωίμου 
εποχής τοΰ χαλκόΰ. Είς τον Κεραμεικόν καί την Σαλαμίνα άνευρέθη είς ύπομυκηναϊκάς 
ταφάς, είς δε την "Αλον τής Θεσσαλίας είς τάφον τών υστέρων πρωτογεωμετρικών χρό
νων1 2. Άναμφιβόλως λοιπόν καί τό σύγχρονον προς τον τάφον Αβ μικρόν σπήλαιον Β, 
περιέχον τά δύο «μυκηναϊκά» εγχειρίδια, ανάγεται είς την πρωτογεωμετρικήν περίοδον.

Εντός τών ερειπίων τής άκροπόλεως τών Μυκηνών εΐχον άνευρεθή ύπό τοΰ 
Χρ. Τςουντα δύο κεχωρισμένοι «θησαυροί», περιέχοντες έκτος άλλων χαλκών ευρημάτων 
καί τρία εγχειρίδια, εν τύπου bi καί δύο τύπου 03, καί ξίφος C2. Έκ τούτων ό Τςουντας 

άπεικόνισεν εν σχεδίφ τό ξίφος καί τό ύπ’ άρ. 2548 έγχειρίδιον τοΰ εύρετηρίου τών 
χαλκών εύρημάτων Μυκηνών τοΰ Έθνικοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου ’Αθηνών, εν 
μέρει ούχί ακριβώς (τύπος bi)3. "Ενεκα τούτου κρίνομεν σκόπιμον την προσθήκην με
ρικών παρατηρήσεων, παρέχοντες ενταύθα επί τή εύκαιρία καί ακριβές σχέδιον τών ύπ’ 
άρ. 2547 καί 2548 εγχειριδίων (είκ. 8 καί 9,19), ώς καί τό άνω τμήμα τοΰ εγχειριδίου 
2549, τύπου b 3, καί τοΰ ύπό τοΰ Τςουντα είκονιζομένου ξίφους (είκ. 9,17. ΐδ)4·

Έκ τής φύσεως τών εύρημάτων καί τοΰ τρόπου άποκρύψεώς των συνεπέρανεν ούτος 
δτι πρόκεινται θησαυροί σύγχρονοι τής «νεωτάτης μυκηναϊκής περιόδου», άποκρυβέντες 
έκεΐ ΐνα διαμπΑαχθοΰν5. Ή σαφής αυτή πληροφορία δεν πρέπει ν’ άμφισβητηθή, δε
δομένου μάλιστα δτι ή ομοιογένεια τών εύρημάτων άποδεικνύει τήν ορθότητα τής 
γνώμης του6. Μεταξύ άλλων χαλκών αντικειμένων ύπήρχον καί δύο βιολόσχημοι πόρ- 
παι (Violinbogenfibeln), έκ τών οποίων ή μία με γραμμικήν διακόσμησιν επί τής άνω 
ρομβοειδούς πλακός, προσέτι δε καί χαλκοΰν ξίφος βορείου προελεύσεως, τύπου Griff- 
zungenschwert7. Ήδη γνωρίζομεν καλώς δτι αί βιολόσχημοι πόρπαι, άγνωστοι είς τήν 
άρχαιοτέραν μυκηναϊκήν περίοδον, είσήχθησαν έκ· Βορρά κατά τήν ύστάτην φάσιν τής 
περιόδου ταύτης, παραμείνασαι έν χρήσει καί μετά τούς χρόνους τής εισβολής8, άν-

1 Περί ταύτης ίδέ καί A. Furumark, Chronology, 
σ. 91, είκ. 3,13 b, Vq. Mii,oj£i2, ΑΑ, έ.ά., σ. 18, είκ. 1, 5.

2 Ρ. Jacobsthal, έ. ά., σ. 122 κ.έξ.
3 ΑΕ 1891, πίν. 2, 6, 1897, πίν. 8, 4.
4 Έγχειρίδιον 2547 (είκ. 8, α), τύπος b3 : 'Ολικόν μή

κος 0.33 μ., μ. λαβής 0.089 μ., πλάτος μύκητος 0.051 μ.,
ώμων 0 055 μ., καυλοΰ 0 018-0.025 μ. Έγχειρίδιον 2548
(είκ. 8, β), τύπος bl' ολικόν μήκος, 0.373 μ., μήκ. λαβής 
0.095 μ., πλατ, μύκητος 0.052 μ., ώμων 0.046 μ., καυλοΰ 
0.025 μ. Έγχειρίδιον 2549 (είκ. 9, is), τύπος b3, μήκ. 
λαβής 0.094 μ., πλατ, μύκητος 0.069 μ., ώμων 0.0675 μ., 
καυλοΰ 0.0265 - 0.028 μ.

Είς τόν διευθυντήν τοΰ Έθνικοΰ Άρχαιολογικοΰ 
Μουσείου ’Αθηνών, κ. Χρ. Καροΰζον καί είς τήν έφορον

τοΰ Μουσείου, κ· Σεμνήν Παπασπυρίδη - Καρούζου, εκ
φράζω καί εντεύθεν τάς θερμός ευχαριστίας μου, διότι 
μοΰ έπέτρεψαν τήν μελέτην καί δημοσίευσιν τών εύρη
μάτων τούτων τοΰ Μουσείου.

5 ΑΕ 1891, στ. 25 - 26, 1897, στ. 110.
6 Έν τούτοις ή Miss S. Benton, PPS, έ. ά., σ. 23Τ 

χρονολογεί τά εγχειρίδια ταΰτα είς τόν 14ον αί., ένεκα 
τής γενικής ομοιότητάς των πρός τό έκ Ζαφέρ Πα- 
πούρα, A. Evans, Preh. Tombs, σ. 84, είκ. 94 καί 
είκ. 109.

7 ΑΕ 1891, πίν. 3, 5, 1897, πίν. 8, 3.
8 Σχετικώς ίδέ A. Furumark, Chronology, σ. 91, 

είκ. 3, ι - ίο, Ch. Beinkenberg, Fibules grecques et 
orientales, 1926, σ. 45 κ.έξ., J. Sundwael, Die alte-
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140 Σωτηρίου Ί. Δάκαρη ΑΕ 1956

τικαθιστώμεναι από τοϋ 12ου π.Χ. αί. πιθανώτατα υπό των τοξοειδών πορπών (Βο-

Εϊκ. 9. Χαλκοί εγχειρίδια καί ξίφη, ι=Παλαιοκάστρου, 2-3=νέου τάφου 4 Ίαλΰσου, 4=Θηβών, 5=Ζαφέρ Πα- 
πουρα, *; =’Αθηνών, 7=τάφου 4 Ίαλύσου, 3·9=Προσύμνης, ιο=Καρπάθου, 11-12=Δενδρών, ΐ3=Καλμπακίου, 14= 
Ζαφέρ Παπούρα, ΐ5=Δωδώνης, ΐ6=Ρόδου, Π-Η)=Μυκηνών(18=2549,19=2547), 20= Δελφών. 2ΐ=Σητείας, 22=Μου-

λιανών, 23=Ίθάκης, 2<=Διακάτιβν.

genfibeln). Τά βορείου προελεΰσεως ξίφη, γνωστά ως Griffzungenschwerter, εμφα
νίζονται τό πρώτον έν Έλλάδι κατά την περίοδον τής εισβολής ή ολίγον πρότερον, δια-

ren italinischen Fiebelti, 1943, σ. 66 κ.εξ. καί ίδίφ VX. Mir,ojiSlii, ΑΑ 63/64, 1948/49, σ. 16 κ.έξ., είκ. 1, 6-9,
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τηρηθέντα καί κατά τούς πρωτογεωμετρικούς χρόνους1. Ή χρονολόγησις επομένως καί 
των τριών εγχειριδίων καί τοΰ ξίφους κατά τούς χρόνους τής εισβολής είναι βεβαία. 
Την ορθότητα τής γνώμης τοΰ Τςουντα άποδεικνΰει καί ή τυπολογία των οπλών τού
των, περί τής οποίας κατωτέρω.

Βάσιν χρονολογήσεως επίσης παρέχει καί τό έκ Σητείας πιθανώς ξίφος, τύπου c 2 

(είκ. 9, 2ΐ)2, με εγχάρακτον διακόσμησα', όμοίαν προς εκείνην τών εγχειριδίων καί ξι
φών βορείου προελεύσεως (Peschieradolch, Griffzungenschwert). Αί παρά τάς άκμάς 
εγχάρακτοι γραμμαί καμπυλοΰνται εις τούς ώμους, όπως καί εις τα βόρεια πρότυπα. 
Όθεν καί τό ξίφος τούτο δεν είναι άρχαιότερον τών χρόνων τής εισβολής, ίσως δε με
ταγενέστερον τών μυκηναίων εγχειριδίων.

Τό έκ Δελφών επίσης ξίφος (είκ. 9, 2θ), ένεκα τής λοιπής ύπομυκηναϊκής κεραμεικής 
τοΰ τάφου, ανάγεται εις τούς χρόνους τούτους3. Εις χρόνους προ τής εισβολής δέον να 
χρονολογηθή τό έγχειρίδιον έκ Δωδώνης (είκ. 9, ι&)4, διότι μετά την μεγάλην άναστά- 
τωσιν τοΰ τέλους τοΰ 13ου π.Χ. αί. ή τών αρχών τοΰ 12ου αί. ή Δωδώνη, δυτικώς τοΰ 
λεκανοπεδίου τών Ίωαννίνων, άπεκόπη υπό τών νέων φύλων, τών έγκατασταθέντων εις 
τό λεκανοπέδιον, άπομονωθεΐσα έκ τής λοιπής Ελλάδος. Ή παρουσία όθεν είς τό Ιερόν 
τής Δωδώνης αφιερώματος νοτίου προελεύσεως κατά την έπακολουθήσασαν είς την με
γάλην εισβολήν ανώμαλον μακράν περίοδον δυσκόλως δύναται νά έξηγηθή. Τά μέχρι 
τοΰδε έλθόντα είς φώς ευρήματα τοΰ Ιερού μαρτυρούν την άπομόνωσιν τούτου έκ τοΰ 
λοιπού έλληνικοΰ κόσμου καθ’ όλην την πρωτογεωμετρικήν καί γεωμετρικήν περίοδον. 
Ή έπανασύνδεσις τών σχέσεων μετά τής νοτίου Ελλάδος άποκαθίσταται βαθμιαίως 
άπό τών τελευταίων γεωμετρικών χρόνων καί τής έπακολουθούσης άνατολιζούσης 
περιόδου.

Έκ τών 24 επομένως έγχειριδίων καί ξιφών τής είκ. 9 τά 20 τούτων χρονο?ιογοΰν- 
ται έπαρκώς. Τέσσαρα προσέτι έγχειρίδια έκ Μουλιανών, Διακάτων, Μυκηνών καί Περα- 
τής ’Αττικής, μή συμπεριλαμβανόμενα είς τό σχέδιον, χρονολογούνται έπίσης ασφαλώς. 
Συμφώνως προς τά δεδομένα ταΰτα παρέχεται είς τό σχεδιογρ. είκ. 9 ή έξέλιξις τής λαβής 
μετά τών ώμων άπό τοΰ άρχαιοτέρου παραδείγματος έκ Παλαικάστρου τής III Α:2, ή 
καί έ'τι πρότερον, μέχρι τών πρωτογεωμετρικών έγχειριδίων τών Διακάτων (είκ. 9, ι καί 24). 
Έκ τούτου καθίσταται φανερόν ότι κατά τήν διάρκειαν τεσσάρων περίπου αιώνων (1400- 
1000 περίπου) ό τύπος, διατηρήσας τά κύρια στοιχεία αμετάβλητα, ύπέστη άξιοσημείωτον 
έξέλιξιν, ιδία ως προς τον σχηματισμόν τοΰ μύκητος καί τής λαβής μετά τών ώμων. Είς 
τά αρχαιότερα παραδείγματα ό μύκης είναι ίσχυρώς καμπύλος ή κωνοειδής (1 - 4), τό 
δέ περίγραμμά του συνεχίζεται άδιάσπαστον είς τον καυλόν καί τούς ώμους (1-12), 
οί όποιοι είς τά αρχαιότερα έγχειρίδια είναι αίσθητώς κυρτοί. Καίτοι ή κύρτωσις

1 Vi,. Mn,oj£l£, αύτ. σ. 24 καί διεξοδικώτερον περί 
τών έκ Κρήτης ξιφών έν REZM,2,1955, σ. 162 καί 165 
κ.έξ. Γενικώτερον περί τών ξιφών τούτων τής κεντρικής 
Ευρώπης ίδέ τάς ανωτέρω μνη μονευθείσας βασικάς 
μελετάς τών ERNST SpROCKHOFF καί J. D. CowEN. 

Διάφορον άποψιν ίδέ παρά G Childe, PPS, 14, 1948,

σ. 183 κ.έξ.
2 S. Benton, BSA, 29, 1927-28, σ. 114, είκ. 1, ,τ.
3 Fouilles de Delplies V, ι σ. 8, είκ. 19, A. Furu- 

mark, έ· ά.. σ. 95, S. Benton, PPS, ε. ά. σ. 237.
4 Oscar Monteeius, La Grece preclassique I, 

πίν. 13, 2.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:50 EEST - 18.237.180.167



142 Σωτηρίου Ί. Δάκαρη ΑΕ 1956

τών ώμων εξακολουθεί ενίοτε ύπάρχουσα κα'ι είς τά νεώτερα τούτων (είκ. 8β), οι ορθο
γώνιοι ώμοι κατά τά υπάρχοντα δεδομένα δεν απαντούν είς τά αρχαιότερα. Αντιθετως 
είς τά νεώτερα όπλα ό μύκης αναπτύσσεται κατά πλάτος είς βάρος τής κυρτώσεως της 
ράχεως ούτως, ώστε τό σχήμα αποβαίνει πλέον έπίμηκες, ενίοτε πεπιεσμενον (17-24). 
Την έντύπωσιν ταύτην επαυξάνει ετι μάλλον ό σχηματισμός υπό τον μύκητα λαιμού, 
ό όποιος αποβαίνει όλονέν ευκρινέστερος (14 - 24), άποτελών κατ εξοχήν γνώρισμα τών 
τελευταίων μυκηναϊκών χρόνων και εξής (τέλος III Β - III C: 2 καί μετά ταΰτα). Τοιου
τοτρόπως ή λαβή είς τά νεώτερα παραδείγματα προσλαμβάνει σχήμα αύστηρότερον, σα
φώς διηρθρωμένον, μέ μορφήν περισσότερον διακοσμητικήν (22-24 καί ιδία 23) λ 
Τήν συντελεσθεΐσαν μεταβολήν καθιστά φανεράν ή σύγκρισις τών λαβών 1 - 4 τής 
III Α περιόδου προς τάς 22 - 24 τών ύπομυκηναϊκών - πρωτογεωμετρικών χρόνων. Είναι 
αληθές ότι ό μύκης είς τό έγχειρίδιον έκ Ζαφέρ Παπούρα (5) καί έκ τής Άκροπόλεως 
τών ’Αθηνών (6) διαφέρει αίσθητώς τού μύκητος τών εγχειριδίων 1-4. Ή είς μήκος 
άνάπτυξις τού μύκητος άμφοτέρων προσεγγίζει τά εγχειρίδια είς τήν III Β περίοδον, 
όπως πράγματι συμβαίνει διά τό έγχειρίδιον τής Άκροπόλεως τής III Α: 2 1 2. Ασφα
λές χρονολογικόν κριτήριον δύναται νά άποτελέση ό σχηματισμός υπό τον μύκητα λαι
μού, διότι είς μέν τά αρχαιότερα παραδείγματα τής Α καί Β περιόδου επί τού παρόντος 
απουσιάζει εντελώς, είς δέ τά μεταγενέστερα τής III C αποτελεί χαρακτηριστικόν γνώρι
σμα. Είς τά επί τή βάσει αρχαιολογικών δεδομένων χρονολογούμενα εγχειρίδια εμφανίζε
ται τό πρώτον ό σχηματισμός λαιμών είς τό ξίφος καί τά εγχειρίδια έκ Μυκηνών τών 
χρόνων τής μεγάλης εισβολής ή γενικώτερον περί τό τέλος B-C: Ι.Έκ τούτων τήν πλέον 
έξειλιγμένην μορφήν έχουν τό ξίφος καί τό ΰπ’ άρ. 2549 έγχειρίδιον (είκ. 9, ΐ7. is). Ό 
λαιμός όμως είς ταύτα δέν προσέλαβεν είσέτι τήν πλήρη έξέλιξίν του, ώς είς τά νεώτερα 
έγχειρίδια έκ Σητείας, Μουλιανών καί Διακάτων (21, 22, 24) καί κυρίως είς τό έξ ’Ιθά
κης (23), τό όποιον πρέπει νά θεωρηθή ώς τό νεώτερον τής σειράς. Είς τά έγχειρίδια 
τής Δωδώνης (15), Ζαφέρ Παπούρα τού Asbmolean Museum (14) καί Ρόδου (16), πα- 
ρατηρεΐται ήδη έναρξις λαιμού3, εύκρινεστέρου είς τό τελευταίου έκ Ρόδου. Είς τό έγ
χειρίδιον τής Δωδώνης,κατά σχέδιονλαμβανόμενον παρά τού Montelius,κυρίως είπεΐν 
δέν υπάρχει λαιμός, αλλά δύο ογκώματα υπό τον μύκητα4. Επειδή δέ είς τό έγχειρί
διον τούτο καί τού Ashmolean Museum (14, 15) ό μύκης έχει ίκανώς κυρτήν ράχιν καί 
μικράν κατά μήκος έκτασιν, δύνανται νά θεωρηθούν άμφότερα ώς τά αρχαιότερα τής 
σειράς καί νά χρονολογηθούν επομένως περί τό τέλος τής Β ή τάς άρχάς τής επομένης

1 Τό έγχειρίδιον τής συλλογής Woodhouse (είκ. 9, 23) 
δέν προέρχεται έκ Κέρκυρας, ώς παρά Br. Mus. Guide 
to Greek and Roman Life, είκ. 79 c καί Br. M. Cat. 
of Bronzes, είκ. 79. 2753, άλλ’ έξ Ιθάκης, πιθανώς 
δέ έξ ’Αετοΰ, ίδέ S. Benton, BSA, έ. ά. καί PPS, 
έ· ά. σ. 238.

2 A. Furumark, ε. ά. σ. 95, A. Evans, Preh.
Tombs, είκ. 94, Ο. Montelius, έ. ά. σ. 153, είκ. 481,
πίν. 13, ι. Διά τόν λόγον αυτόν τά δυο έγχειρίδια έκ 
τών τάφων 25 καί 42 Προσύμνης (8-9, πρβλ. C. BlE- 

gen, Prosymna, σ. 337-338, είκ. 198 καί 377, ι), άνευ- 
ρεθέντα τό μέν πρώτον μέ άλλα ευρήματα ομοιογενή τής

III Α : 2, τό δέ έ'τερον μέ αγγεία A : 1 - Β (A. Furu
mark, έ'. ά. καί σ. 130), έκ παραδρομής δέ ένταχθέντα 
είς τό σχέδιον είκ. 9 μετά τά έγχειρίδια έκ τής Άκρο
πόλεως (6) καί έκ τοΰ παλαιοτέρου τάφου 4 τής Ίαλύ- 
σου (7), θά έπρεπε νά τεθούν όρθότερον πρό αυτών, 
συμφώνως προς τά αρχαιολογικά δεδομένα (αύτ. σ. 130) 
καί τήν τυπολογίαν τών λαβών.

3 S. Benton, PPS, έ. ά. πίν. 27, 3, D. Montelius, 
ε ά. πίν. 13, ι. 2.

4 Πιθανώς πρόκειται περί σχηματισμού λαιμού, άπο- 
δοθεντος άνακριβώς είς τό σχέδιον.
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περιόδου III C: 1, ώς άποτελοΰντα την μετάβασιν από τών εγχειριδίων των ’Αθηνών, 
τής Καρπάθου καί των Δένδρων εις τά των Μυκηνών \ Συμφώνως προς τα ανωτέρω τό 
έξ Ιθάκης ξίψος (23) καί τό έκ Κρήτης τύπου bl έγχειρίδιον1 2, άποτελοΰντα την τελευ- 
ταίαν μορφήν έξελίξεως, δΰνανται να χρονολογηθούν είς τούς πρωτογεωμετρικούς χρό
νους, συμφώνως προς τά έκ Μουλιανών καί Διακάτων εγχειρίδια τών ΰπομυκηναϊκών 
καί πρωτογεωμετρικών χρόνων3. Άφ’ ετέρου είς τό έγχειρίδιον τού Καλμπακίου (13) 
διασταυροΰνται γνωρίσματα παλαιότερα, ώς τό καμπύλον τόξον τοΰ μύκητος καί ή έ'λ- 
λειψις λαιμού, με νεωτεριστικά, ώς οί ορθογώνιοι ώμοι καί ή διά γραμμών έγχάρακτος 
κόσμησις τοΰ μέσου τής ?ιεπίδος. Άλλ’ ή μορφή τών ώμων δεν διαφέρει τών εγχειρι
δίων έκ Ρόδου (16) καί Μυκηνών (είκ. 8 καί 9), ή οποία πιθανώς οφείλεται καί είς 
την γενομένην έπισκευήν τής λαβής (άνωτ. σ. 117,2), ή δε διακόσμησις, καίτοι συνήθης είς 
τά νεώτερα τών εγχειριδίων, άπαντά καί είς τά αρχαιότερα παραδείγματα έξ Ιαλύσου 
καί Καρπάθου (είκ. 9,7. ίο), τής Α: 2 - Β, καί επί τών λεπίδων μυκηναϊκών μαχαιριών. Διά 
τούς ανωτέρω λόγους τό έγχειρίδιον τοΰ Καλμπακίου δέον νά θεωρηθή άρχαιότερον 
τών μυκηναίων εγχειριδίων καί νεώτερον ίσως τών έκ Δενδρών (είκ. 9, ιι-ΐ2 καίπ ιο)4· 
Ή χρονολόγησις επομένως τούτου κατά την προχωρημένην περίοδον III Β (1340- 
1210) είναι δικαιολογημένη. Άλλ’ ή περίοδος αυτή συμπίπτει έν μέρει με την τε- 
λευταίαν έποχήν τοΰ χαλκού τής Δ. Ευρώπης, την Reinecke D ή Childe I)2. Ό 
πρώτος περιορίζει ταύτην είς τό τέλος ή τό β' ήμισυ τοΰ 13ου αί., ένώ δ τελευταίος 
φαίνεται διευρύνων τήν διάρκειαν τής περιόδου έφ’ ολοκλήρου τής έκατονταετηρί- 
δος5. Πιθανώς τό μαχαιρίδιον είναι τό νεώτερον τών ευρημάτων τοΰ τάφου Α. 
Τούτου ή διάρκεια χρήσεως, ένεκα τής σμικρότητος τής λεπίδος, είναι βραχεία, όχι 
μεγαλυτέρα τής δεκαετίας, ένώ τό έγχειρίδιον δυνατόν νά έχρησιμοποιήθη μίαν ή καί

1 Έκ τής είκόνος (S. Benton, έ.ά) δέν διακρίνεται 
σαφής σχηματισμός λαιμοΰ είς τό έγχειρίδιον έκ τοΰ νε
κροταφείου Ζαφέρ Παπούρα, τοΰ οποίου ή λειτουργία 
έξηκολούθησε καί κατά τήν III Β

2 Ο. Montelius, έ. ά. πίν. 13, 9.

3 Ε’ις τήν περίοδον τέλους III Β - C ανήκουν επίσης 
καί μερικά άλλα εγχειρίδια καί ξίφη έκ Κρήτης, τύπου
bl, b3 καί c2 (Fr. Ματζ, Handbuch der Archao- 
logie, 1954, VI, 2, πίν. 28, 2), ένεκα τοΰ σχηματισμού 
λαιμοΰ ύπό τόν έπιμήκη μύκητα. Άρχαιότερον δλιον 
φαίνεται τό μεγαλύτερον ξίφος τύπου c2, πλέον δέ έξει- 
λιγμένον τό έγχειρίδιον τύπου b3. Τό ύπό τής S. Benton 
άναδημοσιευόμενον τμήμα έγχειριδίου έκ Pelynt τής 
Κορνουαλλίας πιθανώτερον ανήκει εις τόν τύπον bl, 
ένεκα τοΰ ενός ήλου έπί τών ώμον καί τοΰ πλάτους 
τούτων (5, ι έκ.), δχι ασυνήθους είς τά έγχειρίδια τοΰ 
τύπου τούτου, PPS, έ.ά. σ. 237 -238, G. Chii.dE, PPS, 
17, 1951, σ· 96, πίν. II. Τό έτερον έκ Καρπάθου έγχει
ρίδιον χρονολογείται ύπό τοΰ Furumark είς τήν III Β, 
ένεκα τής λοιπής κεραμεικής τοΰ τάφου, Chrono
logy, σ. 95' πρβλ. καί JHS, 8, 1887, σ. 449, πίν· 83, 3, 
καί FurtwAnglER - ESschcke, έ.ά., σ. 83. Τό σχήμα 
τοΰ έγχειριδίου αποτελεί έξειλιγμένην παραλλαγήν τοΰ

τύπου b. Δέν αποκλείεται όμως ή χρονολόγησις τοΰ τά
φου καί είς τήν C: 1, έ'νεκα τοΰ συντηρητικού χαρακτήρος 
τής έπαρχιακής ροδιακής κεραμεικής, πρβλ. A. Furu- 
mark, Mycenaean Pottery, 1941, σ. 574 καί ύποσ. 2, 
Opuscula Archaeologica, έ'. ά. σ. 222. Τά έκ τής Ά- 
κροπόλεως τών Αθηνών καί τών Μυκηνών ομοιώματα 
εγχειριδίων, ερμηνευόμενα συνήθως ώς έχοντα μαγικόν 
ή θρησκευτικόν σκοπόν (A. Furumark, Clyonology, 
σ. 95, ι, Χρ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, ΑΕ 1891, στ. 25, πίν. 3, 6' πρβλ. 
καί Ο. Montelius, έ. ά· είκ. 498), δύνανται ίσως νά 
θεωρηθούν καί ώς άπλαϊ άκόναι διά τήν άκόνησιν 
ξιφών.

4 Περί τών τελευταίων τούτων ίδέ Α. Persson, The 
Royal Tombs at Dendra, 1931, σ. 97, πίν. 33, 4, τοΰ 
ίδιου New Tombs, σ. 34, είκ. 35.

5 G. Childe, PPS, 14, 1948, σ. 180 κ.έξ., 188, 190, 
τοΰ ίδιου Festschrift, έ. ά·, σ. 72. ’Απρόσφορος φαί
νεται ή χαμηλότερα χρονολόγησις τής D ή D2 περιό
δου ύπό τοΰ C. Hawkes, PPS, 14, 1948, σ. 198 κ.έξ., 
σ. 216, ό όποιος τήν έναρξιν τής περιόδου καταβιβάζει 
είς τά μέσα τοΰ 12ου αί. Τούτον ακολουθεί καί ό 
Ρ. Jacobsthal, Greek Pins, σ. 120-121.
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δύο είκοσιπενταετίας προ τής καταθέσεώς του είς τον τάφον, άμφότερα δε τά ευρήματα 
φέρουν καταφανή ίχνη μακράς χρήσεως (Πρβλ. την επισκευήν τής λαβής τοΰ εγχειρι
δίου και την τριβήν τής άλλοτε ευθείας ακμής τοΰ μαχαιριδίου). Διά τον λογον τούτον 
λοιπόν, καίτοι το έγχειρίδιον τοΰ Καλμπακίου ανήκει είσέτι είς τήν III Β, εν τουτοις ή 
κατασκευή τοΰ τάφου Α, κα'ι πο?ώ πιθανώς κα'ι των λοιπών τάφων, δύναται νά τοποθε· 
θετηθή περ'ι τδ τέλος τής III Β ή περ'ι τάς άρχάς τής C: 1, ήτοι κατά τάς τελευταίας δε
καετίας τοΰ 13ου αί. ή κατά τάς άρχάς τοΰ 12ου αί.

Κατά τήν αρχήν τοΰ Childe (έ'.ά.) ή έξωθεν είσαχθεΐσα είς πρωτόγονον χώ
ραν μορφή αποτελεί διά τήν χώραν αυτήν τον terminus post quem ως προς τον χρό
νον τής έμφανίσεως τής μορφής, διά δέ τήν χώραν προελεΰσεως, τήν μητρόπολιν, τον 
terminus ante quem. Επομένως οί χρόνοι περί τό 1200 π.Χ. ή ακόμη τδ β' ήμισυ τοΰ 
13ου αί., άποτελοΰν διά τήν έναρξιν τής D ή D2 περιόδου τής Ευρώπης τδν terminus 
ante quem. Τήν χρονολόγησιν όθεν τής D είς τον 13ον αί. υποστηρίζει κα'ι ή περίπτω- 
σις τοΰ τάφου Α Καλμπακίου.

Τους αύτοΰς χρόνους, τούς αμέσως προηγηθέντας τής βιαίας πτώσεως τής μυκηναϊκής 
δυνάμεως, υποδεικνύουν κα'ι ειδικοί ιστορικοί λόγοι. Ή διείσδυσις προϊόντων μυκηναϊ
κής βιοτεχνίας είς τήν κεντρικήν’Ήπειρον υποθέτει ειρηνικήν κατάστασιν, ή όποια, ευθύς 
μετά τήν εισβολήν είς τήν νοτιοδυτικήν Ελλάδα τών βορειοδυτικών λεγομένων φΰ?^ων, 
διεταράχθη έπ'ι μακρόν. Τοιαύτη συμφιλίωσις ευρημάτων έκ Βορρά καί Νότου, έκ δύο 
αντιπάλων, θά ελεγέ τις, κόσμων, δεν νοείται εύχερώς διά τήν κεντρικήν ’Ήπειρον, 
τά λεκανοπέδια τής όποιας με τάς μοναδικάς διαβάσεις υπήρξαν τδ θέατρον μεγάλων 
αναστατώσεων καί άπετέλεσαν τήν διοχετευτικήν αύλακα τών έκ Δ. Μακεδονίας καί πι
θανώς καί έκ Βορρά μετακινηθέντων προς τήν νοτιοδυτικήν Ελλάδα φύλων. Τδ φαι- 
νόμενον τής διακοπής τών σχέσεων μεταξύ τών διαφόρων ελληνικών κέντρων κατά τούς 
μετά τήν εισβολήν χρόνους καί μέχρι τουλάχιστον τών υστέρων πρωτογεωμετρικών 
χρόνων είναι γενικόν1. Τό αύτδ παρατηρεΐται καί είς τδ ίερδν τής Δωδώνης, ένθα μό
νον ή έγχωρία κεραμεική καί τά έντόπια αφιερώματα γεφυρώνουν τό μεταξύ λήξεως 
τών μυκηναϊκών χρόνων καί τής ΰστερογεωμετρικής - άνατολιζούσης περιόδου κενόν.

Προσέτι κατά τούς χρόνους τής εισβολής τά λεκανοπέδια Ιωαννίνων καί Καλμπα
κίου (Παρακαλάμου) κατελήφθησαν υπό φύλων, προερχομένων έκ Δ. Μακεδονίας, μεταξύ 
τών όποιων καί οί Μολοσσοί, οί κατέχοντες κατά τούς ιστορικούς χρόνους τήν κεντρι
κήν Ηπειρον. Τήν παρουσίαν τών Μακεδόνων έπισημαίνει ή γραπτή κεραμεική τύπου 
Μπουμποΰστι, άνευρεθεΐσα επί τοΰ παρόντος είς τούς σπουδαιοτέρους συνοικισμούς τοΰ 
λεκανοπεδίου τών ’Ιωαννίνων, τής Καστρίτσης καί τοΰ Κουτσελιοΰ2. Είναι άξιον προ
σοχής ότι ή κεραμεική αύτη ουδέποτε έφθασε μέχρι Δωδώνης, καίτοι 2 7* ώρας άπεχού- 
σης έκ τών προϊστορικών τούτων κέντρων. Είς τδ ίερδν τής Δωδώνης, όπως πιθανώτατα 
καί είς τήν λοιπήν δυτικήν Ήπειρον, έξηκολούθησαν κατασκευαζόμενα τά μελανότε-

1 Περί τό τέλος τής πρωτογεωμετρικής περιόδου π.χ. κήν υποκαθίσταται ή επαφή τών μεγάλων κέντρων λα- 
άρχεται ή έξάπλωσις τοΰ πρωτογεωμετρικού ρυθμού τρείας μετά τής λοιπής Ελλάδος,
έκτος τής ’Αττικής καί ή έμφάνισις τοπικών έργαστη- 2 Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΠΑΕ 1951, σ. 180 κ.έξ., 1952, ο. 373 
ρίων, Desborough, έ. ά., σ. 294. Κατά τήν γεωμετρι- κ.εξ.
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φρακα'ιτά μέ χήν πλαστικήν διακόσμησιν χειροποίητα αγγεία(άνωτ. σ. 130-1). Ή απουσία 
δ&εν τής μακεδονικής γραπτής κεραμεικής έκ τοΰ πανελληνίου 'Ιεροΰ δηλοϊ ασφαλώς 
δτι οί νέοι εισβολείς δεν έφθασαν έως έκεΐ. Ότε πολύ άργότερον, άρχομένου τοΰ 
4ου π.Χ. αί., οί Μολοσσοί κατέλαβον τό Ιερόν1, ή γραπτή κεραμεική είχε πλέον εκλεί
πει. "Οθεν ό 12°? αί· αποτελεί καλόν δριον ante quern διά τα μυκηναϊκά δπλα καί τά 
λοιπά αφιερώματα, διά τά εγχώρια αγγεία II καί III καί διά τήν λατρείαν τοΰ 'Ιεροΰ, 
τής οποίας αί ρίζαι διεισδύουν άναμφιβόλως εντός τοΰ προϊστορικοΰ εδάφους.

Έάν δμως δεχθώμεν δτι οί τάφοι τοΰ Καλμπακίου είναι μεταγενέστεροι των κρί
σιμων τούτων χρόνων, άνήκοντες εις τά πλημμυρίσαντα τήν κεντρικήν ’Ήπειρον μα
κεδονικά φΰλα, θά έ'πρεπε νά άναμείνωμεν είς τούς τάφους τήν έκ Μακεδονίας γραπτήν 
κεραμεικήν τής κατηγορίας IV καί δχι τήν παλαιοτέραν έγχωρίαν.

Όθεν ή μελέτη των ευρημάτων μέ εσωτερικά καί εξωτερικά αρχαιολογικά κριτή
ρια καί αί γενικώτεραι ίστορικαΐ συνθήκαι τής Ηπείρου καθορίζουν μέ βεβαιότητα ώς 
χρόνον κατασκευής τών τάφων τό β' ήμισυ τοΰ 13ου π.Χ. αί. ή τούς περί τό 1200 π.Χ. 
χρόνους, εποχήν είσέτι ειρηνικού βίου καί φιλικών καθιερωμένων σχέσεων τών λαών 
τής βορείου Βαλκανικής μετά τής ΒΔ. περιφερείας τής ελληνικής Χερσονήσου, ή οποία 
δέν προεμήνυε τήν έπερχομένην φοβέράν ανατροπήν1 2·

Ή εποχή αυτή, ή αμέσως προηγηθεΐσα τής βιαίας πτώσεως τοΰ μυκηναϊκού 
πολιτισμού, συμπίπτει μέ τήν μεγαλυτέραν ακτινοβολίαν του. Διότι διά πρώτην 
φοράν ή μυκηναϊκή κεραμεική άπαντα είς τήν Τροίαν VI καί Vila (1350-1200), 
είς τήν κεντρικήν Μακεδονίαν, κατά μήκος τής κοιλάδος τοΰ ’Αξιού, καί ίδίφ είς 
τήν νοτιοανατολικήν καί βορειοανατολικήν περιοχήν τής Μεσογείου3. Είς τήν πε
ριοχήν τοΰ Ίονίου, ή Ιθάκη καί ή Κεφαλληνία υπήρξαν τά πλέον μεμακρυσμένα 
βορειοδυτικά κέντρα επαρχιακού μυκηναϊκού πολιτισμού- άλλ είς ποιαν περίοδον τής 
ΥΕ εμφανίζεται ή μυκηναϊκή κεραμεική τών νήσων τούτων δέν είναι είσέτι ακριβώς 
καθωρισμένον4. Τό γεγονός δμως, δτι προ τής εισβολής καί κατά τούς έπακολουθήσαν- 
τας είς τήν εισβολήν χρόνους διαπιστοΰνται σχέσεις έπικοινωνίας μεταξύ τών νήσων καί 
τής Δ. Πελοποννήσου5, ένθα αποκαλύπτεται ακμαίος μυκηναϊκός πολιτισμός, καθιστά 
λίαν πιθανόν, δτι έκεΐθεν ενωρίς έφθασε μέχρι τών νήσων τούτων ή ακτινοβολία. Ή 
δυτική Θεσσαλία άφ’ ετέρου δέν φαίνεται αμέτοχος τοΰ μυκηναϊκού πολιτισμού κατά 
τήν YE III περίοδον, μετά τής οποίας ή κεντρική ’Ήπειρος φαίνεται νά διατηρή 
σταθεράν επικοινωνίαν.

1 Σχετικώς ίδέ Σ. I. ΔΑΚΑΡΗ, Αφιέρωμα είς τήν 
"Ηπειρον, σ. 58 κ.έξ. καί νποσ. 3, ωσαύτως σ. 77.

2 Έάν διά τό έγχειρίδιον δυνάμεθα νά δεχθώμεν, δτι 
έποιήθη 25 ή καί 50 έτη ένωρίτερον τής κατασκευής 
τών τάφων μερικά δμως κτερίσματα, ώς αί λαβίδες, τό 
μαχαιρίδιον καί αί ψήφοι ορμου, ένεκα τοΰ εφήμερου 
χαρακτήρός των, δέν είναι δυνατόν νά αφίστανται πολύ 
άπό τοΰ χρόνου τής κατασκευής των.

3 A. Furumark, The Mycenaean Pottery, σ. 575,

C. Beegen - Caskey, κ.ά. Troy III, 2, είκ. 402 κ.έξ., 
W. Heurteey, Preh. Mac., σ. 96, 124, 126, 129, 
M. Niesson, Griechische Religion, 1950,1, 332 κ.έξ.

4 A. Furumark, έ. ά., σ. 540, 573, 575, Desbo- 

rough, έ. ά., σ. 272.
5 Πρβλ. Desborough, έ. ά., σ. 287, Σπ. ΜΑΡΙΝΑ

ΤΟΥ, ΠΑΕ 1952, σ. 494-95. Ή σχέσις αύτη διαπιστοΰ- 
ται καί βραδύτερον κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους 
Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΕ 1952, σ. 396 κ έξ.

19
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ή άνεύρεσις τών τάφων τοΰ Καλμπακίου ενέχει δ?ν,ως ιδιαιτέραν σημασίαν δια 
την γνώσιν τής προϊστορικής Ηπείρου, άφ* ενός μεν ένεκα τής φΰσεως τών ευρημάτων, 
τά όποια άντικατοπτρίζουν μερικώς την υφήν τοΰ πολιτισμού της, άφ’ ετέρου δέ διότι 
διά πρώτην φοράν έρχονται εις φώς προϊστορικοί τάφοι με περιεχόμενον, χρονολογοΰ- 
μενον ακριβώς. Ό σχηματισμός λεπτοτάτων προϊστορικών έπιχώσεων, όφειλόμενος εις 
την θέσιν τών συνοικισμών έπϊ επικλινούς κατά κανόνα εδάφους, και ό έξαιρετικώς 
συντηρητικός χαρακτήρ τοΰ πολιτισμού τής προϊστορικής Ηπείρου καθιστούν συνήθως 
δυσχερεστάτην την χρονολόγησιν τών ευρημάτων. Άτυχώς ή σημασία τών τάφων μει- 
ούται ολίγον, διότι, ένεκα τών συνθηκών άνευρέσεώς των, δεν κατέστη δυνατή ή έξέτα- 
τασις τού τρόπου τής ταφής. ’Αλλά τό ενδιαφέρον καϊ ή παρατηρητικότης τού Έλλη- 
νος αξιωματικού περιορίζουν σημαντικώς τήν ζημίαν ταύτην. Έκ τών ολίγων τούτων 
τάφων διαπιστοΰται πάντως ότι κατά τούς υστεροελλαδικούς χρόνους ήσαν εν χρήσει 
καϊ εΐς τήν ’Ήπειρον οί κιβωτιόσχημοι τάφοι, ένθα έθάπτοντο είς ή και περισσότεροι 
νεκροί.

Έκ τής μνημονευθείσης έκΟέσεως συνάγεται επίσης δτι οί νεκροί έκειντο ύπτίως, 
πλήν ϊσως τού παιδικού τάφου Β, ένθα δ νεκρός ειχεν, ως φαίνεται, στάσιν συνεσταλ- 
μένην, λίαν συνήθη ιδίως από τής ΜΕ περιόδου και έξης χρόνους1. Είς τήν βόρειον 
Βαλκανικήν καί τήν κεντρικήν Ευρώπην εξ άλλου ή συνεσταλμένη στάσις τού νεκρού 
άπαντά μέν είς τήν νεολιθικήν εποχήν καί τήν Α' περίοδον τοΰ χαλκού, δχι δμως καί 
είς τήν μέσην καί τελευταίαν (Reinecke Β- C καί D), δτε συνηθίζεται ή ύπτια θέσις.·

Οι τάφοι, σκαπτοί ορθογώνιοι λάκκοι, έπενεδύοντο έσωτερικώς διά πλακών μιας ή 
δύο διά τάς μακράς πλευράς καί μιας διά τάς στενάς, κα?νυπτόμενοι ύπεράνω δι’ άλλων 
πλακών. Ή επιμελής κατασκευή των διά μεγάλων κανονικών ορθογωνίων πλακών άσβε- 
στολίθου επιτρέπει νά ύποθέσωμεν δτι είς τήν θέσιν ταύτην ή τήν πέριξ περιοχήν 
υπάρχει προϊστορικός συνοικισμός, ούχί βεβαίως δ επί τού Παλαιοκάστρου, ώς υποθέτει 
δ Kirsten1 2, άκροπόλεως επί κορυφής βουνού τών υστέρων κλασσικών χρόνων. Οί 
προϊστορικοί κάτοικοι τής Ηπείρου έγκαθίστων τούς οικισμούς των είς τά κράσπεδα 
τών πεδιάδων ή επί ομαλών πλαγιών υψωμάτων, διότι τό βροχερώτατον κλίμα τής 
Ηπείρου καθιστά τάς πεδιάδας ακαταλλήλους προς οΐκησιν. Τούτο δεν προκύπτει μό
νον έκ τών μέχρι τούδε γνωστών προϊστορικών εγκαταστάσεων, αλλά καί έκ τών συγ
χρόνων κωμών, ιδρυμένων πάντοτε έπί τοιούτων θέσεων 3. Ή όχύρωσις τών συνοικι-

1 Πρβλ. καί τούς νεολιθικούς τάφους τών Σερβίων 
(Β' εποχή), τής ’Αγοράς ’Αθηνών, τής Λέρνης, Γερογα- 
λάρου μέ τόν νεκρόν είς θέσιν συνεσταλμένην, Preh. 
Mac., σ. 54-55, Hesperia, 8,1936, ο. 20-21, G. Μυεο- 
nas, The Cult of the Dead, κλπ., σ. 65-66, C. Bin

gen, Prosymna, σ. 25κέξ., J. Caskey, AJA 1956, 
a. 9, Hesperia 25, 1956, σ. 170.

2 Παρά A. Phieippson, Griech. Landsch., ε. ά.
σ. 90 καί 281 (9b), παρένθετος χάρτης (92).

3 Έκ τών τριάκοντα περίπου προϊστορικών θέσεων 
είς τήν νΗπειρον μόνον έπί τής κορυφής τής Μεγάλης 
Γορίτσας, ΒΔ. τής πόλεως τών Ίωαννίνων, άνεΰρον πρό 
ολίγων ετών ελάχιστα προϊστορικά λείψανα, λεπίδα έκ 
γαλακτόχρου πυριτόλιθου καί δύο τμήματα λαβών αγ
γείων τής Κεραμεικής II. Ή γνώμη τοΰ Ν. Vaemin, 
έ' ά. σ. 57, δτι έπί τής άκροπόλεως τής Δωδώνης υπάρ
χει προϊστορικός συνοικισμός, δέν έπιβεβαιοΰται έκ τών 
πραγμάτων.
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σμών διά τείχους ήτο πιθανώτατα άγνωστος εις τά προϊστορικά φΰλα τής Ηπείρου, ή 
οποία άλλωστε ένεκα τής θέσεως των συνοικισμών άπέβαινεν άτε?,έσφορος. Ή πλησιε- 
στέρα προς τούς τάφους αρχαία άκρόπολις τής Χρυσόρραχης, άπέχουσα μίαν περίπου 
ώραν, δεν δΰναται νά εχη σχέσιν με αύτοΰς. Ό προϊστορικός συνοικισμός δέον νά άνα- 
ζητηθή εκεί πλησίον. Ή λοφώδης αυτή περιοχή, πλησίον τής εύφορου πεδιάδος τοΰ 
Παρακαλάμου, δεσπόζουσα τής ό?ιης περιοχής καί έ?ώγχουσα την κυρίαν διάβασιν προς 
Βορράν, με πηγήν άφθονων ύδάτων 500 μ. βορειότερον, είναι ένδεδειγμένη διά προϊ
στορικήν έγκατάστασιν. Έπί τοΰ παρόντος όμως ή περιοχή επιτηρείται στρατιωτικώς 
καί ή αρχαιολογική ερευνά αποβαίνει δυσχερής.

Εκ των κτερισμάτων των τάφων καί των λοιπών ευρημάτων καθίσταται φανερόν, 
ότι εις τά λεκανοπέδια τής κεντρικής ’Ηπείρου συναντώνται δύο αντίθετα ρεύματα, εκ 
Νότου καί Βορρά. Ή περιοχή αΰτη, ή παρυφή τοΰ Έλληνισμοΰ, εμφανίζεται όντως ως 
πεδίον διασταυρώσεως καί συγκερασμού δύο διαφόρων πολιτισμών, τοΰ ΓΙαραδουνα- 
βείου καί τοΰ Ελληνικού - Μυκηναϊκού. Τά ψέλια, ή αιχμή δόρατος έκ Γρίμπιανης, τό 
μαχαιρίδιον καί ή ψήφος ήλέκτρου παρουσιάζουν βόρειον χαρακτήρα. Άφ’ ετέρου τό 
έγχειρίδιον, τά δύο κερατόσχημα ξίφη τοΰ Περάματος καί ή αιχμή δόρατος έκ τοΰ τά
φου Α έ'φθασαν εκεί έκ νότου άναμφισβητήτως, κατά πάσαν πιθανότητα διά τών δυτικών 
ακτών τής Ηπείρου ή καί διά τοΰ Άμβρακικοΰ, ίσως όμως και διά τής Θεσσαλίας. Νο- 
τιοελλαδικόν έπίσης χαρακτήρα μαρτυρούν αί χαλκαϊ λαβίδες, αί ψήφοι έκ πηλού, όρείας 
κρυστάλ?ιου και χαλκηδονίου λίθου. Προκειμένου όμως περί τών τελευταίων τούτων 
κτερισμάτων, τών ψήφων, δεν αποκλείεται ή έγχωρία κατασκευή κατά τά νότια πρότυπα. 
Οί προϊστορικοί κάτοικοι τής ’Ηπείρου με τήν μακράν παράδοσιν έπεξεργασίας τών λί
θινων έργαλείων καί όπλων, έγνώριζον καλώς τήν λείανσιν καί διάτρησιν σκληρών λί
θων ως ό γρανίτης. Διά τάς χαλκάς λαβίδας παρετηρήσαμεν ήδη ότι ή στικτή διακόσμη- 
σις προέρχεται έκ Βορρά. Δεδομένης δέ τής νοτίου προελεύσεως τοΰ σχήματος, έπιτρέ- 
πεται νά ύποθέσωμεν ότι αύται κατεσκευάσθησαν εις περιοχήν, ένθα συναντώνται τά δύο 
αντίθετα ρεύματα, καί ως τοιαύτη δεν διίναται νά άποκλεισθή ή ’Ήπειρος. Τά παρά τον 
τάφον Δ συλλεγέντα όστρακα τής κατηγορίας II, όμοια προς τά άπολεσθέντα αγγεία τών 
τάφων, είναι ασφαλώς έντοπίου κατασκευής. Πρόκειται περί κεραμεικής άνευ τεχνικής 
παραδόσεως, άνευ ούδεμιάς καλλιτεχνικής ώθήσεως, ή οποία καθ ’ όλην τήν προϊστορι
κήν περίοδον καί μέχρι τών προχωρημένων ιστορικών χρόνων παρέμεινεν άνεξέλι- 
κτος, όπως ακριβώς καί οί κάτοικοι τής ’Ηπείρου διετήρησαν έπί μακρόν τον προϊ
στορικόν χαρακτήρα τοΰ πολιτισμού των. Παρομοίαν εικόνα συντηρητικότητος καί 
πρωτογονισμού εμφανίζουν ή μορφή τοΰ Τεροΰ καί ή προϊστορική ?ωιτρεία τής Δω
δώνης, διατηρήσασαι τήν άρχέγονον φυσιογνωμίαν των μέχρι τών περί τό 400 π.Χ. 
χρόνων.

Τήν έμφάνισιν νοτιοελλαδικών ευρημάτων είς τήν κεντρικήν’Ήπειρον καί τάς πιθα- 
νωτέρας οδούς εισαγωγής των έξηγήσαμεν ανωτέρω. Εύνόητος έπίσης είναι ή βόρειος προ- 
έλευσις τών λοιπών εύρημάτων. Ή γεωγραφική θέσις καί ή διαμόρφωσις τοΰ έδάφους 
τής Ηπείρου μέ οροσειράς καί κοιλάδας, αί όποΐαι διήκουν έκ Β. προς Ν.-ΝΑ., διευκολύ
νουν τήν έπικοινωνίαν της μέ τήν Ιλλυρίαν και εκεΐθεν με την βορειοδυτικήν Βαλκανι
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κήν1. Ή μελέτη των ευρημάτων οδηγεί και προς τάς περιοχάς ταΰτας, προσέτι δέ την 
Ουγγαρίαν καί την Αυστρίαν. Παρόμοια ψέλια, μαχαίρια καί αίχμαι δοράτων απαντούν 
εις τάς περιοχάς ταΰτας καί εις ολόκληρον την κεντρικήν Ευρώπην. Αλλα πατρις τούτων 
δΰναται νά θεωρηθή ή μεταξύ Βοσνίας καί Ουγγαρίας περιοχή, ιδίως δέ τής σπείρας, 
όπόίίεν, είτε διά τής κεντρικής Μακεδονίας εΐτε διά τών Δαλματικών ακτών, έ’φθασε και 
είς την Ελλάδα μέ την κεραμεικήν τοΰ λεγομένου πολιτισμού τού Διμηνιου. Εκτοτε ή 
σπείρα υπό ποικίλους συνδυασμούς άποτελεΐ τό κυριώτερον θέμα κοσμήσεως διά την 
τέχνην τής Παραδουναβείου περιοχής. Την μετά τής βορειοδυτικής Βαλκανικής σχέσιν 
τοΰ πολιτισμού τής Ελλάδος από τού 13ου- 12ου π.Χ. αΐ· μέχρι τού 5ου π.Χ. περίπου 
διαφωτίζουν αί μνημονευθείσαι μελέται τού Vl. Miloj£i£ καί ή εσχάτως δημοσιευθεΐσα 
υπό τού F. Meier, ό όποιος μέ νέον έν μέρει υλικόν τού 8ου- 5ου π.Χ. αί., προερχόμε- 
νον κυρίως έκ τάφων καί Τερών τής Ελλάδος, υποδεικνύει την μετά τής Βοσνίας καί 
Ερζεγοβίνης επικοινωνίαν τής Ελλάδος1 2. Ήδη τά ευρήματα τής περιοχής Καλμπα- 
κίου ρίπτουν τό πρώτον φώς είς την αμέσως προγενεστέραν περίοδον καί επιτρέπουν 
νά ύποθέσωμεν ότι καί ό προϊστορικός πολιτισμός τού λεκανοπεδίου τών Καρπαθίων 
εμμέσως ή αμέσως έπέδρασεν έπί τού ηπειρωτικού, προσανατολιζομένηςούτω τήςάρχαιο- 
λογικής έρεύνηςκαί προς τήνκατεΰθυνσινταύτην. Ή μετά τής Γιουγκοσλαυίας, Αυστρίας 
καί Ουγγαρίας επικοινωνία τής Ηπείρου δέν περιορίζεται μόνον είς τούς αρχαίους χρό
νους. Κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας Ήπειρώται φυγάδες ή απόδημοι, έπιζη- 
τούντες άσυλον ή εργασίαν, κατέφευγον είς τάς χώρας αύτάς, ένθα βαθμιαίως έσχημα- 
τίσθησαν άκμάζουσαι ήπειρωτικαί παροικίαι3. Έκεΐ δέ κυρίως έκαλλιεργήθη καί ώρί- 
μασεν ή ιδέα τής άπελευθερώσεως τού Γένους.

Ή γεωγραφική θέσις καί ή μορφολογία τού εδάφους τής Ηπείρου παρουσιάζουν 
ομοιότητα προς τήν γειτονικήν Μακεδονίαν. Άμφότεραι αί περιοχαί αποτελούν τό 
προστατευτικόν περίβλημα τού κυρίως κορμού τής Ελλάδος· άμφότεραι άπό τών προϊ
στορικών χρόνων άπέβησαν τό πεδίον έκμεταλλεΰσεως καί ΰφίσταντο τήν έπίδρασιν έκ 
Βορρά καί Νότου- άμφότεραι διεμόρφωσαν πολιτισμόν κλειστόν καί συντηρητικόν. 
Ενίοτε συνδέονται διά κοινών περιπετειών, ιδίως δέ άπό τών χρόνων τής εισβολής, 
ότε μακεδονικά φύλα είσέρρευσαν είς τήν ’Ηπειρον καί έπήνδρωσαν μέ νέας άκμαίας 
δυνάμεις τήν δυτικήν Ελλάδα. Διά τούς λόγους τούτους δέν είναι περίεργον διατί κατά 
τήν παρούσαν έρευναν άνεφέρθημεν καί είς τήν Μακεδονίαν καί ιδίως τήν δυτικήν καί

1 A. Phipippson, έ. ά. σ. 21.
2 ΑΑ 63/64, 1948/49, σ. 12 κ.έξ., καί ίδια σ. 30 κ.έξ., 

RGZM 2, 1955, σ. 153 κ.έξ., Germania, 34, 1956, σ. 63 
■κ.έξ. ΟΙ είς τάς συλλογάς τοΰ Δ. Μουσείου Ίωαννίνων 
καί “Αρτης φυλασσόμενοι πελέκεις μέ μίαν ακμήν πα
ρουσιάζουν επίσης στενήν συγγένειαν πρός τούς πελέ- 
κεις τοΰ τύπου Σκουτάρι - Δαλματίας.

3 Ίδέ Φ. ΜίΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Τά ’Ιωάννινακαί ή νεοελ
ληνική άναγέννησι, τοΰ αΰτοΰ Ή Μοσχόπολις, Ν. Β. Τω- 
ΜΑΔΑΚΗ, Ή συμβολή τών Ελληνικών Κοινοτήτων τοΰ 
’Εξωτερικού είς τόν αγώνα τής ελευθερίας, Άθήναι 
1953, ίδίςι τήν αυτόθι βιβλιογραφίαν, σ. 24 κ.έξ. Δέν 
έχω ίιπ’ δψει μου τήν μελέτην τής A. Moszowcs, In-

sularillyrische Helme in Siebenburgen, Acta Arch 
(Budapest) 5, 1554, o. 49 κ.έξ., ένθα διαπιστώνονται 
σχέσεις τοΰ λεκανοπεδίου τών Καρπαθίων μετά τής 
Βοσνίας - Ερζεγοβίνης καί έκεϊθεν τής 'Ελλάδος. Περί 
τής καλής επικοινωνίας τής ’Ηπείρου διά τής κοιλάδος 
τοΰ Άφου καί τοΰ παραποτάμου Δρίνου μέ τήν Δαλμα
τίαν καί τόν μέσον ροΰν τοΰ Δουνάβεως ίδέ καί R. Mack, 

Grenzmarken und Nachbarn Makedoniens κλπ., 
σ. 25 καί σ. 38. ’Ανάλογους βορείους επιδράσεις συν- 
αντφ τις μέχρι σήμερον είς τά τοπωνύμια καί τήν 
γλώσσαν έν γένει, είς τήν δημώδη μουσικήν καί είς τήν 
λαϊκήν τέχνην τής ’Ηπείρου.
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διατι ήμφεσβητήθη ενίοτε ή έλληνικότης των Ήπειρωτών, δπως παλαιότερον συνέβη 
καί διά την Μακεδονίαν. Έπί τοΰ σημείου τούτου οί τάψοι τοϋ Καλμπακίου παρέχουν 
θετικήν μαρτυρίαν υπέρ τής έλληνικότητος τών κατοίκων κατά τούς μυκηναϊκούς χρό
νους. Διότι έκ τής μορφής τών τάψων καί τοΰ τρόπου ταφής σχηματίζομεν την άντίλη- 
ψιν δτι έχομεν ενώπιον μας ελληνικά έθιμα ταφής. Τάφοι κιβωτιόσχημοι, έπενδεδυμέ- 
νοι διά μεγάλων πλακών, είναι συνηθέστατοι κατά την ΜΕ καί ΥΕ περίοδον εις την 
νότιον Ελλάδα. Τά συνοδεύοντα τούς νεκρούς κτερίσματα, δπλα, κοσμήματα, αγγεία, 
είναι συνήθεια ελληνική. Ακόμη καί ή χρήσις οικογενειακών τάφων (τάφος Δ), ή κατ’ 
αντίθετον κατεύθυνσιν τοποΰέτησις τών νεκρών καί ή πιθανή συνεσταλμένη στάσις τοΰ 
νεκροΰ τοΰ τάφου Β είναι συνήθεις εις τήν Ελλάδα από τής ΜΕ περιόδου '. Είναι αληθές, 
δτι τά γνωρίσματα ταΰτα άπαντοΰν καί εις τήν κεντρικήν Ευρώπην κατά τούς προϊ
στορικούς χρόνους, αλλά μεμονωμένως. Κατά τήν Hiigelgraber περίοδον (Reinecke Β~ C) 
είναι μέν έν χρήσει οί κιβωτιόσχημοι τάφοι, άλλ’ επικρατούν οί κατεσκευασμένοι έκ 
λίθων αργών, τεθειμένων έν σειρά. Όσον δμως γνωρίζω, κιβωτιόσχημοι τάφοι δεν 
άπαντοΰν εις ελεύθερον χώρον, άλλά καλυπτόμενοι πάντοτε υπό τύμβου1 2. Τά ενίοτε 
μόνον συνοδεύοντα τον νεκρόν δπλα ήχρηστεύοντο συνήθως, πριν ή τοποθετηθούν 
παρά τον νεκρόν, δ όποιος έκειτο πάντοτε εκτάδην, ουδέποτε δε εις στάσιν συνεσταλ- 
μένην. Ή στάσις αυτή άπαντα, ώς έσημειώσαμεν ήδη, παλαιότερον κατά τήν νεολιθι
κήν καί Α' εποχήν τοΰ χαλκού. Κατά τήν έπακολουθήσασαν TJrnenfelder περίοδον έξ 
άλλου αί έντός τύμβων ταφαί διετηρήθησαν παραλλήλως μέ τον νέον τρόπον ταφής» 
τής καύσεως τών νεκρών. ΓΙρόκεινται επομένως έλ?α]νικοί τάφοι μέ ελληνικόν τρόπον 
ταφής. Τούτο βεβαίως δέν είναι περίεργον, δταν εις τό λεκανοπέδιον τών Ίαιαννίνων 
άπαντοΰν τά μελανότεφρα καί καστανομέλανα καί τά γραπτά μέ άμαυράν γεωμετρικήν 
διακόσμησιν έκ τής Δ. Μακεδονίας προερχόμενα άγγεΐα, άνευρισκόμενα καί άλλαχοΰ, 
ιδίως δέ κατά μήκος τής Δ. Ελλάδος. Όθεν οί τέσσαρες τάφοι τοΰ Καλμπακίου παρέχουν 
τήν πρώτην συγκεκριμένην άπόδειξιν περί τής έλληνικότητος τών ηπειρωτικών φύλων 
κατά τούς υστεροελλαδικούς χρόνους. "Ελληνες ήσαν οί νεκροί τών τάφων καί οί κατα- 
σκευάζοντες τήν χειροποίητον κεραμεικήν μέ τήν άνάγλυφον διακόσμησιν (είκ. 4). 
Επειδή δέ κατά τήν τελευταίαν τουλάχιστον περίοδον πρύ τής εισβολής Θεσπρωτικά 
φύλα κατεΐχον ολόκληρον τήν κεντρικήν καί νότιον ’Ήπειρον, έ'πεται δτι τά φύλα 
ταΰτα ήσαν Ελληνικά. Είναι δίκαιον επομένως νά άποδώσωμεν είς αυτά τήν ένίοτε 
άμφισβητουμένην ελληνικότητα. Μέ "Ελληνας βεβαίως συμμαχεί ό Όδυσσεύς κατά 
τών πειρατών Ταφίων. Είς τον Νεών Κατάλογον (Β 749 κ.έξ.) ό Ομηρος μνημονεύει 
τό άνατολικώς τής Δωδοόνης καί μέχρι τής IIίνδου οίκοΰν φΰλον τών Έ ν ι ή ν ω ν ή Α ί-

1 Ίδε Γ. ΜΥΛΩΝΑ, ΑΕ 1937, σ. 43 κ.έξ καί ΠΑΕ 
1952, σ. 60-61 καί 71, ένθα καί σχετική βιβλιο
γραφία, τοΰ αύτοΰ The Cult of the Dead κλπ., 
σ. 68 κ.έξ.

2 Τοιοΰτοι είναι οί έντός τύμβων τάφοι τής Βεργίνας 
Βέροιας, Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΠΑΕ 1952, σ. 211 κέξ., 
ΠΑΕ 1953, σ. 141 κ.έξ. Πρβλ. καί τούς είς Νιδρί Λευ- 
κάδος οικογενειακούς τάφους F και S, W. DOrpFEED, 
Alt- Ithaka, σ. 207 κ.έξ-, είς Άφίδνας, S. Wide, AM 21,

1896, σ. 385 κ.έξ., είς τήν περιοχήν Πατρών, Ν. ΖΑΦΕΙ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΕ 1952, σ. 398 κ.έξ., είς Μεσσηνίαν, 
Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΠΑΕ 1953, σ. 250, 1954, σ. 311 κ.έξ., 
ένθα άναφέρεται παρουσία 12 τοιούτων (ΜΕ) τύμβων, 
καί Αν. ΟρΛΑΝΔΟΣ, Τό ’Έργον τής ’Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας κατά τό έτος 1955, σ. 91, είς Όρχομενόν 
καί Αραχμάνι, Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, ΑΕ, 1908, σ. 90 έξ., AM 
30, 1905, σ. 129 κ.έξ., 31, 1906, σ. 402 κ.έξ.· πρβλ. καί 
G. Myeonas, έ.ά. σ. 79 -80.
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νιάνων συμμετέχον μετά τών Περραιβών τής Θεσσαλίας εις την εκστρατείαν κατα 
τής Τροίας υπό τον ηγεμόνα τής θεσσαλικής Κΰτρου Γουνέα1. Αί τελευταΐαι όμη- 
ρικα'ι ερευναι ενισχύουν όλονέν την άποψιν, κατά την όποιαν ή Ιλιας αντικατοπτρίζει 
τον παρωχημένον κόσμον τής μυκηναϊκής δυνάμεως, περί τό τέλος τής Β π.Χ. χιλιε- 
τηρίδος, όπως οΰτος έχει αποκρυστάλλωσή εις την σύγχρονον ποίησιν. Ο Κατάλογος 
είναι ξένον σώμα εις τον οργανισμόν τής Ίλιάδος (άρχαιότερον όμως τού έπους καί 
όχι πλέον παρεμβολή τοΰ 7ου π.Χ. αί.), ό όποιος δίδει τά ονόματα τών αρχηγών, 
ενίοτε άνευ ούδεμιάς δράσεως εις τό έπος, τον αριθμόν τών πλοίων, τον τόπον προε- 
λεύσεως, χρησιμεύσας ώς αυθεντική πηγή διά τον "Ομηρον. Ή ύπόιθεσις περί μετα- 
γενεστέρας έπινοήσεως τοΰ Καταλόγου δέον νά άποκλεισθίη διότι αί βεβαιωΌεΐσαι 
άρχαιολογικώς περί τάς 63 πόλεις τοΰ Καταλόγου είναι πράγματι προϊστορικαί (έκτος 
ίσως τριών ύπο μυκηναϊκών) καί μερικαί τούτων μόνον μυκηναϊκοί2. Αί άπότ[>εις αύται 
ευρίσκουν διαρκώς τήν ύποστήριξιν τής αρχαιολογικής έρεύνης3. Δεδομένου δε ότι οί Περ- 
ραιβοί κατά τούς ομηρικούς χρόνους κατφκουν τήν παρά τον Τιταρήσιον (Σαραντάπορον) 
περιοχήν, έκτεινομένην μεταξύ τών Καμβουνίων όρέων καί τής Ποταμιάς, κατά δέ τούς 
μυκηναϊκούς χρόνους έτι δυτικώτερον, τήν περί τήν Έστιαιώτιδα καί Όεσσαλικήν Πίν
δον4, τά δέ πρόστρατα αρχαιολογικά εΰρήριατα επισημαίνουν τήν περιοχήν τής Φαρσά-

1 Τφ δ’ Ένιηνες εποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοί, 
ο? περί Δωδώνην δναχείμερον οικι’ εφεντο,

οί τ’ αμφ ίμερτον Τιταρήοιον έργα νέμοντο.
2 Πρβλ. V. Burr, Νεών κατάλογος, έ. ά. σ. 107, 

110 κ.έξ. καί 151 κ.έξ.
3 Πρβλ. R. Hampe, Die homerische Welt im 

Lichte der neusten Ausgrabungen, Gymnasium 
63, 1956, σ. 1 κ.έξ.

4 Περί τής θέσεως ίδέ Α. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΕ 
1914, σ. 165 κ.έξ. καί 187, Fr. Stahian, Das helle- 
nische Thessalien, 1924, σ. 17 κ.έξ. καί 36 κ.έξ., 
Β. Γ,ΕΝΚ, RE, τ. XIX, έν λ., στ. 906.Ή αρχική κοιτίς τών 
Περραιβών δέν είναι καθορισμένη ένεκα τών πολλών 
μετακινήσεων τοΰ φύλου τούτου (Περραιβοι μετανάοται). 
Ό Β. LENK, αυτόθι, υποθέτει δτι άρχικώς κατφκουν 
τήν θεσσαλικήν 'Εστιαιώτιδα. Ό Ν. Hammond, BSA, 
έ.ά., σ. 148, ακολουθών τον Τ. W. ΑιλΕΝ, The Home
ric Catalogue of Ships, σ. 121 - 122, ό όποιος ταυτίζει 
τόν Τιταρήσιον μέ τόν παρά τό Βελεμίστι πηγάζοντα 
παραπόταμον τοΰ άνω Πηνειού, τοποθετεί τούς Περραι- 
βούς άνατολικώς τοΰ Ζυγοϋ, ε!ς τήν περί τόν άνω Πη
νειόν περιοχήν. Άλλ’ ό Τιταρήσιος ταυτίζεται μέ βε
βαιότητα ίσως μέ τόν Σαραντάπορον (Α. ΑΡΒΑΝΙΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΕ 1914, σ. 165, 172 κ.έξ., Fr. Stahian, 
RE έν λ , στ. 1509- 1510). Είναι όμως άξιον προσοχής 
δτι τά περισσότερα τών Βορειοδυτικών φύλων μέ κατά- 
ληξιν εθνικήν -άν, -οίνος (-ήν, -ήνος) απαντούν επί τής 
ανατολικής ’Ηπείρου καί γενικώς επί τής άνατολικωτέ- 
ρας ζώνης τής ΒΔ. "Ελλάδος (πρβλ. Άτιντάνες, Αίνιά- 
νες, Άρκτάνες, Άθαμάνες, Άγριανες, Εύρυτάνες, Έγχε- 
λάνες κ.ά.). ’Επειδή δέ τήν περί τήν Δωδώνην περιοχήν 
κατφκουν από τών προδωρικών είσέτι χρόνων οί "Ελ-

λοπες (Ίλ. Π 234 - 35, Ή σ ίο δ. παρά ΣΤΡΑΒ. Ζ 328), 
έπεται δτι οί Αίνιάνες εΰρίσκοντο άνατολικώς τούτων, 
κατέχοντες τήν μεταξύ τών 'Ελλόπων καί τών Περραι
βών περιοχήν, μετά τών οποίων άναγκαίως έγειτνίαζον, 
διότι άμφότερα τά φύλα ύπήγοντο υπό τόν αυτόν αρχη
γόν, τόν ηγεμόνα τής θεσσαλικής Κύφου Γουνέα. Τοϋτο 
παρετήρησεν ήδη καί ό ΣΤΡΑΒΩΝ, Θ 422, γράφων: 
"Ομηρος μεν γαρ αννέζενξεν αύτονς ώς πληοίον άλλήλονς 
οίκονντας. Άρχικώς λοιπόν οί Αίνιάνες κατφκουν τό 
ορεινόν συγκρότημα περί τόν Ζυγόν, αμέσως δέ άνα- 
τολικώτερον εΰρίσκοντο οί Περραιβοι. ’Αν κατά τόν 
Κατάλογον οί Περραιβοι τοποθετούνται είς τήν μεταξύ 
τών Καμβουνίων καί Ποταμιάς περιοχήν τοΰ Σαραν- 
ταπόρου, τοϋτο οφείλεται είς μίαν τών πρώτων μετα
κινήσεων τούτων, προκληθεΐσαν ύπό τήν πίεσιν τών 
πρός τήν "Ηπειρον προωθηθέντων βορειότερων (μα
κεδονικών) φύλων. Οί γεωγραφικοί προσδιορισμοί δηλ. 
τοΰ Καταλόγου, μή συμφωνοϋντες πρός τήν πα- 
λαιοτέραν γεωγραφικήν κατάστασιν, είναι έ'ργον τοΰ 
ποιητοΰ, περιγράφοντος σύγχρονον ή παλαιοτέραν μορ
φήν, πάντως μεταμυκηναϊκήν (πρβλ. καί V. Burr, έ ά., 
σ· 104 κ. έξ., 109 κ. εξ.). Σημειωτέον προσέτι δτι ό γεω
γραφικός χώρος τής ’Ηπείρου έξετείνετο κατά τήν αρ
χαιότητα καί επί τής Θεσσαλικής (ανατολικής) Πίνδου, 
(Fr. StAhuin, ε. ά., σ. 122 -123, A. Phiiappson, έ' ά.( 
σ. 17). Τό τελευταίου τοϋτο έπιβεβαιοΰται ήδη καί 
Ιπιγραφικώς, έκ τής προσφάτου σημαντικής επί λί
θου επιγραφής έκ Δωδώνης τών χρόνων 370 - 368 π.Χ. 
(Δ. Ευαγτελιδης, ΑΕ 1956, σ. 1 κ. έξ.), έκ τής οποίας 
εξάγεται δτι οί Άρκτάνες, κατέχοντες τήν μεταξύ Τρίκ- 
κης καί Γόμφων περιοχήν τής Έστιαιώτιδος, ύπήγοντο 
είς τά ηπειρωτικά φΰλα, δπως καί οί Πείαλες, οί Κέ-
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λου ως την μυκηναϊκήν Φθίαν1, την έδραν τοΰ βασιλείου τοΰΠηλέως καί τοΰ υίοΰ του 
Αχίλλειος, τοΰ πρωταγωνιστοΰ τής Ίλιάδος, κα&ίσταται λίαν πιθανόν, ότι άμφότερα τα 

συμμαχα φΰ?ι.α, οί Αίνιάνες καί οί Περραιβοί, ύπήγοντο υπό την επιρροήν τοΰ Θεσσαλοϋ 
ήρωος. Εφ όσον δε οί Αίνιάνες κατφκουν άνατολικώτερον τής Δωδώνης, ή επιρροή τοΰ 
Άχιλλέως έφθανε μέχρις εκεί λ Τά μυκηναϊκά ευρήματα των τάφων τοΰ Καλμπακίου, 
τα μυκηναϊκά ξίφη τοΰ Περάματος, αί μυκηναϊκής καταγωγής κύλικες τής Καστρίτσης 
καί τά ευρήματα τοΰ Ιεροΰ τής Δωδώνης ’ μαρτυρούν ότι ή περιοχή αυτή εύρίσκετο εν 
στενή επαφή μέ τον άχαϊκόν κόσμον, κυρίως δε τών νήσων τοΰ Ιονίου καί τής Θεσσα
λίας. Εις τήν προσευχήν τοΰ Άχιλλέως υπέρ τοΰ φίλου του Πατρόκλου προς τον πε
λασγικόν Δία τής δυσχειμέρον Δωδώνης (Ίλ. Π 233 κ.έξ.) ύποκρΰπτεται ασφαλώς ή αρ
χαιότερα καί ή εγκυρότερα γραπτή παράδοσις περί τής σχέσεως τής Ηπείρου καί τής 
Δωδάινης μέ τον Άχιλλέα. Ύπό τών Μολοσσών, φύλου, ως εϊπομεν, έγκατασταθεντός 
κατά τούς χρόνους τής εισβολής εις τήν αυτήν περιοχήν, άνατολικώς τής Δωδώνης, ό 
Άχιλλεύς έλατρεύετο ώς θεός, υπό τήν επωνυμίαν Ασπετος (Πλουτ. Πύρρος I)4· 
Κατά πόσον τό όνομα τούτο άνεφέρετο άρχικώς εις «Βαρβαρικόν» Μολοσσόν ήρωα, 
συγχωνευθέντα βραδύτερον μέ τήν λατρείαν τού Άχιλλέως®, ή σχετίζεται αμέσως

λαιθοι κ.ά., έγκαταστα&έντα είς τήν ’Ήπειρον πιθα- 
νώτατα προ τών χρόνων τής είσβολής, τών περί τό 
1200 π.Χ. χρόνων. Είς τήν αυτήν περιοχήν επίσης δέον 
νά άναζητηίΐούν καί οί Τριπολΐται τής επιγραφής (αΰτ. 
σ· 9- 10), άφ’ ενός μέν ώς μνημονευόμενοι μαζί μέ 
τούς ήπειρώτας Άρκτάνας, Πείαλες, Κελαίθους, κατοι- 
κοΰντας τήν δυτικωτέραν περιοχήν τής Έστιαιώτιδος, 
άφ’ ετέρου δέ διότι ό έκ τριών πόλεων ή φύλων συνοι
κισμός άπαντα άπαξ είσέτι είς τήν ήπειρωτικήν Τριφυ- 
λίαν (αΰτ. σ. 10). Πιθανώς άρα καί ή περραιβική Τρί
πολις υποθέτει τήν ήπειρωτικήν προέλευσιν τών Ι1ερ· 
ραιβών. (Πρβλ. καί ΣΧΟΛ. είς ΠίΝΔ , Πυθ. I, 66, Πίνδος, 
Περραιβίας ορος). Άκριβέστερον ή θέσις τούτων δέον νά 
άναζητηθή είς τήν περιοχήν Ίθώμης (Φανάρι) καί 'Γρίκ- 
κης περίπου, διότι κατά τόν ΣΤΡΑΒΩΝΑ (Θ 437, πρβλ. 
καί I 446) οί Περραιβοί εύρίσκοντό ποτέ επί τής δυτ. 
Έστιαιώτιδος περί τήν Τρίκκην καί τήν Ίθώμην. Κατ’ 
άλλην πάλιν μαρτυρίαν τοΰ γεωγράφου (Θ 434) τό όρος 
Πίνδος προς άρκτον μεν την Μακεδονίαν, προς εο πέ

ραν δε Περραιβονς μετανάοτας ανδρώπονς ε'χον... (Προ
φανώς ένταϋθα νοείται ή ανατολική πλευρά τής Πίνδου). 
Έν τοιαύτη περιπτώσει οί Τριπολΐται τής δωδωναίας 
επιγραφής είναι πιθανώτατα οί κάτοικοι τής άρχαιοτέ- 
ρας περραιβικής Τριπόλεως είς τήν Έστιαιώτιδα, ή δέ 
ύπό τοΰ ΛίΒΙΟΥ, XLII, 53, 6 μνημονευόμενη καί τοπο- 
-θετουμένη παρά τήν κοιλάδα τών Τεμπών, είναι ή με
ταγενέστερα περραιβική Τρίπολις. Διά τους ανωτέρω 
λόγους νομίζω ότι οί Περραιβοί κατά τούς πρό τής 
είσβολής χρόνους κατφκουν τήν περί τήν Έστιαιώτιδα 
περιοχήν καί επί τής ανατολικής Πίνδου, αμέσως δέ δυ- 
τικώτερον καί επί τής δυτικής Πίνδου, πάντως γειτνιά- 
ξοντες μέ τούς πρώτους, οί Αίνιάνες.

1 ’Ανωτ. σ. 123 καί R. ΗαμρΕ, έ.ά. σ. 4 - 5.

2 Είς τόν κατάλογον μετά τήν μνημόνευσιν τής Ά- 
λου, τοΰ σημείου συγκεντρώσεως τής ύπό τόν Άχιλλέα 
δυνάμεως, ακολουθούν ύστερον αί πόλεις τοΰ Κράτους 
τοΰ Ιϊηλέως καί Άχιλλέως καί μετά ταΰτα αί περί τόν 
Παγασιτικόν πόλεις (Β 698 κ.έξ.) καί ακολούθως αί κατά 
μήκος τής χερσονήσου τής Μαγνησίας, άνήκουσαι είς τόν 
Πρωτεσίλαον, τόν Εύμηλον καί τόν Φιλοκτήτην. Τέλος 
μνημονεύονται αί δυτικαί καί βορείως τοΰ βασιλείου 
τών Μυρμιδόνων πόλεις καί έν κατακλεΐδι τά δύο φΰλα 
τών Περραιβών καί τών Ένιήνων. Ό V. Burr (σ. 106 
κ.έξ.) παρατηρεί ότι ή άπαρίθμησις αύτη, έχουσα ώς 
κέντρον τό βασίλειον τοΰ Άχιλλέως, άνταποκρίνεται καί 
μέ τήν σειράν άφίξεως τών προσερχομένων είς τό ση- 
μεΐον συγκεντρώσεως δυνάμεων. Ότι καί οί Περραιβοί 
καί οί Αίνιήνες ύπήγοντο ύπό τήν επιρροήν του δέν υ
πάρχει αμφιβολία. Αί περιοχαί αύται δέν είναι αί μόναι 
άπομεμακρυσμέναι περιοχαί τοΰ Άχιλλέως, άφ’ οΰ καί 
ή Άλόπη (Β 682, V. Burr, σ. 89 κ.έξ., 107) παρά τόν 
Μαλιακόν ύπήγετο είς τούς Μυρμιδόνας. Παλαιοτέρα 
τις έπιρροή τών Θεσσαλών ηγεμόνων έπί τμήματος τής 
’Ηπείρου ύποτίθεται καί έκ τής πληροφορίας τοΰ Ευ- 
ΡΙΠΙΔΟΥ (“Αλκηστις στ. 594), καθ’ ήν ή έπιρροή τοΰ 
κράτους τών Φερών έξικνεϊτο μέχρι τής Μολοσσίδος' 
πρβλ. επίσης καί 3ΕΝΟΦΩΝΤΑ (Έλλ. VI, 1, 7, σχετ. 
καί σ. 153, 4).

3 Πρβλ. C. Carapanos, Dodone, πίν. 53, 5-6, 57, ι, 
Ο. Monteuus, έ. ά·, πίν. 13, 2, Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, 

ΙΙΑΕ 1952, σ. 295, Σ. I. Δακαρη, ΠΑΕ 1951, σ. 182, 
είκ. 7, 1952, σ. 365, είκ. 3.

4 Πρβλ. επίσης καί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Όπουντίων Πο

λιτεία (ΗΣΥΧΙΟΣ έν λ. "Ασπετος).
5 Μ. Nilsson, Cults, Myths, Oracles and Poli

tics in ancient Greece, Lund 1951, σ. 107.
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με αυτόν, δεν ενδιαφέρει την παρούσαν έρευναν άποδεικνΰεται όμως έκ τούτου ότι ή 
άνάμνησις των παλαιών εκείνων δεσμών τοΰ ήρωος μέ την κεντρικήν Ήπειρον διε- 
τηρήθη ζώσα μέχρι τών τελευταίων ιστορικών χρόνων εις την λατρείαν τών Μολοσσών, 
παραλλήλως μέ την λατρείαν τοΰ Άχιλλέως εις την Θεσσαλίαν1.

Έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν, ότι ή παρουσία εισηγμένων έξωθεν αντικειμένων δεν απο
τελεί πάντοτε άπόδειξιν εθνολογικής συγγένειας, ό δε φυλετικός χαρακτήρ έκαστου 
λαού εκφράζεται καλύτερον διά τής έγχωρίας βιοτεχνίας, τής κεραμεικής, τών εθίμων 
ταφής, τής θρησκείας καί περαιτέρω τής αρχαίας παραδόσεως, τής γλώσσης κ.λ.π., τότε 
τα περιωρισμένα ευρήματα τών περιοχών Καλμπακίου καί Ίωαννίνων αντικατοπτρί
ζουν έν μικρογραφία την υφήν καί τον χαρακτήρα τοΰ πολιτισμού τής κεντρικής 
Ηπείρου κατά τούς υστεροελλαδικούς χρόνους, πολιτισμού ελληνικού, έξαιρετικώς 
συντηρητικού κ αί καθυστερημένου, δεχόμενου παθητικώς παντοίας επιδράσεις.

Ή ’Ήπειρος, γεωγραφικώς απομονωμένη από τής λοιπής Ελλάδος, έζησεν είς 
μεγάλην μόνωσιν επί μακρόν. Ό κτηνοτροφικός κατά τό πλειστον χαρακτήρ τού προϊ
στορικού πολιτισμού της, έπιβ?„ηθεΐς κυρίως έκ τής γεωγραφικής θέσεως καί τής ορει
νής φύσεως τού εδάφους της, έπέτεινε τήν μόνωσιν αυτήν καί καθίστα τά Ηπειρωτικά 
φύλα αδιάφορα προς κάθε νεωτερισμόν. ’Αλλά τά προϊόντα τής ’Ηπείρου, κυρίως κτη- 
νοτροφικά καί δασικά, παρεΐχον έδαφος έκμεταλλεύσεως είς τούς έπιχειρηματικούς Μυ- 
κηναίους έμπορους. “Ο,τι συνέβη είς τήν κεντρικήν Μακεδονίαν άπό τού 14ου π.Χ. αί. καί 
βραδύτερον διά τής διεισδύσεως τοΰ μυκηναϊκού έμπορίου κατά μήκος τής κοιλάδος τοΰ 
’Αξιού1 2, τό ίδιον είναι φυσικόν ότι συνέβη καί είς τήν ’Ήπειρον. Τούτο τουλάχιστον 
έπιτρέπει νά ύποθέσωμεν ή παρουσία τοσούτων μυκηναϊκών ευρημάτων είς τήν περί 
τήν Δωδώνην περιοχήν. Άνάλογον φαινόμενον παρατηρεΐται μερικούς αιώνας βρα
δύτερον, ότε ή ’Ήπειρος, κατά τό τέλος πιθανώς τών γεωμετρικών χρόνων, ασφα
λώς δέ λήγοντος τού 7ου π.Χ. αί., αποβαίνει καί πάλιν τό πεδίον έκμεταλλεύσεως 
τών νοτίων Ελλήνων διά τής ίδρύσεως σειράς αποικιών επί τών ηπειρωτικών ακτών 
ή πλησίον τών πλωτών ποταμών3. Ή θάλασσα καί οί έν μέρει πλωτοί ποταμοί 
ήσαν πάντοτε αί ασφαλέστεροι καί αί πλέον συμφέρουσαι έμπορικαί δδοί. Ή έμ-

1 Πρβλ. καί τάς παρατηρήσεις τοΰ R. Ηαμρε περί 
τής λατρείας τοΰ Άχιλλέως εις Φάρσαλον, έ ά. σ. 4 - 5 
Άναμφιβόλως είς τάς παραδόσεις τών Μολοσσών ύπό- 
κειται στρώμα παλαιοτάτης λατρείας τοΰ ήρωος είς τήν 
Ήπειρον. Σχετικώς διεξοδικώτερον άλλαχοΰ προσεχώς.

2 W. Hedrtley, Preh. Mac., σ. 96 καί ιδία σ. 124 
καί σ. 126.

3 Ήδη ό Ν. G. L. Hammond παρετήρησεν (The 
Colonies of Elis in Cassopaea, σ. 32) δτι at υπό τοΰ 
ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ (Ζ 324) μνημονευόμενοι βορείως τοΰ Άμ- 
βρακικοΰ πόλεις, ή Πανδοσία, τό Βονχέηον καί ή Έλάτεια, 
άποικίαι τών Ήλείων (ΔημοςΘ. Περί Άλονήσου 32), 
πρέπει νά ίδρύθησαν ΰπ’ αυτών κατά τήν περίοδον 720 - 
650, συμπίπτουσαν μέ τήν αποικιακήν δράσιντών γειτό- 
vco ν των, Αχαιών. Ό μετά τό 630 π.Χ. άποικισμός τών 
πόλεων τούτων βορείους τοΰ Άμβρακικοΰ -θά άπέβαινε 
δυσχερής, διότι ή περιοχή αΰτη ήλέγχετο πλέον υπό τών 
ΚορινίΚων διά τής Άμβρακίας (630 π.Χ.). Τήν ΰπύΟεσιν

ταΰτην ενισχύουν τά ευρήματα τής Δωδώνης. 'Ικανός α
ριθμός αφιερωμάτων, τεμάχια χαλκών τριπόδων, τρία 
χαλκά άγαλμάτια τοΰ Διός Πολεμιστοϋ, αναγόμενα είς 
τούς περί τό 700 π.Χ. χρόνους (περί τών τελευταίων ίδέ 
Carapanos, Dodone, πίν. XIII. α' πρβλ. καί S. Casson, 

JHS 42, 1922, σ· 211 κ.έξ., είκ. 4b, V. MOeeer, Friihe 
Plastik, σ. 73, Δ. Ευαγγελιδη, Ήπειρ. Χρον. 10, 1935, 
πίν. 12. ΠΑΕ 1955 [άνασκαφή είς Δωδώνην] καί Αν. Ορ- 
ΛΑΝΔΟΥ, Τό "Εργοντής Άρχ. Έταιρ. κατά τό έτος 1955, 
σ. 58, είκ. 55), δεικνύουν αισθητήν ομοιότητα πρός τά έκ 
τοΰ Ίεροΰ τής ’Ολυμπίας. (Περί τής είς τήν περιοχήν τής 
’Ολυμπίας διαμορφώσεως τοΰ τύπου τοΰ Πολεμιστοϋ Διός 
ίδέ Ε. Kunze, Zeusbilder in Olympia, Antike und 
Abendland II, 1946, σ. 95 κ.έξ ). Ή παρουσία είς τό 
Ιερόν τής Δωδώνης κατά τήν ύστερογεωμετρικήν καί 
τήν πρώιμον άνατολίζουσαν περίοδον τοσούτων αφιερω
μάτων εξ Ηλιδος δύναται νά άποδοθή είς τήν γειτνίασιν 
τών αποικιών τών Ήλείων πρός τό Δωδωναΐον Ιερόν.
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φάνισις των μυκηναϊκών ευρημάτων εις την περιοχήν τοΰ Θυάμιδος, σημαντικόν σημεϊον 
τής κεντρικής ’Ηπείρου, ευρίσκει οΰτω την έξήγησίν της και επιτρέπει νά ύποθέσωμεν 
δτι αί παράλιαι περιοχαι τής ’Ηπείρου ύπέκειντο είς ίσχυροτέραν ακτινοβολίαν τοΰ μυ
κηναϊκού πολιτισμού1. Άφ’ ετέρου ή εύφορος θεσσαλική πεδιάς με τό ήπιον κλίμα, 
προσιτή εκ τής κεντρικής ’Ηπείρου διά τών διαβάσεων τής Πίνδου1 2, προσείλκυεν ανέκα
θεν τούς νομάδας και λοιπούς ορεσιβίους κατοίκους της. Ή αρχαία γραπτή παράδοσις 
μνημονεύει εξ άλλου άθρόας μετακινήσεις ηπειρωτικών φύλων προς τήν Θεσσαλίαν κατά 
τούς χρόνους τής εισβολής, μεταξύ τών οποίων καί οί Θεσσαλοί3. Αί παλαιότεραι 
αύται σχέσεις μεταξύ τών δύο περιοχών φαίνεται δτι έξηκολούθησαν καί κατά τούς 
ιστορικούς χρόνους4. Ή ""Ηπειρος, κατέχουσα τον μεταξύ τού Ίονίου καί τής Θεσσα
λίας, τής ΒΔ. Βαλκανικής, τής Δ. Μακεδονίας καί τής νοτιωτέρας Ελλάδος χώρον, εύ
λογον ήτο νά εύρίσκεται είς επικοινωνίαν με τάς περιοχάς αύτάς καί νά ύφίσταται κατά 
τό μάλλον ή ήττον τήν έπίδρασιν τοΰ πολιτισμού των. Αί κατά τούς μυκηναϊκούς χρό
νους σχέσεις με τήν ΒΔ. Βαλκανικήν καί τήν Ουγγαρίαν διαπιστούνται άρχαιολογικώς, 
τήν μετά τής Θεσσαλίας καί τών Ίονίων νήσων επικοινωνίαν στηρίζουν τά αρχαιολο
γικά ευρήματα καί ή ομηρική ποίησις.

Ύπό τό φώς τών προσφάτων ευρημάτων αί όμηρικαί ειδήσεις περί τών σχέσεων 
τής ’Ηπείρου με τον ’Αχαϊκόν κόσμον τής Θεσσαλίας καί τού Ίονίου αποκτούν ιδιαιτέ
ραν σημασίαν, διότι φαίνονται ως νά άποσπώνται πλέον από τήν περιοχήν τού μύθου 
καί νά είσέρχωνται είς τον ορίζοντα τών ύπό τής αρχαιολογικής έρεύνης έπιβεβαιουμέ- 
νων ιστορικών γεγονότων.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ

1 Ύστερομυκηναϊκόν δστρακον άνευρέθη είς τήν πε
ριοχήν τοΰ κόλπου τοΰ Αύλώνος, Ν. G. L. Hammond, 

BSA, ε. ά„ σ. 136.
2 Έκτος τής σημαντικής διαβάσεως Μετσόβου - Ζυ

γού, περιγραφομένης ύπό τοΰ Hammond (αύτ. σ. 141, 
145 χ.εξ.), άναφέρονται καί έ'τεραι μικροτέρας σημασίας 
φυσικαί διαβάσεις νοτιώτερον, Ν. ΚΟΣΜΑΣ, Ήπειρ. 
Έστ. Γ', 1953, σ. 14-20.

3 ΗΡΟΔ. VII, 176. (Πρβλ. καί Θουκ. I, 12, 3). Σχε-
τικώς Ν. L- Hammond, ε.ά. σ. 151 κ.έξ. καί Σ. I. Δα-

ΚΑΡΗΣ, ΠΑΕ 1952, σ· 380.
4 Ό χαρακτηρισμός τοΰ Μολοσσοΰ βασιλείας Άλκέ- 

τα ώς νπηκόον και νπάρχον εν xfj Ήηείρφ τοΰ Ίάσο- 
νος τών Φερών (ΞΕΝΟΦ. Έλλην. VI, 1, 7), δσον καί άν 
είναι γενικός καί ακαθόριστος (Ρ. Franks, Alt-Epirus, 
σ. 14-15, πρβλ. καί Δ. Ευαγγελιδη, ΑΕ 1956, σ. 8), 
έν τούτοις υποθέτει επιρροήν καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
ή παλαιοτέραν έξάρτησιν τμήματος τουλάχιστον τής 
Ηπείρου, τοΰ πρός τήν Θεσσαλίαν, έκ μέρους τών τα
γών τών Φερών (πρβλ. καί άνωτ. σ. 151, 2).
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