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Η ανασκαφή, η αποκάλυψη των καταλοίπων άλλων εποχών και άλλων πολιτισμών δεν α
ποτελεί παρά το προοίμιο της αρχαιολογικής ερευνάς. Η κορύφωση του αρχαιολογικού 
έργου έρχεται με τη δημοσίευση του ευρήματος, με την παράδοσή του στον επιστημονικό 
κόσμο, με τη διαιώνιση της γνώσης που προσφέρει.
Χάριν της δημοσίευσης γίνεται σε μεγάλο βαθμό η ανασκαφή και μέσο) της δημοσίευσης, 
που αποτελεί τη σύνθεση το>ν δεδομένων και την αξιοποίηση του ευρήματος, αιτιολογείται 
η διενέργειά της. Γιατί η ανασκαφή δεν είναι αυτοσκοπός. Αυτοσκοπός είναι η επιστημο
νική αξιοποίηση τοιν ευρημάτων.
Με αισθήματα ικανοποίησης βλέπω λοιπόν να ολοκληρώνεται η δημοσίευση ενός φημι
σμένου αρχαιολογικού συνόλου, του Δερβενιού, το οποίο περίμενε αυτή την ιόρα επί 35 ο
λόκληρα χρόνια. Και η ικανοποίησή μου έχει πολλές αιτίες:
Είναι, καταρχήν, η πολιτική του Υπουργείου που αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά μέσο) 
της εκδοτικής δραστηριότητας του Ταμείου Αρχαιολογικοί Πόρων.
Είναι, δεύτερον, επειδή η Θεσσαλονίκη, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997, γί
νεται αφορμή γι’ αυτή την έκδοση. Η δημοσίευση του Δερβενιού λειτουργεί 0)ς μία από τις 
συμβολές της Αρχαιολογικής Κοινότητας στον εορτασμό αυτό.
Και είναι, τρίτον, η επίτευξη του τελικού στόχου για ε:να σπουδαίο ταφικό αρχαιολογικό 
σύνολο, που είναι ήδη γνωστό ο’ όλο τον κόσμο, εξ αιτίας των αριοτουργηματικών έργων 
της μεταλλοτεχνίας. Ο φημισμένος κρατήρας του Δερβενιού, τα εξαιρετικά κοσμήματα 
που κοσμούν ήδη τις προθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης, προ- 
σφέρουν ουσιαστικές πληροφορίες στην έρευνα της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου της 
Μακεδονίας. Είναι ταυτόχρονα αποδείξεις του επιπέδου, της ποιότητας, της αισθητικής 
και της τέχνης των προγόνων μας Μακεδόνων, στο τέλος του 4ου ακόνα π.Χ.
Εύχομαι ο ειδικός αυτός τόμος να αποτελέσει την απαρχή μιας νε:ας εκδοτικής εποχής 
στην αρχαιολογική έρευνα του τόπου.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝ 17.ΕΛΟΣ 
Υπουργός I Ιολπιομού
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η αποκάλυψη των ασύλητων, πλουσιότατων σε κτερίσματα από χρυσό, αργυρό, χαλκό, σίδη
ρο, ελεφαντόδοντο, αλάβαστρο, γυαλί και πηλό κιβωτιόσχημων τάφων του Δερβενιού το 1962 
αποτελεσε σημαντικό αρχαιολογικό γεγονός για τη Μακεδονία, το δεύτερο αμέσως μετά τον 
εντοπισμό της Πέλλας από τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Φ. Πέτσα το 1957 και τη συστημα
τικέ] της έρευνα πρώτα από τους Φ. Πέτσα και X. Μακαρόνα και στη συνέχεια από την αδι
κοχαμένη Μ. Σιγανίδου, τους συνεργάτες και τους διαδόχους της [Μακεδονικά 7 (1967), Χρο
νικά 1951/65, 306, αρ. 101 και υποσημ. 5-8, όπου και η παλιότερη βιβλιογραφία. Δ. Παπα- 
κωνσταντίνου-Διαμαντοΰρου, Πέλλα I. Ιστορική επισκόπηση και μαρτυρίαι, Αθήναι 1971. ΡΙτ. 
Petsas, Pella. Alexander the Great’s Capital, Θεσσαλονίκη 1978. I. Τουράτσογλου, Μεταλε- 
ξάνδρεια Πέλλα, ΑΔ 30 (1975): Μελέται, 165-184. Για τις πρόσφατες έρευνες Μ. Σιγανίδου: 
ΠΑΕ 1981, 58-68 και ΓΙΑΕ 1984, 75-94. Η ίδια, Το ανακτορικό συγκρότημα της Πέλλας, 
ΑΕΜΘ 1 (1987), 119-124. Η ίδια, Το μνημειακό πρόπυλο του ανακτόρου της Πέλλας, ΑΕΜΘ 
3 (1989), 59-63. Η ίδια, Πολεοδομικά προβλήματα της Πέλλας, στο Πόλις και χώρα στην αρ
χαία Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλονίκη 1990, 167-172. Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Ανασκα- 
φική έρευνα στην περιοχή του καναλιού της Πέλλας κατά την περίοδο 1988-1991, ΑΕΜΘ 5 
(1991), 83-90],
Ήδη, ο αείμνηστος X. Μακαρόνας, Έφορος Αρχαιοτήτων Δυτικής Μακεδονίας και Διευθυ
ντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, πριν από τον αδόκητο θάνατό του (1978), 
είχε καταρτίσει πρόγραμμα δημοσίευσης των τάφων του Δερβενιού, όπου προβλεπόταν κα
τανομή του υλικου σε επιμέρους ενότητες και ανάθεση της μελέτης του και της συγγραφής 
των σχετικών κεφαλαίων σε αρχαιολόγους που είχαν συμβάλει στην ανασκαφική έρευνα των 
τάφων έ] είχαν ασχοληθεί ερευνητικά με το χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης. Γην ε
ρευνητική ομάδα αποτελούσαν οι Ανδρέας Βαβρίτσας (ο οπλισμός), Ευγενία Γιοΰρη-Λεβε- 
ντοποΰλου (ο κρατήρας του τάφου Β, τα πήλινα), Αικατερίνη Δεσποίνη (τα κοσμήματα), Πέ
τρος Θέμελης (ανασκαφή, αρχιτεκτονική των τάφων, έθιμα ταφής), Μαίρη Καραμανώλη-Σι- 
γανίδου (τα χαλκά αγγεία), Χάιδω Κουκουλη-Χρυσανθάκη (οι χαλκοί κάδοι), Αικατερίνη Ρω- 
μιοποΰλου (τα αργυρά αγγεία), Ιωάννης Τουράτσογλου (τα μικροαντικείμενα, τα νομίοματα), 
Κυριάκος Τσαντσάνογλου (ο ορφικός πάπυρος του τάφου Α). Το εγχείρημα δυστυχώς δεν τε- 
λεσφόρησε στον προβλεπόμενο χρόνο και μόνο ο κρατήρας Β1 του τάφου Β δημοσιεύτηκε α
ποτελώντας το θέμα ιδιαίτερης μονογραφίας από την Ε. Γιοΰρη (βλ. Βιβλιογραιρία). Ο Α. Βα
βρίτσας, η Ε. Γιοΰρη, η Αικ. Δεσποίνη, η Μ. Καραμανώλη-Σιγανίδου και η X. Κουκοΰλη-Χρυ- 
σανθάκη προτίμησαν να εμπιστευθοΰν σε άλλους συναδέλφους τη δημοσίευση του υλικου που 
τους είχε παραχωρηθεί. Ο ορφικός πάπυρος πάλι, λόγω της ειδικής επεξεργασίας που απαι
τεί, θα δημοσιευθεί σε χωριστό τόμο με φιλολογικά σχόλια από τον Κ. Τσαντσάνογλου (προ
καταρκτικέ^ δημοσιεύσεις του βλ. Σ. Καψωμένος, Ο ορφικός πάπυρος της Θεσσαλονίκης, ΑΔ 
19 (1964): Χρονικά, 17 κ.ε., S. Kapsomenos, Der Papyrus von Derveni, Gnomon 1963, 222 
κ.ε., R. Merkelbach, Der Orphische Papyrus von Derveni, ZPE 1 (1967), 21 κ.ε.). Ορισμένα 
κτερίσματα τοιν τάφων των Δερβενιού, κυρίως τα μετάλλινα αγγεία, εκτός από την έκθεση της 
ανασκαφήςτου X. Μακαρόνα στο ΑΔ 18 (1963): Χρονικά, 193-196 και το άρθρο της Μ. Κα- 
ραμανώλη-Σιγανίδου στο Λεύκωμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (1962, 179-185), ό-
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που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά με αριοτουργηματικές φωτογραφίες του αείμνηστου 
Σπ. Τσαβδάρογλου, έγιναν κατά καιρούς γνωστά κυρίως μέσω τοιν Καταλόγων των Εκθέσεων 
που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας και το εξωτερικό (ΘΑΜ 1979, Treasures 1978, Αλέ
ξανδρος 1980, Search 1980, Μακεδονία 1982, Θεσσαλονίκη 1986, Bologna 1988, Αρχαία 
Μακεδονία 1988, Montréal 1993. Βλ. και Enciclopedia dell’Arte Antica, Suppl. II, λ. Derveni, 
2178-2183, P. Themelis). Τέλος, ένας αριθμός αργυρών και χαλκών αγγείων και σκευών, κυ
ρίως ο κρατήρας του τάφου Β με τη διονυσιακή παράσταση, απεικονίστηκαν ή σχολιάστηκαν 
μεμονωμένα από διάφορους ερευνητές (βλ. τη βιβλιογραφία ενός εκάστου στους καταλόγους 
των κτερισμάτων).
Η ανασκαφή (1977 και εξής) από τον καθηγητή Μ. Ανδρόνικο και τους πανεπιστημιακούς συ
ναδέλφους του των μακεδονικών τάφων της Βεργίνας, που έφερε εκ νέου στο επίκεντρο του 
ελληνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος την αρχαιολογική έρευνα οτη Μακεδονία (Ανδρόνικος 
1977, 1-39, Andronikos 1978, 55-76, Ανδρόνικος 1980α, Ανδρόνικος 1980β, 208 κ.ε., Βεργίνα 
1984), κατέστησε επιτακτικότερη την ανάγκη δημοσίευσης των αντίστοιχων σε ποιότητα και 
αριθμό και συγχρόνων ευρημάτων του Δερβενιού.

Στον παρόντα τόμο συνεργάστηκαν τελικά η Δ. Ακτσελή (περιγραφή αλαβάστρων, στο εξής 
Δ.Α.), o II. Θέμελης (ιστορικό ανασκαφής, αρχιτεκτονική τάφων, έθιμα ταφής, η μαρτυρία 
των κτερισμάτων, εργαστήρια, στο εξής Π.Θ.), η Δ. Ιγνατιάδου (γυάλινα αγγεία και γυάλινοι 
πεσσοί, στο εξής Δ.Ι.), η Αικ. Ρωμιοπουλου (αργυρά αγγεία, στο εξής Κ.Ρ.) και o I. Τουρά- 
τσογλου (κεραμική, οπλισμός, ιπποσκευή, ενδυμασία, έπιπλα, πήλινες προτομές, μικροαντι- 
κείμενα, νομίσματα, σι τάφοι και η εποχή τους, στο εξής Ι.Τ.). Στον κατάλογο των χαλκών και 
των χρυσών (επεξεργασία περιγραφών, βιβλιογραφική ενημέρωση) και στο κεφάλαιο «Χρο
νολόγηση» συνεργάστηκαν οι Π. Θέμελης και I. Τουράτσογλου, που ανέλαβαν και την επιμέ
λεια της έκδοσης (συγκρότηση των επιμέρους κειμένων σε σώμα, μορφοποίηση του υλικου, 
συγκέντρωση φωτογραφιών και σχεδίων κτλ.).

Θι επτά τάφοι του Δερβενιού έχουν αριθμηθεί με τα γράμματα του ελληνικού α.^ιαβήτου Α, 
Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Η, σύμφωνα με τα ημερολογιακά στοιχεία και τη σειρά αποκάλυψής τους 
κατά την ανασκαφή. [O X. Μακαρόνας στην προκαταρκτική έκθεσή του (ΑΔ 18 (1963): Χρο
νικά, 293-298) παραλείπει το μακεδονικό τάφο Γ και τροποποιεί τα ψηφία των τάφων Δ, Ε, Ζ 
και Η σε Ε, Δ, Ε και Ζ]. Τα κτερίσματα κάθε τάφου φέρουν χωριστή αρίθμηση, που αρχίζει 
κάθε φορά από το 1 με πρόταξη του διακριτικού ψηφίου του τάφου (Al, Β1, Γ1 κ.ο.κ.), ακο
λουθώντας τους αριθμούς καταγραφής του ειδικού ευρετηρίου του Μουσείου Θεσσαλονίκης. 
Οι πληροφορίες για τα ανασκαφικά δεδομένα των τάφων A, Β και Ε αντλήθηκαν από τις η
μερολογιακές σημειώσεις του Π. Θέμελη, ενώ για τους τάφους Δ, Ε, Ζ και Η από τις ημερο
λογιακές σημειώσεις του Ε. Μάντζιου και της Ε. Μαυρομμάτη, έκτακτων τότε επιστημονικών 
βοηθών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).
Ο καθαρισμός, η συγκόλληση και η συντήρηση του κρατήρα Β1 και των αργυρών αγγείων ο
φείλεται στον Α. Μαυραγάνη, ενώ των λοιπών κτερισμάτων στον Δ. Μαθιό. Οι νεαροί συντη
ρητές Δ. Καρολίδης και Β. Τουσης, αρμόδιοι για τη συντήρηση των ξύλινων αντικειμένων των 
τάφων (κίστη, πυξίδες, εξαρτήματα θρόνων, καθισμάτων και ανακλίντρων), υπήρξαν επίσης 
υπευθυνοι για την επιτυχή σχεδιαοτική αποκατάσταση/συμπλήρωσή τους. Η στερέωση του 
ορφικού πάπυρου του τάφου Β είναι έργο του ειδικού συντηρητή της Παπυρολογικής Συλλο
γής της Αυστριακής Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βιέννης Α. Fackelmann. Οι στοιχειακές και λοι
πές αναλύσεις έγιναν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης από τις χημικούς Μ. Κεσί- 
σογλου και Ε. Μήρτσου.
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Οι φωτογραφίες του εσωτερικού των τάφων Α και Β οφείλονται στο φωτορεπόρτερ Γ. Κυρια- 
κίδη, που έσπευσε στο χώρο τη οτιγμή της τυχαίας αποκάλυψης. Οι φωτογραφίες των Ε ι κ. 14, 
17, 18, 20-29, 40 είναι έργο του αείμνηστου Σπ. Τσαβδάρογλου, ο αδόκητος θάνατος του ο
ποίου το 1981 στέρησε τους αρχαιολόγους της Μακεδονίας από ε:ναν πολύτιμο συνεργάτη και 
αγαπητό φίλο. Οι περισσότερες φωτογραφίες τιον ευρημάτων είναι έργο του Μ. Σκιαδαρέση, 
πλην ορισμένων, κυρίως των μικροαντικειμένων, που είναι του Β. Σταματόπουλου. Τα σχέδια 
κάτοψης των τάφων A, Β και Ζ με τα κτερίσματα κατά χώραν εκπονήθηκαν από την αρχαιο- 
λόγο-ιστορικό της Τέχνης I. Μανωλεδάκη-Λαζαρίδου, καθώς και τον Π. Θέμελη. Τα αρχιτε
κτονικά σχέδια των κιβωτιόσχημων τάφων Δ και Ε είναι έργο του αρχιτέκτονος-μηχανικου Ν. 
Λόντου, ενώ εκείνα του μακεδονικού τάφου Γ της αρχιτέκτονος Ευ. Βάρη. Τα υπόλοιπα το- 
πογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια μελανώθηκαν από τον Ευ. Ολύμπιο με βάση προσχέδια 
και μετρήσεις του Π. Θέμελη. Τα προσχέδια ενός εκάστου των κτερισμάτων εκπονήθηκαν 
από τους Α. Φάκλαρη, Π. Θέμελη και I. Μανωλεδάκη και μελανώθηκαν από τον Ε. Ολύμπιο. 
Γην περίληψη στην αγγλική γλώσσα μετέφρασε ο D. Hardy. Η Β. Barr-Sharrar είχε την κα
λοσύνη να επιμεληθείτη μετάφραση και να κάνει ουσιαστικές γλωσσικές υποδείξεις. Προς ό
λους τους παραπάνω εκφράζονται και από τη θέση αυτή θερμές ευχαριστίες, ιδιαίτερες, ω
στόσο, οτην Επιμελήτρια του Μουσείου Θεσσαλονίκης και συνεργάτιδα του τόμου Δ. Ιγνα- 
τιάδου.
Στην πρόωρα αδικοχαμένη φίλη, Έφορο Αρχαιοτήτων Κεντρικής Μακεδονίας και Διευθύ
ντρια του Μουσείου Θεσσαλονίκης, Ιουλία Βοκοτοπουλου είναι στραμμένες οι σκέψεις όλων. 
Χωρίς το αμείωτο ενδιαφέρον της, την αδιάλειπτη συμπαράστασή της, τη χάρη σ’ αυτήν α
πρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία και στις αποθήκες του Μουσείου Θεσσαλονίκης και τις πα
ντοειδείς διευκολύνσεις προς τους επιστημονικούς υπεύθυνους, θα ήταν αδύνατο να έρθει σε 
πέρας η παρούσα δημοσίευση.
Ευχαριστίες εκφράζονται, τέλος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πό
ρων που ενέκρινε την κατ’ επιλογήν έκδοση της παρούσας εργασίας στη σειρά των Δημοσι
ευμάτων του Αρχαιολογικού Δελτίου ως συμβολή στον εορτασμό της Θεσσαλονίκης - Πολιτι
στικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1997, και ιδιαιτέρως στην κ. Ευαγγελία Κυπραίου, Προϊ- 
σταμένη της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων του ΤΑΠ, στην Ελένη Κώτσου που είχε την επιμέ
λεια των κειμένων και στην Αργύριό Γιαννουλάκη που ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια της 
έκδοσης.

ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΑ ΓΣΟΓΛΟΥ
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1. Χάρτης της περιοχής της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το χάρτη του Κ. Ρωμαίου, Μακεδονικά Α (1940).
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Η

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ

Κατά τις εργασίες διαπλάτυνσης της οδού Θεοοαλονίκης-Λαγκαδά, 9,5 περίπου χλμ. ΒΔ. της 
Θεσσαλονίκης, παρά τη θε:οη Δερβένι (Χάρτης I), αποκαλυφθηκαν τυχαία στις 15 και 16 Ια
νουάριου 1962 δυο ασύλητοι κιβωτιόσχημοι τάφοι, που χαρακτηρίστηκαν αντίστοιχα τάφος Α 
και τάφος Β. Ο τότε Έφορος Αρχαιοτήτων X. Μακαράνας απέοτειλε την Επιμελήτρια Αρχαι
οτήτων Μ. Καραμανώλη-Σιγανίδου και την έκτακτη αρχαιολόγο I. Μανωλεδάκη-Λαζαρίδη να 
περιουλλέξουν τα ευρήματα. Η πρόσκρουση του εκσκαφέα είχε προκαλέοει την πτώση μέ
ρους των πλευρικιίιν τοιχωμάτων και την εισροή χωμάτων από τα ανοίγματα. Η στενότητα του 
εσωτερικού χώρου τιον τάφων, η πυκνή διάταξη του πλήθους των κτερισμάτων και κυρίως, η 
ανάγκη άμεσης μεταφοράς τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, δεν επέτρεψαν 
την πλήρη τεκμηρίωση κατά την πρώτη εκείνη «αποστολή διάσωσης». Θι πρώτες φωτογρα
φίες οφείλονται στο φωτορεπόρτερ Γ. Κυριακίδη, που έοπευοε αυτοβουλως επί τόπου. () 
χειριστής του εκσκαφέα, που ειδοποίησε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης και τις το
πικές αρχές για την εύρεση των δυπι τάφων, είχε ήδη μετακινήσει από τη θέση τους ορισμένα 
αντικείμενα που μαζί με τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν αυθημερόν στο Μουσείο Θεσσαλονίκης. 
Η συστηματική αναοκαφική έρευνα των δυο τάφων και της γΰρω περιοχής ανατέθηκε στον ΓΕ 
Θέμελη, που υπηρετούσε τότε ως έκτακτος επιστημονικός βοηθός στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Κατά την πρώτη αυτή φάση ανασκαφής, που 
διήρκηοε από 27 Ιανουάριου έως 12 Φεβρουάριου 1962, ερευνήθηκε τόσο το εσωτερικό, όσο 
και οι επιχώσεις των τάφων Α και Β και ήλθε στο φως ο καμαροσκέπαστος «μακεδονικός» τά- 
φος Ε, 500 μ. περίπου νοτιότερα από τους δυο προηγούμενους, 80 μ. Β. του άξονα της οδού 
Θεοοαλονίκης-Λαγκαδά και κοντά σε λίθινη εγκαταλειμμένη σιδηροδρομική γέφυρα, γνωστή 
με την επωνυμία «του Μεταξά» (Ε ι κ. 1-2). Η έρευνα διακόπηκε εξαιτίας του τραγικού θανάτου 
του εργάτη Ξενοφώντα Λουκά, ο οποίος καταπλακώθηκε από τις ογκώδεις καλυπτήριες λιθο- 
πλίνθους του τάφου Α, καθώς εργαζόταν στο εσωτερικό του. Η βίαιη πρόσκρουση του εκσκα
φέα στη βορειοδυτική γωνία του τάφου είχε δημιουργήσει διαμπερή ρωγμή στο μέσο των κα
λυπτήριων λιθοπλίνθων, η οποία και προκάλεσε την αιφνίδια κατάρρευσή τους. Μετά από ο- 
λιγοήμερη διακοπή η ανασκαφή συνεχίστηκε κατά τα χρονικά διαστήματα 19-23 Φεβρουάρι
ου και 6 Μαρτίου-11 Αυγουοτου 1962, από τον Γιώργο Μάντζιο και την Ελένη Μαυρομμάτη με 
την άμεση εποπτεία της Επιμελήτριας Αρχαιοτήτων Μαρίας Καραμανώλη-Σιγανίδου και έφε
ρε στο φως τέσσερις ακόμη τάφους, τρεις κιβωτιόσχημους (Δ, Ε και Η) και ένα λακκοειδή (Ζ). 
Η περιοχή γύρω από τον τάφο Γ, καθώς επίσης Δ. και Ν. των τάφων Α και Β, ερευνήθηκε συ
στηματικά σε αναζήτηση και άλλων ταφικών μνημείων. Από τις τέσσερις συνολικά δοκιμαστι
κές τομές (α-δ) που ανασκάφτηκαν, αποδοτικές αποδείχτηκαν οι τομές β και γ. Η β, σε από
σταση 6 μ. ΒΔ. του τάφου Β, έφερε στο φως «καταφανή ίχνη πυράς (κυρίως στο ανατολικό 
τμήμα της) που κατά πάσα πιθανότητα ανήκε στον τάφο Β», σύμφωνα με τις ημερολογιακές 
οημεκόοεις της Ε. Μαυρομμάτη. Η τομή γ, διαστ. 8x8 μ. περίπου, ευρισκόμενη σε απόσταση 
9 μ. Ν. του τάφου Β (Εικ. 2), έδωσε τα εξής αποτελέσματα:
Στο ανατολικό τμήμα της τομής, στο πρώτο επιφανειακό στρώμα και σε βάθος 0,30-0,40 μ. 
βρέθηκαν χαλκός ήλος με πεπλατυσμένη διοκόμορφη κεφαλή και εννέα χαλκά νομίσματα:
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«) Ένα βασιλέως Καααάνδρου (ιππευς). δΝ(ί Πορ 1 142 κ.ε. (306-292 π.Χ.). 
β) Ένα Αντιγόνου Γόνατά (ΙΙάν έγείρων τρόηαιον). .3Ν(  ̂(3ορ 1205 κ.ε.
Υ) Ένα ελληνικής πόλεοις επί Ρωμαιοκρατίας, (ρθαρμένο. 
δ) Έξι ασσάρια υστερορρωμαϊκά, φθαρμένα (μέοα 4ου αι. μ.Χ.).
Σε βάθος 1,70 μ. η επίχωση ήταν διαταραγμένη και περιείχε όοτρακα χονδροειδιόν αγγείων 
της εποχής του Σιδήρου, θραύσματα κεραμιδιών στέγης και λατύπη ασβεστόλιθου. Στο ίδιο 
βάθος, περί το μέσο της βόρειας παρειάς της τομής, βρέθηκε διαταραγμένος και ελλιπής α- 
κτέριστος σκελετός. Στο νοτιοανατολικό τμήμα της τομής και σε βάθος 2,50 μ. αποκαλυφθη- 
κε στρώμα πυράς εναγικής(;), που περιείχε θραύσματα αγγείων και οιτιά ζώων, μεταξύ των ο
ποίων αναγνωρίστηκε σιαγόνα ίππου. Στα ανατολικά της πυράς αποκαλυφθηκαν δυο ακέραια 
πήλινα αγγεία:

Εικ. 3 Εικ. 4

α) Άωτο οκυφίδιο. Πηλός ερυθρωπός χωρίς επίχρισμα. Χείλος συστελλόμενο, βάση δακτυλιο
ειδής. Οριζόντια αυλάκωση περί το μέσον του κορμού. Τοπικού εργαστηρίου. Ύψ. 0,06 μ., 
διάμ. χείλους (εξωτ.) 0,118 μ., διάμ. χείλους (εσωτ.) 0,109 μ., διάμ. βάσης 0,047 μ. (Εικ. 3). 
β) Αρυτήρας (λεβητοκυάθιο). Λείπει η λαβή και μέρος του χείλους. Καμένο. Πηλός μελανό- 
φαιος. Μεγάλη διάμετρος σιόματος χαμηλά, έξω νευον χείλος. Τοπικού εργαστηρίου. Υψ. 
0,07 μ., διάμ. χείλους 0,062 μ. (Εικ. 4).
Αμέσως Β. της πυράς στην τομή γ, σε βάθος 4 μ. περίπου, ήλθε στο φως τοίχος επιμελώς κτι
σμένος κατά το ισόδομο σύστημα με μεγάλες ασβεστολιθικές πλίνθους, πλ. 0,70 μ., υψ. 0,46 
μ. και άγντοστου μήκους. Οι πλίνθοι έφεραν σιδερένιους συνδέσμους με μολυβδοχόηση και ή
ταν επιχρισμένες με λεπτά κονιάματα. Λόγο) των κακών καιρικοιν συνθηκοιν και του μεγάλου 
βάθους η έρευνα στο σημείο αυτό δεν συνεχίστηκε1.
Στην ευρυτερη περιοχή του Δερβενιού βρίσκονται δυο ακόμη μακεδονικοί τάφοι, ο λεγόμενος 
του Λαγκαδά ή του Μακρίδη Μπέη, διθάλαμος, που εντοπίστηκε το 1911 από τον Θ. Μακρί- 
δη, περί τα 4 χλμ. ΝΔ. του τάφου Γ, καθώς και ο γνωστός ο>ς «τάφος των Λαγυνών», επίσης δι-

1. Μακαρόνας 1963, 164.
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θάλαμος, Β. της Λητής, κοντά στο ομώνυμο χωριό' (Χάρτης I). Οι καμαροσκέπαστοι μακε
δονικοί τάφοι, συμπεριλαμβανομένου και του νέου τάφου Γ, είχαν επανειλημμένα συληθεί, 
ενώ αντίθετα οι τέσσερις από τους έξι κιβωτιόσχημους, οι Α, Β, Δ και Ε, που αποκαλιπρθηκαν 
στη συνέχεια της έρευνας το 1962, βρέθηκαν άθικτοι.
Η στρατηγικής σημασίας στενή διάβαση του Δερβενιού, από όπου περνούσε και η Εγνατία ο
δός, συνδέει το μυχό του Θερμαϊκού κόλπου με τον κάμπο του Λαγκαδά και τις λίμνες Κορώ- 
νεια και Βόλβη. Η περιοχή με τη διάβαση και τους τάφους ανήκει στο ζωτικό χώρο της αρ
χαίας Λητής, μιας από τις σπουδαιότερες Μυγδονικές πόλεις (ΕΙτολεμαίος 3, 13, 36). Εια την 
αρχαϊκή «θρακική» και τη μετέπειτα «μακεδονική» φάση της ιστορίας της Λητής, τα ορυχεία 
χρυσου κατά μήκος του ποταμού Εχέδωρου, την κοπή των πρώτων νομισμάτων με Σιληνό ή 
Κένταυρο που απάγει Νύμφη, την τοπογραφία, τα ιερά και τα ευρήματα, η σχετική βιβλιο- 
γραφία είναι ιδιαίτερα πλούσια ’. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Στεφάνου Βυζαντίου (Εθνικών 
413, 19-22, λ. Λητή): Λητέμ πόλις Μακεδονίας, and τοϋ πλησίον ιδρυμένου Λιμούς Ιερού, ώς Θεαγένης 
ΜακεδονικοΊς. το εθνικόν Λψαϊος- ούτως γάρ Ιστορείται Νέαρχος ΛηταΊος, των Άλεξάνόρω τω μεγάλη; συ- 
στρατευσαμένων ό διασημότατος2 3 4 5. Η ακμή της πόλεως κατά το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. 
π.Χ., κατά την περίοδο δηλαδή χρήσης των τάφων του Δερβενιού, προκύπτει έμμεσα και από 
την παρουσία του θεαροδόκου Μενάνδρου, γιου του Λυσάνδρου από τη Λητή, στα Νέμεα του 
323 π.Χ.λ

(ΕΙ.Θ.)

2. Th. Macridy, Jd l 26 (1911), 193-215. Η. Busing, Die griechische Halbsaule, 1970, 23, 39, 80 κ.ε., εικ. 35. E.A. 
Gardner, S. Casson, BSA 23 (1918/19), 15, εικ. 1, πίν. I. Μακεδονικά 2 (1941-52), 620. JUS 69 (1951/52), 245. Μα
κεδονικά 15 (1975), Χρονικά Αρχαιολογικά 1968/70, 173, αρ. 64. Δ. Παντερμαλής, Ο νέος μακεδονικός τάφος της 
Βεργίνας, Μακεδονικά 12 (1972), 147-182. Gos.se! 1980, 142, αρ. 16 και 136, αρ. 13 με βιβλιογραφία. Miller 1982, 
153. Κ. Σισμανίδης, Μακεδονικοί τάφοι στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Η Θεσσαλονίκη 1 (1985), 35-70.
3. J. Svoronos, L’hellenisme primitif de la Macedoine prouve par la numismatique et l or du Pangee, ΔΕΝΑ 19 
(1918/19), 92-100. Price 1974, 119. Price, Waggoner, 1975. Kraay 1976, 148. Hammond, Griffith 1979, 69-91. Φ. Πιά
τσας, 1 Ιολιτιοτικές επιδράσεις στο μυχό του Θερμαϊκού κόλπου έως την ίδρυση της Θεσσαλονίκης, mo Πρακτικά Συ
μποσίου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Η Θεσσαλονίκη μεταξύ Ανατολής και Δέσεως, 30.10-1.11.1980, Θεσσα
λονίκη 1982, 63-64 και 67. N.G.L. Hammond, The Lettering and the Iconography of «Macedonian» Coinage, στο 
W.G. Moon (εκδ.), Ancient Greek Art and Iconography, Wisconsin 1983, 246-249. Βλ. και SEG XXIX, 585, 608, 700. 
L. Robert, AntCl 1966, 430. N.k. Μουτοόπουλος, Αναζητώντας τη θείση της αρχαίας Λητής, ΕΕΠΕ Τμήμα Αρχιτε
κτόνων, τόμος II, Θεσσαλονίκη 1986, 25-125. Papazoglou 1988, 213. Μ.Β. Hatzopoulos, Cultes de passage en Mace
doine, Μελετήματα 19 (1994), 129-138.
4. Σύμφωνα με άλλες πηγές ο Νέαρχος καταγόταν από την Κρήτη.
5. S. Miller, The Thearodokoi of the Nemean Games, Hesperia 57 (1988), 147-163. Κ. Τζαναβάρη, Χρυσό διάδημα 
από τη Λητή, Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, Θεσσαλονίκη 1997, 349-361.
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Αποκαλΰφθηκε τυχαία στις 15.1.62. Κιβωτιόσχημος, εσωτ. διαστ. 2,07x0,90 μ., βάθ. 1,08 μ. 
Ήταν κατασκευασμένος από δώδεκα αδρά εργασμένες πλίνθους πωρολίθου σε δυο δόμους 
κατά το ισόδομο σύστημα, με κάλυψη από τέσσερις όμοιες λιθοπλίνθους (Εικ. 5,7). Εσωτε
ρικά επιχρισμένος με λευκό κονίαμα, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος καταστράφηκε με 
την πρόσκρουση του μηχανικού εκσκαφέα. Σε ύψος 0,57 μ. από το δάπεδο φέρει διακοσμη- 
τική ζώνη, πλ. 0,065 μ., με πλοχμό από κυανά φύλλα και καρπούς σε ερυθρό έδαφος (φό
ντο), η οποία περιβάλλεται άνω από κίτρινη ταινία, πλ. 0,20 μ. και κάτω από κυανή ταινία, 
πλ. 0,10 μ. Η εγκοπή (πατουρα), πλ. 0,03 μ., που περιθέει την ακμή της άνω σειράς των λι- 
θοπλίνθων, χρησιμεύει για την υποδοχή του σανιδώματος της οροφής. Στρίόμα κονιάματος 
υπήρχε και στο δάπεδο του τάφου, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, σε επαφή με τις κατακόρυ- 
φες πλευρές. Ήταν ακόμη νωπό, όταν τοποθετήθηκαν τα κτερίσματα, όπως δείχνουν τα 
αποτυπώματα της βάσης διαφόρων αγγείων (καδίσκων) και δυο διάτρητοι αστράγαλοι, 
σφηνωμένοι μέσα στο κονίαμα. Ο τάφος ήταν ασφυκτικά γεμάτος με χαλκά και πήλινα αγ
γεία, σκευή, κοσμήματα και διάφορα μικροαντικείμενα (Εικ. 6,8). Στο μέσο περίπου του 
τάφου, πεσμένος προς το βόρειο τοίχο, βρισκόταν χαλκός κρατήρας (Α1) με ελικοειδείς λα
βές και σπαράγματα υφάσματος προσκολλημένα στο περιχείλωμα και τους ώμους. Περιεί
χε τα υπολείμματα της καύσης του νεκρού, τμήματα από χρυσό στεφάνι με φύλλα δρυός 
(Α22), και θραύσματα ξυλινου στελέχους στεφάνου με χαλκά επίχρυσα φύλλα και πήλινους 
επίχρυσους καρπούς. Κοντά στον κρατήρα, προς τη νότια πλευρά του τάφου υπήρχε συ
στάδα από μεγάλου μεγέθους χαλκά αγγεία: δίσκος (Α53), ημισφαιρικός κρατήρας (Α51) 
και λέβης (Α52), καθώς και πήλινος «κυπριακός» αμφορέας (Α16) προς το μέσον του τάφου.

Στα Δ. του κρατήρα και προς τη βο
ρειοδυτική γωνία ήταν συσσωρευμέ- 
να διάφορα μετάλλινα αγγεία, μετα
ξύ τιον οποίων τρεις οινοχόες (A3, 
Α5, Α7), τέσσερις καδίσκοι (Α2, Α48, 
Α49 και Α50), από τους οποίους ο 
ένας (Α48) περιείχε δεκάδες αστρα
γάλους (Α54), ενώ ο άλλος (Α49) πολ
λά πήλινα επίχρυσα ασπιδόμορφα 
κομβία (Α28) και τεμάχιο δέρματος 
(Α61). Στην ίδια συστάδα προς τη βο
ρειοδυτική γωνία του τάιρου, βρέθη
καν ακόμη χαλκή patera (Α8), της 
οποίας η χυτή λαβή απολήγει σε κε- 
φάλι κριού, χαλκό ημισφαιρικό αγ
γείο με αναδιπλουμενες προς τα έξι.) 
κυρτές λαβές (Α9), λυχνουχος με δί
δυμη λαβή και ανεξάρτητη τριποδι-

Εικ. 5
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κή βάση (A4), χαλκό αρυβαλλοειδές ληκυθιο (Α92), χαλκός χους (Α6) και τρεις χαλκες κύλι
κες (Α10, Al l ,  Α12).
Μια ακόμα συστάδα σκευών και αγγείων, από τα οποία τα περισσότερα πήλινα, βρισκόταν 
περί το μέσον του τάφου και πλησιέστερα προς τη νότια πλευρά, μεταξύ του χαλκού κρατή
ρα (Α1) και του πήλινου «κυπριακού» αμφσρίσκσυ (Α16). Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονταν 
πήλινος ερυθρόμορφος ασκός (Α34), χαλκό απιόσχημο «απορραντήριον» (Liddel-Scott- 
Jones, s.v.) με σωληνωτό λαιμό (Α13), ηθμός(-χωνίον) χαλκός με περίτεχνες λαβές που απο
λήγουν σε κεφάλι χηνίσκου (Α14) και πολυάριθμα μελαμβαιρή αγγεία: πινάκια (Α37, Α40, 
Α41), πυξίδια (Α42, Α43) και άωτα σκυφίδια (Α35, Α36, Α38, Α39, Α120-121).
Από τα χώματα της ανατολικής κυρίως πλευράς του τάφου περισυνελέγησαν πολυάριθμα 
αλάβαστρα (Α83,1-10, Α84), μεταξύ των οποίων τρία από πολύχρωμο γυαλί (Α44, Α45, Α46), 
ένας γυάλινος σκυφος (Α33), πολλές στλεγγίδες (Α68, Α76-Α79, Α125), ελάσματα (στοιχεία 
θώρακος;) (Α29, Α88η), θραύσματα ελεφαντοστέινων γυναικείων μορφών (δυο βραχίονες, μία 
κνήμη: Α24, Α99α, Α105ε), μάζες από χρωστικές ουσίες (Α25), κρίκοι χαλκοί με ή χωρίς ασπι- 
δόμορφες εφηλίδες, μεγάλος αριθμός χαλκών επίχρυσων ασπιδόμορφων ελασμάτων με 
έκτυπη παράσταση Θέτιδος επί ιπποκάμπου που μεταφέρει τα όπλα του Αχιλλέως (Α20), κα- 
θιός και με παράσταση μακεδονικής ασπίδας (Α19). Βρέθηκε, τέλος, πλήθος πήλινων επίχρυ
σων δισκαρίων/κομβίων με κεφαλή Αθηνάς Παρθένου ή με αστερίσκο (Α19 δις Ι-ΙΙ, Α20 δις) 
και πήλινες επίχρυσες ipi]q)oi σε σχήμα καρπών δρυός και μυρσίνης.
Στα κατάλοιπα της πυράς του νεκρού, πάνω από τις καλυπτήριες λιθοπλίνθους επισημάνθη- 
καν αιχμές δοράτων και σαυρωτήρες (Α81-Α82, Α87-Α91), ζεύγος χαλκών κνημίδων οε θραύ
σματα (Α85α-β), αργυρά και χαλκά ελάσματα πιθανώς θώρακος ή αοπίδος (Α30, Α71, Α72, 
Α90), υπολείμματα ιπποσκευής (A 121 δ), θραύσματα μελαμβαφών αγγείων, κυρίως σκυφι- 
δίων, θραύσματα αναδιπλωμένα και συμπιεσμένα από λέβητα(;) (Α115), γυάλινα αντικείμε

να (Α119α-β, Α109, Α94, Α104, Α1Θ6), 
επίχρυσες πήλινες ψήφοι και δισκά
ρια, μικρή χαλκή εφηλίδα (Α73), ήλοι 
(Α88ζ, Α95δ, Α96γ, Α118), σπαράγμα
τα δε:ρματος και τμήματα ξύλινων 
στελεχών επίπλων ή κιβωτιδίων (Α66, 
Α21, Α86, Α80, Α112, Α101, Α114), 
πολλοί φυσικοί αστράγαλοι (Α55, 
Α110), επίχρυσα φύλλα στεφάνου και 
πήλινοι καρποί, απανθρακωμένο τε
μάχιο ξΰλου με επίχρυσο λέοβιο κυ
μάτιο (Α108α, A113) και κύλινδρος 
απανθρακωμένου πάπυρου με ορφικό 
κείμενο, δυο οφθαλμοί αγάλματος 
από ελεφαντόδοντο (Α103, Α105α) 
και θραύσματα τουλάχιστον έξι πήλι- 
νων κιονοκράνων.

(ΓΊ.Θ.)
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30



ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

ΧΑΛΚΑ

Ανοιχτά

Α1 Ελικωτός κρατήρ (Π(ν. 1, 30-31)

Συμπληρωμένος στο κατώτερο τμήμα του 
κορμού. Μικρότερες συμπληρώσεις στο άνω 
τμήμα. Η επιφάνεια γενικώς έντονα διαβρω- 
μένη.
Το χείλος, οι λαβές και οι βάσεις χυτά. Σώμα 
ωοειδές ακόσμητο, ώμος στενός, σχεδόν ορι
ζόντιος, λαιμός κυλινδρικός με δυο εγχάρα
κτους δακτυλίους στο άνω τμήμα του. Η εξω
τερική παρυφή του εξέχοντος χείλους κο
σμείται με ανάγλυφο ιωνικό κυμάτιο (αστρά
γαλο). Τη βάση διαμορφώνουν από κάτω 
προς τα πάνω: αργό ιωνικό κυμάτιο, ανε
στραμμένος εχίνος, διακοσμημένος με μεγά
λα έγκοιλα γλωσσοειδή και λεπτά οξυκόρυφα 
φύλλα, αστράγαλος και κατακόρυφος δακτύ
λιος (κύλινδρος). Οι σύνθετες ελικωτές λαβές 
αποτελούνται από δύο επάλληλα τμήματα. 
Το κατώτερο τοξωτό, που επικάθεται στον 
οψο, απολήγει στα δύο άκρα του σε ολόγλυ
φες κεφαλές υδρόβιων πτηνών (χηνών). Το 
ανώτερο τμήμα των λαβών, που προσαρτάται 
στην περιφέρεια του χείλους με την παρεμβο
λή μικρής έλικας, διαμορφώνεται σε τρεις 
επάλληλες έλικες, μειούμενες σε μέγεθος 
προοδευτικά προς τα κάτω. Ισάριθμα ανθέ
μια στις αρθρώσεις των ελίκων. Στον κρότα
φο (ράχη) της διφυούς λαβής πρόστυπο επτά- 
φυλλο ανθέμιο κοσμεί το κάτω μέρος της δια- 
χωριστικής αύλακος. Ύψ. 0,55 μ., διάμ. χεί
λους 0,305 μ., διάμ. βάσης 0,157 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, 194, πίν. 224α. 
ΘΑΜ 1979,57 αρ. 157, πίν. 25. Αρχαία Μακεδονία 
1988,280 αρ. 230, πίν. σελ. 281. Bologna 1988,145 
αρ. 172 και έγχρωμος πίνακας. Montréal 1993, 223 
αρ. 260.
Παράλληλα: Κρατήρας του ίδιου τύπου στον τάφο 
B (Β1). Βλ. επίσης Comstock, Vermeule 1971, αρ. 
441 (από το Spongano, περιοχή Vaste Νοτίου Ιτα
λίας). In Pursuit of the Absolute Art of the Ancient 
World, From the George Ortiz Collection, Royal

Academy of Ai ts, London, 20 January-6 April 
1994, αρ. 149 («allegedly from Greece». Χρονολό
γηση περίπου 400 π.Χ.). Για το σχήμα και τα πή
λινα παράλληλα του ιδίως από την Κάτω Ιταλία 
βλ. Trendall 1989 γενικώς και κυρίως εικ. 179 
(κρατήραςτου ζωγράφου του Bari 12061).

Α51 Κρατήρ (λεκάνη) (Πίν. 32)

Σώζεται ολόκληρος σε καλή κατάσταση με 
διαβρώσεις στην επιφάνεια.
Οι λαβές και η βάση χυτές. Σώμα βαθύ ημι- 
σφαιρικό, βάση σε σχήμα ανεστραμμένης 
φιάλης, στόμιο υψηλό, καλυκωτό με πεπλα
τυσμένο χείλος. Οι οριζόντιες τοξωτές, ελα
φρά υπερυψωμένες λαβές, κυκλικής διατο- 
μής, προσφύονται κάθετα στο σώμα με δι- 
σκοειδείς προσαρμογές. Ύψ. 0,25 μ., διάμ. 
χείλους 0,465 μ., διάμ. βάσης 0,22 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 59 αρ. 174. Search 1980, 
163 αρ. 126.
Παράλληλα: Ό μοιου τύπου αγγεία και στους τά
φους Β (Β40) και Ζ (Ζ18). Βλ. επίσης Βεργίνα 
1984, 160, εικ. 124 (μακεδονικός τάφος II). Ο. 
Neverov, The Finds in the large Tumulus in 
Vergina and the Problems of the Toreutics of the 
Early Hellenistic Period, Vestnik Drevnej Istorii, 
Μόσχα 1990, 166, εικ. 3 (από τάφο στο Pestanago). 
Comstock, Vermeule 1971, αρ. 472 (με διαφορετι
κή βάση και με έκτυπο μετάλλιο στον πυθμένα, 
από τη Μερόη). Μικρού μεγέθους αργυρός (κύ- 
λιξ;) με μεγαλύτερες οριζόντιες λαβές: Μ. Vickers, 
Scythian Treasures in Oxford, Oxford 1979, 42- 
43, πίν. X lla  = Silver 1977, 31 αρ. 6.

A52 Λέβης (Πίν. 32)

Σώζεται ολόκληρος αλλά έντονα διαβρωμέ- 
νος.
Λαβές χυτές. Ημισφαιρική επιφάνεια έδρα- 
σης χωρίς ιδιαίτερα διαμορφωμένη βάση. 
Τοιχώματα ελαφρώς αμφίκοιλα, διευρυνόμε- 
να ανεπαισθήτως προς το χείλος. Λαβές κινη
τές, κρικοειδείς, τετράγωνης διατομής, με 
σφαιροειδείς αποφύσεις προσαρμοσμένες σε 
στέλεχος σχήματος Τ, όπου η οριζόντια κε
ραία πηνιόσχημη, ενώ η κατακόρυφη σε μορ
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φή ανεστραμμένου ακόσμητου ανθεμίου. 
Ύψ. 0,247 μ., διάμ. χείλους 0,395 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 59, αρ. 175. Search 
1980, 149 αρ. 182.
Παράλληλα: Ό μοιος στον τάφο Λ (Δ 12). Βλ. επίσης 
Vocotopoulou 1975, 781-784 αρ. 42-45 (από το 
Βοτονόσι της Ηπείρου) με άλλα παραδείγματα. 
Albanien. Schätze aus dem Land der Skipetaren, 
Mainz 1988, 244 κ.ε.: Das Fürstengrab von Belsh, 
αρ. 114-116. Για πρωιμότερα παραδείγματα βλ. 
και W. Gauer, Die Bronzegefässe von Olympia, 
Teil I, Berlin, New York 1991, Le41, niv. 14.4 και 
Le38, niv. 15.1.

Al 15 Μεγάλα τμήματα απροσδιόριστου 
αντικειμένου (λέβητας;). Διαβρωμένα.

Σημ: Ένδειξη ανασκαφική: Ευρέθησαν επί του τά- 
φου.

Α53 Αβαθής λεκάνη (δίσκος) (ΓΙ ίν. 32)

Αρκετές συμπληρώσεις στο σώμα με έντονα 
ίχνη διάβρωσης.
Λαβές χυτε:ς. Σώμα αβαθές και ευρό, ελλειψο
ειδές σε κατατομή με οριζόντιο ταινιωτό χεί
λος. Λαβή κυκλική, τριγωνικής διατομής, 
αναρτημένη σε αυλόσχημο στέλεχος. Ύψ. 
0,125 μ., διάμ. χείλους 0,565 μ.

Παράλληλα: Παρόμοια με τη Δ 16. Βλ. επίσης Vo
cotopoulou 1975, 779-781 αρ. 40-41 (από το Βοτο- 
νόοι Ηπείρου) και B. Mozolewski, Tovsta Mogila, 
Κίεβο 1979, 65, εικ. 48-49 (από την Tovsta Mogila 
Ν. Ρωσίας).

Α9 Ημισφαιρικό αγγείο (Π ίν. 33)

Σώζεται ολόκληρο σε καλή σχετικά κατάστα
ση. Η εξωτερική επιφάνεια είναι αρκετά δια- 
βρωμένη, η εσωτερική καλύπτεται από κα- 
στανοπράσινη πάτινα, κατάλοιπο χρωστικής 
οργανικής ουσίας και οξείδωσης. Το σκεύος 
επισκευάστηκε στην αρχαιότητα, όπως δεί
χνουν τρία δισκοειδή ελάσματα που απο
φράσσουν ισάριθμα σημεία διαμπερών δια
βρώσεων στο κατώτερο τμήμα του κορμού. 
Λαβε'ς χυτές. Σώμα βαθύ ημισφαιρικό, ελα- 
φρά λοξότμητο κοίλο χείλος, διακοσμημένο

περιμετρικά με δίδυμες πλαστικές γραμμοι- 
σεις. Φέρει δυο κινητές, τοξωτές πεταλόοχη- 
μες λαβές, προσαρμοσμένες στο αγγείο με 
την παρεμβολή έξεργων πηνίων σε μορφή δι
πλής φάλαγγας. Ύψ. 0,14 μ., διάμ. χείλους 
0,24 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 58 αρ. 165, πίν. 24. Α\έ- 
ξανδρος 1980, 165 αρ. 124.

Α8 Τηγανόσχημο σκεύος (patera) (Πίν. 33)

Συμπληρωμένο σε πολλά τμήματα του σώμα
τος. Επιφάνεια έντονα δια βρισμένη σε πολλά 
σημεία.
Η λαβή και η στεφάνη του χείλους χυτά. Σώ
μα ρηχό φιαλόσχημο. Η λαβή ευθΰγραμμη, 
οριζόντια σε μορφή καυλου με τρία εξέχοντα 
φυλλάρια, απολήγει σε κεφάλι κριού. Στο 
σημείο πρόσφυσής της στο σώμα φέρει εγχά
ρακτες έλικες με άνθος λωτου ανάμεσά τους. 
Στη διαμετρικά αντίθετη πλευρά του σκεύ
ους ανάγλυφο κισσοστεφές προσωπείο γενει- 
σφόρου Διονύσου (λείπει πιθανώς ο κρίκος 
ανάρτησης). Κάτω από την πρσεξέχουσα 
στεφάνη του χείλους έξεργη ταινία, πλαισι- 
ουμενη από πλαστικές γραμμώσεις. Ύψ. 
0,078 μ., διάμ. χείλους 0,278 μ., μήκ. με τη 
λαβή 0,44 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 58 αρ. 164. Bologna 
1988, 148 αρ. 179.
Παράλληλα: Του ίδιου τόπου τηγανόσχημο σκεύος 
και στον τάφο Β (Β36). Βλ. επίσης Βεργίνα 1984, 
157, εικ. 123 (από το μακεδονικό aáqio II) και 
212, εικ. 181-182 (αργυρό, από το μακεδονικό τά
φο 111). Πυδνα 1995, 86Γ (Πυδνα, βόρειο νεκρο
ταφείο). AR 1983/84, 51-52, εικ. 96 (Άρζος). Πή
λινες απομιμήσεις: Αινεία 1990, 60-61, αρ. 13, 
πίν. 34ε-στ (τύμβος Α, τάφος III). Παλαιότερο 
χρονολογικά το τηγανόσχημο του τάφου της οδού 
Δαγκλή στη Σταυρουπολη Θεσσαλονίκης: Κ. Ρω- 
μιοπουλου, Φίλια Έ πη Γ, 1989, 205 αρ. 4, όπου 
και διαπραγμάτευση του τόπου με βιβλιογραφία. 
Νεώτερο χρονολογικά το τηγανόσχημο της Συλ
λογής Λ. Ευταξία: Α. Μαραγκού, Αρχαίο ελληνι
κή τέχνη, Συλλογή Ν.ΙΙ. Γουλανδρή, Αθήνα 1985, 
160 αρ. 270.
Ειδική μελέτη για το σχήμα αυτό αγγείου (patera με 
λαβή απολήγουοα σε κεφάλι κριού) βλ. H.-U.



Nuber, BerRGK 53 (1972), 1-354. Πρβλ. και H.-G. 
Buchholz, Sakralschaufeln im antiken Zypern, 
RDAC 1994, 150-154 ap. 5.

A2 Σταμνοειδής κάδος (Πίν. 2, 34)

Λείπει η κομβιόσχημη απόληξη της μιας λα
βής. Η βάση είναι ολόκληρη σχεδόν συμπλη
ρωμένη, καθώς και μέρος του κατώτερου 
τμήματος του αγγείου, με αποτέλεσμα να μην 
αποδίδεται πιστά ούτε η αρχική popq:^ της 
βάσης ούτε η κΰρτωση μετάβασης προς τον 
κορμό. Έντονες κατά τόπους φθορές από 
διάβρωση.
Οι λαβές, οι δίδυμοι κρίκοι ανάρτησης των 
λαβών, η στεφάνη του χείλους και τα έξεργα 
επίθετα διακοσμητικά στοιχεία χυτά. Σώμα 
σταμνοειδές. Οι ημικυκλικές κινητές λαβές 
με τις αγκιστροειδείς απολήξεις σε σχήμα 
κλειστού άνθους αναρτώνται από δίδυμους 
ελικωτους κρίκους. Διακοσμητικός ρόδακας 
στην άνω συμβολή των κρίκων. Στη βάση 
του ενός κρίκου στόμιο εκροής διαμορφω
μένο σε λεοντοκεφαλή με προτεταμένη την 
κάτω γνάθο. Επίθετο κισσοστεφές προσω
πείο Παπποσιληνού στη βάση του δευτέρου 
κρίκου. Περιμετρικά του χείλους έκτυπη 
ταινία, πλαισιουμενη από ζεύγη ανάγλυφων 
γραμμώσεων. Ύψ. 0,208 μ., διάμ. χείλους 
0,158 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, 194, πίν. 227γ 
(εσφαλμένα ως τάφος Β). ΘΑΜ 1979, 57 αρ. 158. 
Μακεδονία 1982, 102, εικ. 65. Αρχαία Μακεδονία 
1988, 283 αρ. 232. Bologna 1988, 146 αρ. 174 και 
έγχρωμος πίνακας. Montréal 1993, 225 αρ. 262. 
Παράλληλα: Παρόμοιοι σταμνοειδείς κάδοι, με 
εντονότερη την κυρτωση μετάβασης από τη βάση 
προς τον κορμό, στους τάφους B (Β29) και Δ (Δ5). 
Ίδιου σχήματος κάδοι (τύπου C κατά Zahlhaas): 
Βεργίνα 1984, 146, φωτ. 104-106 (μακεδονικός 
τάφος II), Πιερία 3 (1990), 76 = Πύδνα 1995, 83 
κάτω (τάφος 3 Μεθώνης), Πύδνα 1995, 83 άνω 
(Πύδνα, βόρειο νεκροταφείο), Νικήσιανη 1992, 
27-28 πίν. A κάτω, αρ. Α1403 με προγενέστερη 
βιβλιογραφία (Νικήσιανη, τάφος Γ). Άλλα παρα
δείγματα από τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσ
σαλία και τη Σκυθία βλ. I. Τουράτσογλου, 
ΑρχΜακ IV (1986), 633-635, όπου και συζήτηση 
για τις απομιμήσεις σε πηλό. G. Kitov, Ein

neuentdecktes thrakisches Fürstengrab bei Ka- 
zanläk (Südbulgarien), στο Neues aus der alten 
Welt, Das Altertum 39 (1994), 297, εικ. 12 (από τά
φο στη Malka Mogila). Πρβλ. και D. ν. Bothmer, 
ΜΜΑ (Summer 1984), 47 αρ. 74 (Προυσιάς). Λ. 
Μαραγκού, Αρχαία ελληνική τέχνη, Συλλογή Ν.Π. 
Γουλανδρή, Αθήνα 1985, 166 αρ. 264 (Πελαγία 
Θεσσαλίας). Gold der Steppe. Archäologie der 
Ukraine, Schleswig 1991, 312 αρ. 103f (από θη
σαυρό του Pesçanoe N. Ρωσίας). W. Gauer, Die 
Bronzegefässe von Olympia, Teil I, Berlin, New 
York 1991, 267-268, αρ. E7-E8 (Ολυμπία).
Για τον τύπο Μ. Candela, Situle metaliche e 
ceramiche a beccucio nel IV secolo a.C. e 
diffusione, BABesch 60 (1985), 24-61. Πρβλ. και 
B.B. Shefton, Magna Grecia, Macedonia or 
neither? Some Problems in 4th c. BC Metalwork, 
στο: Magna Crecía, Epiro e Macedonia, Atti del 
24. Congresso di studi sulla Magna Grecia, 
Taranto 1984, Taranto 1985, 399-410. Για πήλι
νους κάδους τύπου C στην Κ. Ιταλία βλ. A. 
Kossatz-Deissmann, Eine neue Phrygerkopfsitula 
des Toledo-Malers, AA 1990, 505 κ.ε.

A48 Καλαθόσχημος κάδος (Πίν. 3,35)

Αρκετές συμπληρώσεις στο κάτω τμήμα του 
σώματος και τη βάση. Οι λαβές εξ ολοκλήρου 
συμπληρωμένες. Έντονα διαβρωμένος.
Η στεφάνη του χείλους, η τριποδική βάση και 
οι λαβές χυτά. Σώμα κυλινδρικό αμφίκοιλο. 
Το χείλος ορίζεται από αργό ιωνικό κυμάτιο 
μεταξύ δύο πλαστικών γραμμώσεων. Οι δίδυ
μοι κρίκοι ανάρτησης των λαβών σε μορφή 
διαμπερών ελίκων, στη σύζευξη των οποίων 
δύο ημίφυλλα άκανθας με ατροφικό πεντά
φυλλο ανθέμιο. Ύψ. 0,215 μ., διάμ. χείλους 
0,203 μ., διάμ. βάσης 0,154 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 59 αρ. 171. Search 1980, 
163 αρ. 123.
Όμοιου τύπου κάδοι και στους τάφους A (Α49, 
Α50) και B (Β28).
Διαπραγμάτευση του τύπου αυτού κάδου: Zahlhaas 
1971, 74 κ.ε. (τύπος B). Pfrommer 1983, 250 κ.ε., 
όπου αναφέρεται παράδειγμα 5ου αι. π.Χ. από το 
Urukler (Mal-ük) και άλλο από τάφο στο Orizovo 
Θράκης = D. Zonçev, Godisnik na narodnija 
archeologiceski Musej Plovdiv 1, 1984, αρ. 1, εικ. 4. 
Συχνή η απεικόνιση καλαθόσχημων κάδων σε αγ-

33



γείατης Κάτω Ιταλίας: Trendall 1989, εικ. 72, 143, 
156, 168, 169, 175, 231, 234, 236, 255, 257.

Α49 Καλαθόσχημος κάδος (Πίν. 36)

Ακέραιος με ελάχιστα ίχνη διάβρωσης. Πα
ρόμοιου σχήματος και τυπου με τον Α48, με 
τη διαφορά ότι οι δίδυμοι κρίκοι ανάρτησης 
των λαβών επιτρέπουν την ανάπτυξη πλή
ρους ανθεμίου μεταξύ τους. Επί πλέον, κάτω 
από τις βάσεις των λαβών ανά ένα έκτυπο 
ανεστραμμένο ενδεκάφυλλο ανθέμιο με αν- 
θεμωτό πυρήνα μεταξύ κεκλιμένων ελίκων, οι 
οποίες απολήγουν σε μικρότερα ανθέμια, 
από όπου εκφύονται ελικοειδείς βλαστοί φέ- 
ροντες ρόδακα και ημίφυλλο. Στην κάτω επι
φάνεια της βάσης ομόκεντροι εγχάρακτοι κύ
κλοι. Ύψ. 0,226 μ., διάμ. χείλους 0,217 μ., 
διάμ. βάσης 0,164 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 59 αρ. 127, πίν. 32. 
Search 1980, έγχρωμος πίν. 19 (όπου εσφαλμένα 
ταυτίζεται με τον κάδο Β28). Αρχαία Μακεδονία 
1988, 284 αρ. 233. Bologna 1988, 146 αρ. 175 και 
έγχρωμος πίνακας. Montréal 1993, 226 αρ. 263. 
Παρόμοιοι στους τάφους A (Α48, Α50) και B (Β28).

Α50 Καλαθόσχημος κάδος (ΓΙίν. 37)

Το κάτω του σώματος με τη βάση συμπληρω
μένα στο μεγαλύτερο τμήμα τους. "Ιχνη διά
βρωσης κατά τόπους.
Λαβές, χείλος, στεφάνη χείλους και τριποδι- 
κή βάση χυτά. Όμοιος με τον Α48 ως προς το 
σχήμα και τη διακόσμηση. "Υψ. 0,196 μ., 
διάμ. χείλους 0,184 μ., διάμ. βάσης 0,123 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 59 αρ. 173.
Παρόμοιοι στους τάφους A (Α48, Α49) και Β 
(Β28).

Α10 Κυλιξ (Πίν. 38)

Συμπληρώσεις σε αρκετά τμήματα του σώμα
τος, μικρές αποκρούσεις στο χείλος, αρκετά 
διαβρωμένη επιφάνεια.
Οι λαβές και η βάση χυτές. Το σώμα ημι- 
σφαιρικό με συνθέτη βάση, η οποία αποτε- 
λείται από ανεστραμμένο εχίνο, πλαστικό 
δακτύλιο και κυλινδρικό στέλεχος. Το κοίλο

χείλος στρέφεται ελαφρά προς τα έξω. Τη 
μετάβαση προς τον ελαφρά διευρυμένο αμ
φίκοιλο λαιμό (περιλαίμιο) δηλώνει ανάγλυ
φη ταινία, πλαισιωμένη από διπλές πλαστι
κές γραμμώσεις. Οι διπλές τοξωτές λαβές, 
κυκλικής διατομής, προσαρμόζονται κάθε
τα στο σώμα διαμορφουμενες σε λογχόσχη- 
μα φύλλα με κεντρική νεύρωση. Τα πάνω 
άκρα τους συγκλίνουν προς το χείλος του αγ
γείου, καταλήγοντας σε ραμφόσχημα τρίγω
να. "Υψ. 0,066 μ., διάμ. χείλους 0,091 μ., 
διάμ. βάσης 0,043 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 58 αρ. 166. Bologna 
1988, 147 αρ. 176.
Παρεμφερούς σχήματος σε άργυρο: Silver 1977, 
50-51 αρ. 18.

A ll Κυλιξ (Πίν. 38)

Μεγάλο τμήμα του σώματος συμπληρωμένο, 
αποκρούσεις στο χείλος και τη βάση, επιφά
νεια πολύ διαβρωμένη και οξειδωμένη.
Οι λαβές και η βάση χυτές. Όμοια ως προς το 
σχήμα με την κύλικα Α10, με τη διαφορά ότι 
η μετάβαση προς το χείλος γίνεται ομαλότε
ρα με συνεχές και όχι γωνιώδες περίγραμμα. 
"Υψ. 0,064 μ., διάμ. χείλους 0,087 μ., διάμ. 
βάσης 0,044 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 58 αρ. 167.
Παρόμοια από Μεδεώνα: Medeon V, 102-103 exp. 
Β14.

Α12 Κυλιξ (Πίν. 38)

Συμπληρωμένα αρκετά τμήματα του σώμα
τος και μέρος της μίας λαβής. Αποκρούσεις 
στο σώμα, το χείλος και τη βάση. Επιφάνεια 
πολύ διαβρωμένη, ιδιαίτερα στο σώμα.
Οι λαβές, η βάση και το χείλος χυτά. Όμοια 
ως προς το σχήμα με τις κύλικες Α10 και Al 1, 
με χαμηλότερο σώμα και κατακόρυφα τα τοι
χώματα. Κάτω από το χείλος διπλή αυλάκω
ση. "Υψ. 0,054 μ., διάμ. χείλους 0,089 μ., 
διάμ. βάσης 0,044 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 59 αρ. 168.
Παρόμοια από το Βοτονόσι της Ηπείρου: 
Vocotopoulou 1975, 768-769 αρ. 20, εικ. 29.
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Κλειστά

A3 Τριφυλλόστομη οινοχόη (Πίν. 4, 39)

Ακέραιη με ελάχιστα ίχνη διάβρωσης. Λείπει 
μικρό τμήμα του επίθετου ανθεμίου στην κα
τάληξη της χυτής λαβής.
Σώμα βραχύ καλαθόσχημο αμφίκοιλο, διευ- 
ρυνόμενο στον έντονα γωνιώδη, οξύ ώμο. Λαι
μός ραδινός, στενουμενος προοδευτικά προς 
το στόμιο. Βάση επίπεδη χωρίς ιδιαίτερη δια
μόρφωση. Λαβή κατακόρυφη δρεπανόσχημη, 
διαμορφωμένη στο κάτω της τμήμα σε φυλλο
φόρο βλαστό που καταλήγει σε ανεστραμμένο 
ανθεμωτό κόσμημα. Το άνω, ορθογώνιας δια- 
τομής τμήμα της, φέρει ανάγλυφες ραβδώσεις 
στη ράχη και απολήγει στο εσωτερικό του στο
μίου σε ανάγλυφο προσωπείο Πανός. Ύψ. 
0,257 μ., διάμ. βάσης 0,099 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, 194, πίν. 225α. 
ΘΑΜ 1979, 57 αρ. 159, πίν. 24. Αρχαία Μακεδονία 
1988, 282 αρ. 231. Bologna 1988, 145 αρ. 173 και 
έγχρωμος πίνακας. Montréal 1993, 224 αρ. 261. 
Παράλληλα: Του ίδιου τύπου οινοχόη οτον τάφο Λ 
(Α5). Βλ. επίσης Βεργίνα 1984, 239-240, εικ. 172 
(αργυρή οινοχόη από το μακεδονικό τάφο III). 
ΘΑΜ 1979, 107 αρ. 460, πίν. 61. AR 1983/84, 51- 
52, εικ. 94 (από τάφο στον Άρζο της Θράκης). 
Πύδνα 1995, 86Γ (χαλκή από το βόρειο νεκροτα
φείο στην Πυδνα). B. Pharmakowsky, AA XXVIII 
(1913), 182, εικ. 19 (χαλκή από τη Sellenskaja 
Mogila, χρονολόγηση 330-320 π.Χ.). Πήλινες 
απομιμήσεις: Pfrommer 1983, 247, εικ. 5. Αίνεια 
1990, 59-60, πίν. 34 (τύμβος Α, τάφος III) και 
μαρμάρινες: Pfrommer 1983, 245, εικ. 4. Παλαιό- 
τερη χρονολογικά (τέλη 5ου αι. π.Χ.) είναι η οινο- 
χόη του κιβωτιόσχημου τάφου της οδού Δαγκλή 
στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (Κ. Ρωμιοπού- 
λου, Φίλια Έ πη  Γ, 1989, 204 αρ. 3, όπου και δια
πραγμάτευση του τύπου). Για την καταγωγή του 
τύπου αυτού οινοχόης από την Ετρουρία και τη 
διάδοσή του ως τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. σε μέταλ
λο και πηλό βλ. Th. Weber, Etruskisches Bronze- 
gerät in Syrien, AA 1990, 441-445.

A5 Τριφυλλόστομη οινοχόη (Πίν. 40)

Φέρει αρκετές συμπληρο)σεις στο σώμα και 
περισσότερες στο λαιμό. Η επιφάνεια έντονα 
διαβρωμένη.

Η λαβή και τα επίθετα κοσμήματα χυτά. 
Παρόμοιου σχήματος με την οινοχόη A3, με 
μόνη διαφορά την ιδιαίτερα πεπλατυσμένη 
προχοή, η οποία διακοσμείται με αστράγα
λο και ανεστραμμένο ανάγλυφο ιωνικό κυ
μάτιο, καθώς και το απλουστερα διαμορφω
μένο άνω τμήμα της λαβής. Στο εσωτερικό 
του στομίου ανάγλυφο προσωπείο Πανός ως 
προέκταση της λαβής. Κάτω από τη λαβή 
περίτμητη, προσαρμοσμένη στο σώμα του 
αγγείου μορφή Πανός κατενώπιον, που παί
ζει τη σύριγγα. Ύψ. 0,275 μ., διάμ. βάσης 
0,103 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 58 αρ. 161.

Α7 Τριφυλλόστομη οινοχόη (Πίν. 41)

Συμπληρωμένα μεγάλο τμήμα του σώματος 
και του γυναικείου προσωπείου στην άνω πα
ρυφή της λαβής. Η επιφάνεια αρκετά δια
βρωμένη.
Η βάση και η λαβή χυτές, καθώς και οι επίθε- 
τες μορφές. Σώμα ωοειδές με ελαφρά δια
μορφωμένο ιόμο, όπου καταλήγει ο κυλινδρι
κός αμφίκοιλος λαιμός. Βάση δακτυλιόσχη- 
μη. Η ελλειψοειδούς διατομής λαβή προσαρ
μόζεται στο στόμιο και στην άνω πρόσφυσή 
της φέρει γυναικεία κεφαλή που προσομοιά
ζει σε θεατρικό προσωπείο. Το κάτω άκρο 
της λαβής απολήγει στο σώμα του αγγείου σε 
επίθετο προσωπείο Σιληνού. Στην κάτω επι
φάνεια της βάσης αποτυπώματα της περι
στροφής στον τόρνο. Ύψ. 0,192 μ., διάμ. βά
σης 0,058 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 58 αρ. 163.
Παράλληλα: Dimitrov, Citikova 1978, 53, εικ. 81 
(Σευθόπολις). Vani, Archaeological Excavations II 
(1976), 227-228, πίν. 118, 1-3. Andreiomenou 
1975, 563 αρ. 8 (Συλ\ογή Μελά). Πήλινο παρά
δειγμα από την εναγική πυρά 1 της Αινείας: Αίνεια 
1990, πίν. 58κ.

Α26 Δισκοειδής χυτή βάση αγγείου 

Διάμ. 0,062 μ.

Σημ.: Η βάση Α26 ανήκει πιθανώς στην οινοχόη 
Α7.

35



Α6 Χους (ΓΤ ίν. 42)

Η βάση και μικρότερα τμήματα στο σώμα 
και το χείλος συμπληρωμένα. Το χείλος εν 
μέρει ελλιπές. Έντονη διάβρωση στο σώμα. 
Η λαβή και το χείλος χυτά. Το σφαιρικό σώμα 
έχει συνεχές περίγραμμα με πεπλατυσμένη 
κοιλιά και επίπεδη βάση με ελαφρώς προεξέ- 
χοντα δακτύλιο στην περιφέρεια. Το ελαφρώς 
διευρυμένο χείλος φέρει περιμετρικά τρεις 
οριζόντιες πλαστικές γραμμώσεις. Η υπερυ
ψωμένη ταινιωτή λαβή έχει ελαφρώς κοίλη 
ράχη και στερεώνεται κάτω από το χείλος με 
δυο ηλίσκους. Η κάτι.) απόληξη διαμορφώνε
ται σε φυλλόσχημο έλασμα με έκτυπο ανε
στραμμένο ανθέμιο με δυο αντωπές ε:λικες οι η 
βάση της και όρθιο άνθος λωτοΰ. Ύψ. 0,175 
μ., διάμ. χείλους 0,07 μ., διάμ. βάσης 0,135 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 225γ. 
Παράλληλα: Form and Ornament 1989, αρ. 17 
(Teano Νεαπόλεως Ιταλίας) και αρ. 9 (ιδιωτ. Συλ
λογή). Th. Weber, Etruskisches Bronzegerät in 
Syrien, AA 1990, 445-447 (Al-Mina) με χαμηλότε
ρο λαιμό. Για την καταγωγή και διάδοση του τυπου 
αυτου χοός (όλπης-οινοχόης) βλ. Th. Weber, 
Bronzekannen, Archäologische Studien 5 (1983), 
186 και υποσημ. 3.

Α92 Αρυβαλλοειδές ληκυθιο (τυπου Talcott) 
(Πίν. 43)

Συμπληρώσεις στο σώμα και τη βάση. Έντο
να διαβρωμένο στο σώμα και το χείλος.
Η λαβή και το χείλος χυτά. Σώμα απιόσχημο, 
βάση δισκοειδής, λαιμός στενός, ραδινός, που 
απολήγει σε φιαλόοχημο χείλος. Η τοξωτή, 
ορθογώνιας διατομής λαβή εκφύεται από τον 
ώμο, όπου και πλαστικός δακτύλιος, και απο
λήγει στο χείλος, διαμορφουμενη οε δυο ανά
γλυφες φυλλόσχημες αποφύσεις. Ύψ. 0,103 
μ., διάμ. χείλους 0,07 μ., διάμ. βάσης 0,062 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 63 αρ. 205 (όπου εσφαλ
μένα ως τάφου Β). Μακεδονικά 16 (1974), 252 αρ. 
52, πίν. 49δ (όπου εσφαλμένα ως αργυρό του τά
φου Β).
Παράλληλα: Παρόμοιο χαλκό στον τάφο Β (Β23). 
Β.Α. Sparkes, Quintain and the Talcott Class, AntK 
20 (1977), 22 αρ. D2. I. Τουράτσογλου, To ξίφος

της Βέροιας. Συμβολή στη μακεδονική οπλοποιία 
των υστέρων κλασικών χρόνων, ΑρχΜακ IV (1986), 
635-637 (Βέροια) με συμπληρωματικά παραδείγ
ματα, όπου πρόοθεοε και το αργυρό από τον τάφο 
οδού Ωραιοκάοτρου στη Σταυρουπολη Θεσσαλο
νίκης: Κ. Ρωμιοπουλου, Φίλια Έ πη Γ, 1989, 214 
αρ. 17, καθώς και το χαλκό πρώην Συλλογής 
Spencer Churchill: D.M. Bailey, Some Grave 
Groups from Chauchitza in Macedonia, OpAth IX
(1969) , 22, υποσημ. 8, εικ. 3
Για τον τύπο του αγγείου οε πηλό και μέταλλο βλ. 
Β.Α. Sparkes, ό.π., 12-24 και 1. Τουράτσογλου, 
ό.π.- στα πήλινα παραδείγματα πρόοθεοε και τα 
εξής: α) Κ. Ρωμιοπουλου, Αγγεία του 4ου αι. π.Χ. 
εκ των ανασκαφών της Αμφιπόλεως, ΑΕ 1964, 96, 
εικ. 2α (Αμφιπόλεως), β) Φ. Πέτσας, ΑΔ 18 (1963): 
Χρονικά, 223, τάφος LXIX-LXXI/H18, πίν. 261ε 
(Βεργίνας), που χρονολογείται με βάση νόμισμα 
Α\εξάνδρου Γ' στους μετά το 320 π.Χ. χρόνους, γ) 
Φ. Πέτσας, .ΑΔ 23 (1968): Χρονικά, πίν. 273δ [από 
Βραστά(;) Χαλκιδικής, με ιδιόμορφο στόμιο], δ) 
Φ. Πέτσας, Χρονικά αρχαιολογικά, Μακεδονικά 
14 (1974), 352 αρ. 52, πίν. 49γ (από αγορά, άγνω
στης προέλευσης στο Μουσείο Θεσσαλονίκης) και 
ε) D.M. Bailey, ό.π., 22-23, εικ. 1 και 2 (από τον τά
φο Α στην Τοαουσίτοα).

Α13 «Απορραντήριον» (Πίν. 43)

Συμπληρωμένα αρκετά τμήματα του σώμα- 
τος και ολόκληρη η βάση. Επιηιάνεια αρκετά 
διαβρωμένη.
Βάση, λαιμός και στόμιο χυτά. Σώμα απιό
σχημο, βάση δακτυλιοειδής οε μopq)ή εχίνου 
με πλαστική περιμετρική ράβδωση. Λαιμός 
ραδινός, αμφίκοιλος, πηνιόσχημος, που απο
λήγει οε περιχείλωμα, διακοσμημένο οτο μέ
τωπο περιμετρικά με διπλή πλαστική γράμ- 
μωοη. Το στόμιο καλύπτεται από ασπιδοει- 
δές πώμα, στην κορυφή του οποίου διάτρητο 
πεπλατυσμένο σφαιρίδιο-εκροή. Περιμετρι
κή διπλή γράμμωοη στη μετάβαση από το 
λαιμό στο σώμα. "Υψ. 0,145 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 59 αρ. 169, πίν. 33. 
Search 1980, 163 αρ. 125.
Παράλληλα: Ό μοιο στον τάφο Β (Β24). Βλ. επίσης 
Βεργίνα 1984, 209-210, εικ. 170 (μακεδονικός τά
φος III). ΘΑΜ 1979, 82 αρ. 347, πίν. 49=BCH 94
(1970) , αρ. 1069, εικ. 392. ΑΔ 21 (1966): Χρονικά,



343, rriv. 361 δ (αργυρό από την Ποτίδαια). Α. 
Onassoglou, Ein Klappspiegel aus einem Grab in 
der Ostlokris, AA 1988, 442, εικ. 13 = Η ίδια, 
Ελληνιστική Κεραμική Γ', 1994, 56 κ.ε. (στον εγχυ- 
τρισμό ΙΊ14 στην Τριανταφυλλιά Λιβανατών Δυτ. 
Αοκρίδος. Χρονολόγηση με νομίσματα: τέλη 4ου- 
αρχές 3ου αι. π.Χ.). Andreiomenou 1975, 569, αρ. 
12, εικ. 40 (Συλλογή Μελά). Médéon V, 106 αρ. 
B17, εικ. 184 (απάτη Μεδεώνα). Πρβλ. Comstock, 
Vermeille 1971, αρ. 450 KaiJ.J. Herrmann, Jr., In 
the Shadow of the Acropolis: Popular and Private 
Art in Fourth Century Athens (1984), αρ. 141 (χαλ
κό με εγχάρακτη και ένθετη διακόομηοη από φυλ- 
λα κισσού περιμετρικά του ώμου, πιθανώς Κοριν
θιακό, β' μισό 4ου αι. π.Χ.).

Α14 Ηθμός-«χωνίον» (Πίν. 43)

Συμπληρωμένο το μεγαλύτερο τμήμα του σώ
ματος και της μιας λαβής.
Οι λαβές είναι χυτές. Το σώμα φιαλόσχημο 
ημισφαιρικό με προεξέχουσα εκροή στον 
πυθμένα σε σχήμα αμφίκοιλου κυλίνδρου και 
περιμετρική αυλάκωση (γύρω στην οπή της 
εκροής) στο εσωτερικό. Το οριζόντιο περιχεί- 
λωμά του κοσμείται στην περιφέρεια με δυο 
πλαστικές γραμμώσεις. Οι λαβές εκφύονται 
οριζόντια από το περιχείλωμα και αποτελού
νται από πεπλατυσμένο τραπεζιόσχημο στέ
λεχος με διπλές ελικοειδείς αποφύσεις στις 
κάτω γωνίες του και διηιυείς φυλλόσχημες 
στις άνω, καθώς και από καμπυλουμενο κυ
λινδρικό στέλεχος σε μορφή λαιμού και κε- 
φαλής υδρόβιου πτηνού (κύκνου;). Ύψ. θ,04 
μ., άνοιγμα με τις λαβές 0,217 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 59 αρ. 170. Bologna 
1988, 147 αρ. 177.
Παράλληλα: Παρόμοιο στον τάφο B (Β27). Πρβλ. 
και το αργυρό Β4 χωρίς προχοή. Βλ. επίσης J. 
Mertens, A Hellenistic Find in New York, MMJ 11 
(1976), 71, εικ. 6 (Αμφίπολις, Συλλογή Chr. Bastis) 
από ταιρικό σύνολο, του οποίου η απόθεση χρονο
λογείται στο 305/4 π.Χ. με βάση νομισματικό «θη
σαυρό».

A4 Λυχνουχος σε τριποδική βάση (Πίν. 5,44)

Ακέραιος, λείπουν μόνο μικρά τμήματα της 
διάτρητης κοιλιάς. Έντονα ίχνη διάβρωσης

στην κοιλιά και μικρές ηιθορές στο χείλος. 
Οι λαβές και η βάση χυτά. Σώμα ωοειδές με 
επάλληλες σειρές διαμπερών οπών κατά τα 
τρία τέταρτα της επιφάνειας στο κάτω μέρος 
του κορμού. Εγχάρακτο κλαδί αμπέλου με 
φύλλα και βότρυες περιμετρικά στο μέσο του 
κορμού, καθώς και στικτά άνθη λωτου και 
σπειρομαίανδρος χαμηλότερα. Πυκνές κατα- 
κόρυφες ραβδώσεις στο μέτωπο της στεφά
νης της βάσης, που στηρίζεται σε τρία σύμ
φυτα σ’ αυτήν λεοντοπόδαρα. Οι δίδυμες το
ξωτές, κινητές λαβές, ορθογώνιας διατομής, 
απολήγουν κατά τα αγκιστροειδή άκρα τους 
σε κλειστό άνθος. Οι χυτές προσαρμογές των 
λαβών στο αγγείο αποτελούνται από ανε
στραμμένο κισσόφυλλο (στη μία περίπτωση 
σε σχηματοποιημένη απόδοση) και διφυή 
ελικωτό κρίκο με εγχάρακτο ρομβοειδή πυ
ρήνα ανθεμίου. Ύψ. 0,293 μ., διάμ. χείλους 
0,115 μ., διάμ. βάσης 0,14 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 225β. ΘΑΜ 
1979, 57 αρ. 160, πίν. 33. Αρχαία Μακεδονία 
1988, 285 αρ. 234. Bologna 1988, 148 αρ. 180 και 
έγχρωμος πίνακας. Montreal 1993, 226 αρ. 264. 
Παράλληλα: Του αυτού τύπου και ο λυχνούχος του 
μακεδονικού τάφου II στη Βεργίνα (Βεργίνα 
1984, 162, εικ. 130-131), όπου αντίθετα με τον A4 
η μεγάλη διάμετρος του κορμού βρίσκεται ψηλά, 
ενιί) η διάμετρος της βάσης είναι αναλογικά μι
κρή, προσδίδουσα στο σχήμα ραδινότητα.
Για τον τρόπο κατασκευής οπών βλ. W. Rostoker, 
Ancient Techniques for Making Holes in Sheet 
Metal, AJA 90 (1986), 93-94.

(Π.Θ. - I.T.)

ΠΗΛΙΝΑ

Αμφορείς

A16 «Κυπριακός» αμφορίσκος (Πίν. 45)

Πηλός ωχροκάστανος. Επίχρισμα υπόλευκο. 
Γραπτός διάκοσμος ερυθρών και μαύρων 
ταινιών στη βάση του καλυκωτού λαιμού και 
στον ώμο. Γάνωμα μαύρο στη ράχη των κα- 
τακόρυφων λαβών. Σχηματοποιημένα φυτά 
με λογχόσχημα φύλλα περιμετρικά της κοι
λιάς, ορίζονται στο κάτω μέρος του σώματος
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από δυο οριζόντιες, παράλληλες μεταξύ τους, 
γραπτές ταινίες. Βάοη δακτυλιόσχημη. Ύψ. 
0,305 μ., διάμ. χείλους 0,118 μ., διάμ. βάσης 
0,085 μ.

Παράλληλα: Παρόμοια στους τάφους Β (Β139) και 
Η (Η3).
Τελευταία για «κυπριακούς» αμφορείς σε ταφικά 
σύνολα από τη Μακεδονία: Αίνεια 1990, 25 αρ. 1 
(τύμβος Α, τάφος II). Από άλλες περιοχές: Α. Γιαν- 
νικουρή, Β. Πατσιαδά, Μ. Φιλήμονος, στο Ελληνι
στική Κεραμική Α', 1989, 63-64 (Ρόδος) με αναφο
ρά και σε άλλες περιοχές (Αθήνα, Αμβρακία, Κό
ρινθος). I. Παπαχριστοδοΰλου, ΑΔ 35 (1980): Χρο
νικά, 543, πίν. 343α (Ρόδος). Κ. Γραβάνη, Κερα- 
μεική ελληνιστικών χρόνων από την Ή πειρο, 
ΗπΧρ 29 (1988/89), 103 (Αμβρακία).

Πυξίδια

Α42 Μελαμβαφές κυλινδρικό πυξίδιο («αλα
τοδοχείο») (Πίν. 46)

Τοιχώματα αμφίκοιλα. Γάνωμα μαύρο, απολε
πισμένο σε σημεία. Στην κάτω επιφάνεια της 
βάσης μαστοειδές «έξαρμα». Ύψ. 0,029 μ., 
διάμ. χείλους 0,068 μ., διάμ. βάσης 0,065 μ.

Παράλληλα: Παρόμοια αργυρά από τον τάφο Β 
(Β20, Β21).
Ό μοιο με Hesperia 43 (1974), πίν. 32 αρ. 37 (δε
ξαμενή οικίας Μένωνος. Χρονολογία απόθεσης 
κεραμικής κατά S. Rotroff, Three Cistern Systems 
on the Kolonos Agoraios, Hesperia 52 (1983), 262 
πριν από τη δεκαετία του 280 π.Χ.). Η ίδια, Attic 
West Slope Vase Painting, Hesperia 60 (1991), 67, 
υποσημ. 23 (: πριν από το 275 π.Χ.). Πρβλ. και τα 
παραδείγματα από την Αθήνα [Π. Καπετανάκη, 
Νεκροτοφείον του 4ου αι. π.Χ. εις Αθήνας παρά 
την Ιεράν οδόν, AAA VI (1973), 286-288 (τάφος 
XV παρά την Ιερά Οδό)], τη Θάσο (λ’. Grandjean, 
Recherches sur Thabitat thasien a fepoque 
grecque, Etudes Thasiennes XII, II, 1988) και τη 
Μακεδονία (Π. Χρυσοστόμου, Ο μακεδονικός τά

φος Γιαννιτσών, ΑΕΜΘ 7 (1997), 128, αρχές 3ου 
αι. π.Χ.).
Για τα «αλατοδοχεία» βλ. τελευταία: S. Rotroff, 
Spool Saltcellars in the Agora, Hesperia 53 (1984), 
343-354. Πρβλ. η ίδια, Royal Saltcellars from the 
Athenian Agora, AJA 86 (1982), 283. Για το σχήμα 
βλ. Agora XII, αρ.938 (325 π.Χ.).

Α43 «Αλατοδοχείο» (Πίν. 46)

Όμοιο με το Α42.

Ασκοί

Α34 Ερυθρόμορφος ασκός (II ίν. 46)

Υψηλή τοξοπή λαβή ορθογώνιας παραλληλό
γραμμης διατομής και καλυκωτή προχοή. 
Ροπαλοειδή κοσμήματα στον ώμο, βλαστό- 
σπειρα στο χείλος και ακτινωτά διατεταγμέ
να λογχόσχημα φυλλάρια στην άνω επίπεδη 
επιφάνεια-απόληξη του αγγείου, όπου και 
μαστοειδές κομβίο.

Παράλληλα: Παρόμοιους ερυθρόμορφους ασκούς 
από τη Μακεδονία βλ. Βεργίνα 1984, 156 αρ. 122 
(μακεδονικός τάφος III). Α. Κοτταρίδου, ΑΕΜΘ 6 
(1995), 78 αρ. 9 (Βεργίνα). I. Τουράτσογλου, ΑΛ 
29 (1973-74): Χρονικά, 716, πίν. 513β-γ (Βέροια, 
τάφοι 8 και 9) = Αρχαία Μακεδονία 1988, 350, 
αρ. 309. Μ. Μπέσιος, Κεραμική Μακεδονίας 
1991,42 αρ. Πυ640 (επάργυρος από τη Μεθώνη). 
Ειδική μελέτη για τους ερυθρόμορφους ασκούς 
συνέγραψε ο Ε. Massei, Gli askoi a figure rosse nei 
corredi funerari delle necropoli di Spina, Roma 
1978.

Άωτα σκυφίδια

A35 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο

Συστελλόμενο χείλος. Βάση δακτυλιόσχημη. 
Γάνωμα μαύρο. Στον πυθμένα τέσσερα εμπίε- 
οτα, αντίνωτα διατεταγμένα ανθέμια. Ύψ. 
0,025 μ., διάμ. χείλους 0,087 μ., διάμ. βάσης 
0,056 μ.

Παράλληλα: Παρόμοιο με τα Α36, Ζ25 και Ζ26. Βλ. 
επίσης Αίνεια 1990, 57 αρ. 6-7 (350-325 π.Χ.). 
Βλ. Agora XII, 387, ομάδα D16T, αρ. 889 (χρο
νολόγηση προ του 310 π.Χ.). Πρβλ. S. Rotroff,
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Hesperia 53 (1984), 347-350 (χρονολόγηση ομά
δας D 16:1: τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.). Η ίδια, 
Attic West Slope Vase Painting, Hesperia 60 
(1991), 67 και υποσημ. 24 (: first quarter of the 3rd 
c. B.C.)

A36 Μελαμβαφές άιοτο σκυφίδιο (Πίν. 47)

Συστελλόμενο χείλος. Βάση δακτυλιόσχημη. 
Γάνωμα μαύρο. Στον πυθμένα τέσσερα εμπίε-

26: από δεξαμενή οικίας Μένωνος [χρονολογία 
απόθεσης κεραμικής κατά S. Rotroff, Hesperia 52 
(1983), 262: in the 280’s]. Η ίδια, Hesperia 60 
(1991), 67, υποσημ. 23 («filled c. 275 B.C.»). 
Παράλληλα: Αινεία 1990, 89 και 91, αρ. 6 (τύμβος Γ, 
τάφος 1). Α. Τασιά, Ταφικά ευρήματα από τη Βέρ- 
γη Σερρών, ΑΔ 41 (1986): Μελέτες, 72-73 αρ. Β3. 
Μ. Μπέσιος, Κεραμική Μακεδονίας 1991, 43 αρ. 
Πυ637 και Πυ638 από τη Μεθώνη (γ' και δ' τέταρ
το 4ου αι. π.Χ.). Πρβλ. Samothrace VII, The 
Rotunda of Arsinoe, 1. Ceramics (G. Kopcke), 
Princeton 1991, 296 αρ. 97, υποσημ. 46 («late 
fourth c. B.C.»). Agora XII, αρ. 808 (310 π.Χ.).

A39 Μελαμβαφές ά(οτο σκυφίδιο (Πίν. 47)

(ΐτα, αντίνοιτα διατεταγμένα ανθέμια. Ύψ. 
0,024 μ., διάμ. χείλους 0,089 μ., διάμ. βάσης 
0,058 μ.

Έξω νεΰον χείλος. Βάση ταινιωτή με κατακό- 
ρυφα τοιχώματα. Γάνοτμα μαύρο. Στο κέντρο 
της κάτω επιφάνειας της βάσης μαστοειδές

Παρόμοιο με το Α35.

Α38 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο

Έξο) νευον χείλος. Βάση ταινιωτή. Στο κέ
ντρο της κάτω επιφάνειας της βάσης μαστο
ειδείς έξαρμα. Στον πυθμένα έξι εμπίεστα, 
αντίνωτα διατεταγμένα και ουνδεδεμένα με
ταξύ τους με τέσσερις εγχάρακτες γραμμές 
ανθέμια, τα οποία περιβάλλονται από εγχά
ρακτο κύκλο, διακοσμημένο με εμπίεστα 
γραμμίδια. Ύψ. 0,038 μ., διάμ. χείλους 0,113 
μ., διάμ. βάσης 0,067 μ.

Παρόμοιο με Α39 και Δ28, Δ29, Δ30.
Ό μοιο με το Hesperia 43 (1974). 204, πίν. 31 αρ.

έξαρμα. Στον πυθμένα έξι εμπίεστα, αντίνω
τα διατεταγμείνα ανθέμια, συνδεόμενα ανά 
τρία μεταξύ τους με τέσσερις εγχάρακτες



γραμμές, περιβάλλονται από περιφέρεια 
εμπίεσιων γραμμιδίων. Ύψ. 0,036 μ., διάμ. 
χείλους 0,116 μ., διάμ. βάσης 0,068 μ.

Παρόμοιο με το Α38.

Α120 Θραύσμα μελαμβαφοΰς άωτου σκυφι- 
δίου

Χείλος συστελλόμενο.

Α121 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο

Αποτελέστηκε από πολλά τεμάχια και συ
μπληρώθηκε.
Συστελλόμενο χείλος. Βάση δακτυλιόσχημη. 
Ύψ. 0,039 μ., διάμ. χείλους 0,105 μ., διάμ. 
βάσης 0,066 μ.

Σημ.: Ανασκαφική ένδειξη: Εκτός του τάφου, 
9.2.62.
Παράλληλα: Όμοιο με τα Β48, Β49, Β50, Β51 και 
Δ27. Βλ. επίσης A4. Terenochkin, Β.Ν. Mozolevski, 
Melitopolski Kurgan, Κίεβο 1988, 76-77 αρ. 18 και 
79 αρ. 82 (φωτ.), σχε:δ. 83,3 (γυναικείος τάφος 1. 
Χρονολόγηση ταφής: τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. 
π.Χ.). Samothrace VII, The Rotunda of Arsinoe, 
1. Ceramics (G. Kopeke), Princeton 1991, 297-299 
αρ. 116.

Πινάκια

A40 Μελαμβαφές αβαθές πινάκιο (Πίν. 47)

Βάση δακτυλιωτή. Λεπτή ανάγλυφη ταινία 
κάτω από το χείλος και μαστοειδές έξαρμα 
οτο κέντρο της κάτω επιφάνειας της βάσης. 
Στον πυθμένα γύρω από εμπίεστο κέντρο με 
ομόκεντρους κυκλους, έξι εμπίεστα, αντίνω- 
τα διατεταγμε:να ανθέμια, συνδεόμενα μετα
ξύ τους με εγχάρακτες καμπύλες γραμμές, 
περιβάλλονται από πλατιά κυκλική ταινία

γραμμιδίων. Ύψ. 0,024 μ., διάμ. χείλους 
0,147 μ., διάμ. βάσης 0,0964 μ.

Παρεμφερή: Παρόμοια από τον τάφο Δ (Δ25, Δ26). 
Agora XII, αρ. 1057 και αρ. 1060 (325-310 π.Χ.). 
Βλ. Αίνεια 1990, 57-58 αρ. 8-9 (ΜΘ 7541-7542) 
(τύμβος Α, τάφος III) και Samothrace VII, The 
Rotunda of Arsinoe, 1. Ceramics (G. Kopeke), 
Princeton 1991, 294 αρ. 90. Για τη χρονολόγηση 
βλ. S. Rotroff, Hesperia 53 (1984), 348 (: «last 
quarter of the 4th century»).

A41 Μελαμβαφές αβαθές πινάκιο

Βάση δακτυλιωτή. Λεπτή ανάγλυφη ταινία 
κάτω από το χείλος και μαστοειδές έξαρμα 
στο κέντρο της κάτω επιφάνειας της βάσης. 
Στον πυθμένα έξι εμπίεστα, αντίνωτα διατε
ταγμένα ανθέμια, συνδεόμενα μεταξύ τους με 
εγχάρακτες καμπύλες γραμμές, περιβάλλο
νται από πλατιά κυκλική ταινία γραμμιδίων. 
Ύψ. 0,024 μ., διάμ. χείλους 0,147 μ., διάμ. 
βάσης 0,096 μ.

'Ομοιο με το Α40.

Α37 Μελαμβαφές αβαθές πινάκιο (ιχθυοπι- 
νάκιο) (Πίν. 47)

Ημισφαιρικό κοίλωμα στον πυθμένα, περι
βαλλόμενο από στενή ταινία στο χρώμα του 
πηλού. Όμοια ταινία στην περιφέρεια. Βάση
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ταινιωτή με κατακόρυφα τοιχτόματα. Μαστο
ειδές έξαρμα στο κέντρο της κάτω επιφάνει
ας της βάσης, η οποία έχει παραμείνει στο 
χροόμα του πηλού. Όπτηση ατελής. Ύψ. 
0,035 μ., διάμ. χείλους 0,24 μ., διάμ. βάσης 
0,0113 μ.

Παράλληλα: Παρόμοια στους τάφους Β (Β53, 
Β54), Γ (Γ3γ) και Δ (Δ24). Βλ. επίσης Αίνεια 1990, 
58 αρ. 10 (τύμβος Α, τάφος III) και Samothrace 
VII, The Rotunda of Arsinoe, 1. Ceramics (G. 
Kopcke), Princeton 1991, 303 αρ. 150 («late 
fourth-early third c. B.C.»). Πρβλ. Agora XII, αρ. 
1072-1074 (350-325 π.Χ.). Για τη χρονολόγηση 
στα τέλη του 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. βλ. S. Rotroff, 
Hesperia 52 (1983), 268-269 αρ. 10 k c x i  41 καιή.Ε. 
Jones et alii, An Attic Country House, BSA 68 
(1973), 380 αρ. 43, σ. 418.

ΞΥΛΙΝΑ

Α112α Πίόμα πυξίδας (Πίν. 48)

Το ήμισυ περίπου από το πώμα μικρής ξύλι
νης πυξίδας· σώζεται τμήμα του ασπιδόμορ- 
φου θόλου, του περίγυρου και του κυλινδρι
κού τοιχώματος. Στην κάτω επιφάνεια πλατιά

1994, 229-231, εικ. 4 (πήλινη από τάφο στο Φανό 
Γλυφας).

(Ι.Τ.)

ΓΥΑΛΙΝΑ

Σκυφοι

Α33 Σκΰφος

Σώζονται τμήματα μόνο του αγγείου συγκολ
λημένα από μικρά θραύσματα. Μικρής έκτα
σης αιρυαλωμένες περιοχές στην επιφάνεια σε 
λευκό χρώμα. Αγγείο από άχρωμο διοκρανείς 
γυαλί με ελαφρά πράσινη απόχρωση, χυτό με 
την τεχνική του «χαμένου κεριού». Στον τροχό 
έχουν κατασκευαστεί οι νευρώσεις των αχιβά
δων και η οριζόντια ράβδωση κάτω από το χεί
λος. Το σχήμα αναγνωρίζεται σε αντιπαραβο
λή προς όμοιο από την Πιερία (Μ. Μπέσιος, 
ΑΔ 39 (1984): Χρονικά, 221: μακεδονικός τά- 
φος, σαρκοφάγος 1 = Πυδνα 1995, 88Α). Οι 
βασικές μετρήσεις έγιναν κατά προσέγγιση με 
βάση τη σχεδιαστική αποκατάσταση.
Βαθύς άωτος σκυφος, εσωτερικά ακόσμητος. 
Χείλος χωρίς ιδιαίτερη διαμόρφωση, με διά-

κυκλική εγκοπή για την υποδοχή του ξυλινου, 
προφανώς, σοόματος της πυξίδας. Διάμ. θ,θδ 
μ., ΰψ. 0,033 μ.

Παράλληλα: Στον τάφο Β (ΒΙΟΙ).
Για ξύλινες ελληνιστικές πυξίδες βλ. P. Pinelli, A. 
Wasowicz, Musée du Louvre, Catalogue des bois 
et stucs grecs et romains provenants de Kertch, 
1986, 129 κ.ε. και 139 κ.ε. Πρβλ. Μ.-Φ. Παπα
κωνσταντίνου, Το Ν και το Δ τμήμα της Αχαΐας 
Φθιοπιδος από τους κλασσικούς μέχρι τους ελλη
νιστικούς χρόνους, στο Θεσσαλία, Δέκα πέντε 
χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, 1975-1990. Απο
τελέσματα και Προοπτικές, Πρακτικά Διεθνούς 
Συνεδρίου, Λυών 17-22 Απριλίου 1990, Αθήνα

μέτρο λίγο μικρότερη από τη μέγιοτη του σίό
ματος. Σε απόσταση 0,012 μ. από το χείλος 
οριζόντια ράβδωση περιτρέχει το σώμα. Στο 
κάτω μέρος σοόζεται το κεντρικό τμήμα ανά- 
γλυφης αχιβάδας, μιας από τις τρεις σε κλει
στή διάταξη γύρω από το κέντρο της βάσης. 
Αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα 
σε γυαλί του πήλινου ημίτομου σκυφου με επί- 
θετες αχιβάδες, που εμφανίζεται στην κερα
μικέ] του 4ου αι. π.Χ., αλλά γνωρίζει άνθηση 
στον 3ο και 2ο αι. π.Χ. Ύψ. 0,07 μ., διάμ. χεί
λους 0,095 μ., πάχ. χείλους 0,002 μ., πάχ. σέλ
ματος 0,035-0,005 μ.
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Βιβλιογραφία: Δ. Ιγνατιάδου, Δυο χυτά γυάλινα αγ
γεία από το Δερβένι, Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, 
Θεσσαλονίκη 1997, 105-108.
Για την τεχνικέ] του «χαμένου κεριού» βλ. Goldstein 
1979, 33. Schuler 1959, 47-52 (passim). Διαπραγ
μάτευση του τύπου: Στ. Δρούγου, Ημίτομοι σκύ- 
φοι με πλαστικές επίθετες αχιβάδες, στο Μνήμη 
Δ. Λαζαρίδη, Θεσσαλονίκη 1990, 86-98.

Αλάβαστρα

Α44 Αλάβαστρο (Π ίν. 6)

Ακέραιο, συγκολλημένο από αρκετά κομμά
τια. Επιηιάνεια καλά διατηρημένη, με μικρή 
μόνο διαβρωμένη περιοχή κοντά στη βάση. 
Αλάβαστρο από μπλε γυαλί, κατασκευασμέ
νο με την τεχνική «με πυρήνα». Σώμα κυλιν
δρικό με ελαφρά μείωση προς τα πάνω, ελα
φρά κυρτή βάση, οριζόντιος (όμος, κυλινδρι
κός λαιμός και οριζόντιο διοκόμορφο χείλος. 
Στο σιόρα δύο διαμετρικά αντίθετες οριζό
ντιες λαβές. Η διακόομηοη που καλύπτει όλο 
το οοιμα του αγγείου, σχηματίζει το «μοτίβο 
του φτερού» με επάλληλες κλωστές γυαλιού σε 
λευκό, γαλάζιο ή κίτρινο χρώμα. Κίτρινου 
χρώματος κλωστή περιτρέχει και την ακμή 
του χείλους. Ύψ. 0,123 μ., διάμ. χείλους 0,039 
μ., διάμ. στομίου 0,034 μ.

Παράλληλα: Από τάφο στο Ομόλιον: ΑΔ 17 (1961- 
62): Χρονικά, 176, πίν. 197α (δύο αλάβαστρα). 
Από την Αίνεια: Αίνεια 1990, 25-26, πίν. 16β (τύμ
βος Α, τάφος II, αλάβαιπρα 7554, 7555, 7557), 62, 
πίν. 35δ-ε (τύμβος Α, τάφος III, αλάβαστρα 7522, 
7523). Από τάφο στο Αλλατίνι: Θεσσαλονίκη 1986, 
95 και 99, πίν. 86 (αλάβαστρο Μ.Θ. 5496, όπου το 
διακοσμητικό θέμα βρίσκεται στην αποκορύφωσή 
του αφήνοντας ελάχιστα μόνο ορατό το χρώμα του 
βάθους). Από το βόρειο νεκροταφείο της Πύδνας: 
Πύδνα 1995, 88Β.

Α45 Αλάβαστρο (Πίν. 6)

Ακέραιο, λείπουν μόνο δύο τμήματα της κί
τρινης κλωστής στην περιφέρεια του χείλους 
και η μία λαβή. Επιφάνεια καλά διατηρημέ
νη, με μικρή μόνο διαβρωμένη περιοχή κο
ντά στη βάση.
Αλάβαστρο από μπλε γυαλί, όμοιο με το Α44,

με τη διαφορά ότι η οπή της οωζόμενης λα
βής είναι διαμπερής. Ύψ. 0,127 μ., διάμ. χεί
λους 0,044 μ., διάμ. στομίου 0,035 μ.

Βλ. τη βιβλιογραφία και τα παράλληλα του Α44.

Α46 Αλάβαστρο (Π ίν. 6)

Σχεδόν ακέραιο, λείπει το μισό περίπου χείλος 
και η μία λαβή. Επιφάνεια καλά διατηρημένη. 
Αλάβαστρο από μπλε γυαλί. Ύψ. 0,132 μ., 
διάμ. χείλους 0,045 μ., διάμ. στομίου 0,036 μ.

Ό μοιο με Α44, Α45.

Α47 Αλάβαστρο

Σχεδόν ακέραιο, λείπουν μόνο δύο τμήματα 
του χείλους. Επιφάνεια αφυαλωμένη κυρίως 
στο επάνω μισό του αγγείου.
Αλάβαστρο από μπλε γυαλί, κατασκευασμέ- 
νο με την τεχνική «με πυρήνα». Σώμα κυλιν
δρικό, βάση ελαφρά κυρτή, όπως κυρτός εί
ναι επίσης ο ώμος και τα τοιχώματα του λαι
μού. Η μετάβαση από το λαιμό στο οριζόντιο 
διοκόμορφο χείλος γίνεται με κοίλη ταινία. 
Από τις δύο διαμετρικά αντίθετες λαβές-απο- 
φύοεις σώζεται η μία που φέρει οπή, όχι δια
μπερή, και αποτύπωμα της άλλης που μάλ
λον έχει αποκολληθεί. Η διακόομηοη που 
καλύπτει όλο το σώμα του αγγείου, σχηματί
ζει το «μοτίβο του φτερού» με επάλληλες κλω
στές γυαλιού με χρώμα λευκό στις επάνω και 
κίτρινο στις έξι κάτω σειρές. Κίτρινου χρώ
ματος κλωστή περιτρέχει και την ακμή του 
χείλους. Ύψ. 0,098 μ., διάμ. χείλους 0,033 μ., 
διάμ. στομίου 0,035 μ.

Για τη χρήση, την τεχνική κατασκευής και τη δια- 
κόσμηση βλ. Α44.
Θεωρείται γενικά αποδεκτό ότι τα αλάβαστρα, 
όπως και άλλα μικρού μεγέθους και με κλειστό 
στόμιο αγγεία, είναι μυροδοχεία. Σύντομη δια
πραγμάτευση της χρήσης, της προέλευσης και του 
ονόματος: Fossing 1940, 58. Αγγεία του τύπου Α44 
αποτελούν εξέλιξη στον 4ο αι. π.Χ. ενός παλαιότε- 
ρου σχήματος με απόλυτα κυλινδρικό σώμα και 
λαιμό και διακόομηοη τεθλασμένων: Fossing 
1940, 65, 88, εικ. 56, 57. Πρβλ. και Harden 1981, 
100, εικ. 4, α]>. 7. Βασικό στοιχείο χρονολόγησης
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είναι το θέμα του φτερού, που θεωρείται παραλλα
γή της τεθλαομένης και σχηματίζεται από ασυνε
χείς λεπτές γραμμές σε πυκνή διάταξη: Eisen 1927, 
37, εικ. 37 (plumate). Fossing 1940, 88. Δεν απα
ντά πριν από τον 4ο αι. και αποτελεί θέμα διακό- 
σμησης όλων των γυάλινων αλαβάστρων του Δερ
βενιού. Στη χρονολόγηση προς το τέλος του 4ου 
αι. συνηγορουν η οριζόντια θέση των λαβών και η 
τυφλή (μη διαμπερής) οπή τους. Εκπροσωπούν 
στην ουσία το μεταβατικό στάδιο από τις λαβές 
προς τις αποφύσεις που επικρατούν από τον επό
μενο αιώνα: Harden 1981, 103. Για την τεχνική 
κατασκευής: Goldstein 1979, 27. Harden 1981, 
24. Labino 1966, 124-127. Schuler 1962, 32-37. 
Πρόσφατες απόψεις εντάσσουν τα αλάβαστρα 
του τύπου αυτού (όπως και όλα του Δερβενιού) σε 
νέα παραγωγή που συμπίπτει με την αρχή άνθη
σης της υαλουργίας στην ελληνιστική εποχή, για 
ορισμένους μάλιστα τύπους κέντρο παραγωγής 
θεωρείται η Μακεδονία. Για τα χαρακτηριστικά 
αυτής της παραγωγής (σχήματα, διακόσμηση, γε
ωγραφική κατανομή): Grose 1989, 115-117.

(Δ.Ι.)

αρχαϊκών-κλασικών αλαβάστρων από αλάβαστρο 
βλ. F. Zaphiropoulou, Vases de marbre de Rhenee, 
BGH Suppl. 1, 1973, 633-634, υποσημ. 88 με βι- 
βλιογραφία. Πρβλ. H. Lohmann, Grabmäler aid 
unteritalischen Vasen, Berlin 1979, 160 ap. 1391 
για λίθινα αλάβαστρα και απεικονίσεις τους σε αγ
γεία της Κάτω Ιταλίας.

(Π.Θ. - Ι.Τ.)

Α83, 1 Αλάβαστρο

Λαιμός και χείλος αποκεκρουμένα. Λείπει μι
κρό τμήμα του οιίψατος. Αρκετές αποκρού
σεις και ηιθορείς στην επιφάνεια.
Σώμα κυλινδρικό με μείοιση προς τα επάνω. 
Κάτω επιφάνεια καμπύλη με κεντρική βά
θυνση. Φέρει δύο οριζόντια εξάρματα ημικυ- 
κλικής διατομής. Η λείανση στο εσωτερικό 
έχει επιτευχθεί με οριζόντια απόξεση. Μεγ. 
ύψ. 0,105 μ.

Παρόμοια από τους τάφους Β (Β58-Β78, Β125), 
Δ(Δ33-Δ37) και Ε (Ε28-Ε30).

ΑΛΑΒΑΣΤΡΙΝΑ Α83, 2 Αλάβαστρο

Αλάβαστρα Όμοιο με το Α83,1. Με:γ· ύψ. 0,102 μ.

Τεχνική κατασκευής: Στην επεξεργασία της πρώ- 
της ύλης, προκειμένου να λάβει το επιθυμητό σχή
μα του αλαβάστρου, χρησιμοποιούνταν μυιττριά 
από ορείχαλκο και πριόνια από χαλκό, καθιός και 
σφυριά από σκληρότερο μέταλλο. Το εσωτερικό 
διαμορφωνόταν με τρυπάνι. Η λείανση εξωτερικά 
και εσωτερικά επιτυγχανόταν με τη χρησιμοποίη
ση άμμου και χαλικιών.

Τα λίθινα αλάβαοτρα αποτελούν σύνηθες κτέρισμα 
τάφων του 4ου-3ου αι. π.Χ. Χαρακτηριστικά παρα
δείγματα από τη Μακεδονία βλ. στους τάφους της 
Αινείας (Αίνεια 1990, 26-28 αρ. 6-13, τύμβος Α, τά- 
φος II, 62-64 αρ. 19-36, πίν. 36-37), της Σταυρού- 
πολης (Κ. Ρωμιοπούλου, Φιλία Έ πη Γ, 1989, 207 
αρ. 15), της Νικήσιανης (Νικήσιανη 1992, 29, τά- 
φος Δ), του Συντριβανίου Θεσσαλονίκης (Στ. Δρού- 
γου, Πήλινα κτερίσματα μακεδονικού τάφου Θεσ
σαλονίκης, ΑΕ 127 (1988), 89, εικ. 10) και της Βερ
γίνας (Βεργίνα 1984, 77, εικ. 37-38). Γραπτές απει
κονίσεις τους: Αίνεια 1990, πίν. 1 και 22. Δ. Λαζαρί- 
δης, Αμφίπολις, Αθήνα 1993, 83 και 146, εικ. 109 
(μακεδονικός τάφος 3 στη θέση Καστάς). 
Διαπραγμάτευση για τον τύπο και τη χρήση των

Α83, 3 Αλάβαστρο

Όμοιο με το Α83,1. Μέγ· ύψ. 0,10 μ.

Α83, 4 Αλάβαστρο

Ο λαιμός και το χείλος αποκεκρουμένα. Λεί
πουν επίσης τμήματα από το σώμα, όπου λί
γες αποκρούσεις και ρωγμές. Μείγ· ύψ. 0,10 μ.

Ό μοιο με το Α83,1.

Α83, 5 Αλάβαστρο

Ο λαιμός και το χείλος είναι αποκεκρουμένα. 
Κάποια τμήματα του σώματος είναι συγκολ- 
λημένα, ενώ λίγα λείπουν. Στο σώμα λίγες 
αποκρούσεις και ρωγμές. Μέγ. ύψ. 0,106 μ.

Ό μοιο με το Α83,4.

Α83, 6 Αλάβαστρο

Σιόζεται μόνο το σιόρα, με αποκρούσεις και
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φθορές, συγκολλημένο από λίγα τεμάχια, με καμένα, διαφόρων μεγεθών, ορισμένα με 
ελλείψεις σε δυο σημεία. Τα εξάρματα των προσκολλημένα απειροελάχιστα ψήγματα 
λαβών δεν διακρίνονται. Με:γ. υψ. 0,104 μ. χρυσου.

Ό μοιο με το Α83,5.

Α83, 7 Αλάβαστρο

Σώζεται μόνο το σώμα, συγκολλημένο από λί
γα τεμάχια, ενώ δυο τμήματα λείπουν. Λίγες 
φθορές και αποκρούσεις. Τα εξάρματα δεν 
διακρίνονται. Με:γ. υψ. 0,10(3 μ.

'Ομοιο με το Α83,6.

Α83, 8 Αλάβαστρο

Λείπει περίπου το μισό του λαιμού και του 
χείλους. Αποκρούσεις και φθορές στο σώμα. 
Τα εξάρματα δεν σώζονται. Μέγ. υψ. 0,017 
μ., διάμ. χείλους 0,025 μ.

Ό μοιο με το Α83,7.

Α83, 9 Αλάβαστρο

Λείπει το μεγαλύτερο τμήμα του λαιμού και το 
χείλος. Στη μία πλευρά του σώματος αποκρού
σεις και ελαφρές φθορές. Με:γ. υψ. 0,10 μ.

Α129β

Τουλάχιστον ένδεκα σιδερένια μήλα εγχειρί
διων σε σχήμα κώνου, καμένα, διαφόρων με- 
γεθών.

Α82 Πλήθος κατκομένων και καμένων απο- 
τμημότων, κυρίως ξιφών (Πίν. 48)

Παρόμοια στους τάφους Β (Β106α, 106β) και Δ 
(Δ62α-γ).
Ειδική μελέτη για αυτόν τον τύπο ξίφους: I. Του- 
ράτσογλου, ΑρχΜακ IV (1986), 614-625, με βι
βλιογραφία και παραδείγματα από το μακεδονικό 
χώρο και άλλου. Βλ. τελευταία Φάκλαρης 1994, 
168-186.

ΑΟΡΑΤΑ - ΑΚΟΝΤΙΑ

Α91α (IIίν. 48-49)

Πλήθος αποτμημάτων σιδηρών αιχμών, κα
μένων και οξειδωμένων.

Ό μοιο με το Α83,8.

Α83, 10 Αλάβαστρο

Λείπει το μισό τμήμα του λαιμού και μεγάλο 
τμήμα του χείλους. Λείπει ακόμα τμήμα του 
σώματος. Τα εξάρματα δεν σώζονται. Έντο
νες φθορές. Με:γ. υψ. 0,11(3 μ.

Ό μοιο με τα προηγούμενα.

Α84 Τμήματα δέκα αλαβάστρων

(Δ.Α)

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΞΙΦΗ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Α129α

Τουλάχιστον δεκαπέντε σιδηρά μήλα ξιφών 
σε σχήμα ανεστραμμένου κολοΰρου κιόνου,

Σημ.: Ένδειξη αναοκαφική: Στροιμα καύσεως επί 
του τάφου.

Α91β (Π ίν . 48-49)

Τέσσερις σιδηρές αιχμές δσράτων ή ακό
ντιό) ν
Οξειδωμένες. Σωζ. μήκη: α) 0,205 μ., β) 
0,375 μ., γ) 0,40 μ.

Παρόμοια στους τάφους Β (Β106δ-οτ) και Δ (Δ49 
και Δ50).
Για τα μακεδονικά δόρατα και τα ακόντια βλ. 
Μ.Μ. Markle III, The Macedonian Sarissa, Spear 
and Related Armor, AJA 81 (1977), 323 κ.ε. O 
ίδιος, Use of the Sarissa by Philip and Alexander 
of Macedon, AJA 82 (1978), 483 κ.ε. Ο ίδιος, 
Weapons from the Cemetery at Vergina and 
Alexander’s Army, Μέγας Α\έξανδρος. 2.300 χρό
νια από τον θάνατό του, Θεσσαλονίκη 1980, 243 
κ.ε. Ο ίδιος, Macedonian Arms and Tactics under 
Alexander the Great, Studies in the History of Art 
10 (1971/72), 87 κ.ε. Βλ. επίσης Βεργίνα 1984,
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144-145, εικ. 102. Πρβλ. Μ. Lumpkin, The 
Weapons and Armour of the Macedonian Pha
lanx, The Journal of the Arms and Armour Society 
VIII, 3 (1975), 196-198. Τελευταία βλ. και Φά- 
κλαρης 1994, 137-167.

ΑΣΠΙΔΕΣ

Ομάδα I (Όχανα κτλ.) (Πίν. 50)

Α72β Τραπεζιόσχημο σιδηρουν έλασμα 
(Πίν. 50)

Συγκολλημένο (tnt) τρία συνανήκοντα θραύ
σματα, ελλιπές στις ακμείς.
Με έκτυπη παράσταση, μέσα σε γραμμικό 
ανάγλυφο πλαίσιο, δυο αντίνωτων λεόντων 
που προσβλέπουν τα νώτα τους έχοντας ανυ
ψωμένο το είνα από τα δυο μπροστινά τους 
πόδια. Ανάμεσα στα θηρία έκτυπος ρόδακας 
με τέσσερα πέταλα. Οπές εφήλωσης. Μέγ. 
υψ. 0,091 μ., μείγ. πλ. 0,145 μ.

Α72γ(1) Τραπεζιόσχημο σιδηρουν έλασμα

Το μισό τραπεζιόσχημου σίδηρου ελάσμα
τος, του ίδιου τυπου με το Α72β. Κατιωμένο.

Α72δ Τραπεζιόσχημο σιδηρουν είλασμα

Απότμημα σίδηρου ελάσματος. Κατιωμένο. 
Φείρει έκτυπο ανθέμιο. Διαστ. 0,055x0,045 μ.

Α72ε(1) Τραπεζιόσχημο σιδηρουν έλασμα

Αποτμήματα σιδηρών ελασμάτων με τμήμα
τα πλαισίων από ευθυγραμμες έκτυπες πα
ραλλήλους.

Α90 Τραπεζιόσχημο σιδηρουν έλασμα

Απότμημα σίδηρου ελάσματος (πείρας κάτο) 
δεξιά) με έκτυπη παράσταση έλικας και τμή
ματος ανθεμίου. Διαστ. 0,039x0,033 μ.

Α71 α Τραπεζιόσχημο σιδηρά ελάσματα 
(Π ίν. 50-51 )

Τρία τραπεζιόσχημο ελάσματα, διακοσμη
μένα το καθείνα με πείντε έκτυπους ομφαλους

-ανά ένα στο κέντρο και τις γωνίες- και από 
στικτείς τεμνόμενες γραμμές. Κατιωμένο από 
την πυρά(;). Οπές ειρήλωσης. Ύψ. 0,098 μ., 
πλ. άνω 0,04 μ., κάτω 0,06 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Εντός των χωμάτων.

Α72ε(2) Παραλληλόγραμμα σιδηρά ελά
σματα

Καμένα, μη συνανήκοντα. Φέρουν έκτυπη 
διακόσμηση πλαισίου από ανάγλυφες γραμ- 
μείς. Υπολείμματα ξυλου ή δέρματος στην πί
σω όψη. Μήκη διάφορα, πλ. 0,055 μ.

Α72α Σιδηρά ελασμάτινη ημικυκλική ταινία 
(Πίν. 50)

Αποτελουμενη από συγκολλημένα και συνα
νήκοντα μεταξύ τους τμήματα και πλήθος άλ
λων θραυσμάτων χωρίς πέρατα από την ίδια 
ταινία, με έκτυπη διακόσμηση κατά τη μακρά 
πλευρά, εν είδει πλαισίου, διπλής ευθείας ανά- 
γλυιρης γραμμής (άντυξ). Υπολείμματα ξυλου 
ή δέρματος στην πίσω όψη. Πλ. 0,02 μ.

Α71β Πλήθος ακανόνιστων θραυσμάτων 
χαλκών ελασμάτων (Πίν. 50)

Α70α Πέντε χαλκές ασπιδόμορφες εφηλίδες 
(Πίν. 52)

Φέρουν διπλό πεπλατυσμένο, τετράγωνης 
διατομής, συρμάτινο ήλο στο μέσο, απολή- 
γοντα σε συμπαγή πρόσθετο κρίκο, διαμ. 
0,039 μ.

Α70β Τρεις χαλκές ημισφαιρικές εφηλίδες 
(I I ίν. 52)

Φέρουν διπλό πεπλατυσμένο ήλο στο μέσο, 
απολήγοντα σε συμπαγή πρόσθετο κρίκο, 
διαμ. 0,03 μ.

Ομάδα II (Τύμπανο, επίσημα;)

Α61 Τρία τεμάχια δέρματος επίχρυσα 

Παραμορφωμένα (απάτην πυρά;).
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Α65 Δέκα τεμάχια στερεοποιημένου ασβε
στοκονιάματος (stucco) (Πίν. 53)

Παραμορφωμένα (από την πυρά;) με προ- 
σκολλημένα ελάσματα χρυσοΰ και ιώδους 
χρώματος.

Α64 Μικρότατα αποτμήματα στερεοποιημέ
νου ασβεστοκονιάματος (stucco), επίχρυσα 
(Πίν. 53)

Τρία και με ιώδες χρώμα (ίδια παράσταση 
ανθεμίου).

Η Ομάδα I των αντικειμένων ανήκει στο διάκο
σμο του «κοίλου» της αοπίδας, ενο) η Ομάδα II ο’ 
εκείνον της κυρτής όψης, όπου προφανώς και το 
επίσημα. Πλουσιότερη, οπωσδήποτε, και πληρέ
στερα διατηρημένη η μία από τις τρεις ασπίδες 
που βρέθηκαν στο νεκρικά θάλαμο και στην πυ
ρά του μακεδονικού τάφου II στη Βεργίνα (Βερ
γίνα 1984, 131-137 και τελευταία Φάκλαρης 
1994, 94-136). Αξιοσημείωτη η παράσταση των 
αντίνωτων λεόντων στα τραπεζιάοχημα ελάσμα
τα της ομάδας I, κοινή τόσο στο Δερβένι, όσο και 
στη Βεργίνα (και στις τρεις ασπίδες). Το θέμα 
οΰνηθες οτις χαλκές ταινίες των οχάνων από τα 
αρχαϊκά ήδη χρόνια: Ε. Kunze, Archaische 
Schildbänder, OlForsch II, 1950, 54-57, Beilage 
1-5. Η ταυτότητα της θεματογραφίας και στις 
δυο περιπτέίσεις (Δερβένι-Βεργίνα) συνηγορεί 
για το σύγχρονο της κατασκευής όλων των ασπί
δων και πιθανότατα για την προέλευσή τους 
από το ίδιο εργαστήριο, η επιλογή δε της αυτής 
διακόσμηοης συνιστά και στοιχείο είτε ανατρε
πτικό για την ιδιαιτερότητα του νεκρού του μα
κεδονικού τάφου II στη Βεργίνα, είτε, αντίθετα, 
επιβεβαιωτικό μιας εξιαωτικής ανάμεσα στα 
μέλη της βασιλικής οικογένειας (αν υποτεθεί ότι 
ο τάφος II ανήκει στον Φίλιππο Β' ή τον Φ ίλιπ
πο Γ') και τους εταίρους (τάφος Α Δερβενιού) 
σχέσης.
Για τις ασπίδες των Μακεδόνων βλ. την (αδημοσί
ευτη διδακτορική) εργασία της Aik. Liampi, Der 
makedonische Schild, 1988. Επίσης Μ.M. Markle 
III, The Macedonian Sarissa, Spear and Related 
Armor, AJA 81 (1977), 326 κ.ε. Ο ίδιος, Macedonian 
Arms and Tactics under Alexander the Great. 
Macedonia and Greece, 1982, 92 κ.ε. M. Lumpkin, 
The Weapons and Armour of the Macedonian 
Phalanx, The Journal of the Arms and Armour So

ciety VIII, 3 (1975), 199-201. Βλ. τελευταία και 
Φάκλαρης 1994, 94-136 και Markle 1994, 83-97.

Ομάδα I I I  (Ήλοι)

Α95δ (II) Χαλκοί επίχρυσοι ήλοι

Δυο ακέραιοι, ένας ελλιπής σε σημεία στην 
περιηιέρεια και ένας σε θραύσμα. Κεφαλή 
ασπιδόμορφη (διατομής ημίτομου σφαί
ρας). Σαφή ίχνη καύσης. Διάμ. 0,024 μ., υψ. 
0,008 μ.

Σημ.: Ένδειξη αναοκαφική: Βορειοανατολική γω
νία του τάφου.

Α96γ Τέσσερις επίχρυσοι χαλκοί ήλοι με 
ασπιδόμορφη κεφαλή

Σιόζουν τμήμα της περόνης. Διάμ. 0,023 μ., 
ΰψ. 0,008 μ.

Σημ.: Ένδειξη αναοκαφική: Δυτικός τοίχος.

Α118 Τρεις επίχρυσοι χαλκοί με ασπιδόμορ- 
φη κεφαλή ήλοι

Ο ένας ακέραιος και οι άλλοι δυο κατά περί
πτωση περισσότερο ή λιγότερο ελλιπείς κατά 
την περιφέρεια. Στον ένα διατηρείται και 
τμήμα της διχαλωτής περόνης. Σαφή ίχνη 
καύσης. Διάμ. 0,023 μ.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΘΩΡΑΚΟΣ

Α30 Οκτώ ακέραια ή ελλιπή αργυρά ελασμά- 
τινα ασπίδια (Πίν. 52)

Διάτρητα στο κέντρο για την εφήλωσή τους 
σε σιδερένιο ή δερμάτινο αντικείμενο.

Παρόμοια διακοσμητικά στοιχεία θώρακα στον 
τάφο Β (Β98 και Β121).

Α29 Αργυρό κυκλικό έλασμα (Πίν. 53)

Καμένο, συγκείμενο από ένα μεγάλο τμή
μα και πέντε συνανήκοντα θραύσματα. Φέ
ρει έκτυπη διακόσμηση ακτινωτά διατε
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ταγμένων φυλλαρίων δωρικού τύπσυ. Διάμ. 
0,033 μ.

Α88η Αργυρό κυκλικό έλασμα

Καμένο(;). Ελλιπές κατά το εν τρίτον. Φε:ρει 
έκτυπη διακόσμηση ακτινωτά διατεταγμένων 
φυλλαρίων. Χαλκό άγκιστρο στο κέντρο του 
δίσκου για την εφήλωση.

Α19 Δεκαεννέα (και τμήμα) αργυρά επίχρυ
σα δισκόμορφα λεπτά ελάσματα (Γΐίν. 52)

Ορισμένα καμένα. Φέρουν έκτυπη παράστα
ση μακεδονικής ασπίδας. Οκτάκτινο αστέρι 
στο κέντρο, περιβαλλόμενο από διπλή ταινία 
με στιγμές στο εσωτερικό, πλαισιουται από 
επτά διπλά ημισεληνοειδή στοιχεία (η μήνη 
ανοικτή προς τα έξω), διακοσμημένα το κα-

θε:να με τρεις στιγμές στις άκρες κάθε ημισε
ληνοειδούς κοσμήματος. Το πέρας της παρέχ- 
στασης ορίζεται από τρεις ομόκεντρους κύ
κλους. Διάμ. 0,036 μ.

Παράλληλα: ΘΑΜ 1979, 60 αρ. 180, πίν. 28. 
Bologna 1980, 147 αρ. 178.

Α20 Οκτιό (8) ακέραια και τμ. αργυρά ασπι- 
δόμορφα λεπτά ελάσματα (Πίν. 52)

Ορισμένα καμε:να. Άλλα φέρουν οξείδωση 
πράσινου χρώματος από γειτνίασή τους με

χαλκά αντικείμενα. Φέρουν έκτυπη παρά
σταση Νηρηίδος σε ιππόκαμπο προς αρ., με 
ασπίδα στο αριστερό της χέρι και δόρυ στο 
δεξί. Στο έδαφος πάνω αρ. χήνα που πετά 
προς αριστερά. Οπές κατά περίπτωση στην 
περιφέρεια για πρόσδεση.
Παράλληλα: ΘΑΜ 1979, 60 αρ. 181, πίν. 28.
Για μεταλλικούς, δερμάτινους και λινούς θιόρακες 
βλ. Φ. Πέτσας, Ο τάφος των Λευκαδίων, Αθήνα 
1966, 120 κ.ε. Βεργίνα 1984, 137 κ.ε. [τελευταία 
και Φάκλαρης 1994, 27-47 (Βεργίνα, μακεδονικός 
τάφος II), 48-50 (Βεργίνα, μακεδονικός τάφος 
III)]. Πρβλ. Ν. Σταμπολίδης, Ο θωρακοφόρος αρ. 
ΑΕ 268 της Κω, ΑΕ 131 (1992), 129-162, κυρίως 
139-143.
Γενικά για το θέμα της επίδοσης των όπλων του 
Αχιλλέα από τη μητέρα του Θέτιδα και τις Νηρηί- 
δες βλ. D. Kemp-Lindemann, Darstellungen des 
Achilleus in griechischer und römischer Kunst,

1975, 152 κ.ε. St. Miller, Eros and the Arms of 
Achilleus, AJA 90 (1986), 159-170. A. Malagardis, 
Proceedings of the 3rd Symposium on Ancient 
Greek and Related Pottery, 1988, 390-406. Τελευ
ταία για τα κατωιταλιωτικά αγγεία, με πλούσια βι- 
βλιογραφία: Κ. Schauenburg, Die Bewaffnung 
des Achilleus in der unteritalischen Vasenmalerei, 
AA 1990, 449-466. ΙΙρβλ. και την παράσταση του 
ψηφιδωτού δαπέδου στην Έπαυλη της Αγαθής Τύ
χης σιην Όλυνθο: Olynthus VIII, πίν. 15, 51, 84- 
8 5 ,1, II, III. Φ.Μ. Πέτσας, Χρονικά αρχαιολογικά 
1968-1970, Μακεδονικά 15 (1975), 229, εικ. 41, 
πίν. 148-149.
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Η μεταφορά ίου θέματος στη μικροτεχνία, από 
την οποία και αγαπήθηκε ιδιαίτερα, βρίσκει τα 
καλύτερα της παραδείγματα στις συνθέσεις των 
σφενδονών των δακτυλιδιών: J. Boardman, Greek 
Gems and Finger Rings, 1970, ap. 675 (από τα πε
ρίχωρα της Θήβας). Hoffmann, Davidson, Greek 
Gold 1965, 241 αρ. 99 (ίσως από τον Τάραντα), 
Lippitz 1985, 177 αρ. XVI (από το Ομόλιον). J. 
Boardman, M.-L. Vollenweider, Ashmolean 
Museum/Oxford, Catalogue of the Engraved 
Gems and Finger Rings 1 ,1978, αρ. 136 (ίσως από 
Ιταλία - Σικελία). Στις συνθέσεις περιάπτων, αλλά 
και δακτυλιδιών, οι Νηρηίδες απεικονίζονται και 
χωρίς τα όπλα του Αχιλλέα (Μ. Artamonov, 
Treasures from Scythian Tombs, 1969, 74 εικ. 296 
και εικ. 300: από τη Μεγάλη Bliznitsa Κριμαίας. 
Hoffmann, Davidson, Greek Gold 1965, 253 αρ. 
111 : δακτύλιος στη Βοστώνη).
Για τη λατρεία του Αχιλλέως (και ως θεού του 
κάτω κόσμου) κυρίως στο βόρειο Αιγαίο (Θεσ
σαλία, Σίγειον, Ολβία = αποικία της Μιλήτου, 
πατρίδα του συγγραφέα της Αιθιοπίδος Αρκτί- 
νου, κ.α.) βλ. G.F. Pinney, Achilleus Lord of 
Scythia, στο W.G. Moon (εκδ.), Ancient Greek 
Art and Iconography, Madison 1983, 133-139, 
υποσημ. 52-64, με τις σχετικές πηγές και βιβλιο
γραφία.

ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ

Α85α-β Ζεύγος χαλκών περικνημίδων

Μεγάλα και μικρά αποτμήματα χαλκών ελα
σμάτων με προσκολλημένα υπολείμματα κα- 
μένοιν ξύλων και χαλίκων.

Σημ.: Ένδειξη αναοκαφική: Νότια πλευρά, βάθος 
0,53 μ. από επιφάνεια τάφου.

Α15 Ζεύγος χαλκών περικνημίδων (Π ίν. 7, 54)

Συμπληρωμένες κατά τμήματα. Ύψ. 0,415 μ.

Βιβλιογραφία: Bologna 1988, 149 αρ. 181 και έγ
χρωμοι πίνακες. Αρχαία Μακεδονία 1988, αρ. 
235. Montréal 1993, 227 αρ. 265-266.
Παράλληλα: Από τον τάφο B (Β38).
Για περικνημίδες του τύπου αυτού με πλαστική 
απόδοση των λεπτομερειών της κνήμης βλ. Βεργί

να 1984, 145, εικ. 103 και τελευταία Φάκλαρης 
1994, 54-65.

ΙΠΠΟΣΚΕΥΗ

Α121δ Το «κέντρον» με μικρό τμήμα σφεν
δόνης χαλκού πτερνιστήρος

Σημ.: Αναοκαφική ένδειξη: Στην πυρά εκτός του 
τάφου Α.
Παράλληλα: Στον τάφο B (Β83).
Για πτερνιστήρες του τύπου αυτού βλ. Π. Φάκλα
ρης, Ιπποσκευές από τη Βεργίνα, ΑΔ 41 (1986): 
Μελέται, 49-51 (από Βεργίνα). Βλ. τελευταία και 
Φάκλαρης 1994, 216-224. G. Kitov, The Kazanlâk 
Plain: The Valley of the Kings, Anali 2-3 (1994), 
74, αρ. 41 (Montina Mogila).

ΑΡΓΥΡΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (ME ΕΚΤΥΠΕΣ 
ΠΡΟΤΟΜΕΣ)

Α72ζ Απότμημα ελάσματος (Πίν. 53)

Φέρει έκτυπη, σε υψηλό ανάγλυφο, παρά
σταση γυναικείας προτομής κατενώπιον 
(γοργονείου;), από την οποία σώζονται το 
πρόσωπο και τμήμα της κόμης πάνω από το 
μέτωπο. Οπή διαμπερής στη γωνία για την 
προσήλωση. Μέγ. σωζ. πλ. 0,029 μ.

Παράλληλα: Μ. Pfrommer, The J. Paul Getty 
Museum. Metalwork from the Hellenized East, 
Malibu 1993, 165 αρ. 37. Άλλο παρόμοιο: E. 
Simon (εκδ.), Die Sammlung Kiseleff II, 1989, 
208-209 αρ. 347.

A20(I) Έλασμα

Καμένο και ελλιπές κατά τα πέρατα. Φέρει 
έκτυπη, σε υψηλό ανάγλυφο, παράσταση 
γοργονείου κατενώπιον. Οπή διαμπερής άνω 
αριστερά για την προσήλωση. Μέγ. σωζ. ύψ. 
0,027 μ.

Παράλληλα: Στον τάφο B (Β79, Β80). Επίσης πρβλ. 
Gold der Thraker. Archäologische Schätze aus 
Bulgarien, 1979, 178 αρ. 356: δύο τετράγωνα αρ
γυρά ελάσματα επίχρυσα, διακοσμητικά ιππο
σκευής από το Panagurishte (350-300 π.Χ.).
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ΔΙΑΦΟΡΑ Α77 Δυο σιδηρές στλεγγίδες σε τεμάχια

Α31α Σίδηρους κρίκος πλήρης με υπολείμ
ματα δερμάτινου ιμάντα (Πίν. 55)

Α31β Δυο πεταλόσχημα, ελλιπή κατά τη χορ
δή, σιδερένια στοιχεία από συμπαγείς λεπτές 
ράβδους. Διαστ. 0,045x0,045 μ. (Πίν. 55)

Α74 Άμορφα τεμάχια, διαβρωμένα από χαλ
κό αντικείμενο (Πίν. 55)

Α107 Άμορφα τεμάχια, διαβρωμένα από χαλ
κό αντικείμενο

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Βορειοανατολική 
γωνία τάφου Α.

Α62 Τετράπλευρο μολυβδινο επίμηκες στέ
λεχος

Τετράγιονης σχεδόν διατομής, με έντονη κάμ
ψη στο μέσον. Μήκ. 0,16 μ., πάχ. 0,007 μ.

Α63 Τμήμα μολυβδινου λεπτού στελέχους

Πεπλατυσμένο και ελλιπές σε όλες τις άκρες 
με έντονη κάμψη στο μέσον. Μέγ. σωζ. μήκ. 
0,054 μ., σωζ. ΰψ. 0,01 μ., πάχ. 0,004 μ.

Παρόμοιο σιον τάφο Δ (Δ60).

ΣΤΛΕΓΓΙΔΕΣ

Α68 Χαλκή μεγάλη στλεγγίς

Επίχρυση σε σημεία, αποτελουμενη από δυο, 
μη συγκολλουμενα τμήματα: 
α) Τμήμα της λαβής με μέρος του πλατιού 
και ρηχού σώματος. Σωζ. μήκ. 0,15 μ. και 
β) Το κάτω τμήμα, ελλιπές σε σημεία στις ακ
μές του σώματος. Σωζ. μήκ. 0,10 μ.

Α76 Μικρότατα θραύσματα σιδηράς επίχρυ
σης στλεγγίδος

Α78 Τμήμα σιδηράς επίχρυσης στλεγγίδος 

Μέγ. σωζ. μήκ. 0,078 μ., μέγ. πλ. 0,038 μ.

Α79 Τεμάχια από δέκα περίπου σιδηρές 
στλεγγίδες, ιδιαίτερα οξειδωμένα

Σημ.: Κατά την εργαστηριακή επεξεργασία έγινε 
δυνατό να συγκολληθουν συνανήκοντα θραύσμα
τα και να συμπληρωθούν σχήματα με την παρεμ
βολή σιδηρόοτοκου.

Α125 Σιδηρά στλεγγίς συμπληρωμένη 
(Πίν. 54)

Μήκ. 0,107 μ.

Παράλληλα: Στον τάφο Δ (Δ56α-β, Δ56γ, Δ57, Δ58, 
Δ59).
Γενικά για τις στλεγγίδες βλ. D. Robinson, 
Olynthus X, 1941, 172 κ.ε. Ρ. Lisicar, ZA 8 (1958), 
323-331. Κ. Schefold, Eretria 1968, AntK 12 (1969), 
72-73. I. Τουράτσογλου, ΑρχΜακ IV (1986), 645, 
όπου επιχειρείιαι και τυπολογική εξέταση.

ΕΠΙΠΛΑ - ΚΙΒΩΤΙΔΙΑ

ΕΦΗΆΙΔΕΣ

Α73 Μεγάλη χαλκή ασπιδόμορφη εφηλίς 
(Πίν. 56)

Αποτελουμενη από δυο άνισα μεταξύ τους 
τμήματα, ελλιπής κατά τι, παραμορφωμένη 
(από την πυρά;) και χωρίς τον ήλο. Διάμ. 
0,065 μ.

Εφηλίδες έχουν βρεθεί ως μεμονωμένα κτερίσμα- 
τα, και σε ταφικά σύνολα στον Τάραντα: Ori 19852, 
464 αρ. CXXX, 7 (πρώτο τέταρτο 2ου αι. π.Χ.), 488 
αρ. CXXXIX, 14 (τρίτο τέταρτο 2ου αι. π.Χ.), 497 
αρ. CXLII, 17 (δεύτερο μισό 2ου αι. π.Χ.).

ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΕΑΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟ

Α24 Το δεξί ολόγλυφο χέρι γυναικείας μορ
φής (Πίν. 56)
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Ελεφαντόδοντο καμένο. Σώζεται από το μέσο 
περίπου του βραχίονα, με σφιγμένη την πα
λάμη. Στον καρπό ανάγλυφο ψέλλιο με ίχνη 
επιχρΰσωσης. Η πίσω όψη κατά τμήματα λει- 
ασμένη για την επικόλλησή της σε επίπεδη 
επιφάνεια. Οπή στο σημείο προσαρμογής με 
τον υπόλοιπο βραχίονα. Σο>ζ. μήκ. 0,047 μ.

Α99α Το δεξί ολόγλυφο χέρι γυναικείας μορ- 
(ρής (Π ίν. 56)

Ελεφαντόδοντο καμένο. Σώζεται από το μέ
σο περίπου του βραχίονα. Λείπει η άκρα 
χειρ από τον καρπό. Ανάγλυφο ψέλλιο με 
ίχνη επιχρυσιοσης. Η πίσω όψη κατά τμήμα
τα λειασμένη για την επικόλλησή της σε επί
πεδη επιφάνεια. Οπή στο σημείο προσαρ
μογής με τον υπόλοιπο βραχίονα. Σωζ. μήκ. 
0,032 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Νότιος τοίχος.

Α105ε Τμήμα δεξιάς ανδρικής κνήμης 
(ΓΙ ίν. 56)

Ελεφαντόδοντο καμένο. Η πίσω όψη επίπεδη 
με εγχαράξεις. Διαστ. 0,02x0,009 μ.
Τμήματα ανάγλυφης ζωοφόρου που διακο
σμούσε προιρανώς ξύλινο κιβωτίδιο ή κλίνη.

Τα ολόγλυφα μέλη γυναικείων και ανδρικών μορ- 
φών βρίσκουν τα παράλληλα τους στα παραδείγμα
τα από το μακεδονικό τάφο «των Ανθεμίων» σια 
Αευκάδια (Romiopoulou 1973, 92, εικ. 5), από το 
μακεδονικό τάφο II της Βεργίνας (Βεργίνα 1984, 
121 κ.ε.), από το μακεδονικό τάφο IV του Δίου (Λ. 
Παντερμαλής, Πιερία 1 (1985), 12 = Δίον, Η ιερέ] 
πόλη των Μακεδόνων στους πρόποδες του Ολυ
μπου, Θεσσαλονίκη 1987, 23), από το μακεδονικό 
τάφο Β του Κορινοΰ (Πΰδνα 1995, 91) και 
Alessandro Magno; Storia e mito (Κατάλογος Εκ
θεσης), Palazzo Ruspoli, Roma, 21 dicembre 
1995-21 maggio 1996 (Roma 1995), 2ΘΘ-2Θ1, ap. 
la-e, και από το μακεδονικό τάφο του Φοίνικα 
Θεσσαλονίκης (Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Αναοκα- 
φικές έρευνες οε ταφικους τύμβους των νομών 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, ΑΕΜΘ 1 (1988), 
262 υποοημ. 3). Πρβλ. El. Reeder etalii, Hellenistic 
Art in the Walters Art Gallery (Baltimore, Mary
land 1988), 210-211, αρ. 110.1-3.

ΟΣΤΕΙΝΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ

Α112γ Απότμημα από την περιφέρεια οστέι
νου κυκλικού δισκοειδούς αντικειμένου με 
υπερυψωμένο το περιχείλωμα

Μέγ. μήκ. 0,048 μ., πάχ. 0,011 μ.

Α105α (I) Το μισό περίπου οστέινου κυκλι
κού δισκαρίου

Επιφάνειες στιλπνές. Καμένο. Διαστ. 0,0 12χ 
0,019 μ.

Α116γ Κυκλικό οστέινο δισκάριο

Ελλιπές κατά τμήμα της περιφέρειάς του. 
Όψεις στιλπνές με εγχαράξεις. Καμένο. 
Διάμ. 0,025 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Έξο> από τον τάφο. 
Πυρά.

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Α108α,β Επίμηκες στέλεχος (Πίν. 56)

Απανθρακωμένο, αποτελούμενο ami πέντε 
τεμάχια, από τα οποία τα δύο συνανήκοντα. 
Ελαφρά καμπύλο (από την καύση;), με ανά- 
γλυφη διακόσμηση λεσβίου κυματίου κατά τη 
μία όψη. Οπή διαμπερής σε σημείο της ακό-

ομητης ταινίας που επιστετρει το κυμάτιο, για 
την προσήλωση. Ιχνη επιχρύσωσης. Η πίσω 
όψη επίπεδη. Διασι.: α) 0,048x0,011 μ., β) 
0,015x0,011 μ., γ) 0,018x0,011 μ., δ) 0,014χ 
0,011 μ.

Α113 Επίμηκες στέλεχος

Απανθρακωμένο, με ανάγλυφη διακόομηση 
λεσβίου κυματίου. Ιχνη επιχρύσωσης. Διαστ.: 
0,046x0,022x0,018 μ.



\

Ξύλινα ή και ελεφαντοστέινα στοιχεία με ανάγλυ
φα λέσβια ή ιωνικά κυμάτια, διακοσμητικά κλινών 
(ή και κιβωτίδιων), αναφέρονται κυρίως από τη Ν. 
Ρωσία (βλ. τελευταία P. Pinelli, A. Wasowicz, 
Musée du Louvre. Catalogue des bois et stucs grecs 
et romains provenants de Kertch, Paris 1986, 44- 
46 ap. 4-6), αλλά και από τη Μακεδονία (Αίνεια 
1990, 28-29 ορ. 18β. Romiopoulou 1973, 92, εικ. 
5). Γραπτά αποδίδονται στην κτίστη κλίνη από το 
μακεδονικό τάφο στην ΓΊοτίδαια (ΑΔ 39 (1984): 
Χρονικά, πίν. 108-109).

Α80(Α) Επίμηκες στέλεχος

Απανθρακωμένο. Ελλειψοειδούς διατομής με 
τετράπλευρα συμφυή εμπόλια στις πλευρικές

στενές όψεις και στενόμακρη εγκοπή, μήκ. 
0,195 μ. κατά το μεγάλο άξονα και στο μέσο του 
σώματος. Υπολείμματα περιελιγμένου σπόγγου 
περιμετρικά καθ’ όλο το μήκος του στελε:χους. 
Σωζ. μήκ. 0,314 μ., πάχ. 0,03-0,038 μ.

Α80(Β) Επίπεδο απότμημα πλακιδίου

Ελλιπές κατά τις δυο πλευρές, σχηματίζον 
ορθογώνια απόληξη κατά τις υπόλοιπες δυο. 
Σε σημείο της πίσω επιφάνειας επικολλημένη 
πήλινη επίχρυση ψήφος όρμου. Διαστ. σωζ. 
0,12X0,095 μ., πάχ. 0,006 μ.

Α80(Γ) Επίπεδο απότμημα ξυλινου(;) πλακι
δίου

Ελλιπές κατά τις τρεις και κατά το μεγαλύτε
ρο τμήμα της τέταρτης ακμής, στην οποία 
διασώζονται πλήρως ή μερικώς διαμπερείς

οπές, διατεταγμένες σε ευθεία γραμμή και 
κατά καθορισμένα διαστήματα. Διαστ. σωζ. 
0,072X0,062X0,018 μ.

Η αποσπασματική μορφή με την οποία διασώθη
καν τα Α80(Α-Γ) δεν επιτρέπει την ακριβέστερη 
απόδοσή τους οε κάποιο έπιπλο-κάθισμα. Οπωσ
δήποτε η ταύτιση των καταλοίπων με τμήματα δί- 
φρου των τύπων Richter 1966, 38 κ.ε., εικ. 199 και 
235 είναι πιθανή.

Α112β Απότμημα επίπεδου πλακιδίου

Ελλιπές καθ’ όλες τις πλευρές. Στην κάτω επι- 
ηχίνεια τεμνόμενες διαγιόνια γραμμωτές εγ
χαράξεις για την αποτελεσματικότερη προ
σκόλληση του πλακιδίου.

Α101 Στέλεχος (Πίν. 56)

Καμένο. Σωζόμενο κατά το ήμιου περίπου, 
στο σχήμα ανεστραμμένου καρπού ροιάς, με

ανάγλυφη λεπτή ταινία στη βάση και εγκοπές 
στο σώμα. Ίσως απόληξη ποδιού επίπλου. 
Σωζ. υψ. 0,04 μ., πλ. 0,041 μ.

Πληρέστερα διατηρημένη και του αυτου, όπως 
συμπεραίνεται, τΰπου (ανατολικής προέλευσης) 
με το παράδειγμα από το Δερβένι, η διακοσμη- 
τική επένδυση (από φαγεντιανή) τορευτών πο
διών νεκρικής κλίνης οε κιβωτιόσχημο τάφο 
(4ος-3ος αι. π.Χ.) στο ανατολικό νεκροταφείο 
της Πέλλας (Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Από τη 
διακόομηοη των νεκρικιόν κλινών, ΑΑΑΧΧΙΙ 
(1989), 123-128).

ΓΥΑΛΙΝΟΙ «ΟΦΘΑΛΜΟΙ»

Α89 Το μισό «οφθαλμού»

Συγκολλημένο από δυο τεμάχια. Ημιδιαφα
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νής λευκάζουσα υλη. Στο σχήμα τεταρτημό
ριου έλλειψης. Μέγ. διάμ. 0,029 μ.

Α199γ Απειροελάχιστα θραύσματα «οφθαλ
μού» σε σχήμα μονόκυρτου φακού

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Εκτός τάφου. Πυρά. 
Παράλληλα: Στους τάφους B (Β 143β), Δ (Δ64) και Ε 
(Ε33).
Μονόκυρτοι γυάλινοι «οφθαλμοί», διακοσμητικά 
στοιχεία ιωνικών επικράνων κιονόσχημων ποδιών 
νεκρικών κλινών αναφέρονται από το μακεδονικό 
τάφο II στη Βεργίνα (Βεργίνα 1984, 122), από το 
μακεδονικό τάφο της Κατερίνης (Αικ. Δεσποίνη, Ο 
τάφος της Κατερίνης, AAA XIII 2 (1980), 207), 
απάτην Αίνεια (Αίνεια 1990, 30 αρ. 1971, εικ. 61), 
από το μακεδονικό τάφο της Αγίας Παρασκευής 
Θεσσαλονίκης (Κ. Σισμανίδης, Ανασκαφή ταφι- 
κου τυμβου στην Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης. 
Ένας νέος μακεδονικός τάφος, ΑΕ 1986, 95), από 
το Φοίνικα Θεσσαλονίκης (Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνί- 
τη, Ο μακεδονικός τάφος στο Φοίνικα Θεσσαλονί
κης, ΑρχΜακ V (1993), 1645-1647. Η ίδια, ΑΕΜΘ 
1 (1988), 261-263) και από τάφο στο Κοτρώνι της 
Ερέτριας (Α. Καραπασχαλίδου, Μακεδονικός τά
φος στο Κοτρώνι της Ερέτριας, Αθήνα 1989, 23 αρ. 
5, πίν. 25). Επίσης από τάφο στο Kul-Oba της Κρι
μαίας (Μ. Artamonov, Treasures from Scythian 
Tombs, 1969, εικ. 258) και από σαρκοφάγο (τάφος 
2) στο Γαλατά της Βάρνας/Οδησσου (G. Tonceva, 
BSA Varna VIII (1951), 53, εικ. 99).
Γραπτές αναπαραστάσεις ποδιών από κλίνες ή κα
θίσματα με απόδοση και των επιμέρους διακοσμη- 
τικών στοιχείων παρέχουν τα παραδείγματα από 
το μακεδονικό τάφο κοντά οτα Κερδΰλλια (Search 
1980, 124 αρ. κατ. 47), από το μακεδονικό τάφο I 
του «Τυμβου Μπέλλα» στη Βεργίνα (Βεργίνα 1984, 
34, εικ. 13-14), και από τον τάφο «του Πλουτωνος 
και της Περσεφόνης» στο ίδιο μέρος (Μ. Ανδρόνι
κος, Η ζωγραφική στην αρχαία Μακεδονία, ΑΕ 
126 (1987), 377). Σχεδιαστική αποκατάσταση της 
νεκρικής κλίνης του θαλάμου του μακεδονικού τά
φου II στη Βεργίνα με βάση τα ευρήματα επιχει- 
ρείται στο Βεργίνα 1984, 122. Για κλίνες γενικά: 
Richter 1966, 58 κ.ε., εικ. 313 και εικ. 322. Η. 
Kyrieleis, Throne und Klinen, Jd l Ergänzungsheft 
24, Berlin 1969, 170 κ.ε. (τύπος 5), πίν. 21.

ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

Α94 Δυο πλακίδια (Πίν. 57)

Παραλληλογράμμου διατομής πλακίδια, παρα
μορφωμένα από την πυρά. Διαστ.: α) 0,029 X 
0,021 Χ0,009 μ., β) 0,021 Χθ,018x0,009 μ.

Α104 Δυο πλακίδια (Πίν. 57)

Παραλληλογράμμου διατομής πλακίδια, το 
ένα παραμορφωμένο από την πυρά (διαστ.: 
0,033 X 0,02 X 0,009 μ.) και το άλλο συγκολλη
μένο από δυο τμήματα. Λοξότμητες ακμές 
στην πάνω επιφάνεια. Γυαλί αδιαφανές.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Δυτικός τοίχος.

Α106 Τα 2/3 περίπου πλακιδίου (Πίν. 57)

Παραλληλογράμμου διατομής, συγκολλημέ
νο από πολλά θραύσματα. Λοξότμητες ακμές 
στην πάνω επιφάνεια. Σωζ. μήκ. 0,036 μ., υψ. 
0,021 μ., πάχ. 0,004 μ.

Α119α-β Δυο πλακίδια (Πίν. 57)

Παραλληλογράμμου διατομής, το ένα παρα
μορφωμένο από την πυρά. Λοξότμητες ακμές 
στην πάνω επιφάνεια. Διαστ.: α) 0,034x0,026 
μ., β) 0,031x0,021x0,004 μ.

Τα γυάλινα αυτά πλακίδια, σε ορισμένες περιπτώ
σεις με επικολλημένα ελάσματα από πολύτιμο μέ
ταλλο στην κάτω όψη τους με περίτμητες παραστά
σεις, αποτελούσαν μαζί με «οφθαλμούς» και ανθέ
μια από το ίδιο υλικό, διακοσμητικά στοιχεία πο
διών πραγματικών ξύλινων ή ελεφαντοστέινων νε
κρικών κλινών και αναφέρονται από διάφορα μέρη 
του αρχαίου κόσμου, ιδιαίτερα ωστόσο από τη Μα
κεδονία: Βεργίνα, προθάλαμος του μακεδονικού 
τάφου II (Βεργίνα 1984, 175 κ.ε., εικ. 140). Αίνεια, 
τύμβος I (Αίνεια 1990, 20 αρ. 3), Αίνεια, τύμβος Α, 
τάφος III (Αίνεια 1990,71 αρ. 60), τύμβος Β (Αίνεια 
1990, 83 αρ. 11 και σχέδ. 43). Σέδες, τάφος Γ (ΑΕ 
1937, 889). Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης (Κ. Σι- 
σμανίδης, Ανασκαφή ταφικου τυμβου στην Αγία 
Παρασκευή Θεσσαλονίκης. Ένας νέος μακεδονι
κός τάφος, ΑΕ 1986, σχέδ. 95, πίν. 25γ). Ραχώνα 
Πελλαίας χώρας, τύμβος Α, τάφος Α (Π. Χρυσοστό
μου, Ο τύμβος Α της Ραχώνας Πέλλας, Αμητός, Τ ι
μητικός τόμος για τον Μ. Ανδρόνικο 2, 1987, 1012). 
Πέλλα, κιβωτιόσχημος τάφος 1 (Μ. Λιλιμπάκη- 
Ακαμάτη, Ανατολικό νεκροταφείο Πέλλας, Αλ 
44/46 (1988-91): Μελέτες, 77-78, πίν. 24β).

52



ΑΝΘΕΜΙΟ

Α109 Τμήμα λογχόσχημου φύλλου (Πίν. 57)

Το μεγαλύτερο τμήμα από το μεσαίο επίμη- 
κες σπαθόμορφο φύλλο, τριγωνικής διατο- 
μής, γυάλινου διακοσμητικού ανθεμίου. Σωζ. 
μήκ. 0,062 μ.

Γυάλινα ανθέμια αποτελούσαν συνήθειο:ατα δια- 
κοσμητικά στοιχεία τιον ποδιών ξύλινων ή ελεφά- 
ντινων κλινών ή και θρόνων. Παραδείγματα από 
το μακεδονικό χώρο προσφέρουν η ελεφάντινη 
κλίνη του μακεδονικού τάφου II στη Βεργίνα 
(Βεργίνα 1984, 122), η γλυπτή γραπτή κλίνη (σιό- 
ζεται μόνο το ένα πόδι) του τάιρου κοντά ιπα Κερ- 
δυλλια (Search 1980, 124 αρ. κατ. 47), η κλίνη 
(σώζονται σπαράγματα από το ενα πόδι) του τύμ
βου στην Αίνεια (Αίνεια 1990, 3) κ.ά.

ΑΡΓΥΡΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ

Α114α Μικρά ελασμάτινα αποτμήματα με 
ανάγλυφες νευρώσεις και κατά περίπτωση 
διαμπερείς οπές προσήλωσης, διακοσμητικά 
πιθανώς κιβωτ ιδίων ή κλίνης.

A 18α Έλασμα (II ίν. 58)

Περίτμητο στο σχήμα και με παράσταση 
έκτυπου ενδεκάφυλλου ανθεμίου. Λείπει το

κάτω αριστερό τμήμα με την έλικα, και η κα
τάληξη του δεξιού. Περιμετρικά μικρείς οπές 
για την ειρήλωση. Μεή\ σωζ. υψ. 0,113 μ.

Α18β Τμήμα ελάσματος

Περίτμητο στο σχήμα και με έκτυπη παρά- 
σταση άκανθας. Οπή κάτω αριστερά για την 
ειρήλωση. Μέγ. σωζ. υψ. 0,045 μ., μέγ. σωζ. 
πλ. 0,037 μ.

Α18γ Επτά μικρότατα θραύσματα ελασμάτων 

Συνανήκουν πιθανιος με τα Α18α και Α18β.

ΗΛΟΙ

Α88ζ Χαλκός ήλος

Διαβρωμένος με πεπλατυσμένη δισκόμορφη 
κεφαλή και βελόνη τριεδρική. "Υψ. 0,019 μ.

Για παρόμοιους διακοσμητικούς ήλους βλ. Κ. Σι- 
σμανίδης, Ανασκαφή ταφικού τύμβου στην Αγία 
Παρασκευή Θεσσαλονίκης, Ένας νέος μακεδονι
κός τάφος, ΑΕ 1986, 95, πίν. 26α.

ΚΡΙΚΟΙ

Α32 Δέκα μικροί (διαμ. 0,017 μ.) στρογγυλοί 
σιδερένιοι κρίκοι

Αποτελούσαν πιθανώς μέρος διακόσμηοης 
ξύλινου κιβωτιδίου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΦΟΡΕΙΟΥ;)

Α21 Τεμάχια δέρματος (Πίν. 58)

Καμένα, από τα οποία τρία μικρά και ε:να με
γάλο φέρουν σε σειραϊκή διάταξη κατά την 
παρυφή τους διαμπερείς οπές για τη ραφή ή 
συρραφή τους με δερμάτινο ιμάντα.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Εντός των χωμάτων.

Α66 Μεγάλα και μικρά τεμάχια ξύλου (Πίν. 
58)

Καμένα, ορισμένα από τα οποία φέρουν προ
σηλωμένους χαλκούς, τετράγωνης διατομής,



πειόσχημους συνδέσμους, χαλκά ελασμάτινα 
ημικυκλικά ασπίδια (διαμ. 0,032 μ.) με πρό
σθετους στο κέντρο συμπαγείς κρίκους, ή 
χαλκούς γιγγλυμους.

Α86 α) Άμορφα τμήματα καμένου σίδηρου 
αντικειμένου (Πίν. 58) 
β) Άμορφο τμήμα διαβρωμένου χαλκού αντι
κειμένου
γ) Μεγάλοι σίδηροί ήλοι με πεπλατυσμένες 
κεφαλές. Μήκ. 0,14 μ. (Πίν. 58)

Παράλληλα: Στον τάφο Β (Β88, Β89, Β95, ΒΙΟΙα). 
Προσπάθεια γραφικής αποκατάστασης φορείου 
(απλού τΰπου) σε ελληνιστικούς τάφους του τέλους 
του 3ου και του πρώτου μισού του 2ου αι. π.Χ. στη 
Βέροια παραθέτουν οι Στ. Δροΰγου, Γ. Τουράτσο- 
γλου, Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι Βέροιας, Αθή- 
ναι 1980, 174 κ.ε., σχέδ. 46.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

ΔΙΣΚΟΜΟΡΦΑ ΕΑΑΣΜΑΤΑ (ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ)

Α97β Χρυσό δισκόμορφο λεπτότατο έλασμα

Παραμορφωμένο από την πυρά. Φέρει έκτυ
πη παράσταση μακεδονικής ασπίδας. Διάμ. 
0,04 μ. Βλ. Α19.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφικη: Δυτική πλευρά.

Α97γ Χρυσό δισκάριο (Πίν. 59)

Παρόμοιο με το Α97β.
Απόδοση στον τάφο Α.

Διαφορετικά τα χρυσά ελασμάτινα ασπίδια από 
το μακεδονικό τάφο II στη θέση Καστρί Αμφιπό- 
λεως: ΑΔ 42 (1987): Χρονικά, 446, πίν. 259α (πρώ
το μισό 2ου αι. π.Χ.).
Ειδική μελέτη για το θέμα της μακεδονικής 
ασπίδας παρέχει η (αδημοσίευτη διδακτορική) 
εργασία της Aik. Liampi, Der makedonische 
Schild, 1988. Πρβλ. Η ίδια, Der makedonische 
Schild als propagandistisches Mittel in der 
hellenistischen Zeit, Μελετήματα 10 (1990), 157 
κ.ε. Βλ. τελευταία Π. Αδάμ-Βελένη, Χάλκινη 
ασπίδα από τη Βεγόρα της Φλώρινας, ΑρχΜακ V

(1993), 17-28. Πρβλ. P.J. Calaghan, Macedonian 
Shields, «Shield-Bowls» and Corinth. A fixed Point 
in Hellenistic Ceramic Chronology?, AAA XI 
(1978), 53-60. S. Miller, Boscoreale and Mace
donian Shields, ΑρχΜακ V (1993), 965-974 και 
J.K. Anderson, Shields of Eight Palm’s Width, 
CalifStClAnt 9 (1976), 1-6, πίν. 1-3.

ΠΗΛΙΝΑ KOMBIA 

Τύπος I

Α19διςΙΙ Ι"ρία ασπιδόμορφα πήλινα κομβία

Καμένα. Δυο οπές στην πίσω όψη. Διάμ. 
0,022 μ.
Φέρουν ανάγλυφη παράσταση προτομής 
Αθηνάς Παρθένου σε τρία τέταρτα προς δ., 
περιβαλλόμενης αρ. από γονατισμένο Ερωτι- 
δέα και δ. από γονατισμένη Ψυχή-Νίκη που 
ασχολούνται με τον καλλωπισμό της θεάς: 
της προσαρμόζουν τα ενώτια. Κύκλος στιγ
μών στην περιφέρεια. Κατασκευή με μήτρα. 
Πηλός ερυθρόχρους λεπτόκοκκος, σε ορι
σμένα παραδείγματα καστανόχρους.

Α20δις Τρία όμοια

Καμένα. Ορισμένα επίχρυσα. λΈολείμματα 
χαλκού συρμάτινου κρίκου πρόσδεσης στην 
πίσω όψη. Διάμ. 0,022 μ.

Α28 Πέντε όμοια (4 ακέραια και 1 τμήμα) 
(Πίν. 59)

Καμένα. Επίχρυσα. Ένα διατηρεί το χαλκό 
συρμάτινο κρίκο πρόσδεσης. Στα υπόλοιπα 
από δυο οπές στην πίσω όψη. Διάμ. 0,022 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Στο εσωτερικό του 
καδίσκου Α49.

Α95δΙΙ Ένα όμοιο

Καμένο. Δυο οπές στην πίσω όψη.

Α96δ Τέσσερα όμοια (3 ακέραια και 1 τμήμα) 

Καμένα. Σε ένα διατηρείται ο χαλκός συρμά-
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τίνος κρίκος πρόσδεσης στην πίσω όψη. 
Διάμ. 0,023 μ.

Α99γ Πέντε όμοια (4 ακέραια καμένα και 1 
ακέραιο χωρίς ίχνη καύσης)

Ορισμένα επίχρυσα. Εκτός από ένα, τα υπό
λοιπα φέρουν ερυθρά βαηιή στην πίσω όψη. 
Δυο οπές στην πίσω όψη. Διάμ. 0,022 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Νότια πλευρά.

Α98β Ένα όμοιο

Α102β Επτά όμοια (3 ακέραια και 4 θραύ
σματα)

Καμένα. Ορισμένα επίχρυσα. Δυο παραδείγ
ματα με οπές στην πίσω όψη. Διάμ. 0,022 μ.

Α116α Έ  να ακέραιο όμοιο

Καμένο. Επίχρυσο. Υπολείμματα χαλκού 
συρμάτινου κρίκου στην πίσω όψη.

Χοιρίς ένδειξη. IΙιθανή απόδοση στον τάφο Α.

Τύπος II

Α19διςΙ ΙΙε:ντε ασπιδόμορφα πήλινα κομβία

Καμένα. Υπολείμματα χαλκού συρμάτινου 
κρίκου στην πίσω όψη. Διάμ. 0,021 μ. 
Φέρουν ανάγλυφη παράσταση οκτάκτινου 
αστεριού με κοκκιδωτές νευρώσεις ανάμεσα 
στις ακτίνες. Στο κέντρο ομφαλός, περιβαλ
λόμενος από κύκλο. Κύκλος στιγμών στην πε
ριφέρεια.

Καμένα. Σε ορισμένα υπολείμματα χαλκού συρ
μάτινου κρίκου στην πίσω όψη. Διάμ. 0,021 μ.

Α93α Έξι όμοια (5 ακέραια και 1 τμήμα) 
(Πίν. 59)

Καμένα. Ορισμένα επίχρυσα. Οπές στην πίσω 
όψη. Σε ένα παράδειγμα ερυθρά βαφή στην 
κάτω επιφάνεια. Διάμ. 0,021 μ.

Α95δΙ Ένα όμοιο 

Καμένο. Διάμ. 0,021 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Βορειοανατολική γω
νία του τάφου.

Α96α Τρία όμοια

Καμένα. Επίχρυσα. Χαλκοί συρμάτινοι κρί
κοι πρόσδεσης στην πίσω όψη. Διάμ. 0,021 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Δυτικός τοίχος.

Α97β Έ  να όμοιο

Καμένο. Δυο οπε:ς στην πίσω όψη. Διάμ. 
0,021 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Δυτική πλευρά.

Α98α Δέκα όμοια (9 ακέραια και 1 τμήμα)

Καμένα. Ορισμένα επίχρυσα. Υπολείμματα 
χαλκού συρμάτινου κρίκου στην πίσω όψη. 
Διάμ. 0,021 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Βορειοδυτική γωνία. 

Α98β Δέκα όμοια

Καμένα. Υπολείμματα χαλκού συρμάτινου 
κρίκου στην πίσω όψη. Διάμ. 0,021 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Νότια πλευρά. 

Α102α Πε:ντε όμοια

Καμένα. Σε δυο περιπτώσεις οπές στην πίσω 
όψη. Διάμ. 0,021 μ.

Α27 Δώδεκα όμοια



Καμένο. Δυο οπές στην πίσο) όψη. Διάμ. 
0,022 μ.

Α116β Είκοσι ένα όμοια (17 ακέραια και 4 
τμήματα)

Καμένα. Ορισμένα επίχρυσα. Δυο οπές στην 
πίσω όψη. Υπολείμματα χαλκού συρμάτινου 
κρίκου. Διάμ. 0,021 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Εκτός τάφου. Πυρά.

Α116γ Δυο όμοια (1 ακέραιο και 1 τμήμα)

Καμένα, λ’πολείμματα χαλκού συρμάτινου 
κρίκου στην πίσω όψη.

Σημ.: Πιθανή απόδοση στον τάφο Α.

Τα διακοσμητικά αυτά ασπιδόμορφα κομβία, κα
τά κανόνα κτερίοματα τάφων, χρονολογούμενα 
στο β' μισό του 4ου ή το αργότερο στις αρχές του 
3ου αι. π.Χ., αποτέλεσαν πρόσφατα -  μαζί και με 
άλλες κατηγορίες απομιμήσεων σε πηλό κοσμη
μάτων από πολύτιμο μέταλλο -  αντικείμενο διεξο
δικής μελέτης (Μππ5$ 1985, 309 κ.ε., ιδιαίτερα 318 
κ.ε.). Γενικά υποστηρίζεται ότι, προσαρτημένα 
στα ενδύματα των νεκρών, αποτελούσαν απομίμη
ση πραγματικών διακοσμητικών στοιχείων πολυ
τίμων χιτώνων που φορούσαν οι κάτοχοι των τά
φων, όταν αυτοί βρίσκονταν εν ζωή. Για τα κομβία 
ωστόσο εκείνα, από τα οποία απουσιάζουν οι χαλ
κοί συρμάτινοι κρίκοι ή οι οπές για την προσαρ
μογή κάποιου μεταλλικού κρίκου πρόσδεσης, δια- 
τυπώθηκε η θεωρία της εναπόθεσής τους στους τά
φους ως απλών κτερισμάτων. Ο χαρακτήρας απο- 
μιμήσεων πραγματικών αντικειμένων από πολύτι
μο μέταλλο ενισχυεται από το γεγονός της επιχρυ- 
σωσης, ενώ η νεκρική χρήση υποδηλώνεται από 
τη χρησιμοποίηση ερυθρής βαφής.
Στον τάφο Α εκπροσωπούνται οι δυο μόνο από τις 
γνωστές τέσσερις -  σχετικά με τη θεματογραφία 
τοιν παραστάσεών τους -  ομάδες πήλινων κομ- 
βίων: εκείνη με το οκτάκτινο αστέρι για επίσημα 
(τύπος II) (κατά τον Μηη55 1985 απομίμηση μακε
δονικής ασπίδας) και εκείνη με την προτομή της 
Αθηνάς Παρθένου, περιστοιχιζόμενης από Ερωτι- 
δέα και Ψυχή-Νίκη να της προσαρμόζουν τα ενιο- 
τια (τύπος I). Από τις υπόλοιπες δυο, μόνον ο τύ
πος με την προτομή της κρανοφόρου Αθηνάς κα- 
τενώπιον, περιβαλλόμενης από μίσχους (τύπος

Α105β Ένα όμοιο III) είναι παρών στο εύρημα από το Δερβένι (τά
φος Γ). Η ομάδα με το γοργόνειο (τύπος IV) (βλ. 
σχετικά Τουράτσογλου, ΑρχΜακ IV (1986), 634 
κ.ε. Πρόσθεσε ακόμη και τα παραδείγματα: W. 
Schürmann, Katalog der antiken Terrakotten im 
badischen Landesmusenm Karlsruhe, Göteborg 
1989, 166 ap. 606-608) απουσιάζει εντελώς. Άγνω
στη cno Δερβένι, αλλά και στον ευρΰτερο μακεδο
νικό χώρο, φαίνεται να είναι η ομάδα με το εικο- 
νογραφικό θέμα της Αθηνάς Παρθένου σε προτο
μή, περιστοιχιζόμενης από δυο ολόσωμες Νίκες, 
παραλλαγή οπωσδήποτε του θέματος της Αθηνάς 
Παρθένου ανάμεσα σε Ερωτιδέα και Ψυχή-Νίκη 
(βλ. Ε. Simon (εκδ.), Die Sammlung Kiseleff II, 
1989, 188 αρ. 313).
Πήλινα κομβΐα με το θέμα του οκτάκτινου αστε
ριού έχουν βρεθεί σε ταφές τύμβων στον Άγιο Αθα
νάσιο Θεσσαλονίκης (Καβακλί) [S. Mollard- 
Besques, Musée national du Louvre, Catalogue 
raisonné des figurines et reliefs en terre cuite grecs, 
étrusques et romains III, Epoques hellénistiques et 
romaines. Grèce et Asie Mineure, Paris 1971-72,43 
ap. D245-248, niv. 51e και M. Τσιμπίδου-Αυλωνί- 
τη, ΑΕΜΘ 6 (1995), 371, εικ. 3: πυρά κιβωτιόσχη
μου τάφου 1], στην Ιερισσό Χαλκιδικής (Άκανθος) 
(Λ. ΙΙαρλαμά, Καύσεις στο κλασικό νεκροταφείο 
της Ακάνθου, AAA XI 1 (1978), 24 κ.ε., αρ. 10, εικ. 
35), στον τάφο 1 της Μεθώνης (Μ. Μπέσιος, Πιερία 
3 (1990), 71, εικ. 6), στον τάφο Ε του αεροδρομίου 
Σέδες (Ν. Κοτζιάς, ΑΕ 1956, Ε, 892 αρ. 6, εικ. 28), 
στον Κεραμεικό (Maass 1985, 320-21, υποοημ. 57), 
σε τάφο του νεκροταφείου της Δημητριάδος (ΑΔ 37 
(1982): Χρονικά, 228, πίν. 142γ) κ.α. Πιθανής μι
κρασιατικής προέλευσης είναι τα κομβία στην 
Karlsruhe (W. Schürmann, ό.π., 166 αρ. 609-610).

Το οκτάκτινο αστέρι, ως διακοσμητικά θέμα, 
απαντά και στα χρυσά ασπιδόμορφα ελάσματα 
από το μακεδονικό τάφο Α της Κατερίνης (ΘΑΜ 
1979, 35 αρ. 28, πίν. 5 = ΑΑΑΧ111 (1980), 207 = 
Αρχαία Μακεδονία 1988, 280 αρ. 229), στα όμοια 
χρυσά ανάλογά τους από τον προθάλαμο του λε
γάμενου τάφου του Φιλίππου Β' (του τάφου II) στη 
Βεργίνα (Ανδρόνικος 1977, 66 = ΘΑΜ 1979, 49 
αρ. 94 = Αρχαία Μακεδονία 1988, 273 αρ. 222) 
και στα χρυσά δισκόμορφα ελάσματα από το λε
γόμενο Ηρώο της Αιανής (Αρχαία Μακεδονία 
1988, 370 αρ. 333α). Κοσμεί επίσης και τα πώμα
τα των δυο χρυσών λαρνάκων από τον προθάλαμο 
και το νεκρικό θάλαμο του μακεδονικού τάφου Π 
στη Βεργίνα (Βεργίνα 1984, 166-171, εικ. 135-136, 
σ. 191-197, εικ. 155). Εκτός μακεδονικού χώρου το



θέμα είναι γνωστό και από τα αργυρά ααπίδια του 
Τάραντα (Orí 1985', 343 αρ. 295-297).
Για τη σημασία του εικονογραφικοΰ θέματος του 
αστεριού βλ. H.W. Ritter, Zur Sternsymbolik im 
Antigonidischen und Argeadischen Makedonien, 
Αρχαιογνωσία 2 (1981), 158-205. Πρβλ. και V. 
Mitsopoulou-Leon, Hellenistische Schalen, Dio
nysos und Makedonien?, Η Θεσσαλονίκη μεταξύ 
Ανατολής και Δυσεως, 1982, 69-96. Μ.Κ. Ky- 
rieleis, Θεοί Ορατοί, Studien zur klassischen Ar
chäologie 1, Saarbrücken 1986, 55 κ.ε. Τελευ
ταία και Ε. Mitropoulou, The Origin and Signi
ficance of the Vergina Symbol, ΑρχΜακ V (1993), 
843-964. E.M. Τσιγαρίδα, Πρώτες σκέψεις για το 
«αστέρι» της Βεργίνας, Μνήμη Μανόλη Ανδρόνι
κου, Θεσσαλονίκη 1997, 349-361.
Το θέμα της Αθήνας Παρθένου σε προτομή κατά 
τρία τέταρτα, περιστοιχιζόμενης από Ερωτιδέα και 
Ψυχή-Νίκη παραδίδεται και σε πήλινα κομβία από 
την Αίνεια (Αίνεια 1990,69-70 αρ. 56, τύμβος Α, τά
φος III και 82 αρ. 6, τύμβος Β), από την Ερέτρια 
(Mollard-Besques, ό.π., III, 1971-72, 65 αρ. D397- 
408, πίν. 87a-d), τη «Θήβα» (Ν. Breitenstein, 
Catalogue of Terracottas in the Danish Museum, 
1941, 61 αρ. 569, πίν. 71), την Ευα Θυρεάτιδος 
(BCH 109 (1985), 447 αρ. 195, εικ. 155), την Κω 
(BCH 86 (1962), 582, εικ. 14) και τη Χαλκίδα (ΑΔ 
27 (1972): Χρονικά, 341, πίν. 293δ). Άγνωστης προ
έλευσης είναι το παράδειγμα στο Βρετανικό Μου
σείο (F. Marshall, BMC Catalogue, Jewellery, Λον
δίνο 1991, αρ. 2147). Παρεμφερές θέμα μπορεί να 
θεωρηθεί η παράσταση της Αφροδίτης οε προτο
μή, περιστοιχιζόμενης από δυο φτερωτές μορφές 
(Έρωτες; Νίκες;), που ασχολούνται με τον καλλω
πισμό της: ΑΑ 1968, 779 (από την Ηράκλεια Λου- 
κανίας). O. Neverov, Metalitseskij Perstni epohi 
arhaiki i ellenizma iz Severnogo Pritchernomorja, 
oro AntitchnajaTorevtika, Leningrad 1986, 23 υπο- 
σημ. 73, πίν. 2 (o. 146), αρ. 10 (απάτη Χερσόνησο).

ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ

Α103, Α105α Δυο οφθαλμοί αγάλματος από 
ελεφαντόδοντο (Πίν. 59)

Ακέραιοι, ελλιπείς μόνο κατά τις ένθετες ίρι
δες, οι οποίες ήταν από άλλο υλικό. Καμένοι. 
Πλ. 0,029-0,02 μ., μήκ. 0,023-0,021 μ., πάχ. 
0,011-0,007 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική για το Α103: στρώμα 
πυράς.
Παρόμοιοι οφθαλμοί αγαλμάτων βρέθηκαν οτο 
μακεδονικό τάφο στο συνοικισμό του Φοίνικα 
Θεσσαλονίκης κατά πληροφορία της ανασκαφέ- 
ως. Για τον τάφο βλ. Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Ο 
μακεδονικός τάφος στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης. 
Πρώτες παρατηρήσεις, ΑρχΜακ V (1993), 1645- 
1647. Η ίδια, Ανασκαφικές έρευνες σε ταφικους 
τυμβους, ΑΕΜΘ 1 (1987), 261-262.

(IT.)

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΙ ΧΡΥΣΟΙ

Α131 Θραύσματα από χρυσό στεφάνι ελιάς 

Σώζονται:
α) Οι δυο σε μορφή ακμής δόρατος απολή
ξεις του σωληνωτού στελέχους, διαστ. 0,036X 
0,038 μ.
β) Οκτώ φλογόσχημα φύλλα με νεύρωση κα
τά το μεγάλο άξονα, διαστ. 0,05x0,062 μ. 
γ) Πέντε καρποί ελλειψοειδούς διατομής, 
διάτρητοι κατά τη μεγάλη διάμετρο, ορισμέ
νοι από τους οποίους διατηρούν το συρμάτινο 
μίσχο τους, διαστ. 0,011X 0,007 μ. 
δ) Εξάφυλλος χρυσός ρόδακας (ανθΰλλιον), 
ελασμάτινος με οπή στο κέντρο, διαμ. 0,011 μ.

Χωρίς ανασκαφική ένδειξη. Πιθανώς από τον τά
φο Α.

Α22, Α99η, Α100 Θραύσματα από χρυσό στέ
φανο δρυός (Πίν. 60)

Σώζονται τρία τμήματα από το στέλεχος, στα 
δυο ανά ένας κλάδος με φύλλα, καθώς και εν
νέα μεμονωμένα φύλλα. Όλα σε αποσπασμα
τική κατάσταση με φθορές και έντονα ίχνη 
καύσης.
Στέλεχος σωληνωτό, διαμ. 0,005 μ., από παχύ 
έλασμα με οπές σε κανονικά διαστήματα για 
τη στερέωση των χρυσών φύλλων. Στα δυο 
άκρα του στελέχους διατηρούνται ο κρίκος 
και το άγκιστρο δέσης, από παχύ διπλό σύρ
μα. Στο έλασμα του κάθε φυλλου δηλώνονται,
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με Λεπτότατη χάραξη, η κεντρική νεύρωση, 
καθώς και οι πλευρικές προς τους λοβούς του 
φύλλου και προς τις μεταξύ τους εντομές. Το 
σωληνωτό στέλεχος έφερε, εκτός των φύλλων, 
και τέσσερις τουλάχιστον φυλλοφόρους κλά
δους από παχύ σύρμα, που καταλήγουν σε λε
πτό βλαστικό κώνο. Οι δύο κορυφαίοι από 
τους κώνους (σώζεται ο ένας) θα ήταν μικρό
τεροι και καρποφόροι. Μήκ. μεγαλύτερου 
τμήματος στελέχους 0,0194 μ., μικρότερου 
0,011 μ. Μήκ. μεγαλύτερου φύλλου 0,058 μ., 
μικρότερου 0,03 μ.

Στο στέφανο αυτό ανήκουν πιθανώς και οι βάλα
νοι Α57, Α98ε, Α117.

Σημ.: Ανασκαφική ένδειξη: Τα τρία τμήματα του 
στεφανιού που διατηρούν και μέρος του στελέχους 
βρέθηκαν στον τεφροδόγο κρατήρα Α1, ενώ μεμο
νωμένα φύλλα και μικρό θραύσμα κλάδου διά
σπαρτα στην πυρά πάνω από τον τάφο. 
Παράλληλα: Βεργίνα 1984, 171, εικ. 137. P.F. 
Davison, A. Oliver, Jr., Ancient Greek and Roman 
Gold Jewellery in the Brooklyn Museum, New 
York 1984, 26 ap. 24, με παραδείγματα από Μα
κεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ακαρνανία και Μ. 
Ασία. Πρβλ. Ο π 1985% 71-108.
Για στεφάνια γενικά βλ. Μ. Blech, Studien zum 
Kranz bei den Griechen, Berlin 1982 και El. 
Tsigaridas, Metal Wreaths in the Greek World 
(αδημοσίευτη διδ. διατριβή, Oxford 1988).

Α57, Α98ε, Al 17 Τρία χρυσά βελανίδια 
(Πίν. 61)

Τα Α98ε και Α117 συμπιεσμένα. Το Α98ε πα
ρουσιάζει σαφή ίχνη πυράκτωσης, ενώ οι 
φθορές του Α117 οφείλονται πιθανότατα 
στην καύση.
Αποτελούνται από δύο ισομεγέθη τμήματα 
χρυσού ελάσματος, συγκολλημένα κατά την 
κατακόρυφη έννοια. Το κάτω εξέχον μέρος 
του καρπού φέρει εγχάρακτη δικτυωτή διακό- 
σμηση και οπή για το μίσχο. Μήκ. 0,012 μ.

Σημ.: Ανασκαφική ένδειξη: Βρέθηκαν στα υπο
λείμματα πυράς έξω από τον τάφο, ανήκουν προ
φανώς στο χρυσό στεφάνι Α22, Α99η, Α100. 
Παράλληλα: Miller 1979, πίν. 6a (όρμος από Tenir 
Gora).

Α60, Al 14α, Α56, Α58, Α95β, Α96δ, Α98δ, 
Α99ε, Α102δ, Α117γ (Πίν. 61) Χίλιοι τετρα
κόσιοι περίπου πήλινοι επίχρυσοι καρποί 
από στεφάνια βελανιδιάς, ελιάς και μυρτιάς, 
καθώς και θραύσματα από πέντε ή έξι χαλκά 
επίχρυσα στεφάνια.

Τα θραύσματα προέρχονται: 
α) Από ξύλινες ταινίες, πλ. 0,014 μ. έτος 0,008 
μ., λεπτές και εύκαμπτες. Βρέθηκαν καμπυ
λωμένες και χρησίμευαν για την πρόσδεση 
του χαλκού στελέχους των στεφανιών. Οι μί
σχοι των χαλκών φύλλων διαπερνούσαν το 
στέλεχος και την ταινία, που, σύμφωνα με 
ελάχιστα σωζόμενα λείψανα, καλύπτονταν 
από δέρμα.
β) Από οστέινα επιχρυσωμένα στελέχη στεφα
νιών, πλ. 0,003-0,006 μ., με πυκνή σειρά οπών, 
σε πολλές από τις οποίες διατηρούνται ακόμα 
οι μίσχοι των χαλκών επίχρυσων φύλλων, 
γ) Από χαλκά επίχρυσα φύλλα δρυός, ελιάς 
και μυρτιάς.

Παράλληλα: Πήλινοι καρποί μυρτιάς και βελανι
διάς και χαλκά επίχρυσα φύλλα από τον τάφο A 
στο Προδρόμι Θεσπρωτίας (Α. Χωρέμης, Μετάλ
λινος οπλισμός από τάφο στο Προδρόμι Θεσπρω
τίας, ΑΑΑ XIII 1 (1980), 32-38, εικ. 1-10) και 
καρποί από τη Νικήσιανη (Νικήσιανη 1992, 21 
αρ. Δ371, τάφος Α). Για ομοιώματα κοσμημάτων 
και διακοσμητικών στοιχείων σε πηλό, συνηθέ- 
στατα επίχρυσα, βλ. I. Blanck, Griechische Gold
schmuckimitationen des 4. Jhs v.Chr., AW 7,3 
(1976), 19-27. Irm. Kriseleit, Griechischer Schmuck 
aus vergoltetem Ton, FuB 18 (1977), 13. R.A. 
Lunsingh-Scheurleer, Terracotta «imitation» 
Jewellery, BABesch 57 (1982), 192-196.

ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΑ

A17, Α93γ, Α95α, Α96ε, Α97α, Α98γ, Α99δ, 
Α102γ, Α105δ, Α117α (Πίν. 62) Πενήντα 
εφτά πήλινες επίχρυσες ψήφοι

Παρουσιάζουν φθορές και έντονα ίχνη καύ
σης. Μία σπασμένη.
Διακρίνονται σε απλές (30) και σε διακοσμη
μένες (27) με ανάγλυφη κοκκίδωση. Οι κοκκι- 
δωτές διαιρούνται με εγκάρσιο πλαστικό δα-

58



κτυλιο σε δυο ημισφαιρικές διακοσμητικές 
επιφάνειες. Μήκ. 0,017 μ. κατά μέσο όρο.

Παράλληλα: Παρόμοια από τον τάφο Δ (Δ 19, Δ20). 
Αίνεια 1990, 21 αρ. 7 (τύμβος Α, τάφος I) και 81 
αρ. 5 (τύμβος Β, πυρά). Διαπραγμάτευση: Orí 
1985", 211 αρ. 141 (τύπος I G).
Γενικά για όρμους και περιδέραια: Blanck 1974, 
passim.

Α59 Τρεις πηνιόσχημες ψήφοι από ελεφα
ντόδοντο (Π ίν. 62)

Από τη μεγαλύτερη λείπει τμήμα. Η μία δια
τηρεί επιχρυσωση στην επιφάνεια. Όλες 
έχουν διαποτιστεί από πράσινη πάτινα χαλ
κού. Μήκ. 0,05 μ.

(Π.Θ. - Ι.Τ.)

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΨΙΜΥΘΙΑ)

Α25 Χρωστική ουσία (Πίν. 62)

Ελλειψοειδούς διατομής στερεοποιημένη 
χρωστική ουσία υποκίτρινου χρώματος 
(ώχρας) με ίχνη οξειδώσεως. Ψήγματα χρυ
σού στη μία επιφάνεια. Μέγ· σωζ. μήκ. 0,047 
μ., πλ. 0,036 μ.

Σημ.: Το διάγραμμα περίθλασης ακτινών X εμφά
νισε υλικό μη κρυσταλλικό, πιθανώς σιδηρούχο.

Παράλληλα: Στους τάφους Β (Β109α-γ) και Ε 
(Ε32α).

Η ώχρα είναι γη που περιέχει υδροξείδιο του σι
δήρου (Fe[OH];1), το οποίο και της δίνει το κίτρινο 
χρώμα της. Για τα διάφορα είδη ώχρας βλ. Plinius, 
ΝΗ, 33. 158-159 Πρβλ. Α. Λεβίδης (εκδ.), Πλίνιος 
ο Πρεσβυτερος, Περί της αρχαίας ελληνικής ζω
γραφικής, 35ο βιβλίο της Φυσικής Ιστορίας, Αθή
να 1994, 208, §36, υποσημ. 1 και 211-215, §37,

υποσημ. 3-4 και §38, υποσημ. 1. Υπέρυθρη στερε
οποιημένη χρωστική ουσία βρέθηκε και στην ψ ι
μυθιοθήκη (Β35) του τάφου Β. Γενικά για τη χρή
ση «εντριμμάτων» στην αρχαιότητα: Β. Grillet, 
Les femmes et les fards dans l’antiquité grecque, 
1975. Πρβλ. O n 19852, 349 κ.ε.

ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΙ

A54 Εκατόν εννέα αστράγαλοι (74 ακέραιοι 
και 35 τμήματα) (Πίν. 63)

Ένας αριθμός ακέραιων αστραγάλων, που 
βρέθηκε στο εσωτερικό του καδίσκου Α48, 
φέρει έντονη κυανοπράσινη απόχρωση από 
την επαφή του με το διαβρωμένο χαλκό. Μέγ. 
μήκ. περ. 0,027 μ., μέγ. υψ. 0,02 μ.

Α55 Τρεις αστράγαλοι (2 ακέραιοι και ένα 
τμήμα) (Πίν. 63)

Ο ένας αποσαθρωμένος με έντονη κυανοπρά- 
σινη απόχρωση από επαφή με χαλκό. Όλοι οι 
αστράγαλοι φέρουν διαμπερή οπή κατά το 
ύψος τους. Διαστ. ακεραίων: μέγ. μήκ. 0,028 
μ., μέγ. υψ. 0,019 μ., διάμ. οπής 0,004 μ.

Α110 Δεκατέσσερεις αστράγαλοι (Π ίν. 63)

Ένας αστράγαλος, διαστ. 0,047 X 0,028 X 
0,016 μ., έχει λειανθεί κατά τις μακρές πλευ
ρές. Διαστ. υπολοίπων: 0,029x0,019Χ 0,014 μ.

Διεξοδική μελέτη των κατηγοριών και της χρήσης 
των φυσικών αστραγάλων ως αθυρμάτων, ταφι- 
κών κτερισμάτων και προσφορών σε ιερά εκπόνη
σε ο P. Amandry, Amandry 1984, 347-380 (Os et 
coquilles). Πρβλ. και S. Laser, Sport und Spiel, 
ArchHom T, 1987, 117 κ.ε.

(Ι.Τ.)

59



ΤΑΦΟΣ Β

"Ηλθε τυχαία στο φως στις 16.1.62, αε απόσταση 6 μ. ΒΛ. του τάφου Α. Κιβωτιόσχημος, εσωτ. 
διαστ. 3,06X 1,53 μ., βάθ. 1,62 μ., κατασκευασμένος από τριάντα μία πλίνθους πωρολίθου σε 
τρεις επάλληλες σειρές (δόμους) κατά το ισόδομο σύστημα, με κάλυψη από τέσσερις όμοιες 
ογκώδεις λιθοπλίνθους (Εικ. 9-10, 12). Η βίαιη πρόσκρουση του μηχανικού εκσκαφέα στη 
νοτιοδυτική γωνία του προκάλεσε τον τεμαχισμό της δυτικής καλυπτήριας λιθοπλίνθου και τη 
ρηγμάτωση όλων των υπολοίπων, καθώς και την πτιόση στο εσωτερικό του τάφου της γωνια
κής νοτιοδυτικής πλίνθου του ανώτατου δόμου της στενής δυτικής πλευράς. Η πτιόση του λί
θου είχε ως αποτέλεσμα τη μερική καταστροφή των κτερισμάτων του τμήματος αυτού του τά
φου. Τα τοιχώματα του θαλάμου ήταν επιχρισμένα με ασβεστοκονίαμα δύο αποχριόσεων σε 
δύο ισοϋψείς επάλληλες ζώνες, πλ. 0,80 μ. εκάστη. Η κάτω ζώνη είναι ερυθρά, ενώ η πάνω 
λευκή, φέρει δε οριζόντιο συνεχόμενο πλοχμό κλάδων ελιάς(;) με κυανέρυθρα φύλλα και με
λανούς καρπούς (Εικ. 14-16). Κατά μήκος τιον μακρών και τι.ιν στενών πλευρών, σε ύψος 1 
μ. και σε κανονικές αποστάσεις (0,20-0,30 μ. περίπου) βρέθηκαν σφηνωμένοι σιδερένιοι ήλοι 
για την ανάρτηση αντικειμένων.
Σε αντίθεση προς τον τάφο Α, εδώ η ευρυχωρία του θαλάμου επέτρεπε την άνετη διάταξη των 
κτερισμάτιον σε σαφώς διακρινόμενες συστάδες (Ε ι κ. 11). Σε απόσταση 0,80 μ. περίπου από 
την ανατολική στενή πλευρά του τάφου βρισκόταν πεσμένος προς Ν. ο μεγάλος χαλκός κρα
τήρας με ανάγλυφες διονυσιακές παραστάσεις στο σφυρήλατο κορμό, χυτές ελικοειδείς λα
βές, χυτή βάση και περιχείλωμα (Β1) (Εικ. 13). Ορθογώνιος πωρόλιθος, διαστ. 0,72x0,50 μ.

Εικ. 9 Εικ. 10

- ν 'Η ν

60



. Γ . ί ·
feU_ J-

Εικ. 12

61



Εικ. 13

και πάχ. 0,36 μ., απέχων 0,45 μ. τόσο από το βόρειο όσο κι από το νότιο τοίχο και 0,75 μ. από 
τον ανατολικό, έφερε κυκλική εγκοπή στο μέσο για την ένθεση της βάσης του κρατήρα και τη 
στήριξή του. Υπολείμματα υφάσματος ήταν προσκολλημένα στο σώμα του (Εικ. 17). Το μο
ναδικό αυτό έργο δέσποζε με τις διαστάσεις και τη λάμψη του, στημένο πάνω στο λίθινο βά
θρο στη μέση του θαλάμου. Έφερε κοίλο ηθμοειδές πώμα, πάνω στο οποίο ήταν τοποθετη
μένο ακέραιο χρυσό στεφάνι. Μέσα στον κρατήρα, εκτός από τα υπολείμματα των απανθρα
κωμένων οστών του νεκρού (Εικ. 18), υπήρχαν δυο χρυσές δίδυμες περόνες (Β131 -Β132), χρυ
σό δαχτυλίδι με ακόσμητη σφενδόνη (Β134), τέταρτο χρυσοΰ στατήρος Φιλίππου Β' (Β135) 
και θραύσματα στεφάνου από ξύλινο επίχρυσο στέλεχος με χαλκά επίχρυσα φύλλα και πήλι
νους επίχρυσους καρπούς (Β138). Γύρω στο στόμιο του κρατήρα Β1 υπήρχαν δυο αρυταινες, 
μια αργυρή (Β2) και μια χαλκή (Β26), χαλκός αρυτήρας (Β47), χαλκή λάγυνος με δίδυμη λα
βή (Β34), χαλκή βαθιά φιάλη με κωνικό πόδι (Β25), χαλκός ηθμός-χωνί με ελικωτές λαβές 
(Β27), χαλκός αρυτήρας (Β42), χαλκό μυροδοχείο-απορραντήριο με σωληνωτό λαιμό (Β24), 
χαλκό αρυβαλλοειδές ληκυθιο (Β23) και χαλκές κύλικες (Β30, Β31). Δυτικότερα και σε μικρή 
απόσταση από την παραπάνω συστάδα ήταν τοποθετημένος χαλκός λέβης με δυο κρίκους- 
λαβές, στερεωμένους σε πτηνόμορφες προσαρμογές (Β39). Κάτω από τον κρατήρα Β1 και σε 
μικρή απόσταση βρίσκονταν διασκορπισμένα τέσσερα χαλκά χυτά αγαλμάτια καθισμένων
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Εικ. 15 Εικ. 16

μοριρών (δυο Μαινάδων, ενός Σατύρου και ενός νεανικού Διονύσου), που, όπως βεβαιώθηκε 
αργότερα, ήταν προσκολλημενα στους ώμους του αγγείου.
Δεύτερη συστάδα αγγείων και σκευών ήταν τοποθετημένα Β. του κρατήρα Β1, δίπλα στο λί
θινο βάθρο του: Χαλκή τριφυλλόστομη οινοχόη (Β33), χαλκός αμφορίσκος με σκυφωτό πώ- 
μα αναρτημενο από αλυσίδα και κινητή τοξωτή λαβή (Β22), χαλκός καδίσκος με δίδυμη λα
βή (Β28), δεύτερος καδίσκος (Β29), αργυρό φιαλίδιο (Β7), δεύτερο παρόμοιο (Β8), αργυρή 
φιάλη με έκτυπη διακόσμηση λογχοειδών φύλλων (Β 18), αργυρός κάνθαρος (Β6), δεύτερος 
παρόμοιος (Β5), αργυρό πινάκιο (Β 17), χαλκή άπους κύλιξ (Β32), αργυρά οινοχοΐσκη (όλπη) 
με έκτυπα φύλλα ανθεμίου και ραβδώσεις στο σώμα (Β14), αργυρός κάλυξ με έκτυπα φύλλα 
και κεφαλή Μείδουσας στον πυθμένα (Β 11), αργυρό «αλατοδοχείο» (Β20), χαλκός αρυτήρας 
με ταινιωτή λαβή (Β41) παρόμοιος με τον Β42, γυάλινο καλυκόσχημο κύπελλο (Β45), αργυρό 
πινάκιο (Β16), παρόμοιο με το Β15.
Δυτικότερα της συστάδας αυτής και προς το μέσον του τάφου ήταν τοποθετημένα πήλινα κυ- 
ρίως αγγεία: δύο μελαμβαφή πινάκια (Β53-Β54), λύχνος μονόμυξος (Β52) και πήλινα σκυφί- 
δια (Β48-Β57). Κατά μήκος του βόρειου τοίχου και προς τη βορειοδυτική γωνία του τάφου 
ήταν τοποθετημένα τα όπλα του νεκρού: δόρατα (Β106), ξίφος, μάχαιρα, ζεύγος κνημίδων 
(Β38) και διάφορα αργυρά, επίχρυσα και χαλκά ελάσματα και κρίκοι πιθανώς από διακό-



ομΐ)οΐ] ξύλινης ασπίδας, καθώς επίσης χρυσή ταινία και χρυσό έλασμα με διάτρητα ανθέμια. 
Νοτιότερα από τις κνημίδες, στο μέσο του θαλάμου βρέθηκε μεγάλη χαλκή λεκάνη (Β40) και 
ακόμη νοτιότερα χαλκό τηγανόσχημο σκεύος (patera) με χυτή λαβή που απολήγει σε κεφαλή 
κριού (Β36)· πάνω του ήταν τοποθετημένα χαλκά διάτρητα ελάσματα (Β129-130).
Μεγάλος αριθμός αλαβάστρων αποκαλύφθηκε κατά μήκος της δυτικής στενής πλευράς και 
του δυτικού τμήματος της νότιας (Β58-Β78).
Κατά τον καθαρισμό του δαπέδου του τάφου, μετά την απομάκρυνση των παραπάνω αντι
κειμένων βρέθηκαν πολλά αποθραύοματα ξύλου, δύο ημικυλινδρικά χαλκά κιβωτΐδια, το ένα 
με χρωστικές ουσίες (Β35, Β90, Β96, Β97, Β100), τριποδική σιδηρά βάση, σίδηροί ήλοι και 
σύνδεσμοι, δύο χαλκές σπάτουλες (Β115α), χαλκά δισκάρια με κρίκους, αργυρά δισκάρια με 
διακόσμηοη αστερίσκου (Β87), πολλοί χαλκοί κρίκοι, γυάλινοι πεσσοί (Β126, Β145) και «ο
φθαλμοί» (Β143β) και μεγάλος αριθμός πήλινων καρπών και στελεχών από στεφάνους.

(Π.Θ.)
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ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

ΑΡΓΥΡΑ

Κάλυκες

Β11 Κάλυξ (Πίν. 64)

Σε άριστη διατήρηση. Ένα από τα καλύτερα 
παραδείγματα «αχαιμενιδικοΰ» κάλυκος μα
κεδονικού τυπου με την τυπική διακόσμηση: 
Στη βάση του έντονα έκτυπος ρόδαξ, αποτε- 
λοΰμενος από τρία διαφορετικοίν μεγεθών 
οκτάφυλλα που περιβάλλουν τον ύπερο. Ο 
ρόδαξ περικλείεται από ομόκεντρους δακτυ
λίους διαφορετικού πλάτους. Απάτη βάση ξε
κινούν ακτινωτά ροπαλοειδή φύλλα τα οποία 
καλύπτουν το σώμα του αγγείου, ενώ τον (όμο

του αγγείου περιτρέχουν τρεις σειρές αστρα
γάλων οι οποίες ορίζουν δυο ζώνες: Η κάτω 
(στενότερη) ζώνη στολίζεται με ελαφρά ανά- 
γλυφο πλοχμό, ενώ η πάνω (πλατύτερη) με 
έντονα έκτυπο λέοβιο κυμάτιο. Τον πυθμένα 
κοσμεί γοργόνειο (κεφαλή Μέδουσας) ως ένα 
είδος ομφαλου, που κατασκευάστηκε ξεχωρι- 
<πά και προσκολλήθηκε. Ίχνη επιχρΰοωοης 
όιακρίνονται στον ανάγλυφο πλοχμό και (πις 
σειρές των αστραγάλων, όπως και στα μαλλιά 
και τα μάτια της Μέδουσας. Ύψ. 0,59 μ., 
διάμ. χείλους 0,093 μ., διάμ. βάσης 0,03 μ.,

διάμ. ομφαλωτού γοργονείου 0,025 μ. Βάρος 
1 = 192,69 γραμ.

Βιβλιογραφία: ΘAM 1979, αρ. 194.
Παράλληλα: Παρόμοιος με τον κάλυκα Ζ12. Βλ. 
επίσης ΑΕΜΘ 1 (1988), 218, εικ. 10 (Σεβαστή, 
τοΰμπα «Παππά», τάφος 2). Νικήσιανη 1992, αρ. 
Α869 (τάφος Α). Διαπραγμάτευση του τυπου: 
Pfrommer 1987α, KaB Μ4, 21,56, 59, 68, 99, 234 
υποσημ. 95, 247, 31 1, πίν. 55. Ρωμιοποΰλου, Φι
λία Έ πη Γ, 1989,211 αρ. 12.
Παράλληλα σε πηλό: Κ. Ρωμιοποΰλου, Αγγεία του 
4ου αι. π.Χ. εκ των ανασκαφών της Αμφιπόλεως, 
ΑΕ 1964, 101, εικ. ΙΟα-γ (Αμιρίιιολις). Παρεμφε- 
ρή από γυαλί: Gl.D. Weinberg, Hellenistic Glass 
Vessels from the Athenian Agora, Hesperia 30 
(1961), 380-392, πίν. 92α. Πάντως τα γυάλινα πα
ραδείγματα είναι νεότερα.

Β12 Κάλυξ (Πίν. 8,65)

Δεν φέρει διακόσμηση, εκτός από ανάγλυφο 
«οχοινίον» που ορίζει το μέσον του αγγείου. 
Η βάση αποτελείται από δυο ομόκεντρους 
δακτυλίους (;), ενώ εσωτερικά ο πυθμένας εί
ναι ελαφρά ομφαλωτός με οπή (από την κα
ι αοκευή). Υψ. 0,066 μ., διάμ. χείλους 0,081 
μ., διάμ. βάσης 0,025 μ. Βάρος 184,7 γραμ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, αρ. 195. Bologna 1988, 
151 αρ. 187. Αρχαία Μακεδονία 1988, αρ. 239. 
Montréal 1993, 228 αρ. 267.
Παράλληλα: Παρόμοιος με τον κάλυκα Β13. Βλ. 
επίσης Search 1980, αρ. 119 (Άρζος). Rogozen 
1986, 35 αρ. 9. Traci 1989, 184 αρ. 147, πίν. 147,1. 
Gold der Thraker, Archäologische Schätze aus 
Bulgarien, Mainz 1979, 161 αρ. 317 (από θησαυρό 
Varbiza Θράκης με διακόσμηση). Πήλινα παρα
δείγματα: Agora XII. 121-122, αρ. 692.



Διαπραγμάτευση του τΰπου γενικά: Strong 1966, 
99-101.

Β13 Κάλυξ (Πίν. 65)

Όμοιος με τον Β12, καλύτερα διατηρημένος. 
Ύψ. 0,066 μ., διάμ. χείλους 0,081 μ., διάμ. 
βάσης 0,025 μ. Βάρος 192,1 γραμ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, αρ. 196. Pfrommer 
1987α, 232, KaBH αρ. 13 και 14, όπου χρονολο
γείται γύρω στο 300 π.Χ.

Φιάλες

Β18 Αβαθής φιάλη (Πίν. 8, 66)

Λείπει μικρότατο τμήμα του χείλους και πα
ρουσιάζει ίχνη διάβρωσης σε ορισμένα ση
μεία της επιφάνειας.
Εξωτερικά ξεκινούν από τη βάση, που φέρει 
έντονα εξηρμένο δεκατετράφυλλο ρόδακα, 
ακτινωτά διατεταγμένα, είκοσι οκτώ λογχοει
δή φύλλα σε δυο επίπεδα που καλύπτουν το 
σώμα του αγγείου ως το ύψος όπου διαμορ
φώνεται το χείλος, το οποίο έχει κλίση προς 
τα έξω. Στο σημείο που αρχίζει το ταινκοτό

χείλος, διαχωρίζεται από τα λογχοειδή φύλλα 
με ανάγλυφο σχοινίο. Ο ρόδαξ της βάσης και 
το σχοινίον φέρουν επιχρΰσωση. Ύψ. 0,035 
μ., διάμ. χείλους 0,143 μ. Βάρος 193 γραμ.

Βιβλιογραφία: Ελληνικά Μουσεία αρ. 11. ΘΑΜ 1979, 
201. Bologna 1988, 152 αρ. 189. Αρχαία Μακεδο
νία 1988, αρ. 241. Μακεδονικά 9 (1969), πίν. 15β. 
Strong 1966, 217. Montréal 1993, 229 αρ. 270.
Ο τύπος θεωρείται «αχαιμενιδικός», αλλά η παρα
γωγή του και σε εργαστήρια άλλων περιοχών (Αί
γυπτου, Μακεδονίας) δεν αποκλείεται. Pfrommer 
1987α, 249, 81, 82, 85, 173, 174, υποσημ. 426,470 
αρ. KBk20 (όπου χρονολογείται στα μέσα του 4ου 
αι. π.Χ.). Διαπραγμάτευση για τον τύπο με αφορ
μή και άλλα παραδείγματα: Oliver 1970, 9 κ.ε. 
Silver 1977, αρ. 12. ΜΜΑ Bulletin (Summer 
1984), αρ. 79. Παρόμοια γυάλινη φιάλη από την 
Περσία (διαμ. 0,175 μ.) στο Corning Museum of 
Glass, αρ. 14830.

B19 Φιάλη (Πίν. 67)

Όμοια με την Β18. Ύψ. 0,035 μ., διάμ. χεί
λους 0,143 μ. Βάρος 182 γραμ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, αρ. 202. Pfrommer 
1987α, KBk21.

Κάνθαροι

Β5 Κάνθαρος (Πίν. 9, 68)

Λείπει το φύλλο της απόληξης της μιας λαβής. 
Οι λαβές και η χαμηλή συμπαγής βάση έχουν 
κατασκευαστεί σε ξεχωριστές μήτρες, όπως 
και το σώμα, και στη συνέχεια συγκολλήθη
καν. Οι διπλές λαβές αποτελούνται από δύο 
στελέχη που ενώνονται στην κορυφή τους 
σχηματίζοντας πεπλατυσμένη τριγωνική ορι
ζόντια επιφάνεια και υπερέχουν ελαφρά του 
χείλους. Τα άκρα των λαβών, πολυγωνικής 
διατομής, τα προσκολλημένα στο σώμα του 
αγγείου, έχουν σχήμα λογχοειδών φύλλων. 
Το λεπτό χείλος είναι έντονα προς τα έξω 
στραμμένο. Στην κοιλότητα της δακτυλιό- 
σχημης βάσης είναι χαραγμένα τα γράμματα 
ΚΟΡ. Ύψ. 0,088 μ., διάμ. χείλους 0,085 μ., 
διάμ. βάσης 0,044 μ., άνοιγμα λαβών 0,172 μ. 
Βάρος 270 γραμ.



Π ινάκια

Β15 Πινάκιο (Πίν. 9, 69)

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 228α. ΘΑΜ 
1979, αρ. 188, πίν. 28. Search 1980, αρ. 132. 
Αρχαία Μακεδονία 1988, αρ. 238. Bologna 1988, 
151 αρ. 186 και έγχρωμο. Montréal 1993, 228 
αρ. 268.
Παράλληλα: Νικήσιανη 1992, 27 αρ. Α2586 (ελλι
πής, από τον τάφο Γ στη Νικήσιανη). Βεργίνα 
1984, 210 αρ. 174 (από το μακεδονικό τάφο III 
ζεύγος κανθάρων, βάρους 135 γραμ. ο καθένας). 
Κ. Ρωμιοποΰλου, Φίλια Έ πη  Γ, 1989, 214 αρ. 15 
(τάφος οδού Ωραιοκάστρου στη Σταυρουπολη 
Θεσσαλονίκης). Σ. Μοσχονησιώτη, Νεκροταφείο 
στον Άγιο Μάμαντα, ΑΕΜΘ 3 (1992), 353, εικ. 6 
(σαρκοφάγος τάφου 3). V. Mikov, Grabfund von 
Gornjani, Kreis Nevrokop, BIAB XI (1937), 208- 
209, εικ. 188 (από κιβωτιόσχημο τάφο στη 
Gornjani).
O Pfrommer 1987α, 173, 182, υποσημ. 4, 1184, 
1186, θεωρεί τον κάνθαρο Β5 του Δερβενιού νεώ- 
τερο από το παράδειγμα της Σταυρουπολης. Τα 
πήλινα παράλληλα δεν διαφοροποιούνται πολύ 
χρονικά από τα μετάλλινα. Πρβλ. Agora XII, 119- 
120, 284, αρ. 677, πίν. 28 (325-310 π.Χ.).
Για εγχαράξεις γραμμάτων σε μετάλλινα αγγεία: 
Silver 1977, αρ. 12 και A.W. Johnston, Trademarks 
on Greek Vases, Warminster 1979, 110 και 201.

B6 Κάνθαρος (Πίν. 68)

Μικρό τεμάχιο του χείλους έχει συγκολληθεί. 
Λείπουν οι απολήξεις των φυλλαρίων του πέ- 
ρατος της μιας λαβής.
Όμοιος με τον Β5. Ύψ. 0,088 μ., διάμ. χεί
λους 0,086 μ., διάμ. βάσης 0,044 μ. Άνοιγμα 
λαβών 0,18 μ. Βάρος 271,11 γραμ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 228α.

Ακέραιο. Ακόσμητο. Διάμ. χείλους 0,168 μ., 
διάμ. βάσης 0,11 μ. Βάρος 427,2 γραμ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, αρ. 198.
Παράλληλα: Βεργίνα 1984, 209 (μακεδονικός τά
φος III).

Β16 Πινάκιο (Πίν. 67)

Παρόμοιο με το Β15. Διάμ. χείλους 0,168 μ., 
διάμ. βάσης 0,11 μ. Βάρος 427,36 γραμ.

A V ^V 'v.·

X · m m\mr:' ’ ·

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, αρ. 199. Bologna 1988, 
152 αρ. 188. Αρχαία Μακεδονία 1988, αρ. 240. 
Montréal 1993, 229 αρ. 271.

Β17 Πινάκιο (Πίν. 67)

Όμοιο με τα B15 και B16, αλλά μικρότερο σε 
μέγεθος. Διάμ. χείλους 0,103 μ., διάμ. βάσης 
0,07 μ. Βάρος 184,17 γραμ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, αρ. 200.

Αλατοδοχεία

Β20 «Αλατοδοχείο» (Πίν. 70)

Αποτελείται από δυο ξεχωριστά τεμάχια, το 
μεγαλύτερο έχει σχήμα πυξίδας και η βάση 
του είναι δακτυλιόσχημη, ελαφρά εξηρμένη 
εσωτερικά, ενώ το μικρότερο έχει σχήμα ημι-
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σφαιρικό. Τα πεπλατυσμένα χείλη τους και 
οι διάμετροί τους έχουν τις κατάλληλες ανα
λογίες, ώστε να εφαρμόζει απόλυτα το ημι- 
σφαιρικό μέσα στο κυλινδρικό μεγαλύτερο. 
Ύψ. 0,03 μ., διάμ. χείλους 0,055 μ., διάμ. βά
σης 0,05 μ. Βάρος 63,67 γραμ. (βάρος κάτω 
δοχείου 38,5 γραμ.)

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 204.
Παράλληλα: Πήλινα παραδείγματα από τον τάφο 
A (Α42, Α43). Βλ. επίσης Βεργίνα 1984, 209 (από 
το μακεδονικό τάφο III). Για το σχήμα πρβλ. 
Agora XII, 136-137, πίν. 34 (375-325 π.Χ.).

Β21 «Αλατοδοχείο» (Πίν. 70)

Όμοιο με το Β20. "Υψ. 0,029 μ., διάμ. χεί
λους 0,054 μ., διάμ. βάσης 0,05 μ. Βάρος 63,9 
γραμ. (βάρος κάτω δοχείου 37,2 γραμ.).

Φιαλίδια

Β7 Φιαλίδιο (Πίν. 69)

Η δακτυλιόσχημη βάση κατασκευάσθηκε 
(χύθηκε) πιθανότατα χωριστά. Χείλος ταινιω
τό με επίπεδη την άνω επκράνειά του. Ύψ. 
0,022 μ., διάμ. χείλους 0,083 μ., διάμ. βάσης 
0,047 μ. Βάρος 69,8 γραμ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, αρ. 190.
Παράλληλα: Βεργίνα 1984, 209 (από το μακεδονι
κό τάφο III, όπου αναφέρονται ως άωτα σκυφί- 
δια). Πήλινα παραδείγματα βλ. Agora XII, 128, 
αρ. 807, πίν. 32.

Β8 Φιαλίδιο (Πίν. 69)

Όμοιο με το Β7. ΑΤψ. 0,023 μ., διάμ. χείλους 
0,083 μ., διάμ. βάσης 0,047 μ. Βάρος 66,4 
γραμ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, αρ. 191.

Β9 Φιαλίδιο (Πίν. 70)

Όμοιο με τα Β7 και Β8. Ύψ. 0,022 μ., διάμ. 
χείλους 0,083 μ., διάμ. βάσης 0,047 μ. Βάρος 
72 γραμ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, αρ. 192.

Β10 Φιαλίδιο (Πίν. 70)

Όμοιο με τα Β7, Β8 και Β9. ΑΓψ. 0,022 μ., 
διάμ. χείλους 0,083 μ., διάμ. βάσης 0,049 μ. 
Βάρος 68,1 γραμ.

Οινοχόες

Β14 Οινοχόη («αχαιμενιδικου» τόπου)
(Πίν. 10, 71)

Λείπουν τμήματα της κοιλιάς και έχουν συ
μπληρωθεί. Σε διάφορα σημεία της επιφά
νειας έντονες φθορές από διάβρωση.
Η λαβή έχει κατασκευαστεί χωριστά. Το σώ
μα φέρει πλούσια ανάγλυφη διακόσμηση: 
μεγάλα σχηματοποιημένα φύλλα με αυλακώ
σεις σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ώστε η 
εντύπωση του βάθους να γίνεται πιο έντονη, 
καλύπτουν την κοιλιά, ενώ τέσσερα επάλληλα 
ανάγλυφα σχοινιά χρησιμεύουν ως δέσιμο 
στο κάτω μέρος των φύλλων. Τα μεγάλα φυλ- 
λα φέρουν επιχρυσωση στις κορυφές τους, 
από τις οποίες εκφύονται επτάφυλλα επίχρυ-
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σα ανθέμια με ελικοειδείς απολήξεις. Τα με
ταξύ των μεγάλχον φύλλων μικρότερα φύλλα 
έχουν επιχρυσωθεί ολόκληρα. Επίχρυση επί
σης είναι και η ανάγλυφη ταινία ιωνικού κυ
ματίου που περιβάλλει το κάτω μέρος του 
λαιμού της οινοχόης. Η ταινιωτή λαβή, της 
οποίας το στέλεχος στολίζεται με ανάγλυφο 
ιωνικό κυμάτιο, που τις παρυφές του ορίζει 
σειρά αστραγάλων, καταλήγει επάνω σε επι- 
φάνεια που στολίζεται από δύο έκτυπους έλι
κες και κάτω προσκολλάται στο αγγείο με ένα 
πλατύ έλασμα, στο οποίο εγγράφεται έκτυπο 
πεντάφυλλο ανθέμιο. Κοντά στο κέντρο της 
βάσης έχει σχηματισθεί με στιγμές το μονό
γραμμα Φ ( = ΓΦ). Ύψ. 0,136 μ., διάμ. χείλους 
0,058 μ., διάμ. βάσης 0,042 μ. Βάρος 192,19 
γραμ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 227γ. ΘΑΜ 
1979, αρ. 197. Ελληνικά Μουσεία, εικ. 11. Μακε
δονία 1993, 187, εικ. 157.
Παράλληλα: Νικήσιανη 1992, Α2584 και 2590 (από 
τοντάφο Γ). Rogozen Bulgarien 1988/89, αρ. 145. 
Pfrommer 1987α, 82, 89, 174 και υποοημ. 567, 
1291. Για το κόσμημα: Β. Barr-Sharrar, Eastern 
Influence on the Toreutic Art of Macedonia be
fore the Conquest of Alexander the Ch eat, ANews 
XIII, 1/2 ( 1984), 6, εικ. 12 (από Rosovez κοντά στο 
Plovdiv), εικ. 13 (από την Αίγυπτο στο Μουσείο 
Brooklyn αρ. 54.5039). Pfrommer 1987β, 15-26. 
Ο ίδιος 1990β, 191-209. Shefton 1993, 186 κ.ε. 
Antiquities New York, Friday, June 14, 1996, 
Christie’s Catalogue, 32-33, αρ. κατ. 47.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 186, πίν. 29. Αλέξανδρος 
1980, 45. Search 1980, 167 αρ. 129, πίν. 19. 
Αρχαία Μακεδονία 1988, αρ. 237. Bologna 1988, 
151 αρ. 185 και έγχρωμο. Montréal 1993, 228 αρ. 
269. Agora XII, 159 υποοημ. 8.
Παράλληλα: Βεργίνα 1984, 212 (μακεδονικός τά- 
φος II). Μετάλλινοι και πήλινοι ασκοί συμβαδί
ζουν χρονολογικά: Πρβλ. Agora ΧΙΕ 318 αρ. 
1177-1 178, πίν. 39. Παρόμοιος ο πήλινος ασκός 
από το μακεδονικό τάφο III της Βεργίνας (Βεργί
να 1984, 156, εικ. 122).
Η παραγωγή ασκοιν διακόπτεται στο τελευταίο τέ
ταρτο του 4ου αι. π.Χ. Ο ασκός Β3 ανήκει μορφο- 
λογικά στο τελευταίο εξελικτικό στάδιο του οχή
ματος.

Η θμοί

Β4 Ηθμός (Πίν. 11,72)

Ακέραιος. Οι λαβές και το σώμα έχουν κατα
σκευαστεί σε τρεις ξεχωριστές μήτρες, το

Ασκοί

Β3 Ασκός (Πίν. 72)

Ακέραιος. Η τοξίοτή λαβή έχει χυθεί σε ξεχω
ριστή μήτρα από το υπόλοιπο σώμα, ο ηθμός 
του στομίου έχει σφυρηλατηθεί επίσης χωρι
στά. ΠΡ( )χοή κυλινδρική που καταλήγει σε 
πλατύ στόμιο και φράσσεται με διάτρητο 
έλασμα (ηθμό). Στο κέντρο της ράχης μαστο
ειδής απόφυση σε μίμηση λαβής πώματος, 
που περιβάλλεται από τρεις ομόκεντρους 
εξηρμένους κύκλους. Ύψ. 0,105 μ., διάμ. βά
σης 0,105 μ., διάμ. στομίου 0,048 μ. Βάρος 
508,5 γραμ.

διάτρητο έλασμα ε:χει σφυρηλατηθεί χωρι
στά και κολληθεί. Οι δύο λαβε:ς καταλήγουν 
σε κεφάλια χηνών, όπου σι λεπτομέρειες δη- 
λ(όνσνται με εγχάραξη. Η διάταξη τ(ον οπών 
στο διάτρητο έλασμα στο κέντρο του (κάμα
τος σχηματίζει κόσμημα στροβίλου. Κόσμη
μα πλοχμού ελαφρά κυρτωμένο, με εγχάρα
κτες τις λεπτομέρειες, περιβάλλει ως στεφά
νη τον κυρίως ηθμό. Ο πλοχμός και τα κεφά
λια τ(ον χηνών ιρέρσυν ίχνη επιχρύσωσης.



Μήκ. 0,22 μ., διάμ. (ανευλαβών) 0,105 μ. Βά
ρος 162,6 γραμ.

Βιβλιογραφία: Ελληνικά Μουσεία, εικ. 17, Silver 
1977, 45 αρ. 14. ΘΑΜ 1979, 187, πίν. 29. Search 
1980, 167 αρ. 130, πίν. 19.
Παράλληλα: Pfrommer 1987α, 173 υποσημ. 1193. 
Παραδείγματα από Βεργίνα [Βεργίνα 1984, 148 
αρ. 108 (μακ. τάφος II), 211 αρ. 178 (μακ. τάφος 
III)], από Νικήσιανη (Νικήσιανη 1992, αρ. Α2581), 
από Ποτίδαια, από Σεβαστή, τουμπα «Παππά», 
τάφος 22 (ΑΕΜΘ 1 (1988), 218, εικ. 11). Form and 
Ornament 1989, αρ. 14. Μόνωτα παραδείγματα 
στο Malibu και το Ermitage: Μ. Pfrommer, 
GettyMusJ 1983, 136, εικ. 1 και σ. 138, εικ. 6. 
Παράδειγμα ανάλογου ζωγραφιστού πλοχμού 
(Manchetten-girlande): Ν. Κοτζιάς, Ο παρά το αε- 
ροδρόμιον της Θεσσαλονίκης (Σεδες) Γ' τάφος, 
ΑΕ 1937, Γ, 874, σχεδ. ΙΧ-Χ. Βλ. και St. Miller, 
The Tomb of Lyson and Kallikles: A Painted 
Macedonian Tomb, Mainz 1993, πίν. 8c-d. 
Διαπραγμάτευση του τυπου: K. Ρωμιοπουλου, Φι
λία Έ πη  Γ, 1989,212-213.
Για τις τεχνικές διάνοιξης οπών σε φύλλο μετάλλου 
βλ. W. Rostoker, Ancient Techniques for Making 
Holes in Sheet Metal, AJA 90 (1986), 93-94.

Αρΰχαινες

B2 Αρυταινα («κυαθος») (Πίν. 11-12, 72)

Ακέραια. Η λαβή καταλήγει σε κεφάλι χήνας. 
Το στέλεχος της ευθυ, ταινιωτό, ορθογώνιας 
διατομής, σχηματίζει εσοχή και στενεύει δια- 
μορφουμενο σε κυλινδρικό ραβδίο που κά
μπτεται, ώστε να αποδοθεί ο λαιμός της χή
νας. Μήκ. 0,265 μ., διάμ. χείλους 0,06 μ. Βά
ρος 129,2 γραμ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 185, πίν. 28. Search 
1980, 166 αρ. 128. Pfrommer 1987α, 174 υποσημ. 
1213.
Παράλληλα: Παρόμοιες σε χαλκό από τους τάφους 
Β (Β26) και Δ (Δ10). Βλ. επίσης Αρχαία Μακεδο
νία 1988, 298 αρ. 249 (τάφος 2 τουμπας «Παππά» 
στη Σεβαστή Πιερίας), Κ. Ρωμιοπουλου, Φιλία 
Έ πη  Γ, 1989, 214 αρ. 16 (από τάφο οδού Ωραιο- 
κάστρου Θεσσαλονίκης). Σ. Μοσχονηοιώτη, Νε
κροταφείο στον Άγιο Μάμαντα, ΑΕΜΘ 3 (1992), 
353, εικ. 6 (από τον τάφο 3 στον Άγιο Μάμαντα

Ποτίδαιας). Νικήσιανη 1992, 24 αρ. Μ352, 27 αρ. 
Μ2577, 40 αρ. Μ353 (από τους τάφους Β, Γ και Ε 
του τυμβου στη Νικήσιανη). Πιερία 3 (1990), 77 
(από τον τάφο 3 στη Μεθώνη). Silver 1977, 43 αρ. 
13 (από «Καβάλα», προφανώς Αμφίπολι), 46 αρ. 
15 (από Ακαρνανία). D.v. Bothmer, ΜΜΑ (Summer 
1984), 47 αρ. 72 (Προυσιάς) και 62 αρ. 114 (Monte 
Fortino). Μ. Dimitrova Tonkova, Annuaire du 
Musée national archéologique bulgare VIII (1992), 
135 αρ. 8, εικ. 7 (αργυρή από τάφο στο ResilovoTOO 
Stanke Dimitrov). Médéon V, 107 αρ. B19. Γ. Κων- 
σιανυινόπουλος, Αρχαία Ρόδος, Αθήνα 1986, πίν. 
LIE Form and Ornament 1989, αρ. 14.
Για τον τύπο βλ. I. Τουράτσογλου, ΑρχΜακ IV 
(1986), 643-644 και Κ. Ρωμιοπουλου, Φίλια Έ πη Γ, 
1989, 214 αρ. 16, με προγενέστερη βιβλιογραφία.

(Κ.Ρ.)

ΧΑΛΚΑ

Ανοικτά

Β1 Ελικωτός κρατήρ με πώμα-ηθμό (Πίν. 
13-17, 73-75)

Διαβρώσεις και μικροσυμπληρώσεις κατά τό
πους, λείπουν τμήματα της επίθετης αργυρής 
διακόσμησης και ορισμένα γράμματα της 
επιγραφής του χείλους.
Το αγγείο αποτελείται από δυο ανεξάρτητα 
σφυρηλατημένα τμήματα, συγκολλημένα 
στο μέσο περίπου του υψους του λαιμού. Η 
βάση, οι λαβές, το χείλος και τα τέσσερα 
πρόσθετα αγαλμάτια του ώμου χυτά, το ηθ
μοειδές πώμα σφυρήλατο. Πρόσθετα σφυ
ρήλατα ελάσματα από καθαρό χαλκό και άρ
γυρο σε εξέχοντα μέλη, ενδύματα, κοσμήμα
τα και όπλα των μορφών της ανάγλυφης πα
ράστασης, καθώς και στη διακόσμηση γενι
κά του αγγείου.
Η βάση μικρή και χαμηλή, σε μορφή ανε
στραμμένης φιάλης, κοσμείται με λέσβιο κυ
μάτιο. Κορμός ωοειδής με έκτυπη διονυσια
κή παράσταση, ώμος ευρΰς, οριζόντιος, κα
λυπτόμενος από έκτυπα ροπαλοειδή φύλλα, 
λαιμός αμφίκοιλος, διευρυνόμενος προοδευ
τικά προς το πλαστικά διαμορφωμένο χεί
λος, που κοσμείται από κάτω προς τα πάνω 
με λέσβιο κυμάτιο, ιωνικό κυμάτιο και αστρά-
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γάλο. Στα φύλλα του ιωνικού κυματίου, χα
ραγμένη με ένθετα αργυρά γράμματα η επι
γραφή: Άστιούνειος Άναξαγοραίοι έςλαρίσας, που 
αρχίζει από την πίσω» όψη και συνεχίζεται 
στην πρόσθια. Οι μεγάλες ελικωτές λάβες πα
ρόμοιου σχήματος με εκείνες του κρατήρα 
Α1, αλλά περίτεχνες και υπερβολικά φορτω
μένες με φυτικά κοσμήματα. Το κάτω τοξωτό 
τμήμα τους, που επικάθεται στον ώμο, είναι 
διαμορφωμένο σε αυλακωτό καυλό άκανθας 
με ελικωτές εκβλαστήσεις στα δυο άκρα του. 
Το πάνιο υπερτροφικό τμήμα των λαβών ιδι
αίτερα σύνθετο: ανά δυο φίδια, με το φολιδω
τό δέρμα τους ποικιλμένο από μία αργυρή και 
δύο χαλκείς ερυθρωπές ταινίες, περιθέουν τις 
μεγάλες έλικες. Η κεφαλή τα>ν ερπετών υψώ
νεται, ελεύθερα διαμορφωμένη, πάνω από το 
χείλος του αγγείου, ενώ η ουρά τους εξέχει 
οριζόντια σχηματίζοντας κωνόμορφη σπείρα. 
Οι δίσκοι τα)ν μεγάλων άνο) ελίκων καλύπτο
νται από τέσσερα ανάγλυφα προσωπεία, 
Ηρακλή και ταυρόκερω ποτάμιου θεού (Αχε- 
λώου) στην κυρία όψη, Άδη στην πίσω. Η δια- 
χωριστική αυλαξ στη ράχη τιον ελίκων φέρει 
στο κάτω τμήμα της έξεργο επίμηκες ανθέμιο 
που εκφύεται από αντωπές έλικες. Οι κάτω μι- 
κρε:ς διπλές έλικες των λαβών δεν συνδέονται 
με τις επάνω μεγάλες, αλλά αναπτύσσονται 
ελεύθερα οτον κενό χώρο μεταξύ λαβών και 
λαιμού, ενώ από τις αρθρώσεις τους εκβλα- 
στάνουν ανά δυο ημιανθέμια, τέσσερα φύλλα 
άκανθας και άνθος λωτου με μακρύ μίσχο. 
Στην κυρία όψη του αγγείου, στο μέσο του 
κορμοτί δεσπόζει η μορφή του γυμνού, καθι
σμένου προς τα δεξιά σε βράχο Διονύσου, με 
καθισμένη στα αριστερά του την Αριάδνη σε 
χειρονομία «ανακάλυψης». Στα δεξιά του πάν
θηρας αναβλέπει προς το θεό. Οργιαστική 
διονυσιακή σκηνή οκτώ μορφών περιβάλλει 
την κεντρική παράσταση του ιερού γάμου. 
Από αριστερά προς δεξιά εικονίζονται: εκστα
σιασμένη Μαινάς με βρείφος στον ώμο, μονο
σάνδαλος Πενθέας ή Λυκούργος ή το πιθανό
τερο «μύστης» ως γενειοφόρος κυνηγός με δό- 
ρατα και ξίφος, ιθυφαλλικός Σιληνός με ρόπα
λο και Μαινάδα σε εκστατικό χορό, σύμπλεγ
μα δύο Μαινάδων (η καθισμένη συγκρατεί

στην αγκαλιά της τη δεύτερη) και δύο Μαινά
δες σε έκσταση που διαμελίζουν νεαρό τράγο. 
Πάνω στον ώμο του κρατήρα καθισμένα τέσ
σερα ολόγλυφα αγαλμάτια, Διόνυσος με θύρ
σο και αποκοιμισμένη Μαινάδα στην κύρια 
όψη, αποχαυνωμένος από τη μέθη Σιληνός 
με ασκό και εκστασιασμένη Μαινάδα στην 
πίσω. Κάτω από την έκτυπη διονυσιακή πα
ράσταση, στην κύρια όψη δύο γρύπες κατα
σπαράζουν ελάφι, στην πίσω όψη λέων και 
πάνθηρας διαμελίζουν μοσχάρι. Στην πλάγια 
όψη, κάτω από το «μύστη» νεβρός. Η παρά
σταση στέφεται από επίθετο αργυρό κλαδί 
αμπέλου. Αργυρό επίθετο κλαδί κισσού κο
σμεί το κάτω τμήμα του λαιμού, ενώ το πάνω 
τμήμα ζωφόρος με δώδεκα ζ(όα (πάνθηρας, 
κάπρος, λέων με νεβρό στη ράχη, λέαινα, νε
βρός στην κύρια όψη, πάνθηρας, ελάφι, πάν
θηρας, ελάφι, γρύπας στην πίσω όψη, γρύπας 
κάτω από την αριστερή λαβή, κριός κάτο) 
από τη δεξιά). Ύψ. με τις λαβές Θ,9Θ5 μ., 
διάμ. βάσης θ,23 μ., διάμ. στομίου 0,399 μ., 
μέγ. διάμ. κορμού 0,515 μ.
Το πώμα του κρατήρα (διαβρωμένο κατά τό
πους), του οποίου η διάμετρος είναι ίδια με 
εκείνη του στομίου του αγγείου, έχει σχήμα 
ασπίδας ή φιάλης. Το ευρύ επίπεδο περιχεί- 
λωμα φέρει στην περιφείρεια πλαστικό δα
κτύλιο με γραμμώσεις και είναι πανομοιότυ
πα τετμημένο σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετα 
σημεία, που αντιστοιχούν απόλυτα στο περί
γραμμα των ελικωτών λαβών του κρατήρα. 
Το κεντρικό βύθισμα είναι διάτρητο και λει
τουργούσε ως ηθμός. Οι οπές σχηματίζουν 
δύο ενάλληλους στροβίλους, συστρεφόμε
νους κατ’ αντίθετη μεταξύ τους φορά.

Βιβλιογραφία: Φ. Πέτσας, Μακεδονικά 9 (1960), 
142-144. AR 1961/62, 15,εικ. 15: πριν από τον κα
θαρισμό και τη συντήρηση. Ε. Vanderpool, AJA 
66 (1962), 389-390. G. Daux, BGH 86 (1962), 792- 
793, εικ. 1-3. G. Danx, BGH 87 (1963), 802, πίν. 
16-20. Μακαρόνας 1963, 195-196, πίν. 224β και 
230-234. T.B.L. Webster, The Age of Hellenism, 
1966, 20-21, πίν. 1. C.M. Havelock, Hellenistische 
Kunst von Alexander dem Gr. bis Kaiser Augustus, 
Βιέννη-Μόναχο 1971, 237, έγχρωμος πίν. III. J. 
Charbonneaux et alii, Hellenistic Art, 1973, 224,
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εικ. 236. Ελληνικά Μουσεία, 274, 278-279. Μακε
δονία 1993, 187-188, εικ. 158-160.
Για την ερμηνεία των παραστάσεων, τη χρονολό
γηση, το εργαστήριο, την επιγραφή, καθώς και τε
χνικά θέματα: J. Bousquet, L’inscription du 
cratère de Derveni, BCH 90 (1966), 281-282. SEG 
24 (1969), 571. SEG 30 (1980), 567. G. Bakalakis, 
AA 1966, 532-534. K. Schefold, Die Griechen und 
ihre Nachbarn, Bern 1967, 119, 122, 257, εικ. 156- 
157. H.P. Isler, Acheloos, Zürich 1970, 24-25. E. 
Γιούρη, Ο κρατήρας του Δερβενιού, Αθήνα 1978. 
Μ. Robertson, Monocrepis, GrRomByzSt 13 (1972), 
39-48. K. Schefold, Der Baseler Pan und der 
Kratervon Derveni, AntK 22 (1979), 1 12-118, niv. 
33-37. Π. Θέμελης, Σκύλλα ερετρική, AE 1979, 
125 κ.ε., εικ. 2. Γ. Βαρουψάκης, Μεταλλουργική 
έρευνα γύρω από τον κρατήρα του Δερβενιού, ΑΕ 
1979, 166-180. Β. Barr-Sharrar, Towards an In
terpretation of the Dionysiac Frieze on the Der
veni Crater, Bronzes, 1979, 55-59, niv. 24-27. H 
ίδια, Macedonian Metal \4ises in Perspective: 
Some Observations on Context and Tradition, στο 
B. Barr-Sharrar, E. Borza (εκδ.), Macedonia and 
Greece in Late Classical and Hellenistic Times, 
Studies in the History of Art 10, Symposium Series 
I, Washington 1982, 123-139. B.S. Ridgway, Court 
Art and Hellenistic Art. The Role of Alexander the 
Great, ANews XI, 3/4 (1982), 49-56. RAY. Hartle, 
An Interpretation of the Derveni Crater: Symmetry 
and Meaning, ΑρχΜακ IV (1986), 257-278. G. Mi
hailov, Observations sur le cratère de Derveni, 
REA 93 (1991), 39-54. Ο ίδιος, Quelques obser
vations sur le cratère de Derveni, ΑρχΜακ V 
(1993), 960-964.

B36 Τηγανόσχημο σκεύος (Πίν. 76)

Συμπληρωμένο σε πολλά σημεία. Η επκρά- 
νεια διαβρωμένη.
Παρόμοιου οχήματος με το Α8 με τις εξής 
διαφορές: η διευρυμένη σε σχήμα ριπιδίου 
βάση της ελαφρά λοξά προς τα άνω φερόμε- 
νης λαβής διαμορφίόνεται οε αντωπές ελεύθε
ρες έλικες με κυρτές φυλλόοχημες οξυκόρυ
φες αποφύσεις. Πρόστυπο ανεστραμμένο αν
θέμιο στο τύμπανο του ριπιδίου. Επίθετο προ- 
σωπείο Σιληνού κάτο) από τη βάση της λαβής. 
Στη διαμετρικά αντίθετη θέση του σκεύους 
πολυγωνικής διατομής κρικοειδής λαβή με 
επίθετη στη βάση της διακοσμητική κετμαλή

Μέδουσας κατενώπιον, Ύψ. 0,077 μ., διάμ. 
χείλους 0,28 μ., μήκ. με τη λαβή 0,44 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 228γ. ΘΑΜ 
1979, 65 αρ. 219.
Παρόμοιο από τον τάφο A (Α8).

Β129 Διάτρητα ελάσματα (Π ίν. 77)

Δύο μη συνανήκοντα, φθαρμείνα και ελλιπή, 
χαλκά ελάσματα οε σχήμα σαμαριού ή αύλα
κας, ανήκοντα σε σωληνωτό ηθμοειδές σκεύ
ος, άγνωστης χρήσης.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Βρέθηκαν μέσα στο 
τηγανόσχημο σκεύος Β36.

Β130 Θραύσμα χαλκού διάτρητου δίσκου

Φθαρμένο και ελλιπές.
Διαστ. 0,07x0,065 μ. περίπου. Διάμ. οπών 
0,008 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Βρέθηκε μέσα στο 
τηγανόσχημο Β36.

Β39 Λέβης

Συμπληρωμένο σχεδόν όλο το χείλος. Σπα- 
ομένα και συμπληρωμένα αρκετά τμήματα 
trio σ(ί)μα. Αρκετά διαβρωμένος.
Το χείλος και οι λαβές χυτά. Κλειστό, σχεδόν 
σφαιρικό σώμα με επικλινή οριζόντιο ώμο. Χα
μηλός λαιμός με πλατύ οριζόντιο εξέχον χείλος. 
Οι λαβές αποτελούνται από ελεύθερο κινητό 
κρίκο ανάρτησης και από προσηλωμένο στον 
ώμο στέλεχος οε σχήμα χήνας με ανοιχτά ιρτε- 
ρά που στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 65 αρ. 222.
Παράλληλα: Ανάλογου οχήματος αγγείο βλ. στον 
τάφο Ζ (Ζ19). Βλ. επίσης Filow 1934,55, εικ. 67. L. 
Galanina, Kurdzipski Kurgan, Leningrad 1980, 
83, 15.

B40 Κρατήρ (λεκάνη) (Πίν. 77)

Συμπληρωμένα μεγάλα τμήματα του σώμα
τος και του χείλους, η βάση συγκολλημένη. 
Αρκετά διαβρωμένος.



Όμοιος ως προς το σχήμα με τον κρατήρα από 
τον τάφο Α(Α51) και από τον Ζ (Ζ18), με κατα- 
κόρυφα τα τοιχώματα του στομίου και εντονό
τερα πεπλατυσμένο το χείλος, Ύψ. 0,185 μ., 
διάμ. χείλους 0,40 μ., διάμ. βάσης 0,14 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 65 αρ. 223.

Β25 Βαθιά φιάλη (Πίν. 77)

Ακέραιη. Λείπουν μόνο τα κινητά τμήματα 
των λαβών. Έντονα διαβρωμένη.
Το χείλος, οι λαβές και η βάση χυτά. Το βαθύ 
ημισφαιρικό σώμα εδράζεται σε βάση οχή
ματος κολουρου κώνου με ανεστραμμένο εχί- 
νο και πλαστικό δακτύλιο στη μετάβαση. Την 
περιφέρεια του ταινιωτού χείλους περιτρέχει 
ελαφρώς έξεργη ταινία, πλαισιωμένη από 
ανάγλυφες γραμμώσεις. Διαμπερή σωληνωτά 
οριζόντια στελέχη εξασφαλίζουν την ανάρτη
ση των κινητών λαβών. Ύψ. 0,113 μ., διάμ. 
χείλους 0,215 μ., διάμ. βάσης 0,073 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 228δ. ΘΑΜ 
1979, 63 αρ. 208.
Παράλληλα: Άωτα παραδείγματα του τυπου αυτου 
φιάλης βλ. στον τάφο Ζ (Ζ16 και Ζ17). Πρβλ. και 
κατεστραμμένα παραδείγματα του τάφου Δ (Δ 13 
και Δ14).
I Ιαρόμοιου σχήματος φιάλες με κινητές λαβές βλ. 
Βεργίνα 1984, 149, εικ. 11 (μακεδονικός τάφος II) 
και 210, εικ. 175 (μακεδονικόςτάφος III). Νικήσια- 
νη 1992, 40 αρ. Α1402 (Νικήσιανη, τάφος Ε). Πιε
ρία 3 (1990), 78 (Μεθώνη, τάφος 3). Πυδνα 1995, 
86Δ (Πυδνα, νότιο νεκροταφείο). Α. Καραπασχαλί- 
δου, Μακεδονικός τάφος στο Κοτρώνι Ερέτριας, 
Αθήνα 1989, 23 αρ. 6 (πήλινη φιάλη με χάλκινες λα
βές). G. Kitov, The Kazanlak Plain: the Valley of the 
Kings, Anali 2-3 (1994), 70-71, αρ. 24 (άωτη φιάλη 
από τη Malka Mogila). Πρωιμότερο παράδειγμα 
του ίδιου τυπου βλ. ΘΑΜ 1979, 81 αρ. 337, πίν. 44 
(Νέα Μηχανιώνα, 1951 ποιρινος τάφος).

Β28 Καλαθόσχημος κάδος (ΓΙίν. 18, 78) και 
Β122 Χυτό στοιχείο της τριποδικής βάσης 
του (Π ίν. 78)

Συμπληρώσεις στο κάτω τμήμα του σώματος 
και μικρές αποκρούσεις στο χείλος. Ίχνη 
διάβρωσης από οξείδωση.

Όμοιου σχήματος με τον Α49 με ελάχιστες 
διαφοροποιήσεις: πλουσιότερη η διακόομη- 
ση στο ανθέμιο μεταξύ των δίδυμων ελικό- 
σχημων κρίκων προσάρτησης των λαβών και 
στον πυρήνα του έκτυπου ανεστραμμένου αν
θεμίου του σώματος, απλουστεροι οι πλευρι
κοί ακάνθινοι ελικωτοί βλαστοί. Ύψ. 0,20 μ., 
διάμ. χείλους 0,193 μ., διάμ. βάσης 0,134 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 64 αρ. 212. Search 198Θ, 
170, αρ. 135. Αλέξανδρος 1980,47.
Παρόμοιοι στον τάφο A (Α48, Α49 και Α50).

Β29 Σταμνοειδής κάδος (Πίν. 79)

Μικρά τμήματα της βάσης συμπληρωμένα. 
Αρκετά οξειδωμένη η επιφάνεια.
Παρόμοιου οχήματος με τον Α2 με ευρΰτερο 
σώμα. Το φθαρμένο και ελλιπές μολυβδινο 
προσωπείο ανδρικής γενειοφόρου μορφής 
με αρ. Β69, από το οποίο ε:χει αποκολληθεί το 
σφυρήλατο έλασμα, φαίνεται ότι του ανήκει. 
Ύψ. 0,195 μ., διάμ. χείλους 0,138 μ., διάμ. 
βάσης 0,104 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 64 αρ. 212. Search 1980, 
161 αρ. 122, πίν. 18 έγχρ. Αρχαία Μακεδονία 1980, 
302.
Παρόμοιοι κάδοι στους τάφους A (Α2) και Δ (Δ5).

Β30 Υψίποδη κΰλιξ (Πίν. 80)

Ακέραιη με ελάχιστα ίχνη διάβρωσης.
Βάση και λαβές χυτά. Ρηχό ευρυ σώμα, τοι
χώματα λαιμού καλυκόσχημα, πόδι κιονωτό, 
κοίλο εσωτερικά, με πλατιά ταινιωτή βάση 
και πλαστικούς δακτυλίους στο μέσο του 
υψους και στο σημείο έδραοης του σώματος. 
Δκρυείς κυκλικής διατομής λαβές, διαμορ- 
φουμενες στην καμπτόμενη απόληξή τους σε 
σχηματοποιημένο φύλλο και στις καταλήξεις 
σε λογχόσχημα φύλλα. Στη μετάβαση από το 
σώμα στα τοιχώματα και γύρω στο χείλος εγ
χάρακτες γραμμώσεις και πλαστική ταινία. 
Ύψ. 0,079 μ., διάμ. χείλους 0,127 μ., διάμ. 
βάσης 0,061 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, 194, πίν. 228(3. 
ΘΑΜ 1979,64 αρ. 213.
Όμοια με την 1331.



Παράλληλα: Οι κύλικες από τάφο (προφανώς) οτην 
Αμφίπολη (Συλλογή Chr. Bastís) οήμερα crio 
Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης: J. 
Mertens, Μ MJ 11 (1976), 71-84. Πρβλ. Search, 
Suppl. ΜΜΑ 1982, 15 αρ. S51. Παρόμοια και η 
κυλιξ της Συλλογής Fondation Thétis στη Γενεύη: 
Zimmermann 1987, 72 αρ. 129, πίν. 181 (από Μα
κεδονία). Τέλος, από τη Μακεδονία και η κυλιξ στο 
Βερολίνο: Antikenmuseum Berlin. Die ausgestellten 
Werken, Staatliche Museen Preussischer Kultur
besitz, Berlin 1988, 176-177 αρ. 8.

B31 Υψίποδη κυλιξ (Πίν. 81)

Ακέραιη με αρκετά ίχνη διάβρωσης.
Όμοιου σχήματος με την Β30. Ύψ. 0,087 μ., 
διάμ. χείλους 0,0132 μ., διάμ. βάσης 0,067 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 64 αρ. 214, πίν. 32.

Β32 Άπους κυλιξ (Πίν. 81)

Ακέραιη με έντονη διάβρωση σε σημεία της 
επιφάνειας.
Λαβές και βάση χυτά. Σώμα φιαλάσχημο, βά
ση δακτυλιοειδής με ομόκεντρους πλαστικούς 
δακτυλίους οτην κάτω επιφάνεια. Λαβές διφυ
είς, κυκλικής διατομής, σε σχήμα Π με προο
δευτική προς τα άνω καμπυλωοη. Ύ ψ . 0,041 
μ., διάμ. χείλους 0,0142 μ., διάμ. βάσης 0,07 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, 194, πίν. 224γ. 
Παρόμοια αργυρή από το μακεδονικό τάφο II 
στη Βεργίνα: Βεργίνα 1984, 148, εικ. 106.

Β43α, β Ημισφαιρικά φιαλΐδια (Γ1 ίν. 83)

Ακέραια, αλλά αρκετά διαβρωμένα.
Δυο όμοια σφυρήλατα ημισφαιρικά φιαλίδια 
ψιμυθίων με επίπεδη βάση. Στο εσωτερικό 
τους ίχνη στερεοποιημένων ψιμυθίων. Ύψ. 
0,021 μ., διάμ. χείλους 0,043 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 66 αρ. 226, 227. 

Κλειστά

Β22 Αμφορευς με κάλυμμα (Πίν. 82)

Λείπουν τμήματα από τα επίθετα κοσμήματα 
κάτω από τις λαβές. Μικρές συμπληρώσεις

στο λαιμό και το σώμα και συμπληρωμένο 
σχεδόν το μισό τμήμα του σώματος. Έντονα 
διαβρωμένος.
Η βάση, οι λαβές, το κάλυμμα με τη λαβή του 
και τα επίθετα κοσμήματα είναι χυτά. Βάση 
συνθέτη, που σχηματίζεται από δακτύλιο, ιω
νικό κυμάτιο και εχίνο. Αστράγαλος περιτρέ
χει το δακτύλιο και ζώνη έγκοιλων φύλλων με 
διπλό περίγραμμα το κυμάτιο. Σώμα ωοειδές 
με οριζόντιο σχεδόν ώμο, από τον οποίο εκκι- 
νά ο χαμηλός κυλινδρικός λαιμός. Η περιφέ
ρεια του αναδιπλωμένου χείλους διακοσμεί
ται με ανάγλυφο ιωνικό κυμάτιο. Ο λαιμός 
περιθέεται στο άνω και το κάτω τμήμα του 
από πλαστικούς δακτυλίους. Οι κάθετες ται
νιωτές λαβές ξεκινούν από το περιχείλωμα 
και προσαρμόζονται στον ώμο του αγγείου· 
κατακόρυφα επιμήκη πρόστυπα φύλλα κο
σμούν τη ράχη τους· στη βάση τους οριζό
ντιος έξεργος αστράγαλος και από κάτω ανά
γλυφο δαιμονικό προσωπείο Μέδουσας, από 
τα μαλλιά της οποίας εκφύονται ελικωτοί 
βλαστοί, απολήγοντες οε ημιανθέμια. Κάτω 
από το προσωπείο ίχνη από επίθετα ανθέμια 
και έλικες. Στην άνω απόληξη των λαβών δυο 
συμφυείς κοίλοι κατακόρυφοι δακτύλιοι, 
από τους οποίους αναρτάται τρίτη τοξωτή 
κινητή λαβή ορθογώνιας διατομής, τα αναδι
πλωμένα άκρα της οποίας έχουν τη μορφή 
κλειστού σχηματοποιημένου άνθους· στην 
κορυφή της ράχης της μεγάλος συμφυής κρί
κος και δυο εκατέρωθεν συμμετρικά τοποθε
τημένα ελαφρώς γωνιώδη εξάρματα με κε
ντρική νεύρωση. Το αοπιδωτό κάλυμμα φέ
ρει οτην άνω επιφάνεια εγχάρακτους κύ
κλους και μικρό κρίκο στο κέντρο του, στον 
οποίο στερεώνεται αλυσίδα, αποτελουμενη 
από συρμάτινους κρίκους οχήματος δ. Το 
άλλο άκρο της αναρτάται στο μεγάλο κρίκο 
της κινητής λαβής. Ύψ. 0,27 μ., υψ. με κινη
τή λαβή 0,375 μ., διάμ. χείλους 0,108 μ., 
διάμ. βάσης 0,102 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, 194, πίν. 226α. 
ΘΑΜ 1979, 63 αρ. 205, πίν. 35. δεπιχίτ 1980, 169 
αρ. 134, πίν. 18 έγχρωμος.
Σχήμα σπάνιο. ΙΙρβλ. το χρονολογούμενο πρωιμό- 
τερα ωοειδή αμφορέα από την Καλλίθηρα Καρδί-
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τσας: ΘΑΜ 1979, 30-31 αρ. 1, πίν. 1, τον αργυρό 
κάδο από τη Sellenskaja Mogila: Β. Pharmakowsky, 
ΑΑ XXVI11(1913), 181, εικ. 10, χρονολόγηση: 330- 
320 π.Χ., και τους μικρότερους αργυρούς αλάβα
στρο είδε ίς της Βεργίνας: ΘΑΜ 1979, 23, εικ. 114. 
Βεργίνα 1984, 146-155, εικ. 117-120. Βλ. και I. 
Venedikov, Τ. Gerasimov, Thracian Art Treasures, 
Sofia 1976, πίν. 102.

B92 Πώμα(;) αγγείου (Πίν. 83)

Χαλκός δίσκος ηιθαρμένος και ελλιπής κατά 
την περιφέρεια και θραύσμα, εντονότερα 
φθαρμένο, δευτέρου πιθανώς δίσκου. Συνδέο
νται με αλυσίδα αναρτημένη σε κρίκους, στε- 
ρεωμένους στο κέντρο των δίσκων. Διάμ. δί
σκου 0,075 μ. Μήκ. μεγ. θραύσματος 0,05 μ.

Ανήκουν πιθαντός σε κάλυμμα χαλκού αγγείου, 
παρόμοιο με εκείνο του αμφορέα Β22.

Β33 Τριφυλλόστομη οινοχόη (Πίν. 84)

Αρκετές συμπληρώσεις στη βάση. Λείπουν 
τμήματα του επίθετου ανάγλυφου προσωπεί- 
ου. Ελαφρά διαβροψένη κατά τόπους.
Η βάση, η λαβή και το επίθετο ανάγλυφο κό
σμημα χυτά. Απιόσχημο σώμα που εδράζε
ται σε δισκοειδή βάση. Στόμιο τρίλοβο με 
αναδιπλωμένο προς τα κάτω το πλατύ χείλος 
και οξυκόρυφες αναδιπλώσεις στα σημεία 
επαφής τιον λοβών. Κατακόρυφη υπερυψω- 
μένη, κυκλικής διατομής λαβή σε σχήμα ανε
στραμμένου αυλακωμένου καυλου άκανθας 
με τέσσερα πλαστικά ημίφυλλα άκανθας 
στις αρθρώσεις και φύλλωμα άκανθας στην 
προσάρτησή της στο στόμα. Επίθετο προσω
πείο κατενώπιον εικονιζόμενου Πανίσκου με 
εγχάρακτη δήλωση των λεπτομερειών. Ύψ. 
0,188 μ., υψ. με τη λαβή 0,27 μ., διάμ. βάσης 
0,092 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 226γ. ΘΑΜ 
1979, 64-65, αρ. 216.
Παράλληλα: Παρόμοια στον τάφο Ζ (τμήμα λαβής 
Ζ13 και επίθετο προσωπείο Ζ14). Βλ. επίσης ΘΑΜ 
1979, 39 αρ. 35 (Κοζάνη, τάφος I) = ΑΕ 1948/49, 
98, εικ. 11. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Κοζάνη - 
Πόλη Ελιμιώτιδος, Θεσσαλονίκη 1993, αρ. 73, 
εικ. 20 (από Απιδέα Κοζάνης).

Πολλές συμπληρώσεις στο σώμα, το λαιμό 
και το χείλος. Διαβρτομένη.
Οι λαβές και τα επίθετα κοσμήματα χυτά. 
Αμφικωνικού σχήματος με οξυκόρυφη μεττχ- 
βαοη από το στόμα στον ώμο. Βάση δισκοει- 
δής. Λαιμός αμφίκοιλος κυλινδρικός, με πλα
τύ χείλος που καμπυλώνεται προς τα έξω. 
Υπερυψωμένες ταινιωτές κατακόρυφες λα
βές με κοίλη ράχη εκφύονται από το εσωτερι
κό του χείλους και καταλήγουν στη ρίζα του 
λαιμού, όπου περιμετρική ανάγλυφη ταινία. 
Τα κάττο άκρα των λαβών διαμορφώνονται 
σε ζεύγη αντωπτόντραγοκεφαλτόν που επιστέ- 
φονται από ημίφυλλα άκανθας. Ύψ. 0,17 μ., 
υψ. με λαβές 0,208 μ., διάμ. βάσης 0,095 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 226β. ΘΑΜ 
1979, 65 αρ. 217, πίν. 32. Μακεδονία 1982, 102, 
εικ. 67.
Ανάλογες διπλές λαβές σε χαλκέ] οινοχόη από τον 
τάφο της οδού Ωραιοκάστρου στη Σταυρουπολη 
Θεσσαλονίκης: Κ. Ρωμιοποΰλου, Φιλία Έ πη  Γ, 
1989, 216 αρ. 24.

Β23 Αρυβαλλοειδές ληκυθιο (τυπου Talcott) 
(Πίν. 86)

Ακέραιο, σε καλή κατάσταση. Σπασμένες οι 
απολήξεις των φύλλων της άκανθας. Ελαφρές 
διαβρώσεις στην επιφάνεια.
Η λαβή και το χείλος χυτά. Το καλυκωτό χεί
λος και την επίπεδη βάοη περιθέουν πλαστι
κοί δακτύλιοι. Ανάλογοι δακτύλιοι στην ένωση 
του λαιμού με το σώμα. Η κάθετη ταινιωτή λα
βή πλαταίνει στην ένωσή της με το χείλος και 
απολήγει σε δυο κυλινδρικές προσφύσεις. Η 
ράχη της κοσμείται με πλατιά φύλλα άκανθας, 
που διακλαδίζονται στο σώμα. Ύψ. 0,071 μ., 
διάμ. χείλους 0,051 μ., διάμ. βάσης 0,107 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, 194, πίν. 227α. 
ΘΑΜ 1979, 59 αρ. 176 (εσφαλμένα ως τάφος Α). 
Search 1980, 169 αρ. 13, πίν. 19 έγχρωμος. 
Παρόμοιο με το χαλκό του τάφου A (Α92), όπου τα 
παράλληλα και η σχετική βιβλιογραφία, βλ. σελ. 36.

Β41 Αρυτήρ (Πίν. 86)

Β34 Δίωτη λάγυνος (Πίν. 85)
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Μικρά τμήματα του σώματος συμπληρωμέ
να. Η επιφάνεια διαβρωμένη.
Λαβή χυτή. Σώμα σχεδόν σφαιρικό χωρίς 
βάση, πλατύ κάτω, με περίγραμμα συνεχές 
ως τον επικλινή ώμο. Λαιμός χαμηλός, χεί
λος πλατύ οριζόντιο. Λαβή τοξωτή ταινιωτή, 
προσηλωμένη στο χείλος, όπου πτηνόσχη- 
μη απόφυση. Ύψ. 0,175 μ., διάμ. χείλους 
0,126 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 66 αρ. 224.
Πρωιμότερα παραδείγματα βλ.: από το Βοτονόσι 
της Ηπείρου (Vocotopoulou 1975, 754-756 αρ. 9- 
10) και από τις Συρακούσες (Α.Ε. Riz, Bronzegeiasse 
in der römisch-pompejanischen Wandmalerei, 
Mainz/Rhein 1990, 36, niv. 2.2).
Το σχήμα παρουσιάζει αξιοσημείωτη διαχρονικό- 
τητα στη Μακεδονία από την Πρώιμη εποχή του 
Σιδήρου (προϊστορικοί τύμβοι Βεργίνας) έτος του
λάχιστον τη Μέση ελληνιστική περίοδο (λαξευτοί 
τάφοι Βέροιας), χωρίς εμφανή στοιχεία μορφολο- 
γικής διαφοροποίησης.

Β42 Οινοχόη-αρυτήρ (Π ίν. 86)

Συμπληρωμέν ο μικρό τμήμα της βάσης. Στην 
επιφάνεια έντονη διάβρωση.
Λαβή και χείλος χυτά. Σιόμα κυλινδρικό χιο- 
ρίς ιδιαίτερη βάση, με οξυκόρυφο το ση
μείο μετάβασης προς τον αμιρίκοιλο λαιμό. 
Χείλος πλατύ οριζόντιο. Λαβή ταινιωτή, 
υπερυψωμένη σε σχήμα Ρ, που εκφύεται 
από το χείλος και προσηλώνεται καταλήγο- 
ντας στο άνω μέρος του σώματος. Ύψ. 
0,176 μ., διάμ. χείλους 0,12 μ., διάμ. βάσης 
0,16 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 66 αρ. 225.

Β47 Οινοχόη-αρυτήρ (II ίν . 87)

Παρόμοιου σχήματος με την Β42, με τη δια
φορά ότι το σώμα είναι ημισφαιρικό και η 
ταινιωτή με κοίλη ράχη λαβή καταλήγει σε 
δίσκο στο σημείο προσήλωσης. Ύψ. 0,265 μ., 
διάμ. χείλους 0,205 μ.

Ανάλογη σε σχήμα, αλλά με περίτεχνη λαβή από 
το μακεδονικό τάφο II της Βεργίνας (Βεργίνα 
1984, 161, εικ. 128).

Ακέραιο, με αρκετές οξειδώσεις κυρίως στο 
σώμα και τη βάση.
Όμοιο με το απορραντήριο του τάφου A (Α13), 
με τη διαφορά ότι το σώμα είναι ραδινότερο, το 
περιχείλωμα παχύτερο και το πώμα διαμορφω- 
μένο σε δισκάριο με υπερυψωμένη την εκροή 
σε σχήμα σχηματοποιημένου κλειστού άνθους 
λωτου. Ύψ. 0,16 μ., διάμ. βάσης 0,047 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, 194, πίν. 227β. 
ΘΑΜ 1979, 63 αρ. 207.
Για παράλληλα βλ. στο Α13, σελ. 36-37.

ΣΚΕΥΗ

Β26 Αρυταινα (Πίν. 88)

Ακέραια. Διάβρωση στο σώμα.
Χυτή. Το φιαλόσχημο δοχείο αβαθές με κάθε
τη στο χείλος του λαβή. Η λαβή, ορθογώνιας 
διατομής, με δυο αγκιστροειδείς αποφύσεις 
σι η διευρυνόμενη βάση της, διαμοριρώνεται 
άνω σε καμπύλο, κυλινδρικής διατομής τμήμα, 
το οποίο απολήγει σε ολόγλυφη κεφαλή κυκνου 
με εγχάρακτες τις λεπτομέρειες. Ύψ. 0,267 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 64 αρ. 209.
Παρόμοιες αρυταινες στους τάφους Β (αργυρή 
Β2) και Δ (χαλκι) Δ10).

Β27 «Χωνίον» (Πίν. 88)

Συμπληρώσεις στο σώμα. Ελαφρά διάβρωση. 
Όμοιου σχήματος με το Λ14, με απλουστερα 
διαμορφωμένη τη βάση των λαβών (χωρίς τις 
άνω αποφύσεις) και δυο ομόκεντρους εγχά
ρακτους κυκλους στον πυθμένα, περιμετρικά 
του σημείου εκροής. Ύψ. με προχοή 0,039 
μ., μήκ. 0,214 μ., διάμ. 0,10 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 64 αρ. 210.
Παρόμοιο «χωνίον» βλ. στον τάφο Λ (Α14). ΙΙρβλ. 
και τον αργυρό ηθμό από τον τάφο Β (Β4) χωρίς 
προχοή.

Β82 Διάτρητο έλασμα (Π ίν. 89)

Αποτελείται από δυο ανεξάρτητα εργασμέ- 
να, εν μέρει επικαλυπτόμενα ελάσματα: α)

Β24 «Απορραντήριον» (Πίν. 88)



από σιεψάνη, διαμ. 0,034 μ., ιιΛ. 0,007 μ., 
και β) από υπερκείμενο, ελλιπή δίσκο, διαμ. 
0,047 μ., με οπές που σχηματίζουν εξάφυλλο 
ρόδακα.

Ανήκει πιθανότατα στον ηθμό-χωνίον Β27.

Β37 Πυξίδιο (Πίν. 89)

Συμπληριομείνο το κάτω τμήμα στο μεγαλύτε
ρο μέρος του. Αρκετά οξειδωμένο.
Σώμα κυλινδρικό με πώμα. Στο εσωτερικό του 
ίχνη ύλης ερυθρωπού χρώματος. Ύψ. 0,038 
μ., διάμ. 0,029 μ., διάμ. χείλους 0,028 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 65 αρ. 220.
Για ξύλινα πυξίδια παρόμοιου τύπου βλ. Α112«.

ΣΙΔΗΡΑ

Β107 Τριποδίσκος (Πίν. 89)

Πόδι με συμφυές τμήμα της στεφάνης σιδη

ρού τριποδίσκου και θραύσμα στεφάνης(;) 
μη συνανήκον. Έντονα οξειδωμένα. Ύψ. πο
διού 0,16 μ., σωζ. μήκ. θραύσματος 0,11 μ.

Παράλληλα: Παρόμοιος με τους τριποδίσκους Δ54 
και Ζ38α. Βλ. επίσης Βεργίνα 1984, 159, εικ. 125 
(μακεδονικόςτάφος II). Filow 1934, 56, εικ. 69.

(II.Θ. - Ι.Τ.)

ΠΗΛΙΝΑ

Α μφορείς

Β139 «Κυπριακός» αμφορίσκος 

Σε θραύσματα (τμήμα λαιμού, λαβή).

Παράλληλα: Α16 και Η3.

Πρόχοι

Β44 Ερυθροβαφής πρόχους (Πίν. 90)

Αποτελέστηκε από πολλά τεμάχια. 
Καλυκόσχημο χείλος και δακτυλιόσχημη βά
ση. Τοπικού εργαστηρίου. Ύψ. 0,162 μ., 
διάμ. χείλους 0,051 μ., διάμ. βάσης 0,06 μ.

Πινάκια

Β53 Μελαμβαφές αβαθές πινάκιο (ιχθυοπι- 
νάκιο) (Πίν. 90)

Ημισφαιρικό κοίλωμα στον πυθμένα, περι
βαλλόμενο από στενή ταινία-αύλακα στο 
χρώμα του πηλού. Όμοια ταινία στην περι
φέρεια. Βάση ταινιωτή. Μαστοειδής απόφυ-

ση στο κέντρο της κάτω επιφάνειας της βά
σης. Ύψ. 0,033 μ., διάμ. χείλους 0,188 μ., 
διάμ. βάσης 0,106 μ.

Παρόμοιο με τα Α37, Β54, Γ3γ και Δ24.



Β54 Μελαμβαφές αβαθές πινάκιο (ιχθυοπι- 
νάκιο) (ΓΙ ίν. 90)

Ημισφαιρικό κοίλωμα στον πυθμένα, περι
βαλλόμενο από στενή ταινία-αΰλακα στο 
χρώμα του πηλού. Όμοια ταινία στην περι-

φέρεια. Βάση κωνική. Μαστοειδής απόφυση 
στο κέντρο της κάτω επιφάνειας της βάσης. 
Ύψ. 0,035 μ., διάμ. χείλους 0,195 μ., διάμ. 
βάσης 0,105 μ.

Παρόμοιο με το Β53.

εμπίεστων γραμμιδίων. Στην κάτο) επιφάνεια 
της βάσης χάραγμα: ΨΚ. Ύψ. 0,045 μ., διάμ. 
χείλους 0.135 μ., διάμ. βάσης 0,088 μ.

Ό μοιο με τα Α121, Β49, Β50, Β51 και Δ27.

Β49 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (Π ίν. 91)

Αποκεκρουμένο στο χείλος και στη βάση. 
Χείλος συστελλόμενο. Βάση ταινιωτή δακτυ- 
λιόσχημη. Στον πυθμένα έξι εμπίεστα, αντίνω- 
τα διατεταγμένα ανθέμια, συνδεόμενα μεταξύ 
τους ακτινωτά με καμπύλες εγχάρακτες γραμ- 
με:ς, περιβάλλονται από περιφέρεια εμπίε- 
στων γραμμιδίων. Ύψ. 0,038 μ., διόχμ. χείλους 
0,102 μ., διάμ. βάσης 0,062 μ.

Παρόμοιο με το Β48.

Άωτα σκυφίδια

Β48 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (Πίν. 91)

Συστελλόμενο χείλος. Βάση ταινιωτή δακτυ- 
λιόσχημη. Στον πυθμένα έξι εμπίεστα, αντί- 
νωτα διατεταγμένα ανθέμια, συνδεόμενα με
ταξύ τους ακτινωτά με καμπύλες εγχάρακτες 
γραμμές, περιβάλλονται από περιφέρεια

Β50 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (Πίν. 91)

Ελαφρές αποκρούσεις στη βάση και απολε
πίσεις στο χείλος και σε σημεία του σώματος. 
Χείλος συστελλόμενο. Βάση ταινιωτή. Στον 
πυθμένα έξι εμπίεστα, αντίνωτα διατεταγμέ
να ανθέμια, συνδεόμενα μεταξύ τους ακτινω- 
τά με καμπύλες εγχάρακτες γραμμές, περι
βάλλονται από περιφέρεια εμπίεστων γραμ- 
μιδίων. Ύψ. 0,038 μ., διάμ. χείλους 0,102 μ., 
διάμ. βάσης 0,062 μ.

Π αρόμοιο με το Β48.

Β51 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (Πίν. 91)

Συστελλόμενο χείλος. Βάση ταινιωτή δακτυ- 
λιόσχημη. Στον πυθμένα έξι εμπίεστα, αντί-
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νώτα διατεταγμένα ανθέμια, συνδεόμενα με
ταξύ τους ακτινωτά με καμπύλες εγχάρακτες 
γραμμές, περιβάλλονται από περιφέρεια 
εμπίεστων γραμμιδίων. Ύψ. 0,038 μ., διάμ. 
χείλους 0,106 μ., διάμ. βάσης 0,063 μ.

Παρόμοιο με το Β48.

Β55 Άωτο σκυφίδιο (Πίν. 92)

Αποτελέστηκε από πολλά τεμάχια. 
Συστελλόμενο χείλος. Βάση δακτυλιόσχημη. 
Γάνωμα μελανό στο εσωτερικό και εξωτερικά 
στο πάνω μέρος του αγγείου, κατά τόπους 
ερυθρό λόγω κακής όπτησης. Τοπικού εργα
στηρίου. Ύψ. 0,042 μ., διάμ. χείλους 0,099 
μ., διάμ. βάσης 0,057 μ.

Παράλληλα: Παρόμοιο με το Β57. Βλ. επίσης Στ. 
Λρουγου, Τα πήλινα κτερίσματα του μακεδονικού 
τάφου στην πλατεία Συντριβανίου Θεσσαλονίκης. 
ΑΕ 127 (1988), 86 αρ. 27 (μακεδονικός τάφος Συ- 
ντριβανίου Θεσσαλονίκης: αρχε'ς 3ου αι. π.Χ.).
Για το αττικό πρότυπο βλ. Agora XII, αρ. 837 και 
839. J.E. Jones et alii, An Attic Country House 
below the Cave of Pan at Vari, BSA 68 (1973), 377 
αρ. 31 (χρονολόγηση κατά S. Rotroff, Hesperia 52 
(1983), 262 = 325-275 n.X.).

B56 Άωτο σκυφίδιο (Π ίν. 92)

Αποτελέστηκε από πολλά τεμάχια.
Χείλος ελαφριάς συστελλόμενο, σχεδόν κατα- 
κόρυφο. Βάση κωνική. Γάνωμα μελανό κα
κής ποιότητας, απολεπισμένο σε σημεία. Το
πικού εργαστηρίου. Ύψ. 0,055 μ., διάμ. χεί
λους 0,12 μ., διάμ. βάσης 0,062 μ.

Για το αττικό πρότυπο βλ. Agora XII, αρ. 838 
(ομάδα F 11:2: χρονολογία κατά S. Rotroff, 
Hesperia 53 (1984), 343-346: μεταξύ 307-295 
π.Χ.). Πρβλ. η ίδια, Athenian Hellenistic Pottery: 
Toward a firmer Chronology, στο Akten des XII. 
Internationalen Kongresses für klassische 
Archäologie, Berlin 1988, Mainz 1990, 173-178.

B57 Άωτο σκυφίδιο (Π ίν. 92)

Χείλος συστελλόμενο. Βάση κωνική. Γάνωμα 
μελανό στο εσωτερικό και εξωτερικά στο πά

νω μέρος του αγγείου, κατά τόπους ερυθρό 
λόγω κακής όπτησης. Τοπικού εργαστηρίου. 
Ύψ. 0,045 μ., διάμ. χείλους 0,11 μ., διάμ. βά
σης 0,059 μ.

'Ομοιο με το Β55.

Λύχνοι

Β52 Μονόμυξος λύχνος (Πίν. 92)

Ημισφαιρικό στόμα, με κατακόρυφο διαμπε
ρές κυλινδρικό στέλεχος στο μέσο για την έν
θεσή του οε φέρον στήριγμα. Επίχρισμα κα-

στανόχρουν απολεπισμένο. Ύψ. 0,022 μ., 
διάμ. χείλους 0,045 μ.

Πρβλ. Agora IV, 85 κ.ε. (Type 27Α: τέλη τρίτου τε
τάρτου 4ου αι. π.Χ. - δεύτερο τέταρτο 3ου αι. π.Χ.)

(Ι.Τ.)

ΓΥΑΛΙΝΑ

Β45 Κύπελλο (Πίν. 93)

Συγκολλημένο από αρκετά κομμάτια. Λεί
πουν και είναι συμπληρτομένα τμήματα της 
βάσης, του χείλους και του πάνω μέρους του 
στόματος. Η διατήρηση της επιφάνειας είναι 
καλή.
Κύπελλο από άχρωμο διαφανές γυαλί με ελα
φρά πράσινη απόχρωση. Εσωτερικά ακό
σμητο. Εξτοτερικά, κάτω από το χείλος οριζό
ντια ράβδωση και κάτω από αυτή ζώνη, πλ. 
0,025 μ., που φέρει δώδεκα προεξοχές σε 
σχήμα ανεστραμμένης σταγόνας («δάκρυ»). 
Κάτω από τη ζώνη αυτή και ως τη βάση του
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αγγείου δεκατρείς οριζόντιες ρηχές ραβδώ
σεις, πλ. 0,004 μ. Πυθμένας ελαφρά κυρτός. 
Κατασκευάστηκε πιθανότατα με την τεχνική 
του «χαμένου κεριού» όπως αυτή εφαρμόζε
ται και στη μεταλλοτεχνία. Με χάραξη έχουν 
σχηματισθεί οι οριζόντιες ραβδώσεις. Εργα
σία όχι ιδιαίτερα επιμελημένη, εμφανής και 
στη μη ισοϋψή τοποθέτηση των σταγόνων 
(«δακρύων»). Ύψ. 0,089 μ., διάμ. χείλους 
0,111 μ., διάμ. βάσης 0,056 μ.

Βιβλιογραφία: Δ. Ιγνατιάδου, Δύο χυτά γυάλινα αγ
γεία από το Δερβένι, Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, 
Θεσσαλονίκη 1997, 108-114.
Παράλλϊΐλα: Αργυρό κύπε.λ\ο στο Ashmolean Mu
seum άγνωστης προέλευσης (Acc. No. 1967, 819: 
Sale Catalogue Sothebv 12, June 1967, Lotl69. 
Oliver 1970, 13). Ανάλογο σε διακόομηση είναι ένα 
αργυρό κύπελλο του 4ου αι. π.Χ. από χη Βουλγαρία 
(Thracian Treasures 1976, 61 αρ. 266).
Για την τεχνική κατασκευής βλ. Goldstein 1979, 
33 και Schuler 1959, 47-52.
Κανένα άλλο ακέραιο γυάλινο κύπελλο της περιό
δου δεν είναι γνωστό. Θραύσμα σύγχρονου γυάλι
νου αγγείου από το Γόρδιον παρουσιάζει ανάλογη 
διακόσμηοη, η ταύτιση όμως του αγγείου με κύ
πελλο αμφισβητείται (Saldern 1959, 35. Oliver 
1970, 13). Το σχήμα εμφανίζεται στα αρχαϊκά 
χρόνια (Filow 1927, 31 αρ. 36, πίν. VI 2) και απα
ντά και στο 2ο αι. π.Χ. (Saldern 1959, 42 αρ. 23, 
εικ. 30). Η διακόομηση με «δάκρυα» (ή λοβούς) 
απηχεί μια διαδεδομένη ανατολική τεχνοτροπία 
με περσική προέλευση και εμφανίζεται συχνά σε 
αχαιμενιδικά αγγεία από μέταλλο ή γυαλί (Grose 
1989,81-82).

(Δ.Ι.)

ΑΛΑΒΑΣΤΡΙΝΑ

Αλάβαστρα

Β58 Αλάβαστρο

Στη μία πλευρά παρουσιάζει αποκρούσεις σε 
όλο το ύψος του σώματος, στο χείλος και στη 
μία απόφυση.
Σώμα κυλινδρικό, παρουσιάζει ένταση στο 
μέσο του σώματος. Η κάτω επιφάνεια είναι 
ελαφρά καμπυλωμένη. Ο λαιμός κοσμείται 
με δύο πλαστικούς δακτυλίους. Το χείλος εί
ναι δισκόμορφο με πολύ μικρό στόμιο. Στο 
άνω μισό τμήμα του σώματος δύο κάθετα 
εξάρματα τετράγωνης διατομής, που μειώνο
νται ελαφρά προς τα επάνω. Η λείανση στο 
εσωτερικό επιτεύχθηκε με κατακόρυφη από
ξεση. "Υψ. 0,21 μ., διάμ. χείλους 0,061 μ.

Ό μοια από τους τάφους Α (Α83-Α84), Δ (Δ33-Δ47) 
και Ε (Ε28-Ε30).

Β59 Αλάβαστρο

Λείπουν ο λαιμός και το χείλος. Η μία πλευρά 
παρουσιάζει αποκρούσεις σε όλο το ύψος του 
σώματος. Αποκεκρουμένο και το ένα από τα 
εξάρματα.
Σώμα κυλινδρικό με μείωση προς τα επάνω. 
Κάτω επιφάνεια καμπύλη με κεντρική βά
θυνση. Στο άνω μισό τμήμα του σώματος δύο 
μικρά οριζόντια ταινιωτά εξάρματα. Η λείαν
ση στο εσωτερικό επιτεύχθηκε με οριζόντια 
απόξεση. Ύψ. 0,15 μ.

Β60 Αλάβαστρο

Το σώμα αποτελείται από πολλά τμήματα 
συγκολλημένα, ενώ αρκετά λείπουν. Η μία 
πλευρά είναι αποκεκρουμένη σε όλο το ύψος 
του αγγείου.
Σώμα κυλινδρικό που μειώνεται προς τα επά
νω. Κάτω επιφάνεια κυρτή με κεντρική βά
θυνση. Στο άνω μισό τμήμα του σώματος δύο 
μικρά οριζόντια ταινιωτά εξάρματα. Η λείαν
ση της εσωτερικής επιφάνειας επιτεύχθηκε 
με οριζόντια απόξεση. Ύψ. 0,156 μ., διάμ. 
χείλους 0,046 μ.
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Στόμα συγκολλημένο από δυο τμήματα. Λεί- 
πει μεγάλο μέρος. Αποκεκρουμένο το μεγα
λύτερο τμήμα του χείλους, καθώς και το ένα 
από τα εξάρματα.
Σώμα κυλινδρικό που μειώνεται προς τα επά- 
νω. Κάττο επιφάνεια καμπύλη με κεντρική βτχ- 
θυνση. Στο άνω μισό τμήμα του στόματος δυο 
μικρά οριζόντια ταινιωτά εξάρματα. Η λείαν
ση της επιφάνειας στο εσωτερικό επιτεύχθηκε 
με οριζόντια απόξεση. Α’ψ. 0,156 μ.

Β62 Αλάβαστρο

Στόζεται ολόκληρο με ελαφρές αποκρούσεις 
στο στόμα και το χείλος. Γενικά σε καλή κατά
σταση.
Στόμα κυλινδρικό, παρουσιάζει ένταση σχε
δόν Τίτο μέσο του κορμού και μείωση προς τα 
επάνω. Η κάτω επιφάνεια είναι ελαφρά κυρ
τέ]. Φέρει δυο κάθετα εξάρματα τετράγωνης 
διατομής. Το λαιμό κοσμουν δυο πλαστικοί 
δακτύλιοι. Η λείανση στο εσωτερικό επιτεύ
χθηκε με οριζόντια απόξεση. Α’ψ. 0,24 μ., 
διάμ. χείλους 0,067 μ.

Β63 Αλάβαστρο

Στόζεται ολόκληρο με μικροαποκροΰσεις στο 
στόμα και το χείλος. Σε σχετικά καλή κατά- 
σταση.
Στόμα κυλινδρικό, παρουσιάζει ένταση στο με> 
σο σχεδόν του αγγείου και μείωση προς τα επά- 
ντο. Κάτω επιφάνεια ελαφρά κυρτή. Φέρει δυο 
κάθετα εξάρματα τετράγωνης διατομής. Το 
λαιμό κοσμούν τρεις πλαστικοί δακτύλιοι. Η 
λείανση σι ο εσωτερικό επιτεύχθηκε με κάθετη 
απόξεση. Ύψ. 0,248 μ., διάμ. χείλους 0,07 μ.

Β64 Αλάβαστρο

Στόζεται ολόκληρο με μία απόκρουση στο χεί
λος και μικροαποκροΰσεις στο σώμα.
Στόμα κυλινδρικό, παρουσιάζει ένταση σχε
δόν στο μέσο του αγγείου και μείωση προς τα 
επάνω. Κάτω επιφάνεια ελαφρά κυρτή. Φέ- 
ρει δυο κάθετα εξάρματα τετράγωνης διατο- 
μής. 47) λαιμό κοσμούν δυο πλαστικοί δακτυ

Β61 Αλάβαστρο λιοι. Ττ> χείλος είναι δισκόμορτρο με στενό 
στόμιο. Η λείανση στο εσωτερικό επιτεύχθη
κε με κάθετη απόξεση. Α’ψ. 0,236 μ., διάμ. 
χείλους 0,069 μ.

Β65 Αλάβαστρο

Σώζεται ολόκληρο με λίγα αποκροΰσματα 
στη μία πλευρά του στόματος και μικρή από
κρουση στο χείλος. Παρουσιάζει αρκετές 
φθορές.
Στόμα κυλινδρικό με ένταση στο μέσο περί
που του σώματος. Κάτω επιφάνεια ελαφρά 
καμπύλη. Ο λαιμός κοσμείται με τρεις πλα
στικούς δακτυλίους. Στο άνω μισό του σώμα
τος δυο κάθετα εξάρματα τετράγωνης διατο- 
μής. Η λείανση στο εσωτερικό επιτεύχθηκε 
με κάθετη απόξεση. Α’ψ. 0,226 μ., διάμ. χεί
λους 0,062 μ.

Β66 Αλάβαστρο

Το στόμα τρέμει σε μεγάλο τμήμα του απο
κρούσεις. Αποκεκρουμένο επίσης μικρό τμή
μα του χείλους και το ένα από τα εξάρματα. 
Στόμα κυλινδρικό, περίπου στο μέσο του πα
ρουσιάζει ένταση. Κάτω επιφάνεια ελαφρά 
καμπύλη. Ο λαιμός κοσμείται με τρεις πλα
στικούς δακτυλίους. Το χείλος είναι δισκό- 
μορφο και φέρει στενό στόμιο. Στο άνω μισό 
του στόματος δυο κάθετα εξάρματα τετράγω
νης διατομής. Η λείανση του εσωτερικού επι
τεύχθηκε με κάθετη απόξεση. Α’ψ. 0,22 μ. 
Διάμ. χείλους 0,063 μ.

Β67 Αλάβαστρο

Η μία πλευρά του αγγείου αποκεκρουμένη σε 
όλο το μήκος της. Αποκεκρουμένο επίσης το 
χείλος και το ένα από τα εξάρματα.
Στόμα κυλινδρικό με ένταση στο μέσο περί
που του υψους του. Κάτω επιφάνεια ελαφρά 
καμπύλη. Ο λαιμός κοσμείται με δυο πλατπι- 
κους δακτυλίους. Το χείλος είναι δισκόμορφο 
με στενό στόμιο. Στο άνω μισό του στόματος 
δυο κάθετα επιμήκη εξάρματα. Η λείανση 
εστοτερικά επιτεύχθηκε με κάθετη απόξεση. 
Α’ψ. 0,209 μ., διάμ. χείλους 0,061 μ.

81



Λείπει το κατώτερο τμήμα του σώματος και 
τμήμα του χείλους. Λίγες αποκρούσεις και 
φθορές σε ολόκληρο το αγγείο.
Το κυλινδρικό σώμα παρουσιάζει ένταση πε
ρίπου στο μέσο του. Ο λαιμός κοσμείται με 
τρεις πλαστικούς δακτυλίους. Στο άνω μισό 
του σοψατος δύο μικρά κάθετα εξάρματα, τε- 
τράγωνης διατομής. Ύψ. 0,226 μ., διάμ. χεί
λους 0,066 μ.

Β69 Αλάβαστρο

Λείπει τμήμα του χείλους. Αρκετές φθορές 
στην επιφάνεια και αποκρούσεις στη μία 
πλευρά.
Σώμα κυλινδρικό, περίπου στο μέσο του πα- 
ρουσιάζει ένταση. Κάτω επιφάνεια ελαφρά 
καμπύλη. Το λαιμό κοσμούν δύο πλαστικοί 
δακτύλιοι. Στο άνω μισό του σώματος δύο κα- 
τακόρυφα, τετράγωνης διατομής εξάρματα. 
Η λείανση στο εσωτερικό επιτεύχθηκε με κα- 
τακόρυφη απόξεση. Ύψ. 0,223 μ., διάμ. χεί
λους 0,065 μ.

Β70 Αλάβαστρο

Σώζεται ακέραιο με ελαφρές φθορές και 
ρωγμές.
Σώμα κυλινδρικό με ένταση περίπου στο μέ
σο του. Κάτω επιφάνεια ελαφρά καμπύλη. Ο 
λαιμός κοσμείται με δύο πλαστικούς δακτυλί
ους και φέρει δισκόμορφο χείλος με στενό 
στόμιο. Στο άνω μισό του σώματος δύο κατα- 
κόρυφα εξάρματα τετράγωνης διατομής. Η 
λείανση στο εσωτερικό επιτεύχθηκε με κατα- 
κόρυφη απόξεση. Ύψ. 0,226 μ., διάμ. χεί
λους 0,063 μ.

Β71 Αλάβαστρο

Λείπει τμήμα του σώματος και του χείλους. 
Αποκρούσεις στο σιόμα και ελαφρές φθορές. 
Σώμα κυλινδρικό που παρουσιάζει μείωση 
προς τα επάνω. Κάτω επιφάνεια καμπύλη με 
κεντρική βάθυνση. Ο χαμηλός λαιμός παρα
μένει ακόσμητος και φέρει δισκόμορφο χεί

Β68 Αλάβαστρο λος. Στο άνω μισό του σώματος δύο οριζό
ντιες ταινιωτές αποφύσεις. Η λείανση εσωτε
ρικά επιτεύχθηκε με οριζόντια απόξεση. Ύψ. 
0,195 μ., διάμ. χείλους 0,072 μ.

Σώζεται ολόκληρο με αποκρούσεις σε σημείο 
του σώματος και ελαφρές φθορές σε όλη την 
επιφάνεια.
Το κυλινδρικό σώμα παρουσιάζει ένταση στο 
μέσο περίπου. Κάτω επιφάνεια ελαφρά κα
μπύλη. Ο λαιμός κοσμείται με τέσσερις πλα
στικούς δακτυλίους και φέρει δισκόμορφο 
χείλος. Στο άνω μιοό του σώματος δύο κατα- 
κόρυφες αποφύσεις τετράγωνης διατομής. Η 
λείανση στο εσωτερικό επιτεύχθηκε με κατα- 
κόρυφη απόξεση. Ύψ. 0,225 μ., διάμ. χεί
λους 0,062 μ.

Β73 Αλάβαστρο

Η μια πλευρά αποκεκρουμένη σε όλο της το 
μήκος. Λείπει το μεγαλύτερο τμήμα του χεί
λους.
Σώμα κυλινδρικό με μείωση προς τα επάνω. 
Η κάτω επιφάνεια καμπυλώνει και ιρε:ρει κε
ντρική βάθυνση. Ο λαιμός παραμένει ακό
σμητος και φέρει δισκόμορφο χείλος. Η λεί
ανση στο εσωτερικό επιτεύχθηκε με οριζό
ντια απόξεση. Ύψ. 0,125 μ.
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Στο λαιμό είναι συγκολλημένο, όπου και λεί
πουν μικρά τμήματα. Συγκολλημένο επίσης 
και στο χείλος, από το οποίο λείπει μεγάλο 
τμήμα. Στο σώμα φέρει αποκρούσεις και 
φθορές, κυρίως στο κάτιο τμήμα του.
Σώμα κυλινδρικό με μείωση προς τα επάνω. 
Κάτω επιφάνεια καμπύλη. Ο λαιμός παραμέ
νει ακόσμητος και φέρει διοκόμορφο χείλος. 
Στο άνω τμήμα του σώματος δυο οριζόντια 
επιμήκη εξάρματα. Η λείανση στο εσωτερικό 
επιτεύχθηκε με οριζόντια απόξεση. Ύψ. 
0,115 μ., διάμ. χείλους 0,035 μ.

Β75 Αλάβαστρο

Μικρό τμήμα του χείλους έχει αποκρουσθεί. 
Ελαφρές αποκρούσεις και φθαρείς στο σώμα. 
Σίόμα κυλινδρικό με πολύ ελαφρά μείωση 
προς τα επάνω. Η κάτω επιφάνεια καμπυλώ
νει και φέρει κεντρική βάθυνση. Ο λαιμός πα
ραμελεί ακόσμητος και φέρει δισκόμορφο 
χείλος. Στο άνω μισό του σώματος δυο οριζό
ντια εξάρματα, ημικυκλικής διατομής. Η λεί
ανση εσωτερικά επιτεύχθηκε με οριζόντια 
απόξεση. Ύψ. 0,173 μ., διάμ. χείλους 0,045 μ.

Β76 Αλάβαστρο

Συγκολλημένο από τέσσερα θροίσματα. Λεί
πει τμήμα του σώματος και του χείλους. Ελα- 
φρές φθορές στο σώμα.
Σώμα κυλινδρικό με: μείωση προς τα επάνω. 
Η κάτ(ι) επιφάνεια καμπυλώνει και φέρει κε
ντρική βάθυνση. Το χείλος είναι διοκόμορ
φο. Στο άνω τμήμα του σώματος δυο οριζό
ντια ταινιωτά εξάρματα. Η λείανση στο εοιο- 
τερικό επιτεύχθηκε με οριζόντια απόξεση. 
Ύψ. 0,151 μ.

Β77 Αλάβαστρο

Σώζεται ολόκληρο με μικροαποκρουσεις στο 
χείλος και το σώμα. Σε καλή κατάσταση. 
Σώμα κυλινδρικό με μείωση προς τα επάνω. 
Κάτω επιφάνεια καμπύλη με κεντρική βά- 
θυνοη. Φείρει δυο οριζόντια ταινιωτά εξάρ

Β74 Αλάβαστρο ματα. Χείλος διοκόμορφο. Η λείανση στο 
εσωτερικό επιτεύχθηκε με οριζόντια απόξε
ση. Ύψ. 0,20 μ., διάμ. χείλους 0,06 μ.

Β78 Αλάβαστρο

Λείπει τμήμα του σώματος και του χείλους. Η 
μια πλευρά του κορμού παρουσιάζει φθορές. 
Σώμα κυλινδρικό με μείωση προς τα επάνω. 
Κάτω επιφάνεια καμπύλη με κεντρική βά
θυνση. Χείλος διοκόμορφο. Στο άνω μέρος 
του αγγείου δύο οριζόντια ταινιωτά εξάρμα
τα. Η λείανση επιτεύχθηκε με οριζόντια από
ξεση. Ύψ. 0,187 μ., διάμ. χείλους 0,049 μ.

Β125 Δέκα θραύσματα αλαβάστρων

(Δ.Α.)

ΞΥΛΙΝΑ

Πυξίδα

ΒΙΟΙ Το μεγαλύτερο τμήμα από τον ξύλινο 
περίγυρο πιόματος πυξίδας, χαλκού κατά το
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κατακόρυφο μεταλλικό τοίχοιμα, διακοσμη
μένο με ανάγλυφη κυκλική ταινία (Π ίν. 93)

Λείπει ο κεντρικός θόλος. Στην κάτιο επιφιχ- 
νεια αύλακα με υπολείμματα ήλων περιμετρι
κά για την προσαρμογή του μεταλλικού τοι
χώματος. Το σιοζόμενο τμήμα αποτελέστηκε 
από τέσσερα τεμάχια. Διαστ. 0,13x0,115 μ.

Παράλληλα: Στον τάφο A (Α112α).

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΞΙΦΗ - ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ

Β106α Το μεγαλύτερο τμήμα της λαβής σί
δηρου ξίφους με συμφυές μικρότατο τμήμα 
της λεπίδας (Πίν. 94)

Διατηρείται σε κακή κατάσταση η ελεφάντι
νη διακόσμηση (στη μία όψη) του μεταλλικού 
πυρήνα της λαβής και του μυκητος. Σωζ. υψ. 
0,24 μ., υψ. λαβής 0,115 μ. Πρόσφατα συ- 
μπληριόθηκε η λεπίδα.

Β106β Απόληξη λεπίδας σίδηρου ξίφους 
(Πίν. 94)

Ιδιαίτερα κατιοιμένη. Σωζ. υψ. 0,156 μ.

Για τον τύπο του ξίφους βλ. Α129 και Α82.

Β106ζ Σίδηρους πυρήνας λαβής μαχαιριδίου 
(Π ίν. 94)

Κατιωμένος. λ'πολείμματα ήλων και ίχνη 
από την επένδυση.

ΔΟΡΑΤΑ

Β106δ-στ Τμήματα βάσεων (αυλοί) και λεπί
δων δοράτων (Π ίν. 94)

Σωζ. μήκη: δ) 0,144 μ., ε) 0,115 μ., στ) 0,091 μ.

Παράλληλα: Στους τάφους A (Α91 και Α άνευ αρ.) 
και Δ (Δ49 και Δ50).

ΣΑΥΡΩΊΉΡ

Β106γ Σίδηρους σαυρωτήρ με υπολείμματα 
ξυλου στον αυλό.

Κωνικός στον αυλό, τετράγωνης διατομής 
στο μέσο και οξύς στην κατάληξη. Ύψ. 0,436 
μ., διάμ. (άνω) 0,045 μ.

Παράλληλα: Στον τάφο Δ (Δ51). Για σαυρωτήρες 
βλ. Μακεδονία 1982, εικ. 104 και τελευταία Φά- 
κλαρης 1994, 137 κ.ε. Πρβλ. και Μ.Μ. Maride III, 
Macedonia and Greece, 1982, 88 κ.ε. Ενδιαφέρον 
για τα μακεδονικά πράγματα παρουσιάζει ο σαυ
ρωτήρ του τέλους του 4ου αι. π.Χ. στο Μουσείο 
του Πανεπιστημίου του Newcastle upon Tyne με 
την εγχάρακτη επιγραφή ΜΑΚ(εδόνων): Ρ. Foster, 
Greek Aims and Armour. The Greek Museum. 
The University of Newcastle upon Tyne, 1978, 13.

ΘΩΡΑΞ

B121 Εννέα χαλκά μεσόμφαλα ασπίδια 
(Πίν. 94)

Τα περισσότερα ελλιπή κατά τμήματα, ελα- 
σμάτινα, προσκολλημένα άλλοτε σε δερμάτι- 
νο(;) αντικείμενο. Διάμ. 0,014 μ.

Β98 Ένα σχεδόν ακέραιο και δυο θραύσμα
τα αργυρών μεσόμφαλων ασπιδίων (Πίν. 94)

Ελασμάτινα. Το σχεδόν ακέραιο διασώζει 
υπολείμματα χαλκής περόνης κατά το κέντρο 
για την προσήλωση. Διάμ. 0,02 μ.

Παρόμοια διακοσμητικά στοιχεία θοίρακος στον 
τάφο A (Α30).

ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ

Β38 Ζεύγος χαλκών περικνημίδων (Πίν. 95)

Συμπληρωμένες κατά μεγάλα τους τμήματα. 
Ύψ. 0,416-0,413 μ.

Παράλληλα: Από τον τάφο A (Al 5 και Α85α-β).

ΠΕΡΙΤΡΑΧΗΛΙΑ

Β46 Μηνοειδές περιτραχήλιο (Πίν. 19, 95)

Ελλιπές κατά τον πυρήνα και την κατακόρυ- 
φη ταινία προστασίας του λαιμού (κολλά- 
ρου). Αποκαταστάθηκε και συμπληρώθηκε
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με δέρμα. Διακοσμημένο με χάλκινες πετα- 
λόοχημες φολίδες, στην ευθΰγραμμη χορδή 
των οποίων από τρεις οπές πρόοδεοης. Μέχ. 
άνοιγμα 0,225 μ.

Β108 Χαλκές επίχρυσες πεταλόσχημες φο
λίδες από διακόομηοη μηνοειδούς περιτρα
χήλιου

Πιθανότατα ανήκουν στο Β46.

Β129 Σειρίτι. Μέγ. μήκ. 0,035 μ.

Ειδικές μελέτες για το τμήμα αυτό του αμυντικού 
οπλισμού, με παραδείγματα από τη Μακεδονία 
και παράλληλα και από άλλες περιοχές του αρχαί
ου κόσμου συνέγραψανο Π. Φάκλαρης, Περιτρα
χήλιου, ΑΔ 40 (1985): Μελέτες, 1-6 και η Ζ.Η. 
Archibald, The Gold Pectoral from Vergina and 
its Connections, OxlJA 4,2 (1985), 165-185. Βλ. 
και Φάκλαρης 1994, 66-93.

ΙΠΠΟΣΚΕΥΗ

Β83 Ζεύγος χαλκών πεταλόσχημων πτερνι
στήρων (ΓΙίν. 19, 96)

Πεταλόσχημοι με συμφυές «κέντρον» κατά το 
μέσον του τόξου, οε σχήμα κεφαλής πτηνού. 
Διαστ. 0,065x0,047 μ. Απόσταση μεταξύ στε
λεχών 0,06 μ.

Παρόμοιοι στον τάφο A (Al 21 δ).

Bl 14 Τεμάχια δερμάτινων ταινιών και ιμά
ντων (Π ίν. 96)

α. Δερμάτινη ταινία οε τρία μη ουνανήκοντα 
μεταξύ τους τμήματα. Πλ. 0,04 μ. 
β. Δερμάτινος ιμάντας σε δυο μη ουνανήκο
ντα τμήματα. Πλ. 0,01 μ. Στο πείρας του με
γαλύτερου τμήματος προοδεδεμένος χαλκός 
κρίκος.

Β128 Τρία χαλκά φάλαρα (Πίν. 96)

Τετράπλευρο, βραχύ, διάτρητο κατά τις τέσ
σερις κατακόρυφες πλευρές σώμα και επίθε- 
τη-ουμφυής «εφηλίδα»-απόληξη, υπερυψω

μένη στο κέντρο με οπή για την προσθήκη 
ήλου, διακοσμημένη με οκτάφυλλο ανάγλυ
φο ρόδακα οε κύκλο. Στη βάση του σώματος 
κυκλική οπή. Υπολείμματα δερμάτινου ιμά
ντα οε ένα από τα παραδείγματα. Ύψ. 0,027 
μ., διάμ. 0,033 μ.

Παράλληλα: D.M. Bailey, Some Grave Groups 
from Chauchitza in Macedonia, OpAtli IX (1969), 
27-28 ap. C3, C4 (τάφος G).
Για ιπποσκευές βλ. τελευταία Π. Φάκλαρης. Φά
λαρα, ΑΔ 41 (1986): Μελέτες, 1-57 (ειδικά γιο τα 
φάλαρα, σελ. 2-3).

ΑΡΓΥΡΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (με έκτυπες προτομές)

Β79 Αργυρό επίχρυσο έλασμα (Πίν. 97)

Συγκολλημένο από τρία τεμάχια. Ελλιπές οε 
σημεία της κόμης, του πηγουνιού, της μύτης 
και του ενός φρυδιου της έκτυπης μορηιής. 
Φείρει έκτυπη, σε υψηλό ανάγλυφο, παράστα
ση γυναικείας προτομής, στραμμένης προς 
τα αριστερά της. Η μορφή φορεί καλυπτρα 
πάνω από την πλούσια ανεμίζουσα κόμη, η 
οποία καταλήγει δεξιά και αριστερά του λαι
μού οε πλοκάμους. Στο λαιμό κοκκιδωτό πε
ριδέραιο και στους λοβους κωνικά ενώτια. 
Υψ. 0,036 μ.

Β80 Αργυρό επίχρυσο έλασμα (Πίν. 97)

Λείπουν το δεξιό μισό του προσώπου, το αρι
στερό από τον οφθαλμό μέχρι το πηγούνι και 
η κάτι.) δεξιά γωνία του πλαισίου.
Φέρει έκτυπη, οε υψηλό ανάγλυφο, παράστα
ση γυναικείας προτομής, στραμμένης προς 
τα δεξιά της.

Παράλληλα: Στον τάφο A (Α20(Ι), Α72ζ).

ΕΠΙΠΛΑ - ΚΙΒΩΤΙΔΙΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΙβ Κυλινδρικό ξύλινο στέλεχος

Σωζόμενο κατά το ήμιου αναφορικά με τον 
κατακόρυφο άξονα.
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I

Το πάνω τμήμα του διαμορφουμενο ου εξέ- 
χουσα συμφυή απόληξη επίπεδης άνοψης, 
ελλιπές κατά την κατάληξη. Διαμπερής ορι
ζόντιος τόρμος τετράγωνης διατομής (0,018 
μ.), αμέσως κάτω από την εξέχουσα απόληξη 
και άλλος, κάθετος προς τον προηγούμενο, 
κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα, χρησι- 
μεΰων για την προσαρμογή του στελέχους πι
θανότερα σε κάποιο έπιπλο-κάθισμα. Διαστ. 
σωζ. 0,06x0,06 μ.
Αποτελούσε ίσως την απόληξη ενός από τα 
ξύλινα πόδια δίφρου του τύπου Richter 1966, 
εικ. 215 και 218.

ΒΙΟΙα Μεγ άλα και μικρά τεμάχια ξύλου 
(II ίν. 97)

Καμένα, από τα οποία ορισμένα φέρουν προ
σηλωμένους χαλκούς πειόσχημους συνδέ
σμους, τετράγωνης διατομής, ή χαλκά ασπί- 
δια με πρόσθετους κατά το κέντρο τους προσ- 
δεδεμένους στην περόνη των ασπιδίων συ
μπαγείς κρίκους. Διάμ. ασπιδίων 0,035μ.

Β102β Τμήμα ξύλινης σανίδας, πιθανώς από 
την οροφή του τάφου

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική 16-1-62.

Β102γ Επίμηκες ξύλινο απανθρακωμένο 
στέλεχος (Πίν. 97)

Πολυγωνικής διατομής, ελλιπές κατά τις κα
ταλήξεις του. Σωζ. μήκ. 0,195 μ.

Β109γ Ακανόνιστα τεμάχια δέρματος 

Παρόμοια στον τάφο A (Α21, Α66, Α70, Α86).

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΓΥΡΑ

Β94α Το ήμισυ αργυροΰ κρίκου (ΓΙίν. 97) 
Διάμ. 0,014 μ.

Β94β Αργυρό πεπλατυσμένο έλασμα, περί
τμητο με έκτυπη παράσταση φυλλαρίου με 
νευρώσεις (Πίν. 97)

Σωζ. μήκ. 0,014 μ.

Β94γ Αργυρό σύρμα (Πίν. 97)

Σωζ. μήκ. 0,092 μ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΛΚΑ

Β84 Ζεύγος κιονίσκων από έλασμα (Πίν. 98)

Δυο χαλκά επιμήκη λεπτά ελάσματα περίτμη
τα, διαμορφούμενα σε σχηματοποιημένους ιω
νικούς κίονες με έκτυπη απόδοση των λεπτο- 
μερειών. Λείπουν οι βάσεις, τμήματα των κιο- 
νοκράνων και θραύσματα από τους κορμούς. 
Ύψ. σωζ. 0,18 μ., πλ. κορμού 0,027-0,03 μ., 
πλ. κιονοκράνου 0,034 μ.

Παρόμοιοι διακοσμητικοί κιονίσκοι κίστης, αλλά 
οστέινοι, στον τάφο Γ του Σέδες (ΑΕ 1937, Γ, 886, 
εικ. 22).

Β88 Δεκατέσσερα ασπίδια (Π ίν. 98)

Ακέραια, ελλιπή ή και σε τμήματα. Με πρό
σθετο σε καθένα (στις περιπτώσεις των ακεραί
ων) κατά το κέντρο συμπαγή ήλο, προσδεδεμέ- 
νο στην περόνη του ασπιδίου. Διάμ. 0,03 μ.

Β89 Είκοσι συμπαγείς κρίκοι

Διαφόρων διαμέτρων (οι επτά προσδεδεμέ- 
νοι σε χαλκούς διχαλωτούς ήλους). Ορισμέ
νοι διατηρούνται κατά τμήματά τους.

Ανήκαν σε ασπιδίσκες του τύπου Β88.
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Β99 Δυο συμπαγείς κρίκοι (ΓΙίν. 98)

Λοξότμητοι στη μία επιφάνεια τους, όπου και 
δυά) ομόκεντροι χαρακτοί κύκλοι, και επίπεδοι 
κάτω. Διάμ. κρίκων 0,031 μ. Διάμ. οπής 0,017 μ.

Β91 Συμπαγής κρίκος (Πίν. 98)

Διάμ. 0,038 μ.

Β123β Πεπλατυσμένο σύρμα

Απολήγει σε κρίκο και καταλήγει σε διχαλω
τό στέλεχος προσήλωσης.

Β127α Μικρά τεμάχια χαλκών διακοσμητι- 
κών ελασμάτων. Ένα με έκτυπη παράσταση 
(Πίν. 98)

Β127β Χαλκό έλασμα σχήματος Γ σε διά) τε
μάχια, στη μία πλευρά του οποίου σώζεται 
επικολλημένος πηλός ή άλλη υλη (πρβλ. 
Β109) και στην άλλη διακρίνονται τα ίχνη 
επικολλημένου υφάσματος (Πίν. 98)

Β127γ Επίπεδα ακόσμητα ελάσματα

ΕΦΗΛΙΔΕΣ - ΗΛΟΙ - ΓΙΓΓΛΥΜΟΙ

Β85 Κωνικές χαλκές ειρηλίδες (Π ίν. 99)

Μία ακέραια και μία ελλιπής κατά τμήμα του 
σώματος και της απόληξης του «κομβίου», με 
υπολείμματα απανθρακοιμένων ξύλων, κολλη
μένων πάνω τους. Στο εσωτερικό τους σώζονται 
οι σιδερένιοι ήλοι. Διάμ. 0,055 μ., ΰψ. 0,056 μ.

Β123α Τρεις κυλινδρικοί χαλκοί αυλοί

Διαμπερείς crio εσωτερικό, καταλήγοντες, 
στο σημείο ένωσης του κεκαμμένου ελάσμα
τος που τους απαρτίζει, σε πεπλατυσμένους 
συμφυείς ήλους για την έμπηξή τους σε ξυλι- 
νο(;) αντικείμενο. Αποτελούν πιθανώς γιγγλυ- 
μους κιβωτιδίου.

Β95α Χαλκοί πειόσχημοι σύνδεσμοι. Τετρά
γωνης διατομής (Πίν. 99)

Β95β Δυο χαλκοί ήλοι με πεπλατυσμένη κε
φαλή και τριεδρική βελόνη (Πίν. 99)

Ύψ. 0,027 μ.

Β119β Σίδηροί ήλοι και σύνδεσμοι σχήματος 
γάμμα, τετράγωνης διατομής (Πίν. 99)

Β119Β Σίδηροί ήλοι προσήλωσης μεταλλι
κής επένδυσης ξυλινου κιβωτιδίου (Πίν. 99)

Η ύπαρξη κιβωτιδίων σε τάφους δεν είναι άγνωστη, 
η χρήση τους μάλιστα τόσο ως τεφροδόχων αγγείων 
ή ως οστεοθηκών, όσο και για την εναπόθεση ψιμυ- 
θίων και κοσμημάτων είναι βεβαιωμένη. Για παρό
μοια κιβωτίδια βλ. Richter 1966, εικ. 396-399.

ΣΙΔΗΡΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ

Β118 Ορθογιόνια ελάσματα (Πίν. 100)

Ορισμένα προσαρμοσμένα μεταξύ τους σε 
σχήμα γάμμα. Εφηλωμένα στην εξωτερική 
επιφάνεια τετράπλευρου προφανώς κιβιοτι- 
δίου-κίστης, διασώζουν στην κάτω τους επι
φάνεια υπολείμματα ξυλου.

Β117 Μικρά τεμάχια και θραύσματα σιδη
ρών ελασμάτων

ΓΥΑΛΙΝΟΙ «ΟΦΘΑΛΜΟΙ»

Β143β Τέσσερα θραύσματα «οφθαλμού»

Από ημιδιαφανή υλη, στο σχήμα μονόκυρτου 
φακού.

Παράλληλα: Στους τάφους A (Α89, Al 19γ), Δ (Δ64) 
και Ε(Ε33).

ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

Β143α Πλακίδιο

Σώζεται ακέραιο. Παραμορφωμένο από την 
πυρά. Παραλληλογράμμου διατομής. Διαοτ. 
0,032 X 0,021x0,004μ.

Παράλλιιλα: Στον τάφο A (Α94, A104, A l06, 
Al 19o-ß).
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ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

ΑΡΓΥΡΑ ΔΙΣΚΟΜΟΡΦΑ ΕΑΑΣΜΑΤΑ 
(ΟΚΤΑΚΤΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ)

Β87α Έξι σχεδόν ακέραια δισκόμορφα λε
πτά ελάσματα (Πίν. 100)

Β87β Δυο σε τεμάχια

Φέρουν έκτυπη παράσταση οκτάκτινου αστε
ριού με νευρώσεις στα διάκενα των ακτινών και 
ανάγλυφο ομφαλό στο κέντρο. Διάμ. 0,03 μ.

Β124 Έξι ελασμάτινα θραύσματα

Μικρά από λεπτότατο έλασμα. Τα τρία πε
πλατυσμένα και άτυπα, τα υπόλοιπα με έκτυ
πα διακοσμητικά θέματα. Αποτελούν ίσως 
q)υλλάpια ή ακτίνες αργυρού ασπιδίου με πα
ράσταση οκτάκτινου αστεριού.

Β 118

Β105δ Θραύσμα δισκαρίου

Μικρότατο θραύσμα από την περιφέρεια αρ
γυρού ασπιδόμορφου ελάσματος δισκαρίου 
με έκτυπη παράσταση οκτάκτινου αστεριού.

Βιβλιογραφία: Bologna 1988, 150 αρ. 183.
Σημ.: Βέβαιο είναι ότι το θραύσμα προέρχεται 
από τον τάφο Β, εφόσον όλα τα υπόλοιπα της κα
τηγορίας αναφέρεται ότι έχουν βρεθεί σ’ αυτόν.

Τα αργυρά ασπιδόμορφα ελάσματα, με οκτάκτινο 
αστέρι για επίσημα, αλλά και τα αντίστοιχό τους 
χρυσά (Βεργίνα, μακεδονικός τάφος II: Αρχαία 
Μακεδονία 1988, αρ. 222. Αιανή, μεγάλος τάφος- 
Ηρώο: Αρχαία Μακεδονία 1988, αρ. 333α), συνη- 
θέστατα με οπές πρόσδεσης στην περιφέρεια, χρη
σίμευαν, όπως και οι απομιμήσεις τους σε πηλό (τά
φοι Α και Ε), για τη διακόσμηση των ενδυμάτων των 
νεκρών. Κατά τι διαφορετικά στην απόδοση του θέ
ματος είναι τα χρυσά ασπίδια του μακεδονικού τά
φου της Κατερίνης (Αικ. Δεσποίνη, Ο τάφος της 
Κατερίνης, AAA XIII 2 (1980), 207, εικ. 7).
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ΚΑΤΤΥΜΑΤΑ

B l20 Αριθμός χαλκών ήλων διαφόρων τύπων 
και μεγεθών. Οι με ημισφαιρική κεφαλή 
(επίχρυσοι) ίσως από καττύματα υποδημά
των (Π ίν. 100)

Διαπραγμάτευση για το θέμα βλ. Ε. Τουλούπα, 
«Καττύματα τυρρηνικά» - «κρηπίδες αττικοί», ΑΔ 
28 (1973): Μελεται, 116-137, με παραδείγματα 
και βιβλιογραφία. Πρβλ. W.K. Kovacsevics, Ein 
Sandalfund aus dem Kerameikos, AM 99 (1984), 
265-274 (:καττύματα από τάφο του τελευταίου τε
τάρτου του 4ου αι. π.Χ.). Βλ. και τα αργυρά καττύ
ματα από τον τέταρτο υστεροαρχαϊκό (του 480 
π.Χ.) τάφο της Βεργίνας: Μακεδονία 1993, 35. Βλ. 
επίσης Αικ. Μπαρακάρη-Ελενη, Ανασκαφή τάφων 
στο Άργος, ΑΔ 39 (1984): Μελεται, 199-200, πίν. 
89β-γ (:σιδηρά καττύματα από το Άργος).
Τα σανδάλια, εξαρτήματα της γυναικείας ένδυ
σης, ως κτέρισμα νεκρής, είναι κατά κανόνα δη
λωτικά ανύπαντρης κόρης. Βλ. I. ΓΤαπαποστόλου, 
Ελληνιστικοί τάφοι της Πάτρας I, ΑΔ 32 (1977): 
Μελεται, 337 και υποσημ. 358.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΔΗΜΑΤΑ

Β136 Διάδημα από χρυσό εΑασμα (Πίν. 19)

Ελαφρώς παραμορφωμένο και φθαρμένο 
κατά το δεξιό άκρο.
Κατασκευασμένο από παχύ σχετικά εΑασμα, 
με οξυκόρυφη απόληξη στο μέσο, επάνω 
στην οποία κεντρικό καθ’ ύψος έκτυπο ανθέ
μιο. Από τις δυο έλικες του ανθεμίου εκφύε
ται ανά ένας, δεξιά και αριστερά, σύνθετος 
ελικοειδής βλαστός, καταλήγων στα πέρατα 
του διαδήματος οε ημιανθείμιο. Τα κενά με
ταξύ των ελίκων του βλαστού καταλαμβάνουν 
κατά σειρά, από το κέντρο προς τα άκρα, κω- 
δωνόσχημο άνθος, ανθέμιο, λωτός, λωτόσχη- 
μο άνθος και, τεΑος, ανθέμιο. Το σύνολο της 
φυτικής διακόσμησης πλαισιώνει διπλή έκτυ
πη γραμμή, που ακολουθεί το περίγραμμα 
του διαδήματος. Το εΑασμα παρουσιάζει πε
ριμετρικά ομοιόμορφη ταινιωτή αναδίπλωση 
προς την πίσω όψη, με οπές κατά διαστήμο-

τα, για τη συρραφή του σε ομοιόσχημη ταινία 
από φθαρτό υλικό (δέρμα;). Μήκ. 0,257 μ., 
πλ. 0,027 μ., υψ. στο μέσο 0,086 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 67 αρ. 236.
Παρόμοια διαδήματα με τριγωνική αετωματική 
απόληξη, όχι όμως οξυκόρυφη: Montréal 1993, 
269 αρ. 343 (Βέροια). Πιερία 2 (1986), 57, εικ. 2 
(Α\υκές Κίτρους, τάφος 1). Πρβλ. και ΙΙύδνα 
1995, 102. Η όψιμη χρονολόγηση παρόμοιων σε 
σχήμα διαδημάτων πιστοποιείται από το εύρημα 
στη Sant’Euphemia (304-289 π.Χ.): Ori 1985’, 113. 
Πρβλ. το ακόσμητο διάδημα: P.F. Davison, A. 
Oliver, Jr., oro E.S. Hall, D. von Bothmer (εκδ.), 
Ancient Greek and Roman Gold Jewellery in the 
Brooklyn Museum, New York 1984, 28-29 αρ. 27, 
με άλλα παραδείγματα, κυρίως από Μ. Ασία.

Β137 Ταινία από χρυσό εΑασμα (Π ίν. 101)

Στρεβλωμένη. Κατασκευάστηκε από σχετικά 
παχύ χρυσό έλασμα με οδοντωτό περίγραμ
μα. Αδιακόσμητη. Σειρά από οπές σε ακανό
νιστες αποστάσεις. Μήκ. 0,67 μ., πλ. 0,013 μ.

ΣΤΕΦΑΝΟΙ

Β138 Χρυσός στέφανος μυρσίνης 
(Πίν. 20, 101)

Το κύριο στέλεχος αποτελούν δυο χρυσά κυ
λινδρικά ελάσματα, δεμένα μεταξύ τους στο 
κάτω μέρος σε δυο σημεία με λεπτό χρυσό 
σύρμα. Από το στέλεχος και επτά μίσχους 
βλαοτάνουν λογχόσχημα φύλλα, μικροί σφαι
ρικοί καρποί και άνθη. Διαστ. 0,21 Χθ,16 μ.

Βιβλιογραφία: Αρχαία Μακεδονία 1988, 287 αρ. 
236 (εσφαλμένα ως στεφάνι ελιάς). Bologna 1988, 
150 αρ. 184 και έγχρωμο. Μακεδονία 1982, 188, 
εικ. 122. Βλ. και P.F. Davison, A. Oliver, Jr., στο 
E.S. Hall, D. von Bothmer, Ancient Greek and Ro
man Gold Jewellery in the Brooklyn Museum, 
New York 1984, 35-36, με άλλα παραδείγματα.

Bl 10 Πολλά τμήματα από ξύλινες ταινίες 
στεφάνου

B112 Πήλινοι επίχρυσοι καρποί μυρσίνης 

Ανήκουν o t o  στέφανο Β110.
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ΠΕΡΟΝΕΣ

Β86 Σιδηρά διφυής περόνη (Πίν. 102)

Έντονα οξειδωμένη. Λείπουν τα άκρα από 
τις δυο βελόνες.
Η διαμόρφωση της κεφαλής (προφανώς τρί
λοβης) ασαφής λόγω της έντονης οξείδωσης. 
Μήκ. 0,05 μ.

Παράλληλα για το σχήμα από τους τάφους Β 
(Β131.Β132) και Δ (Δ3).

Β131 Χρυσή διφυής περόνη (Πίν. 102) 

Ελλιπής η μία βελόνη.
Κατασκευασμένη από παχύ χρυσό σύρμα. Η 
τρίλοβη κεφαλή δεμένη με λεπτότερο σύρμα 
σε τρία σημεία της. Η ακέραια βελόνη διατη
ρεί στο άκρο της μικρό τμήμα της σωληνωτής 
θήκης της περόνης. Μήκ. 0,067 μ.

Παράλληλα: Παρόμοια από τον τάφο Δ (Δ3). Βλ. 
επίσης ΘΑΜ 1979, 35 αρ. 30 (Κατερίνη, μακεδο
νικός τάφος). Κ. Ρωμιοπουλου, Φίλια Έ πη  Γ, 
1989, 206 αρ. 5 (κιβωτ. τάφος οδού Ωραιοκά- 
στρου Σταυρουπολης Θεσσαλονίκης), με άλλα πα
ραδείγματα. Montréal 1993, 209 αρ. 2, 4, 6.

Β132 Χρυσή διφυής περόνη (Πίν. 102)

Λείπει το μεγαλύτερο μέρος από τις δυο βε
λόνες.
Το σωζόμενο άκρο της μιας βελόνης παρα
μορφωμένο (από την πυρά;). Τα δεσίματα 
της τρίλοβης κεφαλής από λεπτότερα σύρμα
τα, αμελέστερα περιελιγμένα από εκείνα της 
B131. Σωζ. μήκ. 0,022 μ.

Παρόμοια με τις Α123, Β131 και Δ3.

Β133 Χρυσή θήκη διφυους περόνης (Π ίν. 102)

Ακέραια. Η τρίλοβη κεφαλή από παχύ σύρ
μα, οι σωληνωτές υποδοχές των περονών από 
έλασμα. Τα δεσίματα της κεφαλής από λε
πτότερα σύρματα, αμελώς περιελιγμένα. 
Μήκ. 0,033 μ.

Η θήκη πιθανότατα ανήκει στην περόνη Β132.

ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ

Β134 Χρυσό δακτυλίδι (Πίν. 102)

Ο κρίκος και η συμφυής σφενδόνη αποτελού
νται από συμπαγή χρυσό. Ο κρίκος είναι τρα
πεζιοειδούς διατομής, ενώ η σφενδόνη ελα
φρά ελλειψοειδής, επίπεδη και αδιακόσμη
τη. Διάμ. 0,022 μ., διάμ. σφενδόνης μέγ. 
0,0121 μ., μικρή 0,019 μ.

Παρόμοιο και στον τάφο Ζ (Ζ9, ενεπίγραφο).
(Π.Θ.-Ι.Τ.)

ΧΑΛΚΑ ΚΥΤΙΑ («ΨΙΜΥΘΙΟΘΗ
ΚΕΣ» - «ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΑ»)

Τόπος I

Β90 Πώμα κιβωτιδίου (Πίν. 103)

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο χαλκό έλα
σμα, με τοξωτή κινητή λαβή στο μέσο της 
μιας των μακρών ακμών της πάνω επιφάνει
ας, προφανώς πώμα κιβωτιδίου τόπου Β35. 
Η άλλη μακρά πλευρά διαμορφώνεται κατά 
την ακμή σε σωλήνα για να δεχθεί τον άξονα 
περιστροφής του πώματος. Μήκ. 0,0252 μ., 
πλ. 0,044 μ.

Β97 Έλασμα (Πίν. 103)

Ορθογώνιο, σχεδόν τετράγωνο, χαλκό έλα
σμα με μικρό κινητό κρίκο-λαβή στο μέσο 
της μιας ακμής. Διαστ. 0,053x0,045 μ.

Β96+Β100 Έλασμα (Πίν. 103)

Τετράγωνο πεπλατυσμένο χαλκό έλασμα με 
διαμπερή οπή στο κέντρο. Στην κάτω επιφά
νεια του ελάσματος προσαρτάται χαλκός αυ
λός. Διακοσμητικές εγχαράξεις κατά μήκος 
των ακμών και περιμετρικά της οπής. Διαστ. 
0,054x0,056 μ., διάμ. οπής 0,014 μ., υψ. αυ- 
λου 0,014 μ.

Σημ.: Τα Β90 και Β96+Β100 συνανήκουν και 
αποτελούν τμήματα ενός και του αυτου αντικειμέ
νου που πιθανώς να ήταν είδος «μελανοδοχείου».
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Τύπος II

Β35 Ημικυλινδρική θήκη (Πίν. 103)

ΗμικυΑινδρικοΰ σοψαχος με πτυσσόμενο 
ορθογώνιο ελαομάτινο κάλυμμα, στη μακρά 
ακμή της άνω επιφάνειας του οποίου τοξωτή 
κινητή λαβή με καμπτόμενα προς τα έξω 
άκρα, απολήγοντα σε σχηματοποιημένα 
κλειστά άνθη. Το σώμα χωρίζεται εσωτερι
κά σε τρία ισόχωρα διαμερίσματα, στο εσιο- 
τερικό τιον οποίων διασώθηκαν στερεοποιη
μένες ουσίες (ψιμύθια;). Ανά μία οπή υποδο
χής κλειδιού δεξιά και αριστερά της τοξω
τής λαβής. Μήκ. 0,13 μ. Ακτΐνα/Λψ. 0,02 μ. 
Πλ. 0,049 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 65 αρ. 218, πίν. 36. 
Search 1980, 170 αρ. 136.
Περιοοότερο ο τύπος I, κυρίως για το μέγεθος και 
την επιμέρους διάταξη των μερών, και λιγότερο ο 
τύπος II, παρουσιάζουν στενές ομοιότητες με τη 
χαλκή θήκη οπό τον κιβωτιόσχημο τάφο της οδού 
Ωροιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη (Κ. Ρωμιοπου- 
λου, Φιλία Έ πη Γ, 1989, 215-216 αρ. 23, πίν. 57).

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
(ΨΙΜΥΘΙΑ)

Β109α Σβώλος υπόλευκης ουσίας (Π ίν. 104)

Ακανόνιστου οχήματος με ίχνη κυανοπράσι- 
νης απόχρωσης από την xnaqii] του με χαλκό 
αντικείμενο. Βρέθηκε στο εσωτερικό του 
κρατήρα  Β1.

Σημ.: Το διάγραμμα περίθλασης των ακτινών X 
εμφάνισε τις χαρακτηριστικές ανακλάσεις του γύ
ψου (CaS04.2H ,0).
Για λευκής απόχρωσης ψιμύθιο που χρησιμοποι
είται τόσο στη ζωγραφική όσο και ως καλλυντικό, 
βλ. Α. Λεβίδης (εκδ.), Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Πε
ρί της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής, 35ο βιβλίο 
της Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1994 (σχόλια στο 
Α25), § 37, υποσημ. 3.

Β109β Ακανόνιστου οχήματος σβώλοι υπότε- 
φρης ουσίας με αποτυπώματα ύφανσης υφά
σματος (Π ίν. 104)

Σημ.: Το διάγραμμα περίθλασης των ακτινών X 
εμφάνισε τις χαρακτηριστικές ανακλάσεις του δο
λομίτη (ΘπΘΟ:!.Μ ^ώ03).

ΒΙ09γ Ακανόνιστου σχήματος τεμάχια στε
ρεοποιημένης φαιότεφρης ουσίας με αποτυ
πώματα ύφανσης υφάσματος

Σημ.: Το διάγραμμα περίθλασης των ακτινών X 
εμφάνισε τις χαρακτηριστικές ανακλάσεις του τ- 
(ΤκπΊζ (δ ΐ02) και του ασβεστίτη ((Χι(7(
Παράλληλα: Στους τάφους Α (Α25) και Ε (Ε32α).

Β142 Δύο ακανόνιστου σχήματος σβώλοι στε
ρεοποιημένης ουσίας (Π ίν. 104)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Β115α Δύο χαλκές σπάτουλες

Ιδιαίτερα οξειδωμένες και ελλιπείς κατά τμή
ματα, σπάτουλες ψιμυθίων 
α) Σ(οζ. μήκ. 0,14 μ., β) Σωζ. μήκ. 0,122 μ.

Β1Ι5β Χαλκό κυλινδρικό αντικείμενο

Διαμορφούμενο κατά το ένα άκρο του σε 
συμφυή με το υπόλοιπο στέλεχος κομβιόσχη- 
μη απόληξη, διάτρητη κατά μήκος. Μήκ. 
0,091 μ.

(Ι.Τ.)

ΑΘΥΡΜΑΤΑ

Β126, 145 Γυάλινοι πεσσοί (Πίν. 105)

Γυάλινοι πεσσοί σε δύο χρωματικές διαβαθμί
σεις (μπλε, λαδί) και άχρωμοι. Σώζονται ακέ
ραιοι και κατά τμήματα. Μόνο οι μπλε παρου
σιάζουν διαβρωμένη επιφάνεια με λευκές 
αφυαλωμένες περιοχές. Οι χρωματικές ομά
δες σχηματίζονται ως εξής: 6 πεσσοί άχρωμοι, 
διαφανείς με ελαφρά πράσινη απόχρωση, 6 
και ένα τμήμα πεσσού χρώματος λαδί διαφα
νείς, 7 και τρία τμήματα πεσσών (συν 2 με
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αριθμό B 145) μπλε αδιαφανείς. Ύψ. 0,0065- 
0,0080 μ.,διάμ. 0,015-0,019 μ.

Αποτελούν ομάδα πεσσών επιτραπέζιου παιχνι
διού (πρβλ. παράσταση σε αμφορέα του λ.ζ. του 
Ανδοκίδη: Boardman 1975, 17, πίν. 2 και στον 
πρωιμότερο του Εξηκία: Boardman 1974, 230, 
πίν. 100). Πιθανότατα απαρτιζόταν από ξύλινο 
πίνακα πάνω στον οποίο κάθε παίκτης (από τους 
δύο, τρεις ή τέσσερις) κινούσε, με τη βοήθεια ζα
ριών, αριθμό πεσσών ενός χρώματος. Στην απλή 
μορφή του παιζόταν με χαλίκια [βλ. Ετρούσκοι 
1988, αρ. 183-186 (νεκρόπολη Certosa), αρ. κατ. 
151-166 (νεκρόπολη Arnoaldi)]. Την πολυτελή 
του εκδοχή με γυάλινους πεσσούς μαρτυρούν τα 
ευρήματα από το Δερβένι και την Πιερία, όπου 
βρέθηκαν και οστέινα ζάρια (από τη Μεθώνη: 
Πιερία 2 (1986), 73 καιαπότηντούμπα «Παππά» 
στη Σεβαστή: ΑΕΜΘ 1 (1988), 211). Στο Δερβένι 
τα χρώματα συνεπάγονται τρεις παίκτες, που ο 
καθένας τους κινούσε εννέα τουλάχιστον πεσ
σούς. Ζάρι δεν βρέθηκε ούτε και ο πίνακας, που 
ίσως ήταν ξύλινος.
Ασαφείς είναι οι πληροφορίες για παιχνίδια αυτής 
της κατηγορίας στην αρχαιότητα (Austin 1940, 
263. S. Laser, Sport und Spiel, ArchHom T, 1987, 
122-126). Το παιχνίδι του τάφου B εντάσσεται στα 
είδη «κυβείας» (αντί του γενικού όρου «πεττεία» 
που περιλαμβάνει και παιχνίδια δεξιοτεχνίας που 
παίζονται με πεσσούς αλλά όχι και με ζάρια), είναι 
τύπος ή εξέλιξη του προδρομικού του παιχνιδιού

«πέντε γραμμαί» και πιθανώς αντίστοιχο με το ση
μερινό τάβλι.

(Δ.Ι.)

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Β135 Τέταρτο στατήρος Φιλίππου Β'
(Πίν. 105)

Από το εσωτερικό του κρατήρα Β1. Πρβλ. Le 
Rider, Le monnayage d’argent et d o r  de Philippe 
II. Paris 1977, 238 κ.ε., αρ. 47 κ.ε. (Groupe ΙΙ/κε- 
ραυνός). Νομισματοκοπείο Πέλλης. Χρονολογία 
κοπής 340-328 ή 336-328 π.Χ.
Ο Th.R. Martin, Sovereignty and Coinage in 
Classical Greece, 1986, 283-284 (πρβλ. και 290) πι
στεύει ότι το Groupe II των χρυσών εκδόσεων του 
Φιλίππου Β' θα πρέπει να χρονολογηθεί «in what 
turned out to be the last years of his reign», δηλαδή 
το 336/35 π.Χ. Κατά τον Μ. Price, The Coinage of 
Philip II, NC, 1979, 235: «The end of period II of 
the gold must have occurred sometime before 323 
B.C.». Τόσον η μαρτυρία των λοιπών κτερισμάτων 
των τάφων στο Δερβένι, όσο και τα δεδομένα άλλων 
ταφικών και οικιστικών κλειστών συνόλων από το 
χώρο της αρχαίας Μακεδονίας, ευνοούν (μάλλον) 
τη θέση του Price (βλ. και τα κεφάλαια: «Χρονολό
γηση» και «Οι τάφοι και η εποχή τους», σελ. 183- 
185 και 186-191, αντίστοιχα).

(Ι.Τ.)

92



Η ανασκαφή του πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάοτημα από 27 Ιανουάριου έως και 
12 Φεβρουάριου 1962, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί. Ο τάφος βρίσκεται στο 9ο χλμ., 80 μ. 
Β. της οδού Θεσοαλονίκης-Λαγκαδά, 500 μ. περίπου Δ. των τάφων Α και Β. Αφορμή για την 
ανασκαφική του έρευνα υπήρξε η σύλληψη από την τοπική χωροφυλακή δυο αρχαιοκαπή- 
λων, οι οποίοι επιχείρησαν να διαρρήξουν το μνημείο μέσω σήραγγος που είχαν διανοίξει στη 
βόρεια πλευρά του τυμβου.
Καμαροσκέπαστος, μακεδονικού τΰπου, μονοθάλαμος, με αετωματική πρόσοψη, κατασκευ
ασμένος από λιθοπλίνθους πωρολίθου (Εικ. 19-22). Είχε συληθεί τουλάχιστον τέσσερις η>ο- 
ρές, όπως δείχνουν τα ισάριθμα ανοίγματα στους θολίτες της καμάρας, πρόχειρα φραγμένα 
με θραύσματα πωρολίθου και λογάδες λίθους. Οι θολίτες της καμάρας δεν φαίνεται να φέ
ρουν συνδέσμους, ακολουθώντας τον κανόνα που ισχύει γενικώς για τα μακεδονικά αυτά τα- 
q)ικά μνημεία. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί ο μακεδονικός τάφος της Αγίας Παρασκευής 
Θεσσαλονίκης, όπου οι θολίτες της καμάρας φέρουν στην άνω εξωτερική τους επιφάνεια με
γάλους πειόσχημους σιδερένιους συνδέσμους και μολυβδοχόηση.
Ο θάλαμος, υψ. 2,68 μ., ήταν επιχρισμένος με λευκό κονίαμα, συμπεριλαμβανομένου και 
του δαπέδου. Τοιχοβάτης, υψ. 0,21 μ., προεξέχων κατά 0,02 μ. από το υπόλοιπο τοίχωμα πε- 
ριθέει το θάλαμο. Το άνοιγμα της Ουράς ήταν φραγμένο με μεγάλες ψαμμιτικές λιθοπλίν- 
θους, επιχρισμένες κατά την εσωτερική παρειά τους με παχύ στρώμα λευκου χονδρόκοκκου

ωώ

Ι.ι κ. 10
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κονιάματος. Τα θυρόφυλλα, από q>αιó 
μάρμαρο, βρέθηκαν σπασμένα και συσ- 
σωρευμένα στο δάπεδο του θαλάμου. Το 
υπέρθυρο μονολιθικό, μήκ. 1,69 μ., υψ. 
0,48 μ., πλ. 0,38 μ. Επιχρισμένες πλάκες 
πωρολίθου, που βρέθηκαν άτακτα πε- 
σμε:νες προς τη νότια πλευρά του θαλά
μου, φαίνεται ν' ανήκουν σε κτιστή τaq)l- 
κή θήκη που καταστράφηκε από τους 
τυμβωρύχους. Κατά μήκος της βόρειας 
πλευράς του θαλάμου αναβαθμός υψ. 
0,70 μ., πλ. 0,185 μ., κτισμένος με ακανό
νιστους επιχρισμένους λίθους, αφήνει κε
νό περίπου 0,26 μ., μέσα στο οποίο βρέ
θηκαν αρκετά θραύσματα ερυθρόμορ
φης πελίκης (Γ1). Άωτο σκυφίδιο (Γ3β) 
και χαλκό, έντονα διαβρωμένο νόμισμα 

Εικ. 20 (Ν2) κοίτονταν στο δάπεδο, σε απόσταση
0,40 μ. από το άνοιγμα της θυρας, ενώ 

χαλκή μικρή εφηλίδα και σιδηρά σφενδόνη δακτυλιδιού (Γ4) πλησιέστερα προς το άνοιγμα. 
Όστρακα της πελίκης Γ1 εντοπίστηκαν διάσπαρτα και σε άλλα σημεία του δαπέδου, από 
όπου προέρχονται και θραύσματα οινοχόης (Γ3α), καθώς και άλλων αγγείων (Γ3ε-Θ).
Στην επίχωση πάνω από την καμάρα του τάφου, σε βάθος 1,50 μ. από την κορυφή του τΰμβου 
αποκαλΰφθηκαν οστά κνήμης νεκρού, μελαμβαφής σκΰφος σε θραύσματα (Γ2), όστρακα οξυ- 
βαφου πινακίου (Γ3γ), μυροδοχείο (Γ3δ) και διαβρωμένο αδιάγνωστο χαλκό νόμισμα (ν3). 
Μέσα στο θάλαμο, πάνω στο σωρό των χωμάτων που είχαν εισχωρήσει από τα ανοίγματα της 
καμάρας εντοπίστηκαν δυο διαταραγμένοι σκελετοί, ακτέριστοι, με τα κρανία προς Β.

(Π.Θ.)

Εικ. 21 Εικ. 22
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ΑΓΓΕΙΑ

ΠΗΛΙΝΑ

Κλειστά

Γ1 Ερυθρόμορφη πελίκη (Πίν. 106)

Αποτελέστηκε από πολλά τεμάχια και συ- 
μπληροίθηκε με γύψο. Λείπουν ο λαιμός και 
τμήματα της κοιλιάς του αγγείου με τη βάση. 
Α' όψη: Οριζόμενη από δυο ταινίες με ιωνικό 
κυμάτιο (σώζεται μόνον η κάτω), παράσταση 
γυναικείας προτομής με τιάρα προς δ. ανά
μεσα σε προτομή αλόγου και γρυπά. Μπρο
στά από το άλογο μεγάλο φύλλο άκανθος σε 
κατατομή πάνω σε έλικα. Το πρόσωπο του 
Αριμασποΰ(;) ή της Αμαζόνας(;) και ο γρυ- 
πας με επίθετο λευκό χρώμα. Β' όψη: Δυο 
ιματιοφόροι νέοι, αντωπά διατεταγμένοι δε
ξιά και αριστερά βωμού. Η παράσταση ορί
ζεται, άνω και κάτω, από ταινία με ιωνικό κυ
μάτιο. Αττικού εργαστηρίου. Ύψ. σωζ. 0,255 
μ. (αρχικό περίπου 0,325 μ.).

Παράλληλα από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία: 
X. Μακαρόνας, ΑΔ 16 (1960): 82, πίν. 75 (Πέλλα, 
Τομέας I). Φ. Πέτσας, ΑΔ 18 (1963): Χρονικά, 
229, πίν. 262δ (ταφή Ατυμβου LXXIII Βεργίνας). 
I. Τουράτσογλου, ΑΔ 29 (1973/74): Χρονικά, 717, 
πίν. 515α-β (Βέροια, τάφος 23). Ο ίδιος, ΑΔ 25 
(1970): Χρονικά, 388, πίν. 324δ (από κιβωτιόσχη
μο λαξευτό τάφο στα Λευκάδια). Αίνεια 1990, 88- 
89 αρ. 2 (τύμβος Γ, τάφος I). Στ. Δρούγου, Κερα
μική Μακεδονίας 1991, 52 αρ. ΒΝΠ55 (από τον 
τάφο 1979.1 στη Βεργίνα, χρονολόγηση: μετά το 
323 π.Χ.). Κ. Ρωμιοπούλου, Αγγεία του 4ου αι. 
π.Χ. εκ των ανασκαφών της Αμφιπόλεως, ΑΕ 
1964, 91-92 (Αμφίπολις, τάφος 70, πελίκη αρ. Μ. 
Καβάλας 443). Πρβλ. Α. Δάφφα-Νικονάνου, 
Ελληνιστικός τάφος του αρχαίου νεκροταφείου 
της Βεργίνας, Μακεδονικά 9 (1969), 231-233. Κ. 
Ρωμιοπούλου, ό.π., 93-94 (Αμφίπολις, τάφος 101, 
πελίκη αρ. Μ. Καβάλας 640). Miller 1979, 24, πίν. 
13c, 13a (πελίκες Horn. Ρ4, Horn. Ρ3, χρονολόγη
ση: «last third of the fourth century»).
Η πελίκη ανήκει στην ομάδα G κατά Beazley, ιδιαί
τερα μάλιστα στην υποκατηγορία ARV" 1467, αρ. 
109-111, όπου απαντά η ίδια διάταξη των στοιχείων 
της παράστασης: γρυψ-κεφαλή-ίππος. Πρβλ. και

Beazley, Para 495. Κ. Schefold, Untersuchungen zu 
den Kertschen Vasen, 1934, 147 κ.ε. J. Boardman, 
Athenian Red Figure Vases of the Classical Period, 
London 1989, 193, πίν. 407-412. Ειδική μελέτη 
για μία ομάδα ερυθρόμορφων πελικών της κατη
γορίας Kertsch συνέταξε η R. Margos, Une pelike 
attique à figures rouges du IV siècle avant J.-C., 
στο Etudes d ’archéologie grecque présentées à 
Violette Verhoogen 1978, Bruxelles 1980, 25-48. 
Για Αριμασπούς βλ. K. Schauenburg, Arimaspen 
in Unteritalien, RA 1982, 247 κ.ε. Πρβλ. και N. 
Παπαχατζής, ΕΔΑΕ 9 (1990), 10-13.

Γ3α Μελαμβαφής οινοχόη

Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα και 
ελλιπής κατά μεγάλο μέρος του κορμού, του 
λαιμού και της λαβής. Δύο μαστοειδείς απο
φύσεις (η μία δεν σώζεται) επί του ώμου εκα
τέρωθεν της κατάληξης της λαβής. Αυλάκω
ση γύρω στη βάση του λαιμού και περί το μέ
σον του κορμού. Φέρει διακόσμηση κατηγο
ρίας «δυτικής κλιτύος»: α) στο πρόσθιο τμή
μα του λαιμού αιωρούμενα από εγχάρακτο 
μίσχο φυλλάρια από επίθετο υπόλευκο πη
λό, β) σειρά στιγμών (καρπών;) από επίθετο 
πηλό αμέσως κάτω από την αυλάκωση της
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βάσης του λαιμού. Μέγ. ΰψ. κορμού 0,086 
μ., διάμ. βάσης 0,053 μ.

Γ3δ Μυροδοχείο

Ατρακτάσχημο. Ακέραιο με ελαφρές απολεπί
σεις στη βάση. Πηλός ερυθρωπός. Επίχρισμα 
εξίτηλο. Ύψ. 0,13 μ., διάμ. χείλους 0,021 μ.

Σημ.: Ανασκαφική ένδειξη: Από την επίχωση ιπο 
εσωτερικό του τάφου.

Γ3στ Μυροδοχείο

Ελλιπές κατά το μεγαλύτερο μέρος του κορ
μού.
Βολβόσχημο με επίπεδη βάση. Πηλός ερυ- 
θρωπός-ωχρός με επίχρισμα φαιό εξίτηλο. 
Ερυθρέ] ταινία γύρω στη βάση του λαιμού. 
Τοπικού εργαστηρίου. Ύψ. 0,095 μ., διάμ. 
χείλους 0,025 μ.

Γ3Θ (IV) Μυροδοχείο (Πίν. 107)

Θραύσματα μυροδοχείου, ατρακτόσχημου(;). 
Πηλός τεφρόχρους (διιαΤετο), τοιχώματα 
ωοκέλυφα.

Γ3η Αμφορεΰς(;) (Πίν. 107)

Η βάση μεγάλου αβαφοΰς κλειστού αγγείου 
οικιακής χρήσης και θραύσματα από τη λα
βή και τον κορμό. Καμένα. Τοπικού εργα
στηρίου.

Ανοικτά

Γ2 Μελαμβαφής ημίτομος σκυφος (Πίν. 108)

Αποτελέστηκε από πολλά τεμάχια. Ελλιπής 
σε τμήματα του χείλους, αποκεκρουμένος σε 
σημεία.
Πηλός πορτοκαλόχρους. Όπτηση ατελής. 
Το κάτω μισό του σώματος στο χρώμα του 
πηλού, χωρίς γάνωμα. Κάτω από το χείλος, 
εξωτερικά δυο παράλληλες, οριζόντιες αυ
λακώσεις. Εσωτερικά, μελανή ταινία. Στη 
βάση ελαφρό έξαρμα στο κέντρο, περιβαλ
λόμενο από ομόκεντρες αύλακα και ταινία.

Τοπικού εργαστηρίου. Ύψ. 0,075 μ., διάμ. 
χείλους 0,13 μ.

Παράλληλα: Παρόμοιος ο>ς προς το σχήμα με τους 
Γ3ε και Γ3Θ(Ι). Βλ. επίσης Στ. Δρουγου, Τα πήλινα 
κτερίοματα του μακεδονικού τάφου στην πλατεία 
Συντριβανίου Θεσσαλονίκης. Μικρή συμβολή στην 
πρώιμη ελληνιστική κεραμική, ΑΕ 127 (1988), 77 
αρ. 6, εικ. 2β, όπου το γάνωμα καλύπτει ολόκληρο 
το σώμα του αγγείου, ενώ οτη βάση υπάρχουν τρία 
πλαστικά κοχυλια (χρονολόγηση: όψιμος 4ος-πρώ- 
ιμος 3ος αι. π.Χ.).

Γ3ε Ημίτομος σκυφος (ΓΙ ίν. 1Θ7)

Συγκολλημένος από πολλά θραύσματα και με 
μεγάλες ελλείψεις, ιδίως στο κάτω μέρος του 
κορμού. Όπτηση ατελής.
Ημισφαιρικός με τρεις επίθετες αχιβάδες 
στη θέση της βάσης, από τις οποίες σώζεται 
μία. Μελαμβαφής με διακόσμηση κατηγο
ρίας «δυτικής κλιτυος». Δυο αβαφείς αυλα
κώσεις εξωτερικά κάτω από το χείλος. Μια

τρίτη (στεφάνη) φυλλοφόρος χαμηλότερα. 
Τα φύλλα λογχοειδή, γραπτά (ο επίθετος πη
λός έχει εκπέσει), σε δυο σειρές λοξής προς 
αριστερά κατεύθυνσης εκατέρωθεν της στε- 
φάνης. Ύψ. σωζ. 0,04-0,05 μ.

Παρόμοιος ως προς το σχήμα με τους Γ2 και 
Γ3Θ(Ι).

Γ3Θ(Ι) Ημίτομος σκυφος

Θραύσματα από το χείλος μελαμβαφους ημί- 
τομου σκυφου με διακόσμηση κατηγορίας 
«δυτικής κλιτυος». Αβαφής αυλάκωση κάτω 
από το χείλος και κυματοειδής εγχάρακτος
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κλάδος χαμηλότερα με εναλλάξ εκφυόμενα 
φύλλα κισσού από υπόλευκο πηλό.

Παράλληλα: Παρόμοιος κατά το σχήμα με τους Γ2 
και Γ3δ. Βλ. επίσης Στ. Δρούγου, Τα πήλινα κτερί- 
σματα του μακεδονικού τάφου στην Πλατεία Συ- 
ντριβανίου Θεσσαλονίκης. Μικρή συμβολή στην 
πρώιμη ελληνιστική κεραμική, ΑΕ 127 (1988), 77 
αρ. 5 (ΜΘ 2793), εικ. 2α (χρονολόγηση: όψιμος 
4ος-πρώιμος 3ος αι. π.Χ.).

Γ3Θ(ΙΙ) Θραύσματα μελαμβαφους κανθά- 
ρου-κυλικος (Πίν. 107)

Γ3γ Μεσόμφαλο πινάκιο (ιχθυοπινάκιο)

Ερυθροβαφές, συγκολλημένο από πολλά 
θραύσματα. Τοπικού εργαστηρίου. Ύψ. 0,035 
μ., διάμ. χείλους 0,195 μ., διάμ. βάσης 0,074 μ.

Παρόμοια στους τάφους Α (Α37), Β (Β53, 54) και 
Δ (Δ24).

Γ3β Άωτο σκυφίδιο

Ακέραιο, ελαφρώς παραμορφιαμενο. Χείλος 
έξω νευον. Ερυθροβαφες με άβαφο το κάτω 
μέρος του κορμού εξωτερικά. Τοπικού εργα

στηρίου. "Υψ. 0,03 μ., διάμ. χείλους 0,095 μ., 
διάμ. βάσης 0,051 μ.

Γ3ζ Άωτο σκυφίδιο

Το κάτω μέρος του σώματος άωτου σκυφιδί- 
ου με τη δακτυλιόσχημη βάση του.
Πηλός πορτοκαλόχρους. Όπτηση ατελής. 
Γάνωμα μελανόφαιο στο εσωτερικό και επι
πόλαιο στο σώμα. Ύψ. σωζ. 0,03 μ., διάμ. 
βάσης 0,045 μ.

ν .

Γ3Θ(ΙΙΙ) Άωτο σκυφίδιο

Όπτηση ατελής.Έξω νευον χείλος. Πηλός 
ερυθρωπός. Τοπικού εργαστηρίου.

(Ι.Τ.)

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Γ4 Σιδηρά σφενδόνη δακτυλιδιού

"Εντονα οξειδωμένη. Σώζεται τμήμα από τα 
συμφυή πεπλατυσμένα πέρατα του κρίκου. 
Διαοτ. 0,027x0,022 μ.

(Ι.Τ.)
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Εντοπίστηκε στις 6 Μαρτίου 1962 σε απόσταση 7 μ. ΒΔ. του τάφου Α. Κιβωτιόσχημος, εσωτ. 
διαοτ. 2,40χ 1,80 μ., βάθους 1,50 μ., κατασκευασμένος από τριάντα λιθοπλίνθους πωρολίθου 
σε τρεις επάλληλες σειρές (δόμους) κατά το ισόδομο σύστημα (Εικ. 23-24, 31). Χωρίς καλυ
πτήριες πλίνθους, έφερε μόνο ξύλινη οροφή από σανίδες, στηριγμένες σε δοκούς. Οι στενές 
πλευρές παρουσιάζουν ελαφρά προς τα έσω κΰρτωση, λόγω πίεσης των εξωτερικών χωμάτων. 
Ήταν εσωτερικά επιχριόμενος με λευκό κονίαμα και έφερε κυανή διακοσμητική ταινία σε 
ύψος 0,60 μ. από το δάπεδο.
Η ξύλινη οροφή είχε καταπέσει στο εσωτερικό συμπαρασυροντας τα υπερκείμενα χώματα, 
με αποτέλεσμα να συμπιεστούν και να καταστραφουν πλείστα των κτερισμάτων, ο μεγαλύτε
ρος αριθμός των οποίων βρέθηκε συγκεντρωμένος κατά μήκος της βόρειας πλευράς του θα
λάμου. Το μεσαίο και νότιο τμήμα του τάq)oυ ήταν σχεδόν κενό, εκτός από δυο μικρές συ
στάδες αντικειμένων στη νοτιοανατολική και νοτιοδυτική γωνία (Εικ. 30). Δίδεται η εντύπω
ση ότι τα κτερίσματα παραμερίστηκαν, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για δεύτερο 
ενταφιασμό. Σε μικρή απόσταση από τον ανατολικό τοίχο, περί το μέσον της πλευράς και κά- 
ποις απόμακρα από τις παραπάνω συστάδες κτερισμάτων, ήταν τοποθετημένη ευμεγέθης 
χαλκή φιάλη (Δ13) και σιδηράς σαυρωτήρας (Δ51) κάτω από αυτήν (Εικ. 29). Στη βορειοα
νατολική γωνία αποκαλυφθηκε χαλκός λέβης (Δ 12) και χαλκή οινοχόη (Δ7) (Εικ. 25), καθώς 
και αλάβαστρο. Μέσα στο λέβητα υπήρχε σιδηρουν τριποδικό σκεύος (πυροστιά) (Δ54). Χαλ
κός αβαθής δίσκος (Δ16) έκλεινε το στόμιο του λέβητος Δ12. Αμέσιος Δ. του λέβητος βρισκό
ταν η πολυπληθέστερη συστάδα κτερισμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται τρεις χαλκοί κα- 
δίσκοι (Δ4, Δ5, Δ6), ο ένας (Δ5) με προχοή σε σχήμα κεφαλής ταυρου και με προσαρμοσμέ-

Εικ. 23 Εικ. 24
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Εικ. 25

Εικ. 26

Εικ. 27
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νη κεφαλή γυναικός στην 
αντίθετη πλευρά (Ε ι κ. 26- 
27), χαλκός ηθμός (Δ 11) 
με τις τυπικές λαβές που 
απολήγουν σε κεφαλή χη- 
νίσκου, δυο χαλκοί κάνθα
ροι (Δ8, Δ9), χαλκή αρΰται- 
να (ΔΙΟ), πήλινο σκυφίδιο 
(Δ28) σε θραύσματα, χαλ
κό ημισφαιρικό αγγείο-λε- 
κάνη (Δ14), φιάλη (Δ 15), 
δεύτερο πήλινο σκυφίδιο 
(Δ27), θραύσματα από 
τρεις τουλάχιστον σιδηρές 
επίχρυσες στλεγγίδες (Δ56- 
Δ58), θραύσματα αλαβά
στρων (Δ47), πήλινος χους 
(Δ22), μελαμβαφή πινάκια 
(Δ24, Δ25, Δ26) και σκυφί
διο (Δ29), σίδηροί σύνδε
σμοι, κομμάτια ξύλου με 
οξειδώσεις χαλκού και υπο
λείμματα φύλλου χρυσού.
Η συστάδα δυτικότερα της 
προηγούμενης περιελάμ- 
βανε κυρίως αλάβαστρα, 
πάνω στα οποία ήταν το
ποθετημένος στέφανος με 
χαλκά επίχρυσα φύλλα, 
προσαρμοσμένα σε οστέι

νο στέλεχος (Δ 18) και δεύτερος ολόχρυσος κλάδος μυρσίνης (Δ1) με πλούσια επίθετη διακό- 
σμηση (Εικ. 28). Οστά κρανίου παραμερισμένης(;) ταφής δίπλα στο στέφανο. Σε επαφή με 
το βόρειο τοίχο βρέθηκε σιδηρουν ξίφος (Δ53) και εξαρτήματα της λαβής του (Δ62).
Στη νοτιοδυτική γωνία εντοπίστηκαν, σε ακανόνιστη διάταξη, δυο σιδηρές αιχμείς δοράτων 
(Δ48-Δ49), σιδηρά στλεγγίς (Δ56), αλάβαστρα (Δ33, Δ38, Δ44) και χαλκός επίχρυσος στέφα
νος (Δ18) (παρόμοιος με τον παραπάνω ή μέρος αυτοΰ) και σιδηρά αιχμή δόρατος (Δ5Θ) βο
ρειότερα. Στη νοτιοανατολική γωνία του τάφου υπήρχαν αλάβαστρα από αλάβαστρο (Δ36, 
Δ37, Δ43) και από υαλόμαζα (Δ31-Δ32), καθώς επίσης μελαμβαφές σκυφίδιο (Δ23) με χρω
στική ουσία στο εσωτερικό του.
Στο μέσον του τάφου, δίπλα σε υπολείμματα οστών νεκρού υπήρχε σιδηρά ράβδος από ξίφος 
(Δ52) και μολυβδινοι σύνδεσμοι (Δ6Θ).
Στην επίχωση του τάφου σημειώθηκαν διάσπαρτα πήλινα επίχρυσα σφαιρίδια και δισκάρια, 
ψήφοι περιδέραιων, μικρά θραύσματα λεπτότατων ελασμάτων χρυσού από επενδύσεις, χρυ
σή διφυής περόνη (Δ3), όγδοο στατήρος Φιλίππου Β' (Δ2), όστρακα μελαμβαφών αγγείων, 
ορισμένα από τα οποία απστέλεσαν τον ασκό (Δ66), οξειδωμένα απροσδιόριστα τεμάχια σι
δηρών και χαλκών αντικειμένων, σίδηροί ήλοι και σαθρά τεμάχια ξύλου.

(Π.Θ.)

Εικ. 29
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ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

ΧΑΛΚΑ

Ανοικτά

Δ12 Λέβης (Πίν. 109)

Συγκολλημένος και συμπληρωμένος στο με
γαλύτερο τμήμα του. Λείπουν οι κινητές λα
βές.
Του αυτοΰ τΰπου με το λέβητα Α52, με τη δια
φορά ότι το ανεστραμμένο ανθέμιο της βάσης 
ανάρτησης των λαβών είναι πλαστικά διαμορ
φωμένο. Ύψ. 0,80 μ., διάμ. χείλους 0,32 μ.

Δ13 Φιάλη (Πίν. 109)

Σε θραύσματα. Λείπει το κάτω μέρος του σώ
ματος με τη βάση και οι λαβές.
Σώμα ημισφαιρικό σε μορφή βαθιάς φιάλης. 
Χείλος οριζόντιο με πλαστικά διαμορφωμέ
νη αυλάκωση εξωτερικά.

Παράλληλα: Παρόμοια με τις φιάλες από τους τά
φους Β (Β25) και Ζ (Ζ16 και Ζ17). Βλ. επίσης Βερ
γίνα 1984, 161, εικ. 129 (μακεδονικός τάφος II). 
Κ. Ρωμιοπουλου, Φίλια Έ πη Γ, 1989, 214 αρ. 15 
(αργυρή από τάφο της οδού Ωραιοκάστρου στη 
Σταυρουπολη Θεσσαλονίκης). Médéon V, 106, 
αρ. Β16, εικ. 183.

Δ14 Λεκάνη (Πίν. 110)

Συμπληρωμένη κατά μεγάλο τμήμα του πυθ
μένα και έντονα διαβρωμένη.
Σώμα ημισφαιρικό βαθύ. Διπλή ταινία περι- 
θέει το στόμιο εξωτερικά με ίχνη εγχάρακτου 
ιωνικου(;) κυματίου στο άνω τμήμα της. Ύψ. 
0,16 μ., διάμ. χείλους 0,265 μ.

Ό μοια με τη Δ13.

Δ16 Αβαθής λεκάνη («δίσκος») (Πίν. 110)

Έντονα οξειδωμένη. Σώζονται θραύσματα 
από τη στεφάνη του εξέχοντος χείλους και 
από το σώμα, καθώς και τμήμα της, κυκλι
κής διατομής, κινητής κρικοειδούς λαβής.

Χρησιμοποιήθηκε ως κάλυμμα της φιάλης 
Δ14.

Παρόμοια με την Α53.

Δ15 Φιάλη (σε θραύσματα)

Τα θραύσματα του στομίου διασώζουν πλα
στικά διαμορφωμένη αυλάκωση κάτω από το 
χείλος. Ιδιου πιθανώς τόπου με τη φιαλόσχη- 
μη λεκάνη Δ13.

Δ4 Κωδωνόσχημος κάδος (Π ίν. 111)

Συμπληρώσεις σε αρκετά σημεία του σώμα
τος. Έντονη διάβρωση στις λαβές.
Οι δίδυμες λαβές, ο κρίκος ανάρτησης, η 
στεφάνη του χείλους και η βάση χυτά. Σώμα 
ωοειδές. Το χείλος διαμορφώνεται σε πε
πλατυσμένη εξέχουσα στεφάνη, στην οποία 
προσαρτώνται οι δίδυμες λαβές κατά το πα
ράδειγμα του Α2. Περιμετρικά του χείλους 
και στο ανώτατο μέρος του σώματος εγχά
ρακτο ιωνικό κυμάτιο, οριζόμενο άνω και 
κάτω από διπλές εγχάρακτες γραμμές. Δι
πλή εγχάρακτη γραμμή περιθέει την άνω 
διάμετρο της βάσης. Ύψ. 0,22 μ., υψ. με λα
βές 0,305 μ., διάμ. χείλους 0,19 μ., διάμ. βά
σης 0,099 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 68 αρ. 242.
Παράλληλα: Παρόμοιου τόπου κάδοι στους τά
φους Δ (Δ6) και Ζ (Ζ15). Βλ. επίσης Νικήσιανη 
1992, 42-43, αρ. Α2580. Βεργίνα 1984, 211, εικ. 
176-177 (αργυρός κάδος από το μακεδονικό τάφο 
III). ΘΑΜ 1979, 107, αρ. 459, πίν. 61=AR 1983/84, 
51-52, εικ. 95 (Άρζος Θράκης). Β. Filow, Die 
Kuppelgräber von Mezek, BIAB XI (1937), 59, 
εικ. 60 και σ. 60, εικ. 61 (Mal-Tepe/Mezek Θράκης), 
με ανθεμωτή διακόσμηση στη ρίζα της λαβής. 
Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine. Κατά
λογος Έκθεσης, Schleswig 1991, 312 αρ. 103g (θη
σαυρός από Ρ68ς3ποε Ν. Ρωσίας). Vani. Archaeo
logical Excavations III (1977), 190, πίν. 91 και 
95. Λ. Μαραγκού, Αρχαία Ελληνική Τέχνη, Συλ
λογή Ν.Π. Γουλανδρή, Αθήνα 1985, αρ. 264 (Πε- 
λασγία Θεσσαλίας). I Greci in Occidente. Posei-
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donia e i Lucani (Κατάλογος Έκθεσης), Napoli 
1996, 85-86, αρ. 37.31 (Buccino, τάφος 270, χρο
νολόγηση: τέλη 4ου αι. π.Χ.). Πήλινες απομιμή
σεις: Αινεία 1990, 61 αρ. 14, πίν. 35 (τύμβος Α, τά
φος III).
Διαπραγμάτευση του τύπου αυτού του κάδου (τύ
πος Α κατά Zahlhaas 1971): Ρ. Προσκυνητοπου- 
λου, Δυο χαλκοί κάδοι από τη Σκυλλουντία της 
Ηλείας, ΑΔ 34 (1979): Μελέται, 114-125 και Κ. 
Ρωμιοπούλου, Φίλια Έ πη  Γ, 1989, 195-198, αρ. 1 
(από τάφο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης).

Δ6 Κωδωνόσχημος κάδος (Πίν. 111)

Συμπληρωμένοι οι κρίκοι ανάρτησης των λα
βών και οι απολήξεις τους, καθώς και τμήμα
τα του σώματος.
Όμοιος με τον Δ4, με μόνη τη διαφορά ότι η 
διακοσμητική ταινία κάτω από τη στεφάνη 
του χείλους δεν φέρει ιωνικό κυμάτιο. Ύψ. 
0,197 μ., ύψ. με τις λαβές 0,25 μ., διάμ. χεί
λους 0,171 μ., διάμ. βάσης 0,086 μ.

Βιβλιογραψία: ΘΑΜ 1979, 68 αρ. 244.
Παρόμοιου τυπου κάδοι στους τάφους Δ (Δ4) και 
Ζ (Ζ15).

Δ5 Σταμνοειδής κάδος (ΓΙίν. 112)

Συμπληρωμένα αρκετά τμήματα του σώμα
τος και η βάση. Λείπουν τμήματα από την 
επίθετη εκροή. Έντονα διαβρωμένος.
Οι λαβές με τη στεφάνη του χείλους, τα επί
θετα στοιχεία και η βάση χυτά. Σώμα κιοδω- 
νόσχημο. Βάση δακτυλιόσχημη, τριποδική, 
με ομόκεντρες εγχαράξεις στην κάτω επιφά
νεια. Δίδυμες λαβές και τρόπος ανάρτησής 
τους κατά το παράδειγμα του Α2, με τη δια
φορά ύπαρξης αντωπών φυλλοφόρων ελίκων 
στη μία βάση των κρίκων ανάρτησης πάνω 
στο στόμιο, όπου και επίθετη μετωπική προ
τομή γυναίκας (Κόρης, Μοίρας, Νηρηίδος;), 
η οποία συγκρατεί με το δεξί το καλυπτον 
και την κεφαλή ιμάτιο. Στη διαμετρικά αντί
θετη πλευρά εκροή σε σχήμα κεφαλής ταύ
ρου με ηθμό εσωτερικά. Ύψ. 0,187 μ., υψ. με 
λαβές 0,275 μ., διάμ. χείλους 0,142 μ., διάμ. 
βάσης 0,10 μ.

Βιβλιογραψία: ΘΑΜ 1979, 68 αρ. 243.
Παράλληλα: Στους τάφους A (Α2) και B (Β29).

Δ8 Κάνθαρος (Πίν. 113)

Το κάτω τμήμα του σώματος και το μεγαλύ
τερο του χείλους συμπληρωμένα. Διαβρώσεις 
κατά τόπους.
Πόδι και λαβές χυτά. Σώμα καλυκόσχημο, 
λαιμός υψηλός αμφίκοιλος, στόμιο προεξέ- 
χον σε σχήμα χαμηλής φιάλης. Το υψηλό πό
δι με πλαστικό δακτύλιο στο μέσο του ύψους 
ξεκινά από διευρυμένη δακτυλιόσχημη βάση 
και μειουμενο απολήγει σε διπλό δίσκο. Οι 
διφυείς, κυκλικής διατομής λαβές είναι του 
αυτου τυπου με εκείνες του ζεύγους αργυρών 
κανθάρων Β5 και Β6 και της κύλικας Β30. 
Ύψ. 0,094 μ., διάμ. χείλους 0,075 μ., διάμ. 
βάσης 0,047 μ.

Βιβλιογραψία: ΘΑΜ 1979, 68 αρ. 246.
Παράλληλα: Του αυτου τύπου με τον κάνθαρο Δ9. 
Βλ. επίσης Νικήσιανη 1992, 27 αρ. Α2579 (Νική- 
σιανη, τάφος Γ). J. Mertens, MMJ 11 (1976), 83, 
εικ. 20 (Γαλαξείδι). Πιερία 3 (1990), 73 κ.ε., εικ. 15 
(τάφος 3, Μεθώνης). Médéon V, 102 αρ. Β13 (Με- 
δεών, τάφος 59). Παράλληλα σε πηλό: Κ. Ρωμιο- 
πούλου, ΑΕ 1964, 102, εικ. 9α (Αμφίπολις). Glories 
of the Past, Ancient Art from the Shelby White 
and Leon Levy Collection, 1990, 185 αρ. 132. 
Πρβλ. και το κατά τι πρωιμότερο παράδειγμα 
στη Δρέσδη: National Gallery of Ait, Washington, 
Studies in the History of Art 10 (1982), 125, εικ. 4. 
Ο τύπος αυτός κανθάρου έχει σχολιασθεί από τον 
Pfrommer 1987α, 9 υποσημ. 29, πίν. 40 (KP 51).

Δ9 Κάνθαρος (Πίν. 113)

Το κάτω τμήμα του σώματος και τμήμα του 
στομίου συμπληρωμένα.
Όμοιος με τον κάνθαρο Δ8. Ύψ. 0,092 μ., 
διάμ. χείλους 0,075 μ., διάμ. βάσης 0,043 μ.

Βιβλιογραψία: ΘΑΜ 1979, 68 αρ. 247.

Κλειστά

Δ7 Οινοχόη (Πίν. 114)

Επιφάνεια αρκετά διαβρωμένη.
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Λαβή και βάση χυτές. Σώμα ωοειδές. Λαι
μός υψηλός αμφίκοιλος. Βάση δακτυλιό- 
σχημη. Η υπερυψωμένη, τετράγωνης δίστο
μης λαβή διαμορφώνεται σε φυλλόσχημες 
απολήξεις, προσηλωμένες κάτω από το χεί
λος και στην κοιλιά. Ύψ. 0,206 μ., υψ. με τη 
λαβή 0,21 μ., διάμ. χείλους 0,095 μ., διάμ. 
βάσης 0,093 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 68 αρ. 245.

Δ17 Πυξίδαή)

Έντονα διαβρωμένο τμήμα, πιθανώς από το 
θόλο του πώματος πυξίδας.

Δ10 Αρΰταινα (Π ίν. 114)

Μεγάλα τμήματα του σώματος και της λαβής 
συμπληρωμένα. Έντονα διαβρωμένη η επι
φάνεια.
Χυτή. Παρόμοιου σχήματος με τις αρυταινες 
από τον τάφο Β (Β2 και Β26), με τη διαφορά 
ότι η λαβή απολήγει σε κεφαλή λυγκός. Ύψ. 
0,20 μ., υψ. με συμπληρώσεις 0,232 μ., διάμ. 
χείλους 0,067 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 69 αρ. 252.

Δ11 Ηθμός - «Χωνίον» (Πίν. 21, 115)

Μεγάλο τμήμα του σώματος και η λαβή συ
μπληρωμένα. Αρκετά διαβρωμένος. 
Παρόμοιου τόπου με τα «χωνία» από τους 
τάφους Α (Α14) και Β (Β24), με τη διαφορά 
ότι η βάση των λαβ(5ν διαμορφώνεται σε 
τρίγωνο, η εκροή σε απλό κύλινδρο και ότι 
υπάρχει ηθμός με τις οπές διατεταγμένες 
σε σχήμα στροβίλου. Ύψ. 0,04 μ., διάμ. 
0,107 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 68 αρ. 249.

ΣΙΔΗΡΑ ΣΚΕΥΗ

Δ54 Τριποδίσκος

Συμπληρωμένος κατά τα δυο πόδια, σε τμή
μα της στεφάνης και κατά τις δυο δίδυμες

ρομβοειδείς προεξοχές. Ύψ. 0,17 μ., διάμ. 
άνω 0,145 μ.

Παρόμοιοι από τους τάφους Β (Β 107) και Ζ 
(Ζ38α).

ΠΗΛΙΝΑ

Δ24 Μελαμβαφές αβαθές πινάκιο (ιχθυοπι- 
νάκιο) (Π ίν. 116)

Αποτελέστηκε από πολλά θραύσματα. 
Ημισφαιρικό κοίλωμα στον πυθμένα, περι
βαλλόμενο από στενή κυκλική ταινία. Όμοια 
ταινία στην περιφέρεια. Βάση κωνική. Η κά
τω επιφάνεια της βάσης στο χρώμα του πη
λού διακοσμείται από μελανή κυκλική ταινία 
και κέντρο του ίδιου χριόματος. Όπτηση μέ
τρια. Τοπικού εργαστηρίου. Ύψ. 0,044-0,04 
μ., διάμ. χείλους 0,21 μ., διάμ. βάσης 0,10 μ.

Παρόμοιο με τα Α37, Β53, Β54 και Γ3γ.

Δ25 Μελαμβαφές αβαθές πινάκιο (Πίν. 117)

Αποτελέστηκε από τρία θραύσματα. Απολε
πισμένο σε σημεία του χείλους και του πυθ
μένα.
Βάση δακτυλιόσχημη. Λεπτή ανάγλυφη ται
νία κάτω από το χείλος και μαστοειδές έξαρ
μα στο κέντρο της κάτω επιφάνειας της βά
σης. Στον πυθμένα έξι εμπίεστα, αντίνωτα 
διατεταγμένα ανθέμια, συνδεόμενα μεταξύ 
τους με εγχάρακτες καμπύλες γραμμές, περι
βάλλονται από περιφέρεια τριών σειρών 
εμπίεστων γραμμιδίων. Ύψ. 0,022 μ., διάμ. 
χείλους 0,122 μ., διάμ. βάσης 0,08-0,082 μ.

Παρόμοια τα πινάκια του τάφου Α (Α40, Α41).

Δ26 Μελαμβαφές αβαθές πινάκιο (Πίν. 116)

Αποτελέστηκε από πολλά θραύσματα και συ
μπληρώθηκε.
Στον πυθμένα περιφέρεια τεσσάρων σειρών 
εμπίεστων γραμμιδίων. Ύψ. 0,02 μ., διάμ. 
χείλους 0,123 μ., διάμ. βάσης 0,081 μ.

Ό μοιο με το Δ25.
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Δ23 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (Πίν. 117)

Χείλος συοτελλόμενο. Βάοη ταινιωτή, δακτυ
λιόσχημη. Στο εσωτερικό μικρή ποσότητα 
στερεοποιημένης σε ακανόνιστου σχήματος 
όγκο σκόνης, ερυθρού χρώματος (ψιμύθιο;). 
Τοπικού εργαστηρίου. Ύψ. 0,032 μ., διάμ. 
χείλους 0,057 μ., διάμ. βάσης 0,046 μ.

Για το σχήμα: Στ. Δρουγου, I. Τουράτσογλου, Τα 
χρονολογημένα σύνολα ελληνιστικής κεραμικής 
από τη Μακεδονία, στο Ελληνιστική Κεραμική 
Γ', 1994, 131, πίν. 72γ (Βέροια, με νόμισμα Πύρ- 
ρσυ). Α. Τασιά, Ταφικά ευρήματα από τη Βέργη 
Σερρών, ΑΔ 41 (1986): Μελέτες, 73-74, σχέδ. 12 
(Β4), πίν. 16γ (β' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.). Αι
νεία 1990, 56-57, αρ. 4 και 5, σχέδ. 23 (τύμβος Α, 
τάφος III, χρονολόγηση: γύρω στο 350 π.Χ.). 
Πρβλ. Agora XII, 136-137, πίν. 34, εικ. 9, αρ. 
949 και J.E. Jones et alii, BSA 68 (1973), 377 αρ. 
32 (αγροτική οικία Βάρης, χρονολόγηση 325- 
275 π.Χ. ΙΙρβλ. και S. RotrofF, Hesperia 52 
(1983), 262).

Δ27 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (Πίν. 116)

Απολεπισμένο σε σημεία του χείλους, συ
γκολλημένο από δύο θραύσματα και συ
μπληρωμένο.
Χείλος συστελλόμενο. Βάση ταινιωτή. Στον 
πυθμένα έξι εμπίεστα, αντίνωτα διατεταγμέ

να ανθέμια, συνδεόμενα μεταξύ τους ακτινω
τά με καμπύλες εγχάρακτες γραμμές, περι
βάλλονται από περιφέρεια τριπλής σειράς 
εμπίεστων γραμμιδίων. "Υψ. θ,04 μ., διάμ. 
χείλους 0,116 μ. (εξωτερικά) και 0,112 μ. 
(εσωτερικά), διάμ. βάσης 0,064 μ.

Ό μοιο με τα Α121, Β48, Β49, Β50, Β51.

Δ28 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (Πίν. 117)

Απολεπισμένο σε σημεία, συγκσλλημένο από 
δύο θραύσματα και συμπληρωμένο.
Χείλος ελαφρά διαστελλόμενο. Βάση ταινιω
τέ], οριζόμενη από το σώμα με εγχάρακτη 
οριζόντια γραμμή. Στον πυθμένα έξι εμπίε
στα, αντίνωτα διατεταγμένα ανθέμια, συνδε
όμενα μεταξύ τους ακτινωτά με καμπύλες εγ
χάρακτες γραμμές, περιβάλλονται από περι- 
φέρεια διπλής σειράς εμπίεστων γραμμι
δίων. Ύψ. 0,04 μ., διάμ. χείλους 0,122 μ., 
διάμ. βάσης 0,064 μ.

I Ιαρόμοιο με τα Α38, Α39, Δ29 και Δ30.

Δ29 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (Πίν. 117)

"Ομοιο με το Δ28. Ύψ. 0,042 μ., διάμ. χεί
λους 0,123 μ., διάμ. βάσης 0,063 μ.

Δ30 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (Π ίν. 118)

Ελλιπές. Όμοιο με το Δ28. Ύψ. 0,039 μ., 
διάμ. χείλους 0,126 μ., διάμ. βάσης 0,083 μ.

Δ22 Μελαμβιψιής μόνωτος χους (σλπη)
(Πίν. 118)

Συγκολλήθηκε από πολλά θραύσματα. 
Δακτυλιόσχημη, κυκλικής διατομής λαβή και 
δακτυλιόσχημη βάση. Επίθετη επικάλυψη 
από φύλλο χρυσού, απολεπισμένη σε πλείστα 
σημεία. Ύψ. 0,085 μ., διάμ. χείλους 0,049 μ., 
διάμ. βάσης 0,035 μ.

Παράλληλα: Στ. Δρουγου, I. Τουράτσογλου, Τα 
χρονολογημένα σύνολα ελληνιστικής κεραμικής 
από τη Μακεδονία, στο Ελληνιστική Κεραμική Γ', 
1994, 134-135, πίν. 73ε (Βεργίνα, τύμβος ΕΧΙΧ-
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ΣΧΧΙ, ταφή Η, του 320 π.Χ. και εξής). Μ. Μπέ
ικος, Κεραμική Μακεδονίας 1991, 45 αρ. Πυ569, 
από Μεθώνη.
Άλλα παραδείγματα επίχρυσων ή επάργυριον πή
λινων αγγείων από το μακεδονικό χώρο: Αίνεια 
1990, 27 αρ. 15. Μ. Μπέσιος, Κεραμική Μακεδο
νίας 1991, 36-45 (ΓΊαλαιοκαταχάς-τόφος 3). Για 
τις μεθόδους επιχρύσωσης στην αρχαιότητα βλ. 
Κ. Ασημενός, Μακεδονική μεταλλοτεχνία και σύ
σταση κραμάτων της κλασικής εποχής, Πρακτικά 
12ου Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας 
3, Αθήνα 1988, 283-288.

Δ66 Ερυθρόμορφος ασκός (Πίν. 118)

Συγκολλημένος από πολλά θραύσματα και 
συμπληρωμένος κατά τόπους με γύψο. 
Υψηλή ημικυκλική λαβή, ορθογώνιας διατο- 
μής και καλυκωτή προχοή. Στον ώμο διακό- 
σμηση από λοξές παράλληλες μελανές γραμ
μές σε ερυθρό έδαφος. Τρίγωνα γύρω στο 
βαθμιδωτό ψευδοπώμα του αγγείου, που 
απολήγει σε έξεργο μαστοειδές κομβίο. Ύψ. 
0,048 μ., ύψ. με τη λαβή 0,106 μ., διάμ. βά
σης 0,086 μ., διάμ. χείλους 0,047 μ.

Παρόμοιος ασκός στον τάφο Α (Α34).

(Ι.Τ.)

ΓΥΑΛΙΝΑ

Δ31 Αλάβαστρο (Πίν. 119)

Συγκολλημένο από αρκετά κομμάτια. Τα κε
νά έχουν συμπληρωθεί. Επιφάνεια ελαφρά 
αφυαλωμένη.
Αλάβαστρο από μπλε γυαλί, κατασκευασμέ
νο με την τεχνική «με πυρήνα». Σώμα με τοι
χώματα κυρτά, με σαφή μείωση προς τα πά
νω. Βάση κυρτή. Απουσία ώμου. Χείλος ορι
ζόντιο, δισκόμορφο. Σώζεται μία απόφυση 
σε θέση λαβής· το αντίστοιχο τμήμα της άλ
λης πλευράς είναι συμπληρωμένο. Η διακό- 
σμηση, που καλύπτει όλο το σώμα του αγγεί
ου, σχηματίζει το «μοτίβο του φτερού» με 
επάλληλες κλωστές γυαλιού σε χρώμα λευκό 
στο μέσο του ύψους και κίτρινο πάνω και κά
τω. Κίτρινου χριόματος κλωστή περιτρέχει

και την ακμή του χείλους. Ύψ. 0,089 μ., διάμ. 
χείλους 0,041 μ., διάμ. στομίου 0,030 μ.

Για τη διακόσμηση βλ. Α44.
Χρονολογείται στο τέλος 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. 
με βάση: α) την απουσία οίμου, που παρουσιάζε
ται στον 4ο αι., αλλά επικρατεί από τον 3ο αι. και 
εξής, και β) την παρουσία αποφύσεων, που αντι
καθιστούν από τις αρχές του 3ου αι. τις λαβές 
(Fossing 1940, 107. Harden 1969, 54, εικ. 3. 
Harden 1981, 103, εικ. 4).

Δ32 Αλάβαστρο (Πίν. 119)

Συγκολλημένο από αρκετά κομμάτια. Τα κε
νά έχουν συμπληριοθεί. Επιηιάνεια ελαφρά 
αφυαλωμένη.
Αλάβαστρο από κόδες γυαλί, κατασκευασμέ
νο με την τεχνική «με πυρήνα». Σώμα με τοι
χώματα κυρτά με ελαφρά μείωση προς τα 
πάνω. Βάση σχεδόν επίπεδη. Ανεπαίσθητη 
σχεδόν διαμόρφωση του ιόμου. Λαιμός με 
ελαφρά κοίλα τοιχώματα. Χείλος οριζόντιο, 
δισκόμορφο. Στο σώμα δύο διαμετρικά αντί
θετες αποφύσεις σε θέση λαβών. Ύψ. 0,102 μ., 
διάμ. χείλους 0,042 μ., διάμ. στομίου 0,037 μ.

Για τη διακόσμηση και τη χρονολόγηση βλ. το 
αλάβαστρο Δ31.

(Δ.Ι.)

ΑΛΑΒΑΣΤΡΙΝΑ 

Δ33 Αλάβαστρο

Μεγάλο τμήμα του σιοματος αποκεκρουμένο, 
καθώς και του ενός εξάρματος. Συγκολλημένο 
το μισό τμήμα του χείλους, ενώ το άλλο μισό 
λείπει. Αρκετά διαβριομένο και φθαρμένο. 
Σώμα κυλινδρικό, παρουσιάζει ένταση περί
που στο μέσο του σιόματος και μείωση προς 
τα επάνω. Κάτω επιφάνεια ελαφρά κυρτή. 
Φέρει δύο κάθετα εξάρματα τετράγωνης δια- 
τομής. Χείλος δισκόμορφο. Η λείανση στο 
εσωτερικό επιτεύχθηκε με κάθετη απόξεση. 
Ύψ. 0,24 μ., διάμ. χείλους 0,066 μ.

Δ34 Αλάβαστρο
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Μεγάλη απόκρουση (reo άνω τμήμα του σώ
ματος. Αποκεκρουμένο είναι ακόμα τμήμα 
του χείλους. Ολόκληρο το αγγείο έντονα 
φθαρμένο και διαβρωμένο.
Σώμα κυλινδρικό με ένταση περίπου στο με> 
σο του σώματος και μείωση στο άνω τμήμα 
του. Κάτω επιφάνεια έντονα καμπύλη. Στο 
άνω μισό του σώματος δύο κατακόρυφα 
εξάρματα τετράγωνης διατομής. Το λαιμό 
κοσμούν τρεις πλαστικοί δακτύλιοι. Το χεί
λος είναι δισκόμορφο. Η λείανση στο εσωτε
ρικό επιτεύχθηκε με κατακόρυφη απόξεση. 
Ύψ. 0,25 μ., διάμ. χείλους 0,07 μ.

Δ35 Αλάβαστρο

Σίόμα και χείλος έντονα αποκεκρουμένα. 
Επιφάνεια πολύ διαβρωμένη.
Σώμα κυλινδρικό με μείωση προς τα επάνω. 
Κάτω επιφάνεια ελαφρά καμπύλη. Στο άνω 
μισό του σώματος φέρει δύο κάθετα εξάρμα
τα τετράγωνης διατομής. Το λαιμό κοσμούν 
τρεις πλαστικοί δακτύλιοι. Η λείανση στο 
εσωτερικό επιτεύχθηκε με κατακόρυφη από
ξεση. Ύψ. 0,235 μ.

Δ36 Αλάβαστρο

Το μεγαλύτερο τμήμα του χείλους αποκε- 
κρουμένο. Πολλές αποκρούσεις και φθορές 
στο σίόμα.

ο 1 2 εκ

Σώμα κυλινδρικό με ένταση περίπου στο μέ
σο του σώματος και μείωση προς τα επάνω. 
Κάτω επιφάνεια ελαφρά καμπύλη. Στο άνω 
μισό του σώματος δύο κατακόρυφα εξάρμα
τα τετράγωνης διατομής. Ο λαιμός κοσμεί
ται με τρεις πλαστικούς δακτυλίους. Το χεί
λος είναι δισκόμορφο. Λείανση στο εσωτε
ρικό του αγγείου με κατακόρυφη απόξεση. 
Ύψ. 0,193 μ.

Δ37 Αλάβαστρο

Στο σίόμα πολλές αποκρούσεις και φθορές. 
Τμήμα του λαιμού και του χείλους είναι συ
γκολλημένα.
Σίόμα κυλινδρικό με ελαφρά μείωση προς τα 
επάνω. Η κάτω επιφάνεια είναι ελαφρότατα 
καμπυλιομένη. Στο άνω μισό του σώματος 
δύο κατακόρυφα εξάρματα τετράγωνης δια- 
τομής. Ο λαιμός κοσμείται με τρεις πλαστι
κούς δακτυλίους. Λείανση στο εσωτερικό με 
κατακόρυφη απόξεση. Ύψ. μέγ. 0,23 μ.

Δ38 Αλάβαστρο

Σώζεται μόνο το σώμα με πολλές αποκρού
σεις και πολλές φθορές.
Σίόμα κυλινδρικό με ελαφρά μείωση προς τα 
επάνω. Κάτω επιφάνεια ελαφρά καμπύλη. 
Στο άνω μισό του σώματος δύο κάθετα εξάρ
ματα. Η λείανση επιτεύχθηκε με κατακόρυ
φη απόξεση. Μεή'. ύψ. 0,025 μ.

Δ39 Αλάβαστρο

Λείπει μεγάλο τμήμα του χείλους, ενώ ο λαι
μός είναι συγκολλημένος στο σώμα. Η επι
φάνεια του σώματος τελείως διαβρωμένη με 
πολλά αποκρούσματα, ενώ λείπει μικρό τμή
μα του. Τα εξάρματα είναι επίσης αποκε
κρουμένα.
Σώμα κυλινδρικό με ένταση περίπου στο μέ
σο του στόματος και μείωση προς τα επάνω. 
Κάτιο επιφάνεια ελαφρά καμπυλωμένη. Στο 
άνω μέρος του σιόματος έφερε δύο κατακό
ρυφα εξάρματα. Το λαιμό κοσμούν τρεις 
πλαστικοί δακτύλιοι. Χείλος δισκόμορφο. Η
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λείανση εσωτερικά επιτεύχθηκε με κατακό- 
ρυφη απόξεση. Ύψ. 0,208 μ.

Δ40 Αλάβαστρο

Το μεγαλύτερο τμήμα του χείλους έχει απο- 
κρουσθεί. Λείπει περίπου το μισό του λαι
μού. Το σώμα, από το οποίο λείπουν μικρά 
τμήματα, είναι τελείως διαβρωμένο και απο- 
κεκρουμένο. Αποκεκρουμένα επίσης είναι τα 
εξάρματα.
Σιόμα κυλινδρικό, παρουσιάζει μείωση προς 
τα επάνω. Η κάτω επιφάνεια είναι ελαφρά 
καμπυλωμένη. Στο άνω μισό τμήμα του σώ- 
ματος φέρει δυο κάθετα εξάρματα που μόλις 
διακρίνονται. Η λείανση επιτεύχθηκε με κα- 
τακόρυφη απόξεση. Ύψ. μέγ. 0,186 μ.

Δ41 Αλάβαστρο

Λείπει ο λαιμός και το χείλος. Λείπουν ακόμη 
μικρά τμήματα του σώματος. Η επιφάνεια 
φέρει αποκρουσματα οε πολλά σημεία και 
είναι διαβριομένη.

0 1 2ck

Σώμα κυλινδρικό με μείωση προς τα επάνω. 
Η κάτο) επιφάνεια είναι καμπύλη με κεντρι
κή βάθυνση. Στο άνω μισό τμήμα του σώμα
τος φέρει δυο οριζόντια εξιίρματα. Η λείαν
ση του εσωτερικού επιτεύχθηκε με οριζόντια 
απόξεση. Ύψ. 0,167 μ.

Δ42 Αλάβαστρο

Λείπουν ο λαιμός, το χείλος και τμήμα του 
σώματος.
Σιόμα κυλινδρικό με μείωση προς τα επά- 
νω. Η κάτω επιφάνεια είναι καμπύλη με 
κεντρική βάθυνση. Στο άνω μισό τμήμα 
του σώματος φέρει δυο οριζόντια επιμήκη 
εξάρματα. Η λείανση του εσωτερικού επι
τεύχθηκε με οριζόντια απόξεση. Ύψ. μέγ. 
0,10 μ.

Δ43 Αλάβαστρο

Σώζεται το σώμα αποσπασματικά, έχει συ
γκολληθεί από έξι τμήματα, ενώ λείπουν αρ
κετά. Λείπουν ακόμη ο λαιμός και το χείλος. 
Σώμα κυλινδρικό που μειώνεται προς τα 
επάνω. Η κάτω επιφάνεια είναι καμπύλη. 
Στο άνω μισό τμήμα του σώματος φέρει δυο 
οριζόντια εξάρματα, ημικυκλικής διατομής. 
Η λείανση του εσωτερικού επιτεύχθηκε με 
οριζόντια απόξεση. Ύψ. με:γ. 0,104 μ.

Δ44 Αλάβαστρο

Σώζεται μεγάλο τμήμα του σώματος από το 
οποίο λείπει το κάτω τμήμα. Λείπουν ακόμη 
ο λαιμός και το χείλος του.
Σώμα κυλινδρικό που παρουσιάζει μείωση 
προς τα επάνω. Στο άνω μισό του τμήμα τρέ
μει δυο οριζόντια ταινιωτά εξάρματα. Η λεί
ανση επιτεύχθηκε με οριζόντια απόξεση. 
Ύψ. μέγ. 0,095 μ.

Δ45 Αλάβαστρο

Σιόζεται μόνο το κάτω τμήμα του σώματος 
πολύ φθαρμένο.
Σιόμα κυλινδρικό με μείωση προς τα επάνω. 
Η κάτω επιφάνεια είναι καμπύλη με κεντρι
κή βάθυνση. Η λείανση στο εσωτερικό επι
τεύχθηκε με οριζόντια απόξεση. Ύψ. μέγ. 
0,074 μ.

Δ46 Αλάβαστρο

Σώζεται μεγάλο τμήμα του σώματος. Λεί
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πουν ο λαιμός, το χείλος του και το κατώτα- 
το τμήμα.
Σώμα κυλινδρικό που παρουσιάζει μείωση 
προς τα επάνω. Στο άνω μισό τμήμα του σώ
ματος φέρει δυο οριζόντια ταινιωτά εξάρμα
τα. Η λείανση στο εσωτερικό επιτεύχθηκε με 
οριζόντια απόξεση. Ύψ. μέγ. 0,092 μ.

Δ47 Τμήματα τριών αλαβάστριον

Φθαρμένα και αποκεκρουμένα κατά τόπους. 
Τμήματα τριών αλαβάστρων με κυλινδρικό 
σώμα που μειώνεται προς τα επάνο). Η κάτο) 
επιφάνεια είναι καμπύλη με κεντρική βάθυν
ση. Στο άνω μισό τμήμα του σώματος φέρει 
δυο οριζόντια ταινιωτά εξάρματα.

Παρόμοια στους τάφους Α (Α83-Α84), Β (Β58- 
Β78, Β125) και Ε (Ε28-Ε30).

(Δ.Α.)

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΟΡΑΤΑ

Δ48 Μεγάλη σιδηρά αιχμή δόρατος (Πίν. 
119)

Οξειδωμένη, λ'πολείμματα ξΰλου στον αυλό. 
Μήκ. 0,43 μ.

Παράλληλα: Στους τάφους Α (Α91α-β) και Β 
(Β 106δ-στ)

Δ49 Σιδηρά αιχμή δόρατος

Οξειδωμένη. Υπολείμματα ξυλου στον αυλό. 
Μήκ. 0,423 μ.

Δ50 Σιδηρά αιχμή δόρατος

Οξειδωμένη. Υπολείμματα ξυλου στον αυλό. 
Μήκ. 0,418 μ.

ΣΑΥΡΩΤΗΡ

Δ51 Σίδηρους σαυρωτήρ (Πίν. 119)

Οξειδωμένος, με επικολλημένο θραύσμα 
χαλκής στλεγγίδος ή χαλκού λέβητος. Μήκ. 
0,23 μ.

Παράλληλα: Στον τάφο Β (Β106γ).

ΕΠΙΠΛΑ - ΚΙΒΩΤΙΔΙΑ

ΓΥΑΛΙΝΟΙ «ΟΦΘΑΛΜΟΙ»

Δ64 Δυο γυάλινοι «οφθαλμοί» (Πίν. 119)

Στο σχήμα μονόκυρτου φακού. Οπή στο κέ
ντρο της κυκλικής επιφάνειας έδρασης. Γυα
λί αδκ^ιανές. Διάμ. 0,028 μ. Ύψ. 0,015 μ.

Σημ.: Ένδειξη ανασκαφική: Βορειοδυτική γωνία, 
6-3-62.
Παράλληλα: Στους τάφους A (Α89, A l l9γ), Β 
(Β143β) και Ε (Ε33).

ΣΤΛΕΓΓΙΔΕΣ

Δ56α-β Το κάτω τμήμα και μέρος της λαβής 
επίχρυσης σιδηράς στλεγγίδος (Πίν. 120)

Δ56γ Σιδηρά επίχρυση σιλεγγίς σε θραύ
σματα (Πίν. 120)

Δ57 Σιδηρά επίχρυση οτλεγγίς (Πίν. 120)

Ελλιπής κατά τμήμα του σώματος και της λα
βής κατά την ευθΰγραμμη αναδιπλουμενη 
κατάληξή της.

Δ58 Σιδηρά επίχρυση οτλεγγίς (Πίν. 120)

Ελλιπής κατά τμήμα, τη λαβή και την πτέρνα 
του σώματος. Σωζ. μήκ. 0,165 μ., πλ. σώμ. 
0,036 μ.

Δ59 Τρεις σιδηρές στλεγγίδες σε τεμάχια 
(Πίν. 120)

Παράλληλα: Στον τάφο A (Α68, Α76, Α77, Α78 
Α79, Α125).
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Δ21α Δυο χαλκοί κρίκοι, διαμ. 0,017 μ.

Δ21β Δυο οστέινοι κρίκοι, διαμ. 0,013 μ. 
(Πίν. 122)

Δ21γ Χαλκό έλασμα τετράγωνης διατομής, 
μήκ. 0,10 μ.

Δ61 Τεμάχια ξυλου ακανόνιστα (Πίν. 121)

Σε ορισμένα σώζονται λείψανα φυλλου χρυ
σού και ίχνη σκωρίας χαλκού. Μήκη διάφο
ρα από 0,03-0,055 μ.

Δ55 Σίδηροί σύνδεσμοι σχήματος Γ 
(Πίν. 121)

Σε ορισμένους διατηρείται τμήμα ξυλου. Ανή
κουν προφανώς σε ξύλινο κιβωτίδιο. Μήκ. 
μέγ. 0,065 μ.

Δ52α Απότμημα σιδηράς ράβδου, εξαιρετι
κά διαβρωμένης, με προσκολλημένο τμήμα 
μολυβδινου συνδέσμου

Μήκ. 0,26 μ.

Δ52β Απότμημα σιδηράς ράβδου, με προ
σκολλημένο επίχρυσο πήλινο καρπό μυρσίνης

Μήκ. 0,16 μ.

Δ60 Θραύσματα μολΰβδινων ράβδων τετρά
γωνης (11) και κυκλικής διατομής (3), στρε
βλωμένων (Πίν. 121)

Σημ.: Ανασκαφική ένδειξη: Βρέθηκαν παρά ίο ξί
φος.
Παρόμοιες στον τάφο Α (Α62, Α63).

(Ι.Τ.)

ΣΤΕΦΑΝΟΙ

Δ1 Χρυσός στέφανος ανθισμένης μυρσίνης 
(Πίν. 22)

Όλα τα άνθη στρεβλωμένα. Λείπει ένα μεγά
λο φύλλο. Το στέλεχος σπασμένο σε ένα ση
μείο και συγκολλημένο.
Το στέλεχος, τα φύλλα, τα άνθη και οι κλάδοι 
αποτελούνται από έλασμα, ενώ οι μίσχοι και 
οι βλαστοί από σύρματα. Το στέλεχος αποτε- 
λείται από δυο ισομεγέθη κυλινδρικά τμήμα
τα, δεμένα μεταξύ τους στο πίσω μέρος του 
στεφάνου. Σ’ αυτό είναι προσκολλημένα σε 
κανονικές αποστάσεις πενήντα συνολικά με
γάλα φύλλα, μήκ. 0,07 μ., και ανάμεσά τους 
δώδεκα φυλλοφόροι κλάδοι, ανά έξι σε κάθε 
πλευρά, με μικρότερα φύλλα. Σε καθένα από 
τα φύλλα, τόσο τα μεγάλα, όσο και τα μικρό
τερα, αντιστοιχεί και ένας συρμάτινος ανθο
φόρος βλαστός που φέρει ταξιανθία από πέ
ντε άνθη σε μορφή ρόδακα. Ένας τετράφυλ
λος ρόδακας αποτελεί και τη βάση του συνθέ
του κορυφαίου άνθους που καλύπτει την ένω
ση των δυο άκρων του στελέχους στο σημείο 
αυτό. Πάνω από τον τετράφυλλο ρόδακα 
υψώνονται, περιμετρικά ενός κυλινδρικού μέ
λους, επτά επάλληλοι συρμάτινοι δακτύλιοι, 
σε καθέναν από τους οποίους αντιστοιχούν, 
από κάτω προς τα πάνω: α) δώδεκα οκτάφυλ- 
λοι ρόδακες, β) δώδεκα εξάφυλλοι ακτινωτοί 
ρόδακες, γ) δώδεκα κισσόφυλλα με σμάλτο, 
δ) δώδεκα τετράφυλλοι ρόδακες, ε) δώδεκα 
κυκλικά κοσμήματα με σμάλτο, στ) δώδεκα 
τετράφυλλοι ακτινωτοί ρόδακες και ζ) δώδε
κα πεντάφυλλοι ακτινωτοί ρόδακες. Την οπή 
στο επάνω μέρος του κυλινδρικού μέλους 
έκλεινε πιθανώς πολύτιμος λίθος που έχει εκ- 
πέσει. Διάμ. μέγ. 0,192 μ., ελάχ. 0,167 μ.

Παράλλίΐλα: Κ. Ρωμιοπουλου, Φίλια Έπη Γ, 1989, 
208-209, αρ. 1 (κιβωτιόσχημος τάφος οδοΰ Ωραι- 
οκάστρου στη Σταυρουπολη Θεσσαλονίκης).
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Δία Χρυσό φύλλο και δυο περίτμητοι πεντά- 
ιρυλλοι ρόδακες από χρυοό έλασμα

Ανήκουν στο στεφάνι Δ 1.

Δ18 Οστέινα στελέχη οτεφανιών και χαλκά 
φύλλα (Πίν. 122)

Δ19 Πήλινες επίχρυσες ψήφοι (Πίν. 123)

Τριάντα εννέα πήλινες επίχρυσες ψήφοι, εξ ων 
η μία διατηρείται κατά το ήμισυ. Παρουσιάχ- 
ζουν απολεπίσεις του φυλλου επιχρΰοωσης. Οι 
δεκατέσσερις είναι απλές και οι είκοσι πέντε 
κοκκιδωτές. Μέγ. μήκ. 0,015 μ., ελάχ. 0,012 μ.

Παρόμοιοι από τον τάφο A (Α17, Α117).

ΠΕΡΟΝΕΣ

Δ3 Χρυσή διφυής περόνη με θήκη (Πίν. 21)

Η περόνη αποτελείται από συμπαγές, παχύ 
σχετικά, σύρμα, που λυγιομένο κατάλληλα

στο μέσο σχηματίζει τρίλοβη κεφαλή, δεμέ
νη με χρυσά λεπτά σύρματα. Από το ίδιο 
σύρμα διαμορφώθηκε και η όμοιας μοριρής 
κεφαλή της θήκης, της οποίας τα δυο κόχθετα 
στελέχη αποτελούνται από ελαομάτινους σω
λήνες. Μήκ. 0,05 μ., θήκης 0,025 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 67 αρ. 241. Search 1980, 
171 αρ. 137.
Παρόμοιες από τον τάφο B (Β131, Β132).

(Π.Θ.-Ι.Τ.)

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Δ2 Όγδοο στατήρος Φιλίππου Β' (Πίν. 123)

Πρβλ. G. Le Rider, Le monnayage d ’argent et 
d ’or de Philippe II, Paris 1977, 245 κ.ε., αρ. 102 
κ.ε. (Groupe ΙΙ/τρίαινα). Νομισματοκοπείο Πέλ- 
λης. Χρονολογία κοπής 340-328 ή 326-328 π.Χ. 
Για τις νεότερες απόψεις, χρονολόγησης κατά κύ
ριο λόγο, βλ. το παρόμοιο νόμισμα του τάφου Β 
(Β135), σελ. 92.

(ET.)
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ΤΑΦΟΣ Ε

Αποκαλυφθηκε τυχαία απ(5 μηχανικό εκσκαφέα στις 19 Μαρτίου 1962, σε απόσταση 200 μ. 
Λ. του τάφου Β και 40 μ. Β. του άξονα της οδού Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά. Κατά την πρό
σκρουση του εκσκαφέα αποσπάστηκε τμήμα καλυπτήριας πλάκας από τη νοτιοανατολική 
γωνία, διαστ. 0,56x0,60x0,25 μ. Κιβωτιόσχημος, εσωτ. διαστ. 1,44χ 1,36 μ., βάθ. 0,60 μ., κα
τασκευασμένος από εννέα πλάκες πωρολίθου, πάχ. 0,18-0,25 μ., τοποθετημένες σε δυο επάλ
ληλες σειρές και καλυμμένος με τρεις παρόμοιες πλάκες, οι οποίες είχαν διαρραγεί και υπο
χωρήσει προς το εσωτερικό του τάφου, συμπαρασυροντας τα υπερκείμενα χώματα (Ε ι κ. 32- 
35). Στις επιφάνειες επαφής καλυπτήριων πλακών και τοιχωμάτων τάφου μεσολαβούσε παχύ 
στρώμα κονιάματος, πάχ. 0,10 μ. Η εσωτερική επιφάνεια των τοίχων και των καλυπτήριων 
πλακών ήταν επιχρισμένη με ερυθρό κονίαμα. Το δάπεδο του τάφου ήταν στρωμένο με λίθι
νες πλάκες.
Κατά την αποχωμάτωση του τετράγωνου θαλάμου βρέθηκαν: χαλκό νόμισμα, ιδιαίτερα οξει
δωμένο, ίσιος Φιλίππου Β', τμήμα οστέινου κοσμήματος, θραύσματα αλαβάστρου, τμήμα 
από χαλκό επιχρυσωμένο στεφάνι και οξειδωμένα θραύσματα σιδήρου.
Σε επαφή με την ανατολική πλευρά υπήρχε αναβαθμός, μήκ. 0,60 μ. περίπου, πλ. 0,25 μ. και 
υψ. 0,26 μ., με αρκετά τεμάχια ξυλου διάσπαρτα πάνω του, ανήκοντα προφανώς σε ξύλινη 
λάρνακα που περιείχε λείψανα καμένων οστών (Εικ. 34). Παραπλευρως αποκαλυφθηκαν 
θραύσματα χαλκού επίχρυσου στεφανίου με φύλλα μυρσίνης και πήλινους καρπούς (Ε4). Πα
ρόμοια θραύσματα και καρποί εντοπίστηκαν διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του δαπέδου, 
καθώς επίσης επίχρυσα πήλινα δισκάρια με έκτυπη κεφαλή Αθηνάς Παρθένου (Ε6α-δ).
Τα κτερίσματα του τάφου δεν ήταν ιδιαίτερα πλούσια ούτε και πολυάριθμα. Η πττόση των κα- 
λυπτήρκον πλακών και η διείσδυση των υπερκείμενων χωμάτων είχε προκαλέσει τη διάλυση 
της ξύλινης λάρνακας και τη διασπορά των διακοσμητικών οστέινων πλακιδίων της επένδυ-

Εικ. 32 Εικ. 33
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Εικ. 34

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ί - τ  °Ρ ’ι μ ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ

Εικ. 35

αής της (Ε7-Ε24) προς το νοτιοδυτικό τμήμα του τάφου. Πολλά από τα πλακίδια φέρουν εγ
χάρακτες παραστάσεις, στις οποίες αναγνωρίζονται οι μορφές της Αφροδίτης και του Έρω
τα (Ε7-Ε8), καθώς και ζεύγος γρυπών που κατασπαράσσουν ελαφο (Ε9α). Μεταξύ των πλακι
δίων υπήρχαν και ορισμένα οστέινα ατρακτοειδή στελέχη σε μορφή περονών με ανάγλυιρες 
διακοσμήσεις (Ε16-Ε21, Ε31α), ανήκοντα επίσης στην ξύλινη λάρνακα.
Από την ίδια με τα πλακίδια θέση προέρχονται και τέσσερα τουλάχιστον αλάβαστρα (Ε28- 
Ε30), θραύσματα δύο πήλινων προτομών γυναικείας χθόνιας θεότητας με πόλο και καλύπτρα 
(Ε26-Ε27), καθώς και θαλάσσιο όστρεο (Ε25). Βορειότερα ήλθε οιο φως τέταρτο στατήρος 
Αλεξάνδρου Γ' (Ε1) και χρυσή ψήφος περιδέραιου σε σχήμα αμφορίσκου (Ε2).

(Π.Θ.)



ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ (ΑΙΊΟ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ)

Ε28 Αλάβαστρο

Λείπει τμήμα του χείλους και του σώματος. 
Πολλά αποκρούσματα και διάβρωση σε με
γάλη έκταση.
Σώμα κυλινδρικά, παρουσιάζει μείιοση προς 
τα επάνω. Κάτω επιφάνεια ελαφρά καμπύλη. 
Στο άνω μισό του σοψατος δύο κάθετα εξάρ
ματα τετράγωνης διατομής. Το χείλος είναι 
δισκόμορφο. Η λείανση επιτεύχθηκε με κα- 
τακάρυφη απόξεση. Ύψ. μέγ. 0,208 μ., διάμ. 
χείλους 0,057 μ.

Ε29 Τμήματα δύο αλαβάστρων

α) Σώζεται το άνω τμήμα. Λείπει το χείλος. 
Άνω τμήμα αλαβάστρου με κυλινδρικό σιόρα 
που μειώνεται προς τα επάνω. Η λείανση στο 
εσωτερικό επιτεύχθηκε με κάθετη απόξεση. 
Ύψ. μέγ. 0,138 μ.
β) Σίόζεται το άνω τμήμα. Πολύ φθαρμένο. 
Άνω τμήμα αλαβάστρου με κυλινδρικό σώ
μα που μειώνεται προς τα επάνω. Το χείλος 
είναι δισκόμορφο με μικρό στόμιο. Η λείαν
ση στο εσωτερικό του επιτεύχθηκε με κάθε
τη απόξεση. Ύψ. μέγ. 0,10 μ., διάμ. χείλους 
0,057 μ.

Ε30 Τμήματα τριιόν αλαβάστρων

«) Κάτω τμήμα πολύ διαβρωμεΆο και αποκε- 
κρουμένο.
Σώμα κυλινδρικό. Κάτω επιφάνεια ελαφρά 
καμπύλη. Λείανση ιπο εσωτερικό με κάθετη 
απόξεση. Ύψ. μέγ. 0,118 μ. 
β) Κάτιο τμήμα αρκετά αποκεκρουμένο. 
Όμοιο με το (α). Ύψ. μέγ. 0,115 μ. 
γ) Κάτω τμήμα πολύ διαβρωμένο και φθαρ
μένο.
Όμοιο με το (α). Ύψ. μέγ. 0,075 μ.

ΚΟΜΒΙΑ 

Τύπος II

Εε Κομβίο ασπιδόμορφο πήλινο

Φέρει ανάγλυφη παράσταση οκτάκτινου 
αστεριού με κοκκιδωτές νευρώσεις ανάμεσα 
στις ακτίνες. Στο κέντρο ομιραλός, περιβαλ
λόμενος από ανάγλυφο κύκλο. Κύκλος στιγ
μών στην περιφέρεια.

Χωρίς ένδειξη ανασκαφική (11-8-1962). Πιθανή 
απόδοση στον τάφο Ε.

Ε6στ Κομβίο όμοιο

Χωρίς ένδειξη ανασκαφική. Πιθανή απόδοση στον 
τάφο Ε.

Τύπος III

Ε6α Οκτώ κομβία επίχρυσα

Πέντε ακέραια και τρία τμήματα. Ερυθρή 
βαφή στην πίσω όψη, όπου δύο οπε:ς και υπο
λείμματα χαλκού συρμάτινου κρίκου πρόσ- 
δεσης. Διάμ. 0,026 μ.
Ασπιδόμορφα κυκλικά πήλινα κομβία με 
ανάγλυφη παράσταση προτομής Αθηνάς 
Παρθένου κατενώπιον, περιβαλλόμενης από 
μίσχους. Πηλός ερυθρόχρους, λεπτόκοκκος.

Παρόμοια στους τάφους A (Α83-84), όπου και βι
βλιογραφία, Β (Β58-Β78, Β125) και Λ (Δ33-Δ47).

(ΔΑ.)



Ε6β Κομβίο όμοιο επίχρυσο

Ερυθρή βαφή στην πίσω όψη, όπου δυο οπές 
με υπολείμματα χαλκού συρμάτινου κρίκου 
πρόσδεσης. Διάμ. 0,02 μ.

Ε6γ Δυο όμοια επίχρυσα κομβία

Ερυθρή βαφή στην πίσω όψη, όπου δυο 
οπές. Διάμ. 0,026 μ.

Χωρίς αναακαφική ένδειξη (11-8-62). ΙΙιθανη 
απόδοση στον τάφο Ε.

Ε 6δ Πέντε όμοια επίχρυσα κομβία

Τέσσερα ακέραια και ένα τμήμα. Ερυθρή 
βαφή στην πίσω όψη, όπου και δυπ> οπές. 
Διάμ. 0,026 μ.

Σημ.: Χωρίς ένδειξη αναακαφική. Πιθανή από
δοση στον τάφο Ε.
Πήλινα κομβία με παράσταση Αθηνάς Παρθένου 
σε προτομή κατενιόπιον, περιβαλλόμενης από μί
σχους (τύπος III) παραδίδονται από τον Άγιο 
Αθανάσιο (Καβακλή) Θεσσαλονίκης (S. Mollard- 
Besques, Catalogue raisonné des figurines et 
reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et romains. 
Musée national du Louvre III, Paris 1971-72, 42 
ap. D235, πίν. 50a), τον τάφο Γ του αεροδρομίου 
του Σέδες (Ν. Κοτζιάς, Ο παρά το αεροδρόμιον 
της Θεσσαλονίκης (Σέδες) Γ' τάφος, ΑΕ 1937, Γ 
892 αρ. 7, εικ. 28), την Αίνεια (Αίνεια 1990, 82 αρ. 
6), την Πάτρα (I. Παπαποστόλου, ΑΕ 1990, 108 
κ.ε. και 115 κ.ε.), την Καυνο (Ρ. Roos, The Rock- 
Tombs of Caímos, 1975, 26 αρ. Ε/3/5), τη νότιο 
Ιταλία (Mollard-Besques, ό.π., IV-1, 101 αρ. 
D3898, πίν. 95ί και 96a), τον Τάραντα (Ori 1985“, 
412-413 αρ. XLIX, 3). Άγνωστης προέλευσης εί
ναι τα παραδείγματα στο Βρετανικό Μουσείο (Ε. 
Marshall, BMC Catalogue, Jewellery, 1911, αρ. 
2134, 2148-2149), ενο> η «μικρασιατική» προέ
λευση εκείνων που δημοσίευσε o Maass 1985, 311 
κ.ε. αρ. 01-04) παραμένει αβέβαιη. Πιθανώς από 
τη Μικρά Ασία προέρχονται τα κομβία στην 
Karlsruhe (W. Schürmann, Katalog der antiken 
Terrakotten im badischen Landesmuseum 
Karlsruhe, Göteborg 1989, 164 αρ. 586, 166 αρ. 
602-605). Κατάλογο κομβίων της ομάδας αυτής, 
με τα ως τότε γνωστά παραδείγματα, ουνέταξε ο 
Robinson (AJA 15 (1911), 482 κ.ε., 502). Μήτρα

κατασκευής παρόμοιων κομβίων αναφέρεται από 
την Κόρινθο ((Ιοπηίΐι XV, 1 αρ. 84, πίν. 44).
Για τα πήλινα επίχρυσα κομβία και τη χρονολό
γησή τους βλ. την αντίστοιχη ενότητα (Ενδυμα
σία) του τάφου Α, σελ. 56-57.

Ε7α Τμήμα οστέινου πλακιδίου (Πίν. 124)

Συγκολλημένο από έξι τεμάχια. Φέρει εγχά
ρακτη παράσταση Αφροδίτης καλυπτροφό- 
ρου κατά: 3/4 αριστερά και Έρωτος που πετά 
προς αυτήν. Η θεά, που ίσιος ήταν καθισμένη 
σε κλισμό ή θρόνο, παριστάνεται με πλούσια 
κόμη και φέρει βαλανόσχημα ενώτια. Ο 
Έρως, γυμνός, φέρει στον αριστερό του ώμο 
ιμάτιο που ανεμίζει μετέωρο. Επίθετα χρώ

ματα: ερυθρό στο στήθος της Αφροδίτης και 
ιιόδες σε τμήματα του ιματίου του Έρωτος. 
Η πίσω όψη έχει εγχαράξεις για την αποτε
λεσματικότερη προσκόλληση του πλακιδίου 
στην επίπεδη επιφάνεια του ξυλινου επίπλου. 
Σωζ. υψ. 0,057 μ., σιοζ. πλ. 0,113 μ.

Ε7β Τμήμα οστέινου πλακιδίου (Πίν. 124)

Συγκολλημένο από τρία τεμάχια. Φέρει εγ
χάρακτη παράσταση αριστερού μηρού γυ-

ΕΠΙΠΛΑ - ΚΙΒΩΤΙΔΙΑ

ΟΣΤΕΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 
ΠΛΑΚΙΔΙΑ

Ομάδα I
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ναικείας μορφής, καθισμένης κατά 3/4 αρι
στερά και πλούσια ενδεδυμένης. Κατά μήκος 
του κορμού και σε απόσταση από το μηρό 
πέφτει το αριστερό χέρι της μορφής με ψέλ- 
λιο στον καρπό. Σωζ. υψ. 0,065 μ., σωζ. πλ. 
0,048 μ.

Ανήκει πιθανότατα στο Ε7α.

Ομάδα II

Ε8α Τμήμα οστέινου πλακιδίου (Πίν. 125)

Φέρει εγχάρακτη παράσταση νεανικής ανδρι
κής/;) μορητής κατά 3/4 προς δ., σωζόμενης 
από το στήθος και άνω. Ίχνη ερυθροΰ χρώ
ματος. Σωζ. υψ. 0,024 μ., σωζ. πλ. 0,026 μ.

Ομάδα III

Ε9α Τμήμα οστέινου πλακιδίου (Πίν. 125)

Τρία συγκολλημένα μεταξύ τους και δυο συ- 
νανήκοντα τμήματα οστέινου πλακιδίου με 
καμπυλόγραμμες τις στενές πλευρές και ευ
θείες τις μακρές.
Εγχάρακτη παράσταση γονατιομένου ελα
φιού προς δ. που το κατασπαράζουν δυο 
γρυπές, εραλδικά τοποθετημένοι. Ελάχιστα 
ίχνη ερυθρου χρώματος. Υπολογιζόμενο 
ολικό υψ. 0,045 μ., πλ. 0,026 μ.

Ε7γ Τρία τουλάχιστον τεμάχια οστέινων 
πλακιδίων με εγχαράξεις από παραστάσεις 
μορφών (Πίν. 29, 124)

Πιθανότατα ανήκουν στο Ε7α.

Ε8β Τμήμα οστέινου πλακιδίου (Πίν. 125)

Συγκολλημένο από τρία τεμάχια. Φέρει εγ
χάρακτη παράσταση τμήματος πολυπτύχου

ιματίου γυναικείας/;) μορφής. Επίθετα χρώ
ματα: ερυθρό στις εγχαράξεις. Σωζ. υψ. 
0,046 μ., σωζ. πλ. 0,025 μ.

Πιθανότατα ανήκει στο Ε7α.

Οστέινα ή ελεφάντινα πλακίδια με εγχάρακτες πα
ραστάσεις, τμήματα διακοσμητικών ζωοφόρων ή 
μετόπες ένθετες σε ξύλινες κατασκευές (λάρνακες, 
κιβωτίδιο, κλίνες κλπ.) αναφέρονται από σκυθικσΰς 
τάφους στην Κριμαία [Kul-Oba: Μ. Artamonov, 
Treasures from Scythian Tombs, 1969, εικ. 257- 
258, 261-262, κρίση ΙΙάριδος, εικ. 529-260, τε> 
θριππο. Μεγάλη Bliznitsa: Artamonov, σ.π., εικ. 
301-304. Utash Kurgan στο Kuban: Ees Dossiers 
cf Archéologie 188 (1963), 62], από σαρκοφάγο 
στην περιοχή Γαλατά Βάρνας (G. Tonceva, BSA 
Varna 8 (1951), 49 κ.ε., εικ. 96-98), από το Κάλλιον 
Φωκίδος (Ρ. Themelis, Ausgrabungen in Kallipolis, 
Ost-Aetolien, AAA XII 2 (1979), 263, εικ. 18-20), 
από τον τάφο Γ στο Σέδες Θεσσαλονίκης (Ν. Κο-
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τζιάς, Ο παρά το αεροδρόμιον της Θεσσαλονίκης 
(Σεδες) Γ' τάφος, ΑΕ 1937, Γ, 886-887 αρ. V, 1) και 
από τον τάφο 2 στη Μεθώνη (Μ. Μπείσιος, Πιερία 3 
(1990), 74 εικ. 10 = Πυδνα 1995, 90Α). Ελεφάντινα 
πλακίδια με ανάγλυφες παραστάσεις, περίτμητες ή 
όχι, παρέχουν σι περιπτώσεις της Βεργίνας (Βεργί
να 1984, 121 κ.ε., εικ. 75, 87-90) και της Δημητριά- 
δος (Α. Αρβανιτόπουλος, Πολέμιον 3 (1947), 84-90).

Ε12 "Εξι ανισομεγέθη τεμάχια εγχάρακτων 
οστέινων πλακιδίων

Διαοτ. (το μεγαλύτερο) 0,03x0,029 μ. και (το 
μικρότερο) 0,019x0,006 μ.

Ομάδα V

Ομάδα IV

Ε10 Οστέινο πλακίδιο (Πίν. 125)

Απαρτίζεται από δυο τμήματα, ελλιπές κάτω 
αριστερά κατά την περάτωσή του και άνω.

Ε13 Τέσσερα οστέινα πλακίδια ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου οχήματος και τριγωνι
κής διατομής. λ’πολείμματα επιχρυσωσης 
(Πίν. 126)

Μήκ. 0,111 μ., πλ. 0,0156 μ.

Περίτμητο οστέινο πλακίδιο στο σχήμα 
ακάχνθου. Φέρει άνω εγχάρακτη παράσταση 
γυναικείας μορφής κατενώπιον με υψωμένα 
τα χέρια (σώζεται μόνο το στήθος της μορ- 
φής και τμήμα του χεριού). Σωζ. υψ. 0,038 
μ., σωζ. πλ. 0,051 μ.

Ε11Τ ο άνω τμήμα οστέινου παραλληλογράμ
μου πλακιδίου με εγχάρακτη παράσταση κο
ρινθιακού κιονίσκου με το κιονόκρανό του 
(Πίν. 125)

Σωζ. υψ. 0,061 μ., σωζ. πλ. 0,021 μ.

Ε22 Ε ννέα οστέινα επιμήκη πλακίδια 
(Πίν. 126)

α) Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο πλακίδιο 
με πεταλόσχημη εγκοπή στο ένα πέρας και 
τέσσερις διαμπερείς οπές σε κανονικά δια
στήματα. Από μία ευθεία γλυφή κατά μήκος 
των μακρών πλευρών. Μήκ. 0,136 μ., πλ. 
0,017-0,016 μ.
β) Επίμηκες πλακίδιο στο σχήμα τραπεζίου 
με ευθεία γλυφή στο μέσο και κατά μήκος. 
Μέγ. μήκ. 0,116 μ., ελάχ. μήκ. 0,092 μ., πλ. 
0,011 μ.
γ) Επίμηκες πλακίδιο με εγκοπές στα πέρα- 
τα. Μήκ. 0,152 μ., πλ. 0,016 μ. 
δ) Δυο ορθογώνια παραλληλόγραμμα πλακίδια 
με γλυφές κατά μήκος της μιας μακράς πλευ
ράς. Μήκ. 0,111 μ. και 0,101 μ., πλ. 0,027 μ. 
ε) Τέσσερα ορθογώνια ανισομεγέθη πλακίδια 
με γλυφές κατά μήκος της μιας μακράς πλευ
ράς. Μήκ. 0,104-0,095 μ., πλ. 0,024-0,016 μ.

Ε23 Οκτώ ανισομεγέθη παραλληλόγραμμα 
οστέινα πλακίδια με συγκλίνουσες τις στενές 
πλευρές και δυο τμήματα από άλλα (Π ίν. 127)

Μέγ. σωζ. μήκ. 0,158-0,132 μ., πλ. 0,02Ι
Ο,006 μ.

Ε24 Δεκαπέντε ανισομεγέθη ορθογώνια 
οστέινα πλακίδια και τρία τμήματα από άλλα 
(Πίν. 127)



Τα πελεκόσχημα οστέινα πλακίδια ίσιος συ- 
νιστουν τμήματα από τα πέρατα μονόστομιον 
ή αμφίστομων χτενιών. Μήκ. 0,12-0,07 μ., 
πλ. 0,035-0,011 μ.

Παράλληλα: Απόχην Αίνεια (Αίνεια 1990, 30 κ.ε., 
αρ. 21). Για χτένια γενικώς βλ. H.-G. Buchholz, 
Agäische Kämme, APA 16/17 (1984/85), 91-142.

Ομάδα VI

E14 Τέσσερα οστέινα επιμήκη πλακίδια με 
συγκλίνουσες τις στενές πλευρές, διακοσμη
μένα κατά μήκος της μιας πλευράς με εγχά
ρακτο ανάγλυφο ιωνικό κυμάτιο (Πίν. 128)

α) Μέγ. μήκ. 0,096-0,08 μ., πλ. 0,011 μ., β) 
Μήκ. 0,10 μ., πλ. 0,005 μ., γ) Μήκ. 0,095 μ., 
δ) Σωζ. μήκ. 0,08 μ.

Ε15 Δυο οστέινα επιμήκη πλακίδια με συ
γκλίνουσες τις στενές πλευρές, διακοσμη
μένα κατά μήκος της μιας μακράς πλευράς 
με εγχάρακτο ανάγλυφο ιωνικό κυμάτιο 
(Πίν. 128)

α) Μήκ. 0,088 μ., πλ. 0,011 μ., β) Μήκ. 0,086 μ.

Ομάδα VII

Ε16 Δυο μικρά οστέινα κυλινδρικά στελέχη, 
ολόγλυφα στο σχήμα «αστραγάλου»
(Πίν. 128)

α) Διαστ. 0,04x0,02 μ., β) Διαστ. 0,016Χ 
0,02 μ.

Ε31α Μικρό οστέινο κυλινδρικό στέλεχος 
ολόγλυφο στο σχήμα «αστραγάλου»

Μήκ. 0,026 μ., διάμ. 0,02 μ.

Ομάδα VIII

E l7 Οστέινο κόσμημα στο σχήμα ρόδακα, 
διάτρητου στο κέντρο. Διάμ. 0,01 μ.
(Πίν. 128)

Ομάδα IX

E l7α Οστέινο επίμηκες πλακίδιο ορθογώνιο 
και περίτμητα πλακίδια στο σχήμα φύλλων 
ανθεμίων

Χωρίς ανασκαφική ένδειξη (12-8-1962). Πιθανή 
απόδοση στον τάφο Ε.
Οστέινα ή ελεφαντοοτέινα πλακίδια με εγχάρα
κτα ή ανάγλυφα διακοομητικά θέματα, ολόγλυφα 
στοιχεία, άσημα πλακίδια, επενδύσεις λαρνάκων 
και κιβωτιδίων, παραδίδονται: από τον τάφο Γ 
στο Σέδες Θεσσαλονίκης (Ν. Κοτζιάς, Ο παρά το 
αεροδρόμιον της Θεσσαλονίκης (Σέδες) Γ' τάφος, 
ΑΕ 1937, Γ, 886 κ.ε., εικ. 21-22), από τον τάφο Τ3 
στο οικόπεδο Β. Τουμπέλη στη Λητή (Κ. Τσακά- 
λου-Γζαναβάρη, Ανασκαφική έρευνα στο νεκρο
ταφείο της Αρχαίας Λητής, ΑΕΜΘ 3 (1992), 308 
υποσημ. 7), από τον τάφο 16 στον Άγ. Αθανάσιο 
Θεσσαλονίκης (Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Ταφικός 
τύμβος στον Άγ. Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Η ολο
κλήρωση της έρευνας, ΑΕΜΘ 7 (1993), 254, εικ. 
7), από την περιοχή Γαλατά στη Βάρνα (G. 
Tonceva, BSA Varna 8 (1951), εικ. 101a-d), από 
κιβωτιόσχημο τάφο έξω από το Πελινναίο Θεσ
σαλίας (Miller 1979, 45 κ.ε., πίν. 29b-e, 30a-b).

ΟΣΤΕΙΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΑΔΡΑΧΤΙΑ;)

E l8 Οστέινο ατρακτοειδές στέλεχος 
(Πίν. 129)

Ολόγλυφο, αποτελουμενο από απιόσχημη 
απόληξη, κομβιόσχημη κατάληξη, δυο αντί- 
νωτα τοποθετημένα τμήματα σχήματος κό
λουρου κώνου και ανάμεσά τους «αστράγα
λο». Οπή στο κέντρο της επίπεδης επιφάνει
ας της κομβιόσχημης βάσης. Σωζ. υψ. 0,122 
μ., διάμ. βάσης 0,022 μ.

Ε19 Οστέινο ατρακτοειδές στέλεχος 
(Πίν. 129)

Με σφαιρική απόληξη και κομβιόσχημη κα
τάληξη, ολόγλυφο κατά το σώμα όπου ποικι
λόμορφη διακόσμηση. Ελλιπές σε μικρό 
τμήμα της βάσης. Οπή στο κέντρο της επίπε
δης επιφάνειας της κομβιόσχημης βάσης. 
"Υψ. 0,096 μ., διάμ. βάσης 0,016 μ.
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Ε20 Οστέινο ατρακτοειδές στέλεχος

Με οξείες απόληξη και κατάληξη. Ολόγλυφη 
διακόσμηση «αστραγάλου» κάτω από την 
απόληξη. Κατεστραμμείνο κατά: την κατάλη
ξη. Σωζ. ΰψ. 0,117 μ.

Ε20α Οστέινο τετράπλευρο πλακίδιο (Πίν. 
129)

Με εγγεγραμμένο ανάγλυφο, διάτρητο στο 
κέντρο, αοπίδιο. Διαοτ. 0,012x0,012 μ.

Αποτελεί πιθανώς τη βάση του Ε20.

Ε21 Οστέινο κυλινδρικό στέλεχος

Με οριζόντιες απόληξη και κατάληξη. Ολό- 
γλυφη διαμόρφωση της απόληξης. Από μία 
οπή στις επίπεδες κυκλικείς όψεις των άκρων. 
Ύψ. 0,043 μ., διάμ. κυκλικής επιφάνειας 
0,005 μ.

Παράλληλα: Ori 1985', 490 αρ. 36 (Τάρας, τά<|>ος 
CXXXIX, χρονολόγηση: τρίτο τέταρτο 2ου αι. 
π.Χ.). I. Venedikov et alii, Apollonia. Les fouilles 
dans la nécropole d’Apollonia en 1947-49, 1963, 
319, πίν. 171, αρ. 1092-1094.

«ΟΦΘΑΛΜΟΙ» ΓΥΑΛΙΝΟΙ

Ε33 Θραύσματα ακανόνιστα από γυάλινο 
μονόκυρτο «οφθαλμό» (Πίν. 129)

Παράλληλα: Στους τάφους A (Α89, A l l9γ) και Δ 
(Δ64).

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΣΤΡΕΟ

Ε25 Μεγάλο φυσικό όσιρεο (αχιβάδα), ελλι
πές κατά το ένα πτερύγιο (Πίν. 129)

Φυσικά σστρεα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την 
αρχαιότητα για την αποθήκευση-διαφυλαξη ή τη 
μείξη ψιμυθίων (Βλ. Ori 1985% 463 αρ. CXXIX, 8, 
374 αρ. VII, 7, 355 αρ. 317). Γνωστές είναι επίσης 
και περίτεχνες ψιμυθιοθήκες από πολύτιμο υλικό, 
απομιμούμενες θαλάσσια όστρεα (βλ. π.χ. Ori 
1985-, 59 αρ. 8).

(Ι.Τ.)

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΙ

Ε3α, Ε3β, Ε3γ Θραύσματα από χρυσό στέ- 
φανο (Πίν. 129)

α) Καρπός από χρυσό έλασμα, συμπιεσμένος 
στα δύο άκρα του, όπου και οι οπές για τη 
διέλευση του συρμάτινου μίσχου. Διάμ. καρ
πού 0,007 μ.
β) Δύο περίτμητοι πεντάφυλλοι ρόδακες και 
τμήμα τρίτου, παραμορφωμένου από πυρά
κτωση. Διύχμ. ροδάκων 0,009 μ. 
γ) Τρία ελασμάτινα ασπιδόμορφα δισκάρια 
με δακτυλιόσχημο ταινιωτό κρίκο στην πίσω 
όψη. (Πιθανώς ανθήρες στημόνων σε κεντρι
κό κόσμημα του στεφανιού). Διάμ. δισκα
ρίων 0,003 μ.

Παρόμοια στοιχεία στεφάνου στον τάφο Δ (Δ1).

Ε4 Θραύσματα από χαλκό επίχρυσο στέφανο

α) Θραύσματα από χαλκά επίχρυσα φύλλα 
και κοίλους κλαδίσκους, 
β) θραύσματα οστέινου επίχρυσου στελέχους 
οτεηιάνου και
γ) 117 πήλινοι επίχρυσοι καρποί, από τους 
οποίους οι 93 μυρτιάς και οι υπόλοιποι ελιάς.

Ε4α Τρία(;) θραύσματα από χαλκούς επίχρυ
σους στεφάνους

Παρόμοια θραύσματα στεφάνων στον τάφο Β 
(Β14).

ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΑ

Ε2α Χρυσή αγγειόσχημη ψήφος (Πίν. 130)

Συμπιεσμένη και διάτρητη σε σημείο. Αποτε- 
λείται από χρυσό έλασμα στο σχήμα αγγείου 
με κωνικό λαιμό και σφαιρικό σώμα που κα
ταλήγει σε συμπαγές σφαιρίδιο. Δύο επάλλη
λα οριζόντια κυλινδρικά στοιχεία ανάρτη
σης, προσαρμοσμένα στο χείλος, κοσμούνται 
με διπλό επίθετο ρόδακα. Μήκ. 0,012 μ.
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Η ψήφος ανήκε σε περιδέραιο παρόμοιο με εκεί
νο του τάφου Ζ (Ζ2).
Για τον τύπο του όρμου: Miller 1979, 54 αρ. 
Hom.J2 (από τον Ομόλιον της Θεσσαλίας).

Ε2β Τέσσερις χρυσές αμφικωνικές ψήφοι 
(II ίν. 130)

Ελασμάτινες, διάτρητες. Φθαρμένες και στρε
βλωμένες. Οι οπές ορίζονται από στριφτό 
σύρμα. Μήκ. 0,07 μ.

Σημ.: Εντοπίστηκαν με τη γενική ένδειξη «εκ 
Δερβενιού». Για την απόδοσή τους στον τάφο Ε 
και συγκεκριμένα στο περιδέραιο, από όπου και 
η ψήιρος Ε2α, συνηγορουν το ομοιότροπον της 
απόχρωσης της πάτινας, το μέγεθος και η διά
μετρος των οπών ανάρτησης και στις δυο περι
πτώσεις.

Ε2γ Χρυσή αγκράφα (Π ίν. 130)

Χρυσή απόληξη περιδέραιου (αγκράφα), 
που αποτελείται από τριγωνικό έλασμα, 
πλαισιοΰμενο από περιελιγμένο σύρμα, σι 
άκρες του οποίου σχηματίζουν προς τα έξιο 
έλικες στην κορυφή του τριγώνου. Έφερε 
διακόσμηση από σμάλτο που έχει εκπε'σει. 
Στο πίσω μέρος δυο δίδυμες θηλιές από ται- 
νιωτό έλασμα σε οριζόντια διάταξη. Μήκ. 
0,008 μ., πλ. 0,006 μ.

Ανήκει στον ίδιο με τις ψήφους Ε2α-β όρμο.

Ε5 Πήλινη ψήφος από όρμο με κοκκιδωτή 
ανάγλυφη διακόσμηση(;)

Ε35 Σαράντα τρεις πήλινες επίχρυσες ψήφοι

Ελλειψοειδούς διατομής με ραβδωτές διακο
σμήσεις. Σε πολλές απολεπισμένη εντελώς η 
επιχρυσωση. Μήκ. 0,013-0,011 μ.

(Π.Θ.-Ι.Τ.)

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΨΙΜΥΘΙΑ)

Ε32α Ένα ακέραιο, ένα ελλιπές κατά την πε- 
ριφέρεια και πλήθος θραυσμάτων ασήμων δι

σκαρίων από στερεοποιημένη υπόλευκη ου
σία (Πίν. 130)

Διάμ. 0,029 μ., πάχ. 0,005 μ.

Παράλληλα: Στους τάφους A (Α25) και Β (Β109α-γ)

ΕΙΔΩΛΙΑ

Ε26 Πήλινη προτομή θεάς (Πίν. 131)

Αποτελέστηκε από πολλά τεμάχια και συ
μπληρώθηκε με γΰψο.
Προτομή θεάς κατενώπιον με πέπλο, ιμάτιο, 
καλυπτρα και στεφάνη. Η κόμη μακρά και 
πλούσια πέφτει σε πλοκάμους. Πάνω στο μέ
τωπο διαμορφώνεται πλαστικώς σε κατακό- 
ρυφους παράλληλους λεπτούς βοστρύχους 
και ζωγραφικώς, με ερυθρό χρώμα, σε κυμα
τοειδείς. Κρατεί με το δεξί χέρι περιστέρι και 
με το αριστερό άνθος. Φορεί ψέλια και εντό- 
τια. Η επιφάνεια καλύπτεται με λευκό επίχρι
σμα και κίτρινο χρώμα. Οι λεπτομέρειες απο
δίδονται με βαθύ ερυθρό. Ύψ. 0,273 μ.

Πήλινες προτομές χθόνιας θεότητας, από τη Μα
κεδονία, που συνοδεύουν κατά κανόνα νεκρούς 
γυναικείου φύλου: Olynthus VII, αρ. 30-32. Αι
νεία 1990, 68 αρ. 52-53 (τύμβος Α, τάφος III). 
Αρχαία Μακεδονία 1988, αρ. 261-262 (Πέλλα, 
ανατολικό νεκροταφείο), αρ. 311-312 (Βέροια). 
Γραπτή απεικόνιση αναρτημένης προτομής: Αι
νεία 1990, 35 κ.ε., σχέδ. 14, πίν. 6 και 25α-β (τύμ
βος Α, τάφος III).

Ε27 Πήλινη προτομή θεάς (Πίν. 131)

Αποτελέστηκε από πολλά τεμάχια. Λείπει η 
κεφαλή. Ύψ. με:γ. 0,20 μ.

'Ομοια με την Ε26.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ε1 Τέταρτο στατήρος Αλεξάνδρου Γ' (Πίν. 
131)

ΓΙρβλ. Price 1991, αρ. 165. Νομισματοκοπείο 
Αμφιπόλεως. Χρονολογία κοπής: 330 π.Χ.

(ΙΈ.)
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ΤΑΦΟΣ Ζ

Εντοπίστηκε στις 11 Αυγοΰστου 1962, σε απόσταση 24 μ. περίπου Β. του τάφου Δ. Λακκοει- 
δής, διαστάσεων περίπου 1,10x0,86 μ., επιχρισμένος εσωτερικά. Τμήματα των ερυθρών κο
νιαμάτων (Ζ42) μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Θεσσαλονίκης. Έφερε κάλυψη μόνο από ξύλινες 
δοκούς και σανίδες, η οποία λόγω σήψεως είχε καταρρευσει, με αποτέλεσμα ο τάφος να βρε
θεί επιχωσμένος. Τα κτερίσματα, κυρίως χαλκά οκεΰη και χρυσά κοσμήματα, βρέθηκαν το
ποθετημένα σε δυο κυρίως συστάδες στη βόρεια και νότια πλευρά και σε μία τρίτη περί το μέ
σον και πλησιέστερα στην ανατολική πλευρά (Ε ι κ. 36). Η νότια συστάδα περιελάμβανε: χαλ
κό λέβητα με κρικοειδείς λαβές και πτηνόσχημες προσαρμογές (Ζ19) και δυο χαλκές φιάλες 
(Ζ16-Ζ17). Η βόρεια συστάδα, χαλκό καδίσκο (Ζ15), αργυρό κάλυκα (Ζ12) με προσωπείο Σι- 
ληνοΰ στον πυθμένα, χαλκό κρατήρα (Ζ18) που περιείχε δυο πήλινους επίχρυσους μαστούς 
(Ζ21, Ζ22), πέντε μελαμβαφή σκυφίδια (Ζ25-Ζ29), μελαμβαφές αρυβαλλοειδές ληκυθιο (Ζ20) 
και κύλικα (Ζ24). Νοτιότερα, στην τρίτη συστάδα βρέθηκαν τρία ζεύγη χρυσών τοξωτών πορ
πών (Ζ5-Ζ7), χρυσό περιδέραιο σε μορφή πλεκτής ταινίας με λογχωτά φυλλάρια (Ζ1), δεύτε
ρο χρυσό περιδέραιο με ψήφους σε σχήμα οξυπυθμενων (Ζ2), χρυσό σφυρήλατο περίαπτο σε 
σχήμα κεφαλής Ηρακλέους (Ζ4), ζευγάρι χρυσών ενωτίων (Ζ8), χρυσό δακτυλίδι με εγχάρα
κτη επιγραφή: Κλείται δώρον στη σφενδόνη (Ζ9), δυο ακόμη χρυσά δακτυλίδια, το ένα με σάρ- 
διο στη σφενδόνη (Ζ 10), το άλλο με σκαραβαίο από σάρδιο (Ζ 11), καθώς και χαλκή σφυρή
λατη κεφαλή γυναίκας (Ζ13) και λαβή οινοχόης (Ζ14).

(Π.Θ.)
Ζ 2Ί  (£Α)

Ο.Θ 6

ΤΑΦΟΣ. Ζ

Εικ. 36



ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

ΑΡΓΥΡΑ

Ζ12 Κάλυξ (Π ιν. 23, 132)

Ακέραιος, με φθορές στην επιφάνεια του και 
στο εσωτερικό του.
Φέρει την τυπική διακόσμηση για τέτοιου τυ- 
που κάλυκα: Από τη βάση, που είναι αδιακό
σμητη αλλά ελαφρά κοίλη, ξεκινούν ακτινωτά 
ροπαλοειδή ανάγλυφα φύλλα και φθάνουν ως 
τον (όμο, όπου υπάρχει λεπτή σειρά ανάγλυ
φων αστραγάλων κάτιο και άνω, ώστε στο εν
διάμεσο διάστημα υπό μορφή δυο ζωνών πε
ριτρέχει το αγγείο πλοχμός έντονα ανάγλυ
φος και λέοβιο κυμάτιο ελαφρά εξηρμένο. Οι 
ζ(ί)νες φέρουν επιχρΰσωση. Στο εσωτερικό ο

Για πήλινες μήτρες κατασκευής μετάλλινων δια- 
κοσμήσεων και κεφαλών Μ. Yu. Treister, A Matrix 
from Pantikapaeum, JWalt 48 (1990), 29 κ.ε.

(K.P.)

ΧΑΛΚΑ

Ανοιχτά

Z18 Κρατήρ (Πίν. 132)

Συμπληρωμένος κατά τόπους. Επιφάνεια αρ
κετά διαβρωμένη.
Ύψ. 0,185 μ., διάμ. χείλους 0,40 μ., διάμ. βά
σης 0,15 μ.

Παρόμοιου σχήματος με τους κρατήρες από τους 
τάφους A (Α51) και Β (Β40).
Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 71 αρ. 265.

πυθμένας, ελαφρά ομφαλωτός, καλύπτεται 
από έλασμα χυτό, διαμopq)ωμέvo σε πρόσω
πο γέρου Σιληνου, που κατασκευάσθηκε χω
ριστά και προσκολλήθηκε οτο εξηρμένο κέ
ντρο του πυθμένα. Διακρίνονται ίχνη επιχρυ- 
σωσης στο πρόσωπο. Ύψ. 0,056 μ., διάμ. χεί
λους 0,091 μ. Βάρος 112,92 γραμ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, αρ. 261. Pfrommer 1987α, 
Κ9ΒΜ5, 54, 57 κ.ε. 17, υποσημ. 235, 245, 247, 311, 
319 (γύρω o t o  350 π.Χ.).
"Ομοιος με τους κάλυκες Β11 και Β12.

Ζ19Λέβης (Πίν. 133)

Συμπληρωμένος σε αρκετά τμήματα του σώ
ματος και στον ώμο. Ιχνη διάβρωσης. Ύψ. 
0,35 μ., διάμ. χείλους 0,44 μ.

Παρόμοιου σχήματος με το λέβητα του τάφου Β 
(Β39).

Ζ36α/β, Ζ37 Τμήματα μεγάλης λεκάνης

Ζ15 Κωδωνόαχημος κάδος (Πίν. 134)

Συμπληρωμένο το μεγαλύτερο μέρος του σώ
ματος και της βάσης. "Εντονα διαβρωμένος.

Παρόμοιος ως προς το σχήμα και τη διακόσμηση 
με τους κάδους από τον τάφο Δ (Δ4 και Δ6). 
Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 70 αρ. 262.

Ζ35β Δυο χαμηλά επιμήκη χυτά στοιχεία σε 
σχήμα αστραγάλων από τη βάση καδίσκου 
(πιθανώς του Ζ15).

Βλ. τον κάδο Β28 και το στοιχείο Β122.

Ζ16 Φιάλη με βάση (Πίν. 136)

Μικρές συμπληρώσεις σε αρκετά σημεία. Η 
επιφάνεια διαβρωμε:νη.
Βάση χυτή. Σώμα ημισφαιρικό βαθύ. Πόδι
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χαμηλό κυλινδρικό, βάση σε σχήμα ανε- 
στραμμένου εχίνου. Ύψ. 0,07 μ., διάμ. χεί
λους 0,19 μ., διάμ. βάσης 0,065 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 71 αρ. 263. 
Παραδείγματα του τυπου αυτοΰ φιάλης με λάβες 
βλ. στους τάφους Β (Β25) και Δ (Δ13 και Δ14).

Ζ17 Φιάλη με βάση (Πίν. 136)

Συμπληρωμένη στον πυθμένα και σε τμήμα
τα της βάσης. Έντονα διαβρωμένη.
Σώμα βαθύ ημισφαιρικό, πόδι υποτυπώδες, 
βάση σε σχήμα ανεστραμμένης φιάλης. 
Πλαστικά διαμορφωμένο το χείλος. Ύψ. 
0,086 μ., διάμ. χείλους 0,186 μ., διάμ. βά
σης 0,067 μ.

Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 71 αρ. 264.
Ό μοια με τη Ζ16.

Κλειστά

Ζ13/Ζ14 Οινοχόη (Πίν. 135)

Σώζονται μόνο το μεγαλύτερο τμήμα της λα
βής (Ζ14) και του επίθετου προσωπείου 
(Ζ13). Έντονα διαβρωμένα.
Λαβή χυτή, παρόμοιου σχήματος με τη λα
βή της οινοχόης Β33, με τη διαφορά ότι ο 
καυλός δεν φε:ρει αυλακώσεις και η εργα
σία είναι γενικώς αμελέστερη. Το επίθετο 
διακοσμητικό προσωπείο από τη βόχση της 
λαβής εικονίζει πιθανώς Μαινάδα με κόμη 
διαμορφωμένη σε κυματοειδείς βοστρύ
χους. Ύψ. λαβής 0,12 μ. Ύψ. προσωπείου 
0,055 μ.

Ζ32β Αγγείο

Τμήμα από το χείλος χαλκού αγγείου έντονα 
οξειδωμένο.

Ζ35α Βάση αγγείου. Διάμ. 0,044 μ.

Ζ38δ Θραύσματα αγγείου 

Ζ32γ Ηθμός

Θραύσματα ηθμού, κυρίως από τις λαβές 
που σώζουν κεφαλές υδρόβιων πτηνών.

Βλ. τους ηθμούς-«χωνία» Α14 και Β27 και Ζ11.

ΣΙΔΗΡΑ ΣΚΕΥΗ

Ζ38α Θραύσματα τριποδίσκου

Βλ. τους σίδηρους τριποδίσκους Β107 και Δ54.
(Π.Θ.-Ι.Τ.)

ΠΗΛΙΝΑ ΑΓΓΕΙΑ

Ζ24 Μελαμβαφής κυλιξ (Πίν. 136)

Αποτελέσιηκε από πολλά θραύσματα και συ- 
μπληριόθηκε.
Άπους με χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση (τυ-

που Boisai). Στον πυθμένα τέσσερα εμπίε- 
στα, αντίνωτα διατεταγμένα ανθέμια περι
βάλλονται από περιφέρεια δυο σειρών εμπίε- 
στων γραμμιδίων. Ύψ. 0,062 μ., διάμ. χεί
λους 0,12 μ., διάμ. βάσης 0,076 μ.

Παράλληλα: Από Μακεδονία: Στ. Δρουγου, Κερα
μική Μακεδονίας 1991, 54 αρ. ΒΝΓΙ51 (από Βερ
γίνα, τάφος 1979.1, χρονολόγηση: μετά το 323 
π.Χ.). Αίνεια 1990. 94 αρ. 1.2. Α. Τασιά, ΑΔ 41 
(1986): Μελέτες, 70-71, αρ. Β1 (Βέργη Σερρών). I. 
Τουράτσογλου, ΑΔ 29 (1973/74): Χρονικά, 715- 
716 (Βέροια). Από Θράκη: Samothrace VII, The 
Rotunda of Arsinoe, 1. Ceramics (G. Kopeke), 
Princeton 1991, 286 αρ. 32-34 (τελευταίο τέταρτο 
4ου αι. π.Χ. και αργότερα). ΓΙρβλ. Agora XII, αρ. 
561. Από Σκυθία: A4. Terenozhkin, Β.Ν. Μοζο- 
levski, Melitopolski Kurgan, Κίεβο 1988, 113-115



αρ. 92, 116 αρ. 126 (ψωτ.), σχέδ. 83,2 (γυναικεία 
ταφή 1. Χρονολόγηση ταφής: τέλος 4ου-αρχές 3ου 
αι. π.Χ.).
Ό μοια με την Hesperia 43 (1974), 205, πίν. 32 αρ. 
36, από τη δεξαμενή της οικίας Μένωνος (χρονο
λόγηση κατά S. Rotroff, Hesperia 52 (1983), 262: 
πριν από τη δεκαετία του 280 π.Χ.). Για τον τύπο 
του αγγείου βλ. Gill 1984, 102-106. ερυθρό. Ύψ. 0,024 μ., διάμ. χείλους 0,077 μ., 

διάμ. βάσης 0,057 μ.

Ζ25 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (Πίν. 137)

Συστελλόμενο χείλος. Βάση δακτυλιόσχημη. 
Στον πυθμένα τέσσερα εμπίεστα, αντίνωτα 
διατεταγμένα ανθέμια περιβάλλονται από εγ-

χάρακτη περιφέρεια κΰκλου. Ύψ. 0,025 μ., 
διάμ. χείλους 0,079 μ., διάμ. βάσης 0,059 μ.

Παρόμοιο με τα Α35, Α36.

'V : " 'V \vV - ν»έ*5

Ζ26 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (Πίν. 137)

"Ομοιο με το Ζ25. Τα ανθέμια σταυροειδούς 
διατεταγμένα. "Υψ. 0,023 μ., διάμ. χείλους 
0,077 μ., διάμ. βάσης 0,061 μ.

Ζ28 Μελαμβαφές άοτιο σκυφίδιο (Πίν. 138)

Όμοιο με το Ζ25. Αποτελέστηκε από πολλά 
θραύσματα και συμπληροιθηκε. "Υψ. 0,024 
μ., διάμ. χείλους 0,076 μ., διάμ. βάσης 0,06 μ.

ι-----1-----1-----1

Ζ29 Μελαμβαφείς άωτο σκυφίδιο (Πίν. 138)

Ό μοιο με το Ζ25. Αποτελέστηκε από πολ
λά θραύσματα και συμπληρώθηκε. "Υψ. 
0,023 μ., διάμ. χείλους 0,078 μ., διάμ. βά
σης 0,061 μ.

Ζ20 Μελαμβαφής ασκός-guttus (Πίν. 138)

Ακέραιος. Γάνωμα απολεπισμένο σε ορισμέ
να σημεία του σώματος και της βάσης. Α’ψ. 
0,083 μ., διάμ. βάσης 0,06 μ.

Παράλληλα: Από Μακεδονία: Αίνεια 1990, 58-59, 
αρ. 11 (γύρω στο 350 π.Χ.). Στ. Δροΰγου, Κεραμι-

Ζ27 Μελαμβαφές άωτο σκυφίδιο (Πίν. 137)

Όμοιο με το Ζ25. Στον πυθμένα λόγω ατε
λούς όπτησης το γάνωμα έχει παραμείνει
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κή Μακεδονίας, 1991, 55 αρ. ΒΝΠ52 (από Βεργί
να, τάφος 1979.1, χρονολόγηση μετά το 323 
Π.Χ.). Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Λαξευτοί θαλαμω
τοί τάφοι της Πέλλας, Αθήνα 1994, 110 αρ. 18 
(Μαρίνα Νάουσας, δεύτερος θάλαμος, χρονολόγη
ση: αρχές 3ου αι. π.Χ.). Κ. Ρωμιοποΰλου, Αγγεία 
του 4ου αι. π.Χ. εκ των ανασκαφούν της Αμφιπόλε- 
οις, ΑΕ 1964, 96, εικ. 2γ (Αμφίπολις). Από Θράκη: 
Samothrace VII, The Rotunda of Arsinoe, 1. Ce
ramics (G. Kopeke), Princeton 1991, 283. Πρβλ. 
Agora XII αρ. 1195 (330 π.Χ.).
Για το σχήμα οε άργυρο βλ. Βεργίνα 1984, 208, 
εικ. 171 (μακεδονικόςτάφος II).

Ζ21 Μελαμβαφής μαστός (ΙΙίν. 139)

Επίπεδη επικάλυψη από φύλλο χρυσού, απο
λεπισμένη οε πλείστα σημεία. Ύψ. 0,078 μ., 
διάμ. χείλους 0,06 μ.

Ζ22 Μελαμβαφής μαστός (Πίν. 139) 

Αποτελέοτηκε από πολλά θραύσματα. 

'Ομοιος με τον Ζ21.
Ο μαστός ως σχήμα είναι σπάνιος και δεν υπάρ
χουν παράλληλα από τη Μακεδονία ή άλλες πε
ριοχές. Πρβλ. το μαστό του τέλους του 5ου αι. 
π.Χ. του ζωγράφου του Μαστού από το Vulci της 
Ετρουρίας στο Martin von Wagner Museum του 
W ürzburg (αρ. 391): ABV 262, 45. Για άλλα πα
ραδείγματα επίχρυσων πήλινων αγγείων βλ. Λ22.

Ζ23 Μελαμβαφές κυλινδρικό πυξίδιο με το 
πώμα του (ΓΙ ίν. 139)

Χωρίς γάνωμα η κάτω ειικράνεια της βάσης. 
Το μελανό γάνωμα απολεπισμένο οε σημεία 
του πολματος, της βάσης και του σώματος.

Εγχάρακτα γράμματα ΨΣ στην άνω επιφά
νεια του πώματος και στην κάτω επιφάνεια 
της βάσης. Ύψ. 0,06 μ., διάμ. χείλους 0,055 
μ., διάμ. βάσης 0,057 μ., διάμ. πώματος 
0,062 μ.

Παράλλι/λα: Από τον τάφο 2 στην Αμφίπολη 
(Αρχαία Μακεδονία 1988, αρ. 356), από τον τά- 
φο III του τύμβου A στην Αίνεια (Αίνεια 1990, 
69 αρ. 54). Πρβλ. Στ. Δρουγου, Τα πήλινα κτε- 
ρίοματα του μακεδονικού τάφου πλατείας Συ- 
ντριβανίου Θεσσαλονίκης, ΑΕ 1988, 80-82, εικ. 
4. Agora XII, αρ. 1311 (4ος αι. π.Χ.) και αρ. 
1312 (4ος αι. π.Χ.). Για εγχάρακτα σύμβολα κ.ά. 
βλ. Μ. Lang, The Abacus and the Calendar II, 
Hesperia 39 (1965), 224-247. A.W. Johnston, 
Trade Marks on Creek Vases (Warminster 1979), 
110 και 201.

Z39 Λεκανίς με το π(όμα της (ΓΙ ίν. 139)

Συγκολλήθηκε από πολλά θραύσματα.
Σ(5μα και πώμα ημισφαιρικά. Πηλός ωχρός, 
αβαφής. Βάση δακτυλιόσχημη κωνική, χεί
λος κατακόρυφο. Λαβές οριζόντιες σε σχήμα 
Ω, απολήγουσες σε τριγωνικές αποφύσεις. 
Πώμα διακοσμημένο εξωτερικά με τρεις 
επάλληλες σειρές διπλών ομόκεντρων αυλα- 
κώσεων. Στην κορύφωση του πώματος επί- 
θετη οριζόντια λαβή από στρκρτό σχοινιό- 
σχημο τεμάχιο πηλού. Ύψ. σώματος 0,05 μ., 
διάμ. χείλους σολματος 0,11 μ., ύψ. πώματος 
0,065 μ., διάμ. χείλους πώματος 0,12 μ.

Παράλληλα: Από τάφο στον Άγιο Αθανάσιο Θεσ
σαλονίκης (αδημοσίευτο, πληροφορία της ανα- 
σκαιρέως Μ. Τσιμπίδου) και από τη Σκυθία 
(Sokrovischa Kurganov Adygei, Μόσχα 1982, 40, 
πίν. XIX: 5ος αι. π.Χ.).

ΚΙΒΩΤΙΔΙΑ

ΟΣΤΕΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙ-
ΚΑ)

Ζ30γ Ε ννέα ακέραια -  τέσσερα τραπεζιόσχη- 
μα και πέντε παραλληλόγραμμα -  επιμήκη 
οστέινα πλακίδια και πε:ντε αποτμήματα πλα



κιδίων. Ένα τραπεζιόσχημο με οπές εη)ήλω- 
σης, από μία στις στενές πλευρές.

Ιχνη  οξείδωσης. Γραμμωτές εγχαράξεις στις 
πίσω πλευρές για την ασφαλέστερη προ
σκόλληση σε επίπεδη ξύλινη επιφάνεια.

Ζ33α Οκτώ ακέραια παραλληλόγραμμα επι
μήκη λεπτά οστέινα πλακίδια και τρία παχέα 
πελεκόσχημα

Γραμμωτές εγχαράξεις στις πίσω όψεις.

Ζ38β Τρία οστέινα πλακίδια, από τα οποία 
το ένα πελεκόσχημο

Παράλληλα: Στον τάφο Ε (ομάδα V).

ΣΤΥΛΟΙ ΑΠΟ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟ

Ζ30δ Ελεφάντινος ατρακτόσχημος στύλος, 
ελλιπής άνω και κάτω, κοσμούμενος με ανά
γλυφους «αστραγάλους» κατά διαστήματα. 
Συνανήκε με τετράγωνο οστέινο πλακίδιο, 
διακοσμημένο με ανάγλυφους ομόκεντρους 
κυκλους-ταινίες, στο κέντρο του οποίου εμπη- 
γνυόταν κατακορΰφως. Σωζ. μήκ. 0,17 μ. 
(Πίν. 140)

Παράλληλα: Στον τάφο Ε (Ε 18-20).
(Ι.Τ.)

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΑ

Ζ1 Χρυσό περιδέραιο με λογχωτές ψήφους 
(Πίν. 24, 140)

Λείπουν έξι ψήφοι. Σε πολλά σημεία έχει εκ- 
πέσει το σμάλτο.
Τη βάση του κοσμήματος αποτελεί πλεχτή 
ταινία. Κατά μήκος της έξω παρυφής της 
προσαρτημένες ογδόντα έξι θηλιές, κάθε μία 
από τις οποίες καλύπτει εξάφυλλος ρόδακας. 
Από κάθε θηλιά εξαρτάται δακτύλιος με κυ

κλική σφενδόνη, καλυπτόμενη από κυανό- 
χρωμο σμάλτο και ανά ένα τριεδρικό λογχό- 
σχημο φύλλο (λογχία). Τα άκρα της πλεχτής 
ταινίας καταλήγουν σε ανθεμωτά στοιχεία με 
ελεύθερους κρίκους στην κορυφή, αποτελου- 
μενα από δυο επάλληλα πλακίδια, διακο
σμημένα στην κυρία όψη τους με περίκλει
στο εννεάφυλλο ανθέμιο, επιχρισμένο με 
σμάλτο (που έχει εκπέσει). Στη βάση κάθε 
ανθεμίου εξάφυλλος ακτινωτός ρόδακας, 
πλαισιωμένος από βλαστόσπειρες. Το ένα 
από τα δυο ανθεμωτά πέρατα του περιδέραι
ου αμελέστερο του άλλου. Μήκ. 0,34 μ.

Βιβλιογραψία: Μακαρόνας 1963, πίν. 229α. ΘΑΜ 
1979, 69 αρ. 253, πίν. 37.
Παράλληλα: Από περιοχή Θεσσαλονίκης (Macedonia 
and Greece 1982, 145. Greek Gold 1994, 74 αρ. 30). 
Από Πέλλα (ΘΑΜ 1979, 44 αρ. 79). Από Κύμη 
Αιολίδος (Greek Gold 1994, 84 αρ. 53). D. Williams, 
The Kyme Treasure, στο A. Calimescu (έκδ.), 
Ancient Jewelry and Archaeology, Bloomington 
1996, 117-129. Από Pawlovski Kurgan (Greek 
Gold 1994, 168 αρ. 106). Από Vulci Ετρουρίας 
(Antikenmuseum Berlin. Die ausgestellten Werken, 
Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin 
1988, 312-313, αρ. 20). Από Κόρινθο (G.R. 
Edwards, M. Thompson, A Hoard of Gold Coins of 
Philip and Alexander from Corinth, AJA 74 (1970), 
343-350, χρονολόγηση: 330-325 κ.ε., με βάση θη
σαυρό στατήρων Φιλίππου Β'-Αλεξάνδρου Γ': 
IGCH 77).
Ο τύπος αυτός περιδέραιου φαίνεται ότι ταυτίζε
ται με τους λογχωτούς όρμους των επιγραφών της 
Δήλου (IG XI, 2, 161, Β23-24). Διαπραγμάτευση: 
Blanck 1974, 90-91 και 116-125, εικ. 18. Πρβλ. 
Lippitz 1985, 168, η οποία ταυτίζει τον τύπο με το 
«πλόκιον» των πηγών.

Ζ2 Χρυσό περιδέραιο με αμη)ορόσχημες ψή
φους (Πίν. 25-26, 141)

Στρεβλωμένος ο λαιμός μιας ψήφου. 
Αποτελείται από εξήντα δυο αμφορόσχημες 
ψήφους, στο πάνω μέρος των οποίων επικά
θονται δυο επάλληλοι μικροί δίδυμοι ελα- 
σμάτινοι κύλινδροι για τη διέλευση των νη
μάτων ανάρτησης του κοσμήματος. Τη θη
λιά καλύπτει διπλός ρόδακας (πεντάφυλλος
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επί επτάφυλλου). Τα άκρα του περιδέραιου 
καταλήγουν σε διμερή ημιπερίτμητα στοι
χεία από παχύ έλασμα, στο σχήμα δύο συνε
χόμενων ανθεμίων με την τεχνική της συρμα- 
τερής: λυρόσχημου περίκλειστου επτάφυλ
λου κάτο) και ενδεκάφυλλου ελεύθερου άνω. 
Στο πίσω μέρος κάθε στοιχείου προσαρτημέ- 
νος ανά ένας δίδυμος σωληνίσκος για την 
ανάρτηση του περιδέραιου. Μήκ. 0,317 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 229β. ΘΑΜ 
1979, 69 αρ. 254.
Το περιδέραιο Ζ2 αποτελούσε προφανώς σύνολο 
με το ζεύγος ενωτίων Ζ8. Από παρόμοιου τύπου 
περιδέραιο η ψήφος Ε2.
Παράλλιβλα: Από Πύδνα (Πύδνα 1995, 106α). Από 
Θεοδοσία (Lippitz 1985, 171, εικ. 120). Από Μά- 
δυτο (Greek Gold 1994, 112-113 αρ. 64). Από Μή
λο (Greek Gold 1994, 69 αρ. 22). Από Τραπεζού- 
ντα (Search 1980, 133-134 αρ. 62).
Ο τύπος αυτός όρμου φαίνεται να ταυτίζεται με 
τον όρμο αμφορίσκων των επιγραφών της Δήλου 
(Délos XI 2, 161, Β38 και Β45· XI 2, 298, Α1420).

Ζ3 Χρυσό περιδέραιο (Πίν. 141)

Σώζεται αποσπασματικά. Διατηρούνται: 
α) Περίκλειστη ανθεμωτή απόληξη, μήκ. 
0,018 μ., πλ. 0,011 μ., αποτελούμενη από 
περίτμητο παχύ έλασμα με συρματερή δια- 
κόσμηση: από δύο συμμετρικά διατεταγμέ
νες βλαστόσπειρες που πλαισιώνουν ανε
στραμμένο μικρό ανθέμιο, εκφύεται το κε
ντρικό περίκλειστο εννεάφυλλο ανθέμιο. 
Κατά μήκος της ευθύγραμμης βάσης του 
προσκολλημένη σειρά τριών κρίκων κι ενός 
μικρότερου ελεύθερου, απ’ όπου εξαρτάται 
αγγειόσχημη ψήφος με την παρεμβολή συμ
φυούς σ’ αυτήν δακτυλίου. Στην πίσω όψη 
δεύτερη σειρά τριών κρίκων, καθώς και 
ελασμάτινος σωληνίσκος για την ανάρτηση 
του περιδέραιου.
β) Ένδεκα σειρές κρίκων με αναρτημένη μία 
αμφορόσχημη ψήφο.
γ) Είκοσι μεμονωμένοι κρίκοι, αποτελούμε- 
νοι από τρία σύρματα, από τα οποία το με
σαίο με κοκκιδωτή διακόσμηση. 
δ) Είκοσι δύο κρίκοι, αποτελούμενοι από δύο 
σύρματα με κοκκιδωτή διακόσμηση.

ε) Μία σφαιρική ψήφος από χρυσό έλασμα, 
διαμ. 0,003μ.

Στο περιδέραιο ανήκει πιθανώς το περίοπτο Ζ4.

Ζ4 Ψήφος σε μορφή κεφαλής Ηρακλή (Πίν. 
23, 142)

Σφυρήλατη από παχύ έλασμα. Τα βλέφαρα 
και ο μύσταξ του Ηρακλή και της λεοντής 
αποδίδονται με εγχάραξη. Στην κορυφή της 
ψήφου προσαρμοσμένος ελλειψοειδής ελα
σμάτινος κρίκος τριγωνικής διατομής. Χαλ
κός δικέφαλος ήλος διαπερνά το λαιμό του 
Ηρακλή από αριστερά προς τα δεξιά. Οπή 
στο πίσω μέρος της κεφαλής, χαμηλά. Ύψ. 
0,04 μ., πλ. 0,025 μ., βάθ. 0,027 μ.

Ανήκει πιθανιός στο περιδέραιο Ζ3.
Βιβλιογραφία: ΘΑΜ 1979, 69 αρ. 255. Search 1980, 
171 αρ. 139. Αλέξανδρος 1980, 48.
Για τον τύπο του όρμου βλ. Marshall, BMC 
Jewellery 1952 (Τάρας).

Ζ4α Είκοσι εννέα επίχρυσες ελλειψοειδούς 
διατομής πήλινες ψήφοι όρμου με κοκκιδω- 
τή ανάγλυφη διακόσμηση

Η επιχρύσωση έχει εκπέσει σε πολλές. Μήκ. 
0,02 μ.

Χωρίς ανασκαφική ένδειξη. Πιθανή απόδοση στον 
τάφο Ζ.

ΕΝΩΤΙΑ

Ζ8 Ζεύγος χρυσών ενωτίων (Πίν. 26, 143)

Στρεβλωμένα και ελλιπή τα ελεύθερα συρμά- 
τινα φυτικά κοσμήματα (έλικες, ανθέμια). 
Φθορές και ελλείψεις στις αλυσίδες. Λείπουν 
από το ένα τρεις περίτμητες αγγειόσχημες 
ψήφοι και ένας ακτινωτός ρόδακας, από το 
άλλο ένα ανθέμιο, ένας ακτινωτός ρόδακας 
και μία αγγειόσχημη ψήφος.
Το κάθε ενώτιο αποτελείται από δισκόμορ- 
φο στοιχείο, απ’ όπου εξαρτάται μηνίσκος με 
αλυσίδες που συγκρατούν αμφορόσχημες 
ψήφους. Ο δίσκος αποτελείται από παχύ
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έλασμα, ορίζεται περιμετρικά από δυο σειρές 
δίδυμων σφαιριδίων και κοσμείται στην κυρία 
όψη με ανθοστέφανο από έξι φλογωτά επτά- 
φυλλα ανθέμια, μεταξύ των οποίων παρεμβάλ
λονται εναλλάξ τρεις φυλλόσχημοι και τρεις 
ακτινωτοί εξάφυΑλοι ρόδακες. Στην π ίσιο όψη 
ιρέρει συρμάτινο άγκιστρο ανάρτησης. Από 
δυο συρμάτινους κρίκους στο κάτιο μέρος του 
δίοκου εξαρτάται το κύριο μέρος του κοσμή
ματος στο σχήμα μηνίσκου, κατασκευασμένου 
από δυο κυρτά ελάσματα, η κυρία όψη των 
οποίων φε:ρει κοκκιδωτή διακόσμηοη σε δυο 
επάλληλες ζώνες. Μεταξύ μηνίσκου και δίοκου 
αναπτύσσεται ένα σύνολο από ελεύθερα ανθέ
μια, ρόδακες, κλειστά άνθη και βλαστόοπει- 
ρες, που προσδίδουν οτο μηνίσκο όψη ανθο- 
φόρου κανίστρου. Με το κάτω εξωτερικό περί
γραμμά του συνέχεται ταινιωτό πέταλο από 
παχύ έλασμα, που κοσμείται στην κυρία όψη 
με σειρά: εννέα εξάφυλλων ροδάκων και από 
το οποίο κρέμονται τέσσερις μικρές αγγειό- 
οχημες απλές ψήφοι. Στο πίσω μέρος του πε
τάλου, εξαρτημένες από κρίκους, δεκαπέντε 
πλεκτές αλυσίδες συγκρατουν (ανά δυο) πέντε 
μεγάλου μεγέθους αμφορόοχημες ψήφους με 
έκτυπη φυλλόοχημη διακόσμηοη, και (ανά 
μία) πέντε ελασμάτινες περίτμητες λογχόσχη- 
μες με ανάγλυφες λεπτομέρειες. Το σημείο 
σύνδεσης των αμφορόσχημων ψήφων με τις 
αλυσίδες καλύπτουν διπλοί ρόδακες, ενώ των 
λογχόσχημων δισκάρια που έφεραν σμάλτο. 
Ύψ. 0,09 μ., διάμ. δίσκου 0,027 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 229δ. Αλέξαν- 
δρος 1980, 48. ΘΑΜ 1979, 70 αρ. 257. Search 
1980, 171 αρ. 138. Μακεδονία 1982, 189, εικ. 123. 
Τα ενώτια Ζ8 ανήκουν στο ίδιο σύνολο με το πε
ριδέραιο Ζ2.
Παράλληλα: Greek Gold 1994, 110-111 αρ. 63 (Μά- 
δυτος). Lippitz 1985, 171, εικ. 120 (Θεοδοσία).

ΠΟΡΠΕΣ

Ζ5, Ζ6, Ζ7 Τρία ζεύγη χρυσών τοξωτών πορ
πών (Πίν. 27, 143)

Ελαφρές φθορές στα ελαομάτινα μέρη. Λεί
πουν οι χαλκές βελόνες.

Το τοξωτό τμήμα, από συμπαγή χρυοό, απο- 
τελείται από έξι πηνιόσχημους δακτυλίους, 
μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται άλλοι 
πέντε μεγαλύτεροι οε μέγεθος, ο καθένας με 
έξι γλωσοοειδή πτερύγια. Το ορθογώνιο πέ
ρας των πορπών, όπου στερεωνόταν η βελό
νη, κοσμείται με έκτυπη λεοντοκεφαλή κατε- 
νώπιον. Το ά.\λο πέρας, ταινιωτό, φέρει ολό
γλυφη προτομή Πηγάοου μεταξύ δυο σφαι
ριδίων. Μέγ. μήκ. 0,05 μ., υψ. 0,04 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 229γ. 
Παράλληλα: Από περιοχή Θεσσαλονίκης (Mace
donia and Greece 1982. 145 = Greek Gold 1994, 
78 αρ. 33), από δίδυμο μακεδονικό τάφο στη Βέ
ροια, ταφή Α/α (ΘΑΜ 1979, 42 αρ. 63 = Ελληνι
στική Κεραμική Α', Ιωάννινα 1989, 34-35, πίν. 15, 
αρ. 991-99ΙΑ, χρονολόγηση με βάση στατήρα 
Αλεξάνδρου Γ': 330-325 π.Χ.), από την Αίνεια, 
τύμβος Α, τάφος III (Αίνεια 1990, 65-66 αρ. 44). 
Πρβλ. Πυδνα 1995, 111 και Zimmermann 1987, 
αρ. 130: από Μακεδονία (325-300 π.Χ.).

ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ

Ζ9 Χρυοό ενεπίγραφο δακτυλίδι (Πίν. 27, 
144)

Από ουμπαγή χρυοό ο κρίκος και η συμφυής 
σφενδόνη. Ο κρίκος ορθογώνιας διατομής, 
ενώ η σφενδόνη ελλειψοειδής με επίπεδη 
την άνω επιφάνεια, όπου κατά τη μεγάλη 
διάμετρο εγχάρακτη η επιγραφή: ΚΛΕΙΤΛΙ 
ΛΩΡΟΝ (Κλείται δώρον). Διάμ. 0,022 μ., διαστ. 
σφενδόνης 0,021x0,018 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 229ε (με
σαίο), στ. ΘΑΜ 1979, 70 αρ. 258.
Η λέξη δώρον αναγράφεται και σε χρυσό δακτύ
λιο «κειμήλιο», των αρχών του β' τετάρτου του 5ου 
αι. π.Χ., από τον ανδρικό τάφο 111 της Σίνδου: 
Σίνδος 1985, 66-67, αρ. 96, όπου και βιβλιογρα
φία για δακτυλίους με παρόμοιες επιγραφές.
Για τον τύπο: Ori 1985% 288 αρ. 206 (από τον Τά- 
ραντα, τύπος ΙΧΑ: τελευταία εικοσαετία 4ου αι. 
π.Χ.). P. Orsi, Gela. Scavi del 1900-1905, MonAnt 
17 (1906), 539, εικ. 371 (απάτη Γέλα, προτού 282 
π.Χ. με βάση «θησαυρό» νομισμάτων).
Παρόμοιο και στον τάφο B (Β134), ανεπίγραφο.
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Ζ10 Χρυσό δακτυλίδι με σφενδόνη από σάρ- 
διο (Πίν. 28, 144)

Ο κρίκος αποτελείται από δυο σύρματα, πε- 
ριελιγμενα κατ’ αντίθετη φορά, και από τρί
το στρεπτό σύρμα που καλύπτει εξωτερικά 
την αρμογή των δυο. Γα δυο πέρατα καταλή
γουν σε συμπαγείς σχηματοποιημένους 
άκρους πόδες λέοντος που συγκροτούν την 
ελλειψοειδή σε σχήμα θήκης ελαομάτινη 
σφενδόνη, όπου περικλείεται οάρδιος λίθος. 
Το άνω περίγραμμα του κατακόρυφου περι- 
χειλώματος της σφενδόνης γλωσοωτό, το μέ- 
τιοπό του κοσμείται με επίθετες σπείρες από 
στρεπτό σύρμα. Διάμ. 0,02 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 229ε (το πρώ
το)·
Παράλληλο (ίσως από το ίδιο εργαστήριο): Greek 
Gold 1994, 79 αρ. 34 (από ταφικό σύνολο κοσμη
μάτων στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης).

Ζ11 Χρυσό δακτυλίδι με οάρδιο σε σχήμα 
σκαραβαίου (Πίν. 28, 144)

Κρίκος όμοιος με του δακτυλιδιού Ζ1Θ. Χρυ
σό σύρμα διαπερνά το δακτυλιόλιθο και 
ελίσσεται γύρω από τα περατα του κρίκου. Ο 
δακτυλιόλιθος σε απομίμηση σκαραβαίου

είχει την κάτω επιφάνειά του επίπεδη, λεία 
και ακόσμητη. Διάμ. 0,023 μ., διαστ. δακτυ
λιόλιθου 0,014x0,09 μ.

Βιβλιογραφία: Μακαρόνας 1963, πίν. 229ε (δεξιά). 
Παράλληλα και όμοια: Πύδνα 1995, 158Β και Ρ. 
Giovanni Guzzo, Orefkerie dalla Magna Grecia, 
1993, 170 κ.ε., αρ. VI Α,Ι (Λοκροί), Β, 1 (Teano), 
VII A,8 και 9 (Τάρας), Β,Ι (Κύμη), Β,2-4 (Τά
ρας), Var.a.l (Τάρας). Πρβλ. Ori 1985", 279 αρ. 
182 (Τάρας).

(Π.Θ.-1.Τ.)

ΑΘΥΡΜΑΤΑ

ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΙ

Ζ42α Εξήντα έξι ακέραιοι και οκτώ σε θραύ
σματα φυσικοί αστράγαλοι (Πίν. 144)

Ένας φέρει υπολείμματα χρυσού ελάσματος. 
Διαστ. 0,028x0,018x0,015 μ.

Ζ33β Δύο φυσικοί αστράγαλοι, από τους 
οποίους ο ένας σε τμήμα

Παρόμοιοι από τον τάφο A (Α54, Α55, Α110).
(Ι.Τ.)



’8
ΤΑΦΟΣ Η

■■■■■
Αποκαλυφθηκε τυχαία στις 11 Αυγουστου 
1962, κατά τη διάρκεια εκσκαφών με μη
χανικό εκσκαφέα, σε απόσταση 100 μ. πε
ρίπου Δ. του τάφου Β. Κιβωτιόσχημος, 
εσωτ. διαστ. 1,08x0,72 μ., βάθ. 0,60 μ., 
κατασκευασμένος από τέσσερις πλίνθους 
πωρολίθου και καλυμμένος με παρόμοια 
πλίνθο, που βρέθηκε σπασμένη και ελλι
πής (Ε ι κ. 37, 39). Έφερε εσωτερικά επί
χρισμα. Είχε πρόσφατα συληθεί και το 
μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του 
διασκορπισθεί στα πέριξ. Από την επίχοι- 
ση εκτός και εν μέρει εντός του τάφου πε- 
ρισυνελέγησαν θραύσματα αγγείων, τα 
οποία ανήκουν σε μεγάλο μελαμβαφή 
καλυκωτό κρατήρα με επίχρυσο ανάγλυ- 
φο κλαδί αμπέλου (Η1), αττική ερυθρό- 
μορφη πελίκη με παράσταση Έρωτος- 
Αφροδίτης και άλλων μορφών (Η2), «κυ

πριακός» αμφορέας (Η3), χρυσό ενώτιο (Η4), θραύσματα πλαγγόνας (Η6), οι λαβές, η βάση και 
θραύσματα από το σώμα χαλκού λέβητα (Η5) και τμήματα άλλων χαλκών αγγείων (Ε ι κ. 38).

(Π.Θ.)
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ΑΓΓΕΙΑ

ΧΑΛΚΑ

Η5 Θραύσματα από το σοψα λέβητα και δυο 
κρικοειδείς λαβές

ΠΗΛΙΝΑ

Κλειστά

Η2 Ερυθρόμορφη πελίκη (Πίν. 145-146)

Αποτελέστηκε από πολλά θραύσματα και συ
μπληρώθηκε.
Α' όψη: Σε πρώτο επίπεδο, στο μέσον της πα
ράστασης, νεαρή γυναικεία μορφή καθισμέ
νη προς τα αριστερά, ντυμένη με ιμάτιο που 
αφήνει ακάλυπτο το άνω μέρος του σώματος, 
ασχολείται με έναν αντωπό προς αυτήν Έρω
τα, ίσως με την αφή θυμιατηριού. Η γυναίκα 
φέρει ψέλια, περιδέραιο και ενώτια, ο Έρως 
ταινία. Σε δεύτερο επίπεδο, πίσω από το σύ
νταγμα Έρωτα-ημίγυμνης γυναίκας, ιματιο- 
φόρος γυναικεία μορφή κατ’ ενώπιον, ιστα- 
μένη με προτεταμένα σε κάμψη χέρια, στρέ
φει την ταινιοφόρο κεφαλή προς δεξιά. Το 
ιμάτιο καλύπτει το κάτω μισό του προσώπου 
και τις σφιγμένες παλάμες. Στην ίδια ευθεία- 
επίπεδο, όρθια ιματιοφόρος νεαρή γυναίκα 
(φέρει και χιτώνα) στραμμένη προς δ., προ
τρέπει με το προτεταμένο δεξί χέρι της τον 
καθισμένο πάνω στο ιμάτιό του αντωπά προς 
αυτήν γυμνό Σιληνό που παίζει δίαυλο. Την 
παράσταση πλαισιώνει, άνω, ταινία με ιωνι
κό κυμάτιο και δεξιά και αριστερά -  κάτω 
από τις αντίστοιχες λαβές -  ανθέμια.
Β' όψη: Ιματιοφόρος νέος ιστάμενος προς δ., 
προφανώς ως πάρισο άλλου στο δ. τμήμα της 
παράστασης, σήμερα χαμένο. Την παράστα
ση πλαισιώνει, άνω, ταινία με ιωνικό κυμάτιο 
και αρ. όρθια άκανθα. Λευκό επίθετο χρώμα 
στο γυμνό σώμα της καθισμένης γυναικείας 
μορφής και του Έρωτα. Απόδοση κοσμημά
των με επίθετο ανάγλυφο πηλό και της κόμης 
των μορφών με κυματιστές γραμμές. Ύψ. 
σωζ. μέγ. 0,030 μ. (αρχικό 0,037 μ.).

Τα τεχνοτροπικά στοιχεία της παράστασης συνη
γορούν υπέρ της απόδοσης του αγγείου οτο ζωγρά
φο «της γαμήλιας πομπής». Χρονολογείται στο τρί
το τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. και παρουσιάζει ομοιό
τητες με έργα της ύστερης φάσης του ζωγράφου, 
όπως την υδρία Λένινγκραντ St 1974, τις πελίκες St 
2016 και KP 7634 και την υδρία Μόναχο 2439: Π. 
Βαλαβάνης, Παναθηναϊκοί αμφορείς από την Ερέ
τρια, Αθήνα 1990, 292 κ.ε., πίν. 144-145, 148, 
152β, 154-155. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η 
απόδοση του κοσμήματος κάτω από τη λαβή. Για 
το ζωγράφο βλ. Κ. Schefold, Untersuchungen zu 
den Kertscher Vasen, 1934, 132 κ.ε. και Βαλαβά
νης, ό.π. Για το κόσμημα πρβλ. και την πελίκη από 
το ελληνιστικό νεκροταφείο της Αμφίπολης: Δ. Λα- 
ζαρίδης, Αμφίπολις. Αρχαιολογικός Οδηγός, Αθή
να 1994, εικ. 95.

Η3 «Κυπριακός» αμιρορεύς (Πίν. 147)

Αποτελέστηκε από πολλά τεμάχια, συγκολ
λήθηκε με γύψο.
Πηλός ερυθρός. Σώμα ωοειδές, βάση δακτυ- 
λιόσχημη. Επίχρισμα κιτρινωπό. Γραπτή 
διακόσμηση με αμαυρό καστανέρυθρο χρώ
μα και καστανομέλαν γάνωμα: ζώνη από 
τρία λογχόσχημα φύλλα στην κοιλιά (σε κάθε 
όψη), οριζόμενη, άνω, έως το χείλος και, κά
τω, έως το πέρας της κοιλιάς από παράλλη
λες ομόκεντρες ταινίες διαφόρων μεγεθών 
και πλάτους. Τοπικού εργαστηρίου. Ύψ. 
0,281 μ., μέγ. διάμ. 0,201 μ., διάμ. βάσης 
0,074 μ.

Παράλληλα: Στους τάφους Α (Α16) και Β (Β139), 
όπου και βιβλιογραφία.

Ανοικτά

Η1 Μελαμβαφής καλυκωτός κρατήρ (Πίν. 
148)

Αποτελέστηκε από πολλά θραύσματα και συ
μπληρώθηκε.
Κοσμημένος στο μέσο του λαιμού κατά την 
οριζόντια διάταξη με επίχρυσο ανάγλυφο 
κλάδο αμπέλου. Το περιχείλωμα διακοσμεί

131



ται με ερυθρόμορφο ιωνικό κυμάτιο, πεποι- 
κιλμένο με επίχρυσες ανάγλυφες σταγόνες. 
Ύψ. 0,52-0,533 μ., διάμ. χείλους 0,48 μ., 
διάμ. βάσης 0,21 μ.

Παράλληλα: G. Kopeke, Golddekorierte attische 
Schwarzfirniskeramik des 4. Jhs. v.Chr., AM 79 
(1964), 32 ap. 39, niv. 18,3 (350/40 π.Χ.), από το 
ίδιο εργαστήριο. Γρ. Κωνσταντινόπουλος, Αρχαία 
Ρόδος, Αθήνα 1986, 108, εικ. 105 (αττικός από Ια- 
λυσό). Α.Ε. Riz, Bronzegefásse in der römisch- 
pompejanischen Wandmalerei, Mainz/Rhein 1990, 
37, 4.1 και 5.1 (πήλινος επίχρυσος από τάφο παρά 
το Teano της Καμπανίας: χρονολογία απόθεσης 
300 π.Χ.). Του αυτου τυπου χαλκός καλυκωτός 
κρατήρ με υποκρητήριον, J. Vokotopoulou, The 
Kalyx Krater of Sebaste in Pieria, στο I. 
Worthington (εκδ.), Ventures into Greek History, 
Oxford 1994, 189-201, εικ. 1-10 (από τον τάφο 2 
της τουμπας «Παππά» στη Σεβαστή Πιερίας: χρο
νολογία απόθεσης 336 π.Χ. και μετά, με βάση 
δραχμή Α\εξάνδρου Γ' του τυπου Ζευς/αετός).

ΕΙΔΩΛΙΑ

Η6 Πήλινη πλαγγών

Συγκολλημένη από πολλά θραύσματα και 
συμπληρωμεΧη με γύψο. Συμπαγής εσοιτερι- 
κά. "Ιχνη λευκου επιχρίσματος στο πρόσωπο. 
Στον τύπο της γυμνής καθιστής γυναικείας 
μορφής με ενωμένα τα πόδια και χωρίς βρα
χίονες. Η κόμμωση διαμορφώνεται σε τριγω
νικό μηνίσκο πάνω από το μέτοιπο και σε 
κρωβυλο πίσω. Ύψ. 0,13 μ.

Για τη χρήση, την ερμηνεία και την επιβίωση του 
τυπου της πλαγγόνας ως τα υστέρα ρωμαϊκά χρό

νια, βλ. Ε. Πέππα-Παπαϊωάννου, Πήλινα ειδώλια 
από το ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα Επιδαυρίας, 
δ.δ., Αθήνα 1985, 177-179 και Σ. Κόρτη-Κόντη, Η 
κοροπλαστική της Θεσοαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
1994, 50-51 και 78, με παραδείγματα και βιβλιο
γραφία.

(Ι.Τ.)

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΕΝΩΤΙΑ

Η4 Χρυσό ενώτιο με λεοντοκεφαλή (Π ίν. 29)

Μικρή φθορά στη δεξιά πλευρά της λεοντο
κεφαλής.
Αποτελείται από ανοικτό κρίκο που σχηματί
στηκε με σύρμα περιτυλιγμένο γύρω από ξύλι
νο πυρήνα, ο οποίος και διακρίνεται μέσα 
από τα κενά των σπειρών. Το ένα άκρο μειου- 
ται σταδιακά, ενώ το άλλο προσαρμόζεται σε 
περίοπτη λεοντοκεφαλή με την παρεμβολή 
κυλινδρικού δακτυλίου, διακοσμημένου εξω
τερικά με ζώνη σπειρών που πλαισιώνεται 
από απλά και στριφτά σύρματα. Ύψ. 0,022 μ.

Παράλληλα: Ν. Κοτζιάς, Ο παρά το αεροδρόμιον 
της Θεσσαλονίκης (Σέδες) Γ' τάφος, ΑΕ 1937, Γ, 
882, εικ. 14=ΘΑΜ 1979, 79 αρ. 321 (Σέδες, τά
φος Γ). Νικήσιανη 1992, 239 αρ. Μ1848 (τάφος 
Δ). Montréal 1993, 269 αρ. 341-342 (Βέροια). 
Πυδνα 1995, 108 Β και Δ (Πύδνα, βόρειο νεκρο
ταφείο). Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, ΑΕΜΘ 7 
(1993), 252, εικ. 6 (τάφος Τ11 Αγ. Αθανασίου 
Θεσσαλονίκης). Διαπραγμάτευση του τυπου στο 
Pfrommer 1990α, 144-187.

(Π.Θ.-Ι.Τ.)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ





Μολονότι η έρευνα της έκτασης κατά μήκος της οδού Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, όπου αποκα
λύφθηκαν οι πέντε κιβωτιόσχημοι τάφοι Α, Β, Δ, Ε, Η, ο λακκοειδής Ζ και ο μακεδονικός Γ, 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη, εντούτοις τυχόν ανεύρεση και άλλων μεμονωμένων 
τάφων δεν θα μεταβάλει τη γενική εικόνα της διάταξής τους στο χώρο. Δεν αποτελούν τμήμα 
οργανωμένου νεκροταφείου πόλεως. Τόσο οι Α, Β και Δ, που συνθέτουν ιδιαίτερη ομάδα, όσο 
και οι υπόλοιποι μεμονωμένοι, φαίνεται ότι έχουν κατασκευαστεί κατά μήκος της κεντρικής 
οδικής αρτηρίας η οποία συνέδεε τη Λητή με τη Θεσσαλονίκη" (Χάρτης I, βλ. και σελ. 24-25), 
η δυτικέ] πύλη της οποίας έφερε την επωνυμία «Ληταία» (Ιωάννης Καμενιάτης, 41).
Η γεωμορφολογία της περιοχής έχει υποστεί ριζικές μεταβολές με τις μεγάλης κλίμακας ισο
πεδώσεις και αποχωματώσεις που έλαβαν χώρα, ιδιαίτερα από το 1962 και εξής, για την ανα- 
κατασκευή και τις αλλεπάλληλες διαπλατυνσεις της οδού. Η διάταξη των τάφων, που σήμερα 
φαίνεται ως ένα βαθμό αδικαιολόγητη, υπαγορεύτηκε προφανώς από το τότε φυσικό ανά- 
γλυφσ της περιοχής και τις υψομετρικές καμπύλες, σι οποίες καθόρισαν και την πορεία της 
αρχαίας οδού. Οι τάφοι Α, Β, Δ και Ζ αποτελούν συστάδα που εκτείνεται στην περιφέρεια λό
φου ένθεν και ένθεν, στην υψομετρική καμπύλη τοιν 100 μ. (Ε ι κ. 1-2). Η αρχαία οδός στο ση
μείο αυτό θα παρέκαμπτε το λόή>ο, ακολουθώντας βόρεια-βορειοανατολική κατεύθυνση. Η 
Μαυρομμάτη σημειώνει την παρουσία στριόματος λατύπης με διάσπαρτα όστρακα και θραύ- 
σματα κεραμιδιών στις δοκιμαστικές τάφρους γ και δ της ανασκαφής, το οποίο ανήκει πιθα
νούς σε οδόστρωμα'. Η ίδια αναφέρει και την ύπαρξη τύμβοιν στη θέση του τάφου Ε και κο
ντό: στον Β*, χωρίς να διευκρινίζει, αν αποτελούσαν τεχνητούς τύμβους, όπως στην περίπτω- 
ση των μακεδονικών τάφων, ή φυσικά εξάρματα, όπερ και πιθανότερο. Η κάλυψη ωστόσο κι- 
βωτιόσχημων τάφων με τύμβο είναι πρακτική που απαντά ήδη στον 5ο'1 και συνεχίζεται τον 6 7 8 9

6. Για την τυπογραφική σχέση Θεσσαλονίκης-Θέρμης βλ. Μ. Τιβέριος, ΑΕΜΘ 1 (1987), 247-260. Ο ίδιος, Από τα 
απομεινάρια ενός προελληνιστικου ιερού περί τον «θερμαίυν κόλπον», στο Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Θεσσαλονίκη 1990, 
77-80. Δ. Παπακωνσταντίνου-Διαμαντοΰρου, Χώρα Θεσσαλονίκης, μια προσπάθεια οριοθέτησης, Μνήμη Δ. Λαζα
ρίδη, Θεσσαλονίκη 1990, 99-106. Βλ. επίσης Κ. Ρωμαίος, Που έκειτο η παλαιό Θέρμη, Μακεδονικά Α (1940), 1-7. 
Ch. Edson, Notes on the Ehrakian Photos, Classical Philology 17 (1974), 100-104. Γ. Μπακαλάκης, Θερμαίος, AE 
1953/54, A', 220 κ.ε. Ο ίδιος, Therme-Thessaloniki, AntK 1963, 30 κ.ε., πίν. 17-18. Θ ίδιος, Παυσίλυπος Θεσσαλο
νίκης, Μακεδονικόν Ημερολόγιον, 1963, 81 κ.ε. Ο ίδιος, Παυσίλυπος von Thessalonike, στο Provincialia, Festschrift 
R. Eaur Berard 1968, 3 κ.ε. Θ ίδιος. Ιερό Διονύσου και Φαλλικά δρώμενα στη Θεσσαλονίκη, ΑρχΜακ III (1983), 31- 
43. The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, Princeton 1976, 3412, λ. Thessaloniki (M. Vickers). Papazoglon 
1988, 190. Ντ. Χριστιανόπουλος, Η αρχαία Θέρμη και η ίδρυση της Θεσσαλονίκης, 1000-315 π.Χ., Θεσσαλονίκη 
1991.
7. Βλ. Ημερολόγιο ανασκαφής Δερβενιού: 20-22.2.62, 29-30.3.62 και 4.6.62 (φυλάσσεται στο Μουσείο Θεσσαλονί
κης).
8. Ημερολόγιο ανασκαφής: 22.2.62, 19.3.62, 27.3.62.
9. Μ. Μπέσιος, Η αρχαία Πΰδνα, Πιερία 1 (1985), 59.
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4ο αι. π.Χ., όπως μαρτυρούν τα παραδείγματα των τύμβων της Νικήσιανης'", της Αινείας 
Θεσσαλονίκης", της περιοχής της ΓΙελλαίας χώρας1', στο Προδρόμι της Θεσπρωτίας10 11 12 13* και αλ
λού. Στη Βεργίνα οι προϊστορικοί τύμβοι Σ, Ψ, Ω χρησιμοποιήθηκαν εκ νέου για κιβωτιό- 
σχημους τάφους του 4ου-3ου αι. π.Χ.14 15 16 17 18.
Κατά κανόνα οι τάφοι, τα ταφικά μνημεία, αλλά και τα οργανωμένα -νεκροταφεία, ανεξαρ
τήτως χώρου και χρόνου, αναπτύσσονται κατά μήκος οδικών αξόνων ή είναι προσιτά από κύ
ριους δρόμους. Οι περισσότεροι από τους γνωστούς μακεδονικούς τάφους, συμπεριλαμβανο
μένου και του τάφου Γ του Δερβενιού, βρίσκονται κατά μήκος οδικών αρτηριών στην περιο
χή μεγάλων αστικών κέντρων1", κάνοντας αισθητή την παρουσία τους με τους τεράστιους 
ενίοτε τεχνητούς τύμβους. Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι του Δερβενιού ακολουθούν το παράδειγ
μα των μακεδονικών, χωρίς όμως να προβάλλονται επιδεικτικά με υπερμεγέθεις τύμβους, τα- 
ιρικά σήματα ή στήλες, προκαλώντας το ενδιαφέρον, συμπεριλαμβανομένου αυτού των τυμ- 
βωρύχων.
Η ανίδρυση επιτύμβιων στηλών σε κιβωτιόσχημους τάφους του τύπου του Δερβενιού δεν (ραί
νεται να συνηθίζεται στη Μακεδονία. Οι επιτύμβιες στήλες (5ου και 4ου-3ου αι. π.Χ.), ανά
γλυφες και γραπτές, που έχουν βρεθεί στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης, είναι ελά- 
χιστες σε σχέση με αυτε:ς της νότιας Ελλάδας ή σε σύγκριση με τις 10.000 περίπου της Αττι
κής. Οι περισσότερες μάλιστα, με λίγες εξαιρέσεις, έχουν βρεθεί μαζικώς σε επιχώσεις, όπως 
αυτές της Μεγάλης Τούμπας της Βεργίνας1", ή τυχαία, χωρίς ανασκαφικά στοιχεία που να τις 
προσγράφουν σε συγκεκριμένους τάφους. Στις εξαιρέσεις ανήκουν τα ταφικά μνημεία I, II 
και III του τύμβου Ατης Ραχώνας Πέλλας, που έφεραν αξιόλογα ταφικά μνημεία, μαρμάρι
νο λέοντα το I και ναόσχημη στήλη με σκηνή δεξιώσεως το II1. Οι επιτύμβιες του 4ου αι. π.Χ. 
από την άνω Μακεδονία εντοπίστηκαν στα ελάχιστα αστικά κέντρα της περιόδου1*.
Στην περίπτωση των κιβωτιόσχημων του Δερβενιού δεν έχουμε να κάνουμε με κοινούς τά
φους, αλλά με αξιόλογα μνημεία επιμελημένης κατασκευής και με ιδιαίτερη το καθένα φυ
σιογνωμία. Παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στις διαστάσεις τους (εσωτερικές) και στην 
αναλογία μήκους-πλάτους:
Τάφος Α: διαστ. 2,07x0,90 μ. Βάθος 1,08 μ.
Τάφος Β: διαστ. 3,06X 1,53 μ. Βάθος 1,62 μ.
Τάφος Δ: διαοτ. 2,40X 1,80 μ. Βάθος 1,50 μ.
Τάφος Ε: διαστ. 1,44χ 1,36 μ. Βάθος 0,60 μ.
Τάφος Η: διαστ. 1,08x0,72 μ. Βάθος 0,60 μ.

10. Λ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1959. 47-48. Νικήσιανη 1992. 15-16, οχέδ. 1.
11. Αινεία 1990, 16.
12. Π. Χρυσοστόμου, Νέοι τύμβοι στην Πελλαία χώρα, ΑΕΜΘ 1 (1987), 147-153.
13. Α. Χωρέμης, Μετάλλινος οπλισμός από τάφο οτο Προδρόμι τιγς Θεσπρωτίας, ΑΑΑ XIII 1 (1980), 6.
14. Μ. Ανδρόνικος, ΠΑΕ 1959, 56.
15. Όπως η Θεσσαλονίκη, η Λητή, η Μίεζα, η Πέλλα, η Αμφίπολις. ΙΙρβλ. Πέτσας 1966. 15 κ.ε. Gossel 1980. 6. 11. 
Χρυσοστόμου, Η τοπογραφία της βόρειας Βοττιαίας, οτο Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Θεσσαλονίκη 1990, 224-225.
16. Σαατοόγλου-Παλιαδέλη 1984, 7-13, όπου η μαρμάρινη υδρία αρ. 64 αποτελεί την εξαίρεση, επίσης οελ. 81 κ.ε. 
με προγενέστερη βιβλιογραφία. ΙΙρβλ. και F. Felten, Themen makedonischer Grabdenkmäler klassischer Zeit, 
ΑρχΜακ V (1993), 405-418, υποσημ. 3, όπου και νεώτερη βιβλιογραφία.
17. Π. Χρυσοστόμου, Νέοι τύμβοι στην Πελλαία χώρα, ΑΕΜΘ 1 (1987), 152-153.
18. Βλ. Αθ. Ριζάκης, 1. Τουράτσογλου, Η τυπολογία των επιτύμβιων μνημείων της Άνω Μακεδονίας, ΑρχΜακ V 
(1993), 1285-1300. ΙΙρβλ. και Αρ. Χονδρογιάννη-Μετόκη, Επιτύμβιες στήλες της Αιανής Κοζάνης, ΑΕΜΘ 1 (1987), 
37-44 (μία του 4ου αι. π.Χ., οι υπόλοιπες του 2ου-1ου αι.).



Οι διαστάσεις του Αακκοειδους τάφου Ζ είναι αβέβαιες. Με την επιφύλαξη της ακρίβειας ορι- 
ομένων μετρήσεων φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί ως μονάδα μήκους πόδας 36 εκατοστών 
που πλησιάζει το σαμιακά πάδα των 35 εκατοστών1'.
Οι τάφοι A, Β και Δ ξεχωρίζουν όχι μόνο με το μέγεθος, αλλά και με την αφθονία των κτερι- 
σμάτων τους, ο Β μάλιστα μπορεί να χαρακτηρισθεί μνημειακός χάρη και στην τελειότητα 
των αναλογιών του. Ο Α είναι ιδιαίτερα στενόμακρος, ενώ ο Δ σχεδόν τετράγωνος. Τετράγω
νος σχεδόν είναι και ο μέτριου μεγέθους τάφος Ε, ενώ ο πολύ μικρών διαστάσεων τάψος Η 
μπορεί να χαρακτηρισθεί θήκη, κατασκευασμένη από τέσσερις λιθοπλίνθους.
Μεγάλοι κιβωτιόσχημοι τάφοι του 4ου αι. π.Χ., που μπορούν να συγκριθουν με τους τάφους 
A, Β και Δ του Δερβενιού, έχουν αποκαλυφθεί στη Βεργίνα, την Ποτίδαια, το Τοάγεζι, την 
Πέλλα, το Προδρόμι Θεσπρωτίας, την Αίνεια και το Αλλατίνι, τη Νικήσιανη Παγγαίου κ.α.2". 
Ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων κιβωτιόσχημοι τάφοι, υπόγειοι στην κυριολεξία θάλαμοι, 
σπανίζουν στο χώρο της Μακεδονίας. Οι ευάριθμοι τάφοι της κατηγορίας αυτής, όπως για 
παράδειγμα οι Ποτίδαιας, Ολΰνθου, Κατερίνης, Σέδες και Βεργίνας19 20 21, αποτελούν αξιόλογα 
μνημεία22 23.
Οι παρειές των τάφων του Δερβενιού, με εξαίρεση εκείνες του Ζ, είναι κτισμένες με ορθογώ- 
νιες λιθοπλίνθους από πωροιδη απολιθωματοφόρο ασβεστόλιθο, τοπική εμφάνιση ερυθρω
πού «πωρολίθου», οε ύψος ενός (τ«ή)ος Η), δυο (τάφοι Α και Ε) ή τριών (τάφοι Β και Δ) δό
μων. Οι τάφοι Δ και Ζ ήταν στεγασμένοι μόνο με σανιδώματα, ενώ οι υπόλοιποι έφεραν κα
λυπτήριες λιθοπλίνθους, μία ο Η, τρεις ο Ε και τέσσερις οι Α και Β. Ο τάφος Α έφερε επιπλέ
ον και σανίδωμα2 ’. Πατημένο χώμα αποτελούσε το δάπεδο των τάφων με εξαίρεση τον τάφο

19. Ο J.A. de Waele, Reflections on the Design in Classical Greek Architecture, Πρακτικά 12ου Συνεδρίου Κλασικής 
Αρχαιολογίας Λ, Αθήνα 1988, 205-210, υποστηρίζει ότι η γενικώς παραδεκτή θεωρία ότι στην ελληνική αρχιτεκτονι
κή χρησιμοποιούνται τρεις πόδες: ο αττικός (24,6/6 εκ.), ο δωρικός (32,6/8 εκ.) και ο σαμιακός (35 εκ.), πρεπει να εί
ναι εσφαλμένη. Σε κάθε αρχαίο οικοδόμημα χρησιμοποιείται διαφορετικός modulus ή εμβατήρ (πους) μεταξύ 29 
και 33 εκ. Ο Δ. Παντερμαλής, Μακεδονικά 12 (1972), 172 υποστηρίζει ότι οι διαστάσεις 3x3 του θαλάμου αρκετών 
μακεδονικών τάφων μεταφράζονται σε αρχαία μέτρα 10χ 10 πόδες ή 7x7 πήχεις, αν δεχτούμε τον αττικοευβοϊκό πό- 
δα των 29,6 εκ.
20. Μ. Ανδρόνικος, ΠΑΕ 1953, 150 κ.ε., εικ. 13-16. ΠΑΕ 1959, 60 κ.ε., εικ. 1. BCH 24 (1970), 91 κ.ε. (Βεργίνα). Μ. 
ΚαραμανώλιρΣιγανίδου, ΑΔ 21 (1966): Χρονικά, 343 (Ποτίδαια). Ν. Κοτζιάς, ΑΕ 1937, 868 κ.ε. Ο. Walter, ΑΑ 55 
(1940), 280 κ.ε. X. Μακαρόνας, Μακεδονικά Α (1940), 495 κ.ε. (Τοάγεζι). Petsas 1978, 49, εικ. 8 και 128, εικ. 7. II. 
Χρυσοστόμου, Ο τύμβος Α στη Ραχώνα Πέλλας, Αμητός 2 (1987). 1007-1025 (Πέλλα). Α. Χωρέμης, AAA XIII 1
(1980) , 3 κ.ε. (Προδρόμι Θεσπρωτίας). Αινεία 1990, 22-24, 49-52 (Αίνεια). Μ. Σιγανίδου, ΑΔ 21 (1986): Χρονικά, 
340, πίν. 360 (Αλλατίνι). Δ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1959, 47-48 = Νικήσιανη 1992 (Νικήσιανη). Α. Δάφφα-Νικονάνου, Δυο 
επείσακτα αγγεία από τον τάφο της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Αμητός 1 (1987), 263-276 (Θεσσαλονίκη).
21. Μ. Καραμανώλη-Σιγανίδου, ΑΔ 21 (1966): Χρονικά, 342 (Ποτίδαιας). D.M. Rohinson, AJA 39 (1935), 229 κ.ε., 
εικ. 27-28. Olynthus XI (1942), 1 17 κ.ε., αρ. 398, πίν. 56-58. Olvnthus V II, 291 κ.ε. (Ολυνθου). Αικ. Δεσποίνη, Ο τά
φος της Κατερίνης, AAA XIII 2 (1981), 198 κ.ε. (Κατερίνης). Ν. Κοτζιάς, ΑΕ 1937, Ε, 869 κ.ε., σχέδ. III και IV (Σε:- 
δες). Μ. Ανδρόνικος, Βεργίνα, Οι βασιλικοί τάφοι της Μεγάλης Τοΰμπας, ΑΑλ X 1 (1977), 6 κ.ε., εικ. 1-2 (Βεργίνας). 
Βλ. και Μ. Andronicos, Some Reflections on the Macedonian Tombs, BSA 82 (1987), 8-11.
22. Μπορεί να συγκριθουν με παραδείγματα της Μ. Ασίας και της Ιταλίας, όπου οι υπόγειοι θάλαμοι έχουν μακρά 
παράδοση: \V. Hoepfner, AM 86 (1971), 125-139. AR 1970-71,58-59: έρευνες της Μ. Mellink στην πεδιάδα Elmoli 
του Karatas-Seymayuk της Β. Αυκίας. AR 1969-70, 32-37. AR 1972-73, 33-36. Ε. Tine Bertocchi, La pittura funeraria 
apula, Roma 1964, passim. P. Sestieri. RIA, N.S. 516 (1956/57), 65 κ.ε.
23. Οροφή με σανίδες, που εδράζονται σε εγκοπή, και κάλυψη με λίθινες από πάνω πλάκες έφεραν: Ο τάφος Γ' του 
Σέδες (Ν. Κοτζιάς, ΑΕ 1937, Γ, 869 κ.ε., σχε:δ. III και IV), ο τάφος I της Μεγάλης Τοΰμπας της Βεργίνας (Μ. Ανδρό
νικος, AAV X 1 (1977), 6 κ.ε., εικ. 1-2), ο μνημειώδης διθάλαμος τάφος της Κατερίνης (Αικ. Δεσποίνη, AAA XII 2
(1981) , 200, εικ. 3). Ο τάφος II του τΰμβου Α της Αινείας (Αίνεια 1990, 24). Δυο κιβωτιόσχημοι λαξευτοί τάφοι του 
ανατολικού νεκροταφείου της Πέλλας (Μ. Σιγανίδου, ΑΔ 35 (1980): Χρονικά, 397-398). Θ τάφος Α στη Ραχώνα ΓΙε:λ- 
λας (Π. Χρυσοστόμου, ό.π.). Ο τάφος της Νεάπολης Θεσσαλονίκης (Α. Δάφφα-Νικονάνου, ό.π.). Οι κιβωτιόσχημοι 
της Αμφιπόλεως (Στ. Σαμαρτζίδου, Νέα ευρήματα από την αρχαία Αμφίπολη, ΑΕΜΘ 1 (1987), 329).



Α, που έφερε δαπεδόστρωση από τέσσερις ορθογώνιες λιθοπλίνθους, και τον τάφο Ε, που διέ
σωζε μέρος δαπεδόστρωσης από ακανόνιστες ασβεστολιθικές πλάκες24 25 26.
Οι εσωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες των τάφων ήταν επιχρισμένες με ασβεστοκονίαμα 
που σε ορισμένες περιπτώσεις κάλυπτε και μέρος του δαπέδου. Στον τάφο Ε ήταν ερυθρό και 
επικάλυπτε και την κάτω (εσωτερική) επιφάνεια των καλυπτήριων λιθοπλίνθων. Τα κονιάμα
τα ήταν νωπά, όταν τοποθετήθηκαν τα κτερίσματα, ορισμένα από τα οποία άφησαν πάνω 
τους το αποτύπωμά τους (Τάφος Α). Μετάλλινα μικροαντικείμενα (κυρίως χρυσά) μεταφέρ
θηκαν στο Μουσείο Θεσσαλονίκης μαζί με μέρος του κονιάματος, στο οποίο παρέμειναν 
προσκολλημένα. Το παράδειγμα του τάφου Α, που δεν είναι μοναδικό, αποδεικνΰει ότι ορι
σμένοι τάφοι (κιβωτιόσχημοι και μακεδονικοί) κατασκευάζονταν και κυρίως επιχρίονταν λί
γο πριν από την ώρα της ταφής, χωρίς το στοιχείο αυτό να σχετίζεται με τυχόν αιφνίδιο ή βί
αιο θάνατο του κατόχου. Άλλωστε από την ώρα του θανάτου μέχρι εκείνη της ταφής μεσολα
βούσε διάστημα ικανό, που επέτρεπε να επιχρισθεί και να στεγνώσει έγκαιρα ο τάφος. Η βια
στική επομένως και ημιτελής επίστρωση στο κονίαμα του θαλάμου του μακεδονικού τάφου II 
της Βεργίνας δεν φαίνεται να έχει σχέση με τον υποτιθέμενο βίαιο θάνατο του κατόχου του 
τάφου, και δεν μπορεί να εκληφθεί ως στοιχείο που επιδέχεται ιστορική ερμηνεία2’. Και στο 
μακεδονικό τάφο «της κρίσεως» των Λευκαδιών, για παράδειγμα, βρέθηκαν υπολείμματα κο
σμημάτων κολλημένα στο νωπό κονίαμα21’. Ενδέχεται βεβαίως «το νωπόν» εν γένει του κονιά
ματος (ιδιαίτερα πέριξ του δαπέδου) που παρατηρείται ενίοτε σε τάφους, μακεδονικούς ή κι
βωτιόσχημους, να αποτελεί σύμπτωμα υστερογενές, να οφείλεται δηλαδή απλώς στη συνεχή 
απορρόφηση υγρασίας από το έδαφος.
Ο τάφος Δ έφερε λευκό κονίαμα με κυανή ταινία σε ύψος 0,60 μ. από το δάπεδο. Στον τάφο 
Β το κονίαμα χωρίζεται σε δυο ισοϋψείς (0,81 μ.) χρωματικά διαφοροποιημένες ζώνες, ερυ
θρή κάτω και λευκή άνω, η οποία κοσμείται με κλάδους ελιάς σε οριζόντια διάταξη (Ε ι κ. 14- 
16). Το λευκό κονίαμα των εσωτερικών τοιχωμάτων του τάφου Α έφερε, σε ύψος 0,54 μ. από 
το δάπεδο, κοσμοφόρο ζώνη, συνολικού ϋψους 0,36 μ., με ανθοπλόκαμο φύλλων και καρπών 
μυρτιάς, ο οποίος ορίζεται από ταινία κίτρινη άνω και κυανή κάτω. Η διακοσμητική ζώνη του 
τάφου Α παρουσιάζει στοιχεία τυποποίησης ενός άψυχου αρχιτεκτονικού μοτίβου, σε αντίθε
ση με την ελεύθερη φυσιοκρατική απόδοση των κλάδων της ελιάς του τάφου Β. Η κατά δυο 
ζώνες με χρωματική εναλλαγή αρχιτεκτονική αυτή διάρθρωση των κατακόρυφων επιφανειών 
των τάφων Α και Β, παρά την απλοποίηση και την αναγκαστική αφαίρεση, λόγω και των μι
κρών διαστάσεων, υπαινίσσεται εσωτερικό χώρο ιδιωτικής κατοικίας και κατά κύριο λόγο τον 
ανδρώνα. Η κάτω ερυθρή ζώνη του τάφου Β αποδίδει τους ορθοστάτες, η ταινία με τον αν

24. Δάπεδο από λιθοπλίνθους ε'φερε και ο τάφος στο Τσάγεζι (ανατολική πλευρά εκβολής Στρυμόνα) και ο τάφος της 
Κατερίνης: Δεσποίνη (ό.π., υποσημ. 21), εικ. 3. Επίσης, ο μακεδονικός τάφος της Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης 
έφερε πλάκες δαπέδου και κονίαμα: Σισμανίδης 1982, 271. Ακανόνιστες πλάκες δαπέδου είχαν οι τάφοι Τοΰμπας 
Παιονίας: Φ. Πέτσας, Χαριστήριον εις Α. Ορλάνδον III, Αθήνα 1966, 233 κ.ε., της Σταυροΰπολης: X. Μακαρόνας, 
ΠΑΕ 1953, 134, και του Φράγματος Αλιάκμονος: Φ. Πέτσας, Μακεδονικά 15 (1975), 295.
25. Όπως το εκλαμβάνει ο Ανδρόνικος 1977, 34- 198θα, 170· Βεργίνα 1984, 220 και το αποδέχονται οι Α.Μ.Ρ. 
Giallobardo και Β. Tripodi, Le tombe regali di Vergina: qualle Filippo?, Annali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa 10 (1980), 998, π Ph.W. Lehmann, Once again the Royal Tomb at Vergina, AAA XIV 1 (1981), 141-142 και o 
N.G.L. Hammond, «Philip’s Tomb» in Historical Context, GRBS 19,4 (1978), 335-339, επιχειρώντας να αποδώσουν 
τη βιασύνη της κατασκευής σε ιστορικό γεγονός, σχετιζόμενο όμως με το θάνατο και την ταφή όχι του Φίλιππου Β', 
αλλά του Φιλίππου Γ' Αρριδαίου και της Ευριδίκης.
26. Πέτσας 1966, 43.
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θοπλόκαμο του τάφου Ατην επίστεψη των ορθοστατών, ενώ η λευκή ζώνη την ανωδομή με ή 
χωρίς τοιχογραφία2'.
Η τσιχογράφηση και γενικά η διακάσμηση των επιχρισμένων εσωτερικών παρειών τοιν κιβω- 
τιόσχημων τάφων αποτελεί πρακτική που απαντά σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας (Θεσσα
λία, Μακεδονία) στα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια. Η διακόσμηση των κιβωτιόσχημων τά
φων της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα της Μαγνησίας, περιορίζεται σε απεικονίσεις εγχάρακτων κιό- 
νων έ] γραπτών με μελανό χρώμα σε σχήμα Π, κατά τη φορά των κατακόρυφων παρυφών τιον 
τοιχωμάτων27 28. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει κιβωτιόσχημος τάφος του ανατολικού νε
κροταφείου της Πέλλας, που φέρει τοιχογραφία με αντικείμενα του ιδιωτικού βίου των γυ- 
ναικών (πυξίδα, κάτοπτρο, υδρία)29 30 31 32 33. Ο θάλαμος του τάφου εδιί) νοείται ιος γυναικωνίτης. Γυ- 
ναικωνίτης απεικονίζεται και στις τοιχογραφημένες παρειές με την πολύχρωμη κοσμοφόρο 
του τάq)oυ II του τύμβου Ατης Νέας Μηχανιώνας (Αινείας), όπου μεταξύ άλλων εικονίζονται 
και αντικείμενα αναρτημένα από γραπτούς ήλους ’0.
Στην τυρρηνική ζώνη της Ιταλίας (Λουκανία, Καμπανία, Ετρουρία), την Απουλία και τη Σι
κελία οι πλούσια τοιχογραφημένοι ταφικοί θάλαμοι ακολουθουν μακρά συνεχή παράδοση 
από τα αρχαϊκά οις τα ελληνιστικά χρόνια51. Σε κιβωτιόσχημο τάφο με δίρριχτη στέγη (του 
350-325 π.Χ.) απάτην Ποσειδωνία (Paestum), για παράδειγμα, οι επιχρισμένες επιφάνειες 
των μακρών πλευρών χωρίζονται σε δυο ζώνες, μία στενότερη ερυθρή κάτι.), που λειτουργεί 
ιός ορθοστάτης, και μία ευρΰτερη λευκή άνω, η οποία και φέρει κλάδους με λογχοειδή φύλ
λα και αδιάγνωστα άνθη ή καρπούς σε οριζόντια διάταξη52. Η δομή της διακόσμησης πα
ρουσιάζει αναλογίες μ’ αυτήν του τάφου Β, όπου η ερυθρή κάτω ζώνη λειτουργεί επίσης ως 
ορθοστάτης.
Η Β. Gossel υποστηρίζει ότι η εσωτερική διακόσμηση των μακεδονικών τάφιον, που χαρα
κτηρίζεται από συντηρητισμό και έχει τα πρότυπά της κατά κύριο λόγο στην αρχιτεκτονική 
των ιδιοτιικών κατοικιών, δεν σχετίζεται ούτε μορφολσγικά ούτε εννοιολογικά με τα συγκε
κριμένα ταqHκά μνημεία και το χθόνιο χαρακτήρα τους. Κι αυτό σε αντίθεση με τις διακο
σμήσεις τιον θαλαμωτών τάφων της Ιταλίας και της Νότιας Ρωσίας, όπου το θεματολόγιο πε
ριλαμβάνει παραστάσεις από τη ζωή του νεκρού ή τις νεκρικές τελετουργίες, καθώς και άλ
λες σκηνές με εμφανή χθόνιο συμβολισμό ”. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση των απλοϊν 
εσωτερικών διακοσμήσεων στους κιβωτιόσχημους του Δερβενιού, η επιλογή τιον φυτικοίν θε- 
μάτων στις διακοσμητικές ζώνες των τάφων Α και Β, κλάδοι μυρτιάς στον πρώτο και ελιάς 
στον δεύτερο, δεν φαίνεται τυχαία και στερούμενη χθόνιου συμβολισμού, αλλά σχετίζεται πι

27. Πρβλ. τον κιβωτιόσχημο τάφο στο Αλλατίνι Θεσσαλονίκης (Μ. Καραμανο'ιλη-Σιγανίδου, ΑΔ 21 (1966): Χρονικά, 
640, πίν. 360), τον τάφο του τυμβου Ψ της Βεργίνας (Ανδρόνικος, ΠΑΕ 1959, 61, εικ. 1 ) και τον τάφο 11 του τυμβου 
Ατης Αινείας (Αίνεια 1990, σχέδ. 14-15, πίν. 21).
28. G. Windsant, Th.F. Vermeulen, Représentations of Columns in Cist Tombs of Magnesia (Thessaly), Τιμητικός 
τόμος A.N. Zadoks Joselhus Jitta, Groningen-Bussum 1975, 599 κ.ε. B. Αδρυμη-Σισμάνη, Τύμβος Φερών, AAA XVI 
1 (1983), 26.
29. AR 1984/85, 4-45, εικ. 59.
30. Αίνεια 1990, 24 και 35-49, 1-6.
31. Βλ. γενικά J.-Μ. Dentzer, Les systèmes décoratifs dans la peinture murale italique, Mélanges d’Archéologie et 
d’Histoire Française de Rome 80 (1968), 85 κ.ε.
32. Prima Italia, H Ιταλική τέχνη της 1ης χιλιετίας π.Χ., Έκθεση του ΥΠΠΟ στο Μουσείο Πειραιώς, Αθήνα 1981, 
120-121, εικ. 124. J.G. Pedley, Paestum. Greeks and Romans in Southern Italy, London 1990, 102-105, πίν. XI έγ
χρωμος.
33. Gossel 1980, 48.



θανότατα μκ τη χρήση το)ν φυτών αυτών στις διάφορες φάσεις των νεκρικών δρώμενων14, 
όπως και στα λατρευτικά δρώμενα προς τιμήν θεοτήτων. Ανάλογο περιεχόμενο είχαν τα στε
φάνια από φύλλα ελιάς, μυρτιάς, δρυός, που φορούσαν στους νεκρούς κατά την πρόθεση και 
τα αντίστοιχό τους από χρυσό ή επίχρυσο χαλκό που συνόδευαν τους νεκρούς στον τάφο 
Στο μέσο της ανατολικής πλευράς του τάφου Ε υπήρχε χαμηλό κτιστό έδρανο για την τοπο
θέτηση της ξύλινης λάρνακας με τα υπολείμματα της καύσης της νεκρής. Κτιστά θρανία για 
την υποδοχή τεφροδόχων, ξύλινων λαρνάκιον ή και κλινών, καθώς και για την απόθεση κτε- 
ρισμάτων, έχουν αποκαλυφθεί στον κιβωτιόσχημο θάλαμο της Ποτίδαιας και στο διθάλαμο 
κιβωτιόσχημο της Κατερίνης11’. Κατά μήκος της βόρειας πλευράς του θαλάμου του μακεδονι
κού τάφου Γ στο Δερβένι υπήρχε κτιστό θρανίο-θήκη για την τεφροδόχο πελίκη. Παρόμοια 
θρανία με διάφορες χρήσεις έχουν αποκαλυφθεί σε πολλούς μακεδονικούς τάφους17. Δύο βω- 
μόσχημα βάθρα για τις τεφροδόχους και θρανία για τις νεκρικές κλίνες περιελάμβανε ο μο
νοθάλαμος μακεδονικός τάφος στο Φοίνικα (Κις) Θεσσαλονίκης18. Ορθογώνια κατασκευή 
από ωμές πλίνθους για τη νεκρική κλίνη αναφέρεται ότι αποκαλύήίθηκε σε κιβοπιόσχημο τά- 
φο στο Τσάγεζι '.
Ο κρατήρας Β1 που περιείχε λείψανα της καύσης του νεκρού ήταν ανιδρυμένος σε μονολιθι
κή ορθογώνια λιθόπλινθο, διαστ. 0,72x0,50 μ., πάχ. 0,36 μ., η οποία έφερε κυκλική εγκοπή 
για την ένθεση της χυτής βάσης του αγγείου. Η λιθόπλινθος-βάθρο αυτή του τάφου Β απείχε 
0,75 μ. από την ανατολική στενή πλευρά του θαλάμου και 0,45 μ. από τις μακρές πλευρές, 
ενώ ο χώρος μεταξύ βάθρου και ανατολικού τοίχου ήταν κενός κτερισμάτων. Η θέση του βά
θρου μας επιτρέπει να δεχτούμε ότι η κύρια όψη του τεφροδόχου αγγείου με την παράσταση 
του ιερού γάμου Διονύσου-Αριάδνης ήταν στραμμένη προς Δ. Παρόμοια λιθόπλινθος-βάθρο, 
διαστ. 0,41 Χθ,41 Χθ,30 μ., αποκαλύφθηκε στον κιβωτιόσχημο τάφο του τύμβου Ψ της Βεργί
νας4". Κτιστός κύβος (βάθρο) στον τάφο II του τύμβου Α της Νέας Μηχανιώνας (Αινείας) έφε
ρε το ξύλινο κιβωτίδιο με τα λείψανα της νεκρής34 35 36 37 38 39 40 41. Ορθογώνιες λιθόπλινθοι με εγκοπές, κυ
κλικές ή ορθογώνιες για την τοποθέτηση τεφροδόχων, έχουν βρεθεί και σε μακεδονικούς τά

34. Πλούταρχος, Λυκούργος 27: νεκροστολισμός με πορφυρό ύφασμα και φύλλα ελιάς. Πάνω στο στρώμα από κλώ- 
νους ελιάς είχε τοποθετηθεί το σώμα κοριτσιού στον τάφο 12 των Φερών: Β. Αδρύμη-Σισμάνη, Τύμβος Φερών, ΑΛΑ 
XVI 1 (1983), 29. Κλαδιά αμπέλου κάτω από το σώμα νεκρών σε πρώιμους αθηναϊκούς τάφους: R. Garland, The 
Greek Way of Death, New York 1985, 26, υποσημ. σελίδος 139-140. Πρβλ. P.M. Fraser, T. Rönne, Boeotian and 
West Greek Tombstones, Lund 1957, 182-185 για τη νεκρική χρήση τεχνητών ή φυσικών κλάδων ή φύλλων ελιάς, 
μυρτιάς, κισσού και δρυός με παραδείγματα και βιβλιογραφία.
35. R. Garland. The Greek Way of Death, 1985, 26. J. Klein, Der Kranz bei den alten Griechen, 1912. L. Deubner, 
Archiv für Religionswissenschaft 30 (1930), 70 κ.ε. M. Blech, Studien zum Kranz bei den Griechen, 1982. Olynthus 
X, 158, υποσημ. 318. Πρβλ. R. Higgins, Greek and Roman Jewellery, 1961, 120 κ.ε.
36. ΑΔ 21 (1966): Χρονικά, 342 (Ποτίδαιας). Αικ. Δεσποίνη, AAA XIII 2 (1981), 199 κ.ε. και 207 (Κατερίνης).
37. Μαλαθριάς (X. Μακαρόνας, ΠΑΕ 1956, 131-138, εικ. 1-7), Λευκαδιών, «τάφος Ανθεμίων» (Κ. Ρωμιοπουλου, ΑΑΑ 
VI (1973), 87-99, εικ. 1-5), Τουμπας Παιονίας (Φ. Πέτσας, Χαρισιήριον εις Α.Κ. Ορλάνδον III, 1966, 233-243, εικ. 
6), Βεργίνας, μακεδονικός τάφος «Ρωμαίου» (Κ.Α. Ρωμαίος, Ο μακεδονικός τάφος της Βεργίνας, 1951, εικ. 5-7), Βερ
γίνας, τάφος II (Μ. Andronicos, στο Acta of the 11th International Congress of Classical Archaeology 1978, 1980, 54 
κ.ε., πίν. 25-30), Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης (Σισμανίδης 1982, 272).
38. Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Ανασκαφικες ε'ρευνες σε ταφικους τύμβους των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, 
ΑΕΜΘ 1 (1989), 261-268.
39. X. Μακαρόνας, Μακεδονικά A (1940), 495-496. Ο γυναικείος αυτός τάφος του τε'λους του 4ου αι. π.Χ. περιείχε 
χρυσά κοσμήματα (στεφάνι ελιάς, περιδεψαιο, ενώτια), δανάκη, χαλκό κάτοπτρο, χαλκή φιάλη και στλεγγίδα.
40. Μ. Ανδρόνικος, ΠΑΕ 1959, 61.
41. Αίνεια 1990, 23-24, σχε'δ. 6.
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φους και σχεδόν πάντοτε σε κάποια απόσταση από τον τοίχο, όπως στους τάφους της Βεργί
νας και των Λευκαδιών1'.
Ο κανόνας αυτός στην τοποθέτηση του βάθρου για το τεφροδόχο αγγείο ή τη λάρνακα σε επι
λεγμένη και περίοπτη θέση είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία, όπως αημεκόνει η Gossel, χωρίς 
να επιχειρεί να την ερμηνεύσει1'. Το κέντρο του ενδιαφέροντος σ’ έναν τά(|>ο είναι προφανώς 
ο ίδιος ο νεκρός, το λείψανό του, ή τα υπολείμματα της καύσης του, και κατά συνέπεια η λει
ψανοθήκη (κίστη, λάρνακα, αγγείο) είναι το πολυτιμότερο και «ιερότερο» αντικείμενο, το 
οποίο και αξιουται περίοπτης θέσης και προβολής μέσα στο νεκρικό θάλαμο. Την ίδια έννοια 
φαίνεται ότι έχει και η τοποθέτηση του μεταλλικού ελικωτοΰ κρατήρα στο κέντρο του Taqn- 
κου ναΐσκου στη νεκρική παράσταση του απουλικου αμφορέα του ζωγράφου του Bari 
1206Γ.
Είσοδος στους κιβωτιόσχημους τάφους δεν υπήρχε, οι νεκροί και τα κτερίοματα εισάγονται 
κατακόρυφα, πριν από την τοποθέτηση των καλυπτήριων πλακών. Ωστόσο, ο διμερής με 
προθάλαμο τάφος της Κατερίνης, του β' μισού του 4ου αι. π.Χ. (που δεν φαίνεται πιθανό να 
αντιπροσωπεύει το μεταβατικό στάδιο στη δημιουργία του μακεδονικού καμαροσκέπαστου 
τάφου), δείχνει ότι μία από τις στενές πλευρές «νοείται» ως είσοδος4 ’. Απέναντι απ' αυτήν, στο 
βάθος του νεκρικού θαλάμου είναι τοποθετημένο σε περίοπτη θέση το τεφροδόχο αγγείο, η 
λειψανοθήκη ή η κλίνη του νεκρού.

(Π.Θ.) 42 43 44 45

42. Βλ. υποσημ. 31-32 και Gossel 1930, 55 κ.ε., 60 κ.ε. Πέτσας 1966, 173 κ.ε., εικ. 39.
43. Gossel 1980, 61.
44. Trendall 1989, 85, πίν. 180.
45. Δεσποίνη, ό.π. (υποσημ. 21).
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Οι τάφοι του Δερβενιού, που δεν απέχουν πολύ χρονικά μεταξύ τους (βλ. το κεφάλαιο «Χρο
νολόγηση», ο. 183-185), φαίνεται ότι κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά το διά
στημα μιας εικοσαετίας ή τριακονταετίας, μεταξύ 320-300 ή 310-290 π.Χ. περίπου και επι- 
βεβαιώνουν ότι ο ενταφιασμός (inhumatio) και η καύση (crematio) νεκρού συνυπάρχουν όχι 
μόνο τοπικά αλλά και χρονικά, και χρησιμοποιούνται αδιακρίτως τόσο για άνδρες όσο και 
για γυναίκες, μολονότι ο ενταφιασμός φαίνεται επικρατέστερος41’. Από τις 600 ταφές της 
Ολύνθου οι 53 μόνο ήταν καύσεις, ενώ στην Άκανθο από τις 229 ταφές οι 16 μόνο αποτε
λούσαν βεβαιωμένες καύσεις46 47. Διαφορετική εικόνα παρέχουν οι τάφοι του Δερβενιού: σε 
τέσσερις (A, Β, Ε και Ζ) διαπιστιόθηκε καύση και σε έναν μόνο (Δ) ενταφιασμός. Η περί
πτωση του τάφου Η παραμένει αβέβαιη, λόγω διατάραξης και σύλησης του περιεχομένου, 
μολονότι η καύση φαίνεται πιθανότερη, λαμβανομένων υπόψη των μικρών διαστάσεων και 
της παρουσίας της πελίκης (Η2), η οποία χρησιμοποιήθηκε ως τεφροδόχος. Καύση νεκρού 
πρέπει να δεχτούμε και για το μακεδονικό τάφο Γ. Η πελίκη (Γ1), τοποθετημένη πάνω στο 
κτιστό έδρανο του βόρειου τοίχου, πρέπει να λειτουργούσε κι εδώ ως τεφροδόχος. Το δείγ
μα εντούτοις των τάφων του Δερβενιού είναι πολύ μικρό και ήκιστα αντιπροσωπευτικό για 
να αντιστρέφει την εικόνα των νεκροταφείων της Ολύνθου και της Ακάνθου ως προς την πο- 
σοστιαία υπεροχή τιον ενταφιασμών.
Η καύση είναι οπωσδήποτε τρόπος τα4ΐής δαπανηρότερος του απλού ενταφιασμού, ωστόσο 
αυτό που βαραίνει στην οικονομική διαφοροποίηση των ταφών και κατ’ επέκταση των κατό- 
χων τιον τάφων, είναι ο πλούτος τιον κτερισμάτων και η πολυτέλεια τιον ταφικών κατασκευών. 
Στο νεκροταφείο της Ακάνθου, για παράδειγμα, οι «λαρνακόσχημες» πρωτογενείς πυρές, που 
χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ., διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε εύπορους κατοίκους με βάση 
τον αριθμό και τον πλούτο τιον κτερισμάτων48. Η επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου ταφής, 
όπως έχει παρατηρηθεί και για τους μακεδονικούς τάφους49 50, δεν οφείλεται σε λόγους οικονο
μικούς, έστω και αν το κόστος της πυράς (που οδηγούσε και στη γρήγορη εξαφάνιση του σώ
ματος) ήταν μεγαλύτερο, αλλά κυρίως οε ιδεολογικούς και «συμβολικούς». Η καύση επιλέγε
ται συνήθως από τις οικονομικά ευρωστότερες τάξεις, λόγω συνειδητού συσχετισμού του τρό
που (χυτού ταφής με το «ηρωικό» και «επικό» στοιχείο της παράδοσης. Στην Αττική η καύση 
«was effectively restricted to the landed aristocracy, the owners of private burial plots and 
olive plantations»’".

46. Kurtz, Boardman 1985, 331 κε.
47. Olynthus XI, 144. Λ. Παρλαμά, Καύσεις στο κλασσικό νεκροταφείο της Ακάνθου, AAA XI 1 (1978), 7.
48. Παρλαμά, ό.π., 6.
49. Gossel 1980, 66.
50. Artful Crafts 1994, 71-72.
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Ο Ανδρόνικος, η Lehmann και άλλοι ερευνητές επιχειρούν να ερμηνεύσουν τις σχετιζόμενες 
με την καύση «επικές τελετουργίες» του μακεδονικού τάή)ου II στη Βεργίνα, με γνώμονα απο
κλειστικά την πεποίθηση άτι η ταφή είναι βασιλική, ή ότι οφείλονται σε προσωπική επιλογή 
του Κασσάνδρου (στην ταφή του Αρριδαίου και της Ευριδίκης), ο οποίος έτρεφε βαθειά αγά
πη για τα ομηρικά έπη’1. Ούτε οι «επικές» ταφικές τελετουργίες, εντούτοις, ούτε και ο πλού
τος των κτερισμάτων του τάφου II της Βεργίνας, αποτελούν αδιαμφισβήτητα τεκμήρια βασι
λικών ταφών. Ομηρικού «τύπου» νεκρικές πυρές με ιδιαιτέρως πλούσια ενίοτε κτερίσματα 
απαντούν τουλάχιστον από τον 8ο αι. π.Χ., κατ' επίδραση των ομηρικιόν επών ή και ανεξάρ
τητα απ’ αυτά, ακόμη και στην περιφέρεια του ελλαδικού χώρου, όπως στην Κρήτη’". Η συ- 
μπεριιρορά απέναντι στο θάνατο, όπως περιγράφεται και προβάλλεται στα έπη, εξακολουθεί 
να ασκεί επίδραση στις εσχατολογικές αντιλήψεις του κόσμου ως τα ελληνιστικά τουλάχιστον 
χρόνια’1.
Η διάκριση των φύλων είναι δυσχερής, εξαιτίας της πλήρους σχεδόν αποσύνθεσης των οστών 
στην περίπτωση του ενταφιασμού (τάφος Δ) και της αποτέφρωσης και ασβεστοποίησης στην 
περίπτωση των καύσεων. Η απώλεια επιπλέον ορισμένων ανασκαφικών ενδείξεων καθιστά 
την προσπάθεια αναγνώρισης ακόμη δυσχερέστερη. Τα υπολείμματα των απανθρακωμένων 
οστών (Β1Θ4) του κρατήρα Β1 του τάφου Β ανήκουν, σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας 
(Απρίλιος 1987) του J.H. Musgrave, οε άνδρα ηλικίας 35-50 ετών και σε γυναίκα μικρότερης 
ηλικίας:

«Degree of cremation: Generally excellent. The light coloured pieces far outnumber the dark, 
less well burnt ones. They certainly were not “half burnt”.
Number of fragments: Too numerous to count.
Length of longest postcranial fragment: 128.8 mm.
Total weight: 1968 g.
Weight of cranial fragments: 311 g.
Weight of jaws and teeth: 30 g.
Weight of hands and feet: 44 g.
Weight of rest of postcranial frees: 1583 g.
No. of individuals: Two.
Sex: One male; one female.
Age: Male: 35-50? Female younger. Greater precision not possible. 51 52 53

51. Ανδρόνικος 1977, 29, 42. Βεργίνα 1984, 97. Ph.W. Lehmann, Once again the Royal Tomb at Vergina, AAA XIV 
1 (1981), 142 και υποσημ. 65. Ο E.N. Borza, The Royal Macedonian Tombs and the Paraphernalia of Alexander the 
Great, Phoenix 41 (1987), 105-121, θεωρεί βασιλικούς τους τάφους I (συλημε'νος κιβωτιόσχημος με την τοιχογραφία 
της αρπαγής της Περσεφόνης), II και III, και τους αποδίδει: στον Φίλιππο Β' τον I, στον Φίλιππο Γ' Αρριδαίο και 
την Ευριδίκη τον II, στον Αλέξανδρο Δ' τον III. Η ταύτιση της Βεργίνας με τις Αιγες αμφισβητήθηκε προσφάτως: 
Ρ.Β. Faklaris, Aegae: Determining the Site of the First Capital of the Macedonians, AJA 98 (1994), 609-616.
52. Βλ. προσφάτως N. Σταμπολίδης, Αντίποινα. Συμβολή στη μελέτη των ηθών και των εθίμων της γεοψετρικής-αρ- 
χαϊκής περιόδου, ΙΤΘυμνο 1995, 88-162, υποσημ. 106, όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία. ΓΤρβλ. I. Morris, 
Burial and Ancient Society. The Rise of the Greek City-State, Cambridge 1987, 45-52. C.A. Antonaccio, An Archae
ology of the Ancestors. Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece, London 1995, 221 κ.ε.
53. Garland, ό.π. (υποσημ. 34), 157. Παραδείγματα από τους τραγικούς: Αισχύλος, Αγαμέμνων 1556, Σοφοκλής, 
Αντιγόνη, Ευριπίδης, Άλκηστις 363, και από επιτάφιες επιγραφές: C.B. Welles, «The Epitaph of Julius Terentius», 
HTR 34 (1941), 86. Πρβλ. A. Charbonuet, F idéologie Homérique, trio Troisième Gycle d’archéologie classique 
1977-1978, Facultés des Lettres des Universités suisses romandes, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, 16. 
ΙΙρβλ. I. Παπαποστόλου, Ελληνιστικοί τάφοι της Πάτρας I, ΑΔ 32 (1977): Μελέτες, 339.
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Pathology: Traces of degenerative disease seen on spine of the man (moderate) and around 
limb bone joint surfaces (slight).
Animal bones: Probably not present, with the possible exception of one limb bone shaft 
fragment: length 77.7 mm., weight 11.29 g.
Shells: None seen.
Minerals: (i) White chalky substance clinging to some fragments, (ii) Mineralized cloth impressions. 
Organic remains: A few pieces of ivory, including fragments of the band of the wreath. One 
piece of cloth? Several small pieces of wood or charcoal.
Other point of interest: Τα οστά που βρέθηκαν στον κρατήρα Β1 του Δερβενιού μοιάζουν γε
νικά ως προς το χρώμα, το μέγεθος κλπ. με τα οστά των μακεδονικών τάφων της Βεργίνας και 
της περιοχής του Φοίνικα της Θεσσαλονίκης και των τάφων της Μηχανιώνας (Αινείας)».

Ο νεκρός άνδρας του τάφου Β, κάτοχος(;) του κρατήρα, Αστιοΰνειος (Αστίων), γιος του Ανα
ξαγόρα από τη Αάρισα της Θεσσαλίας, σύμφωνα με την επιγραφή από αργυρά ένθετα γράμ
ματα γύρω στο ιωνικό κυμάτιο του χείλους, ήταν πιθανώς μέλος της οικογένειας των Αλευα- 
δών, που ζουσε εξορισμένη στη Μακεδονία από το 344 π.Χ.54. Ο Mihailov καταλήγει στην πο
λύπλοκη και ασυμβίβαστη προς τη χρονολόγηση του αγγείου υπόθεση ότι ο κρατήρας ανήκε 
αρχικά σε άγνωστο Θεσσαλό από τη Λάρισα, ο οποίος τον είχε λάβει πιθανώς ως δώρο από 
τον Αστίωνα, ακολούθως μέλος του στρατού του Φιλίππου του τον απέσπασε ως λάφυρο κατά 
τη νικηφόρο εκστρατεία στη Θεσσαλία’5.
Για τη σύντροφό του δεν υπάρχουν στοιχεία. Το γεγονός πάντως ότι το σώμα της δαπανήθη- 
κε στην πυρά, τα καμένα οστά της περισυνελέγησαν επιμελώς, τυλίχτηκαν σε πορφυρό ύφα
σμα και τοποθετήθηκαν μαζί με αυτά του άνδρα στον ίδιο κρατήρα, δείχνει αφ’ ενός τη στε
νή, συζυγικήή), σχέση της με τον άνδρα και αφ’ ετέρου την υψηλή κοινωνική της θέση. Ο 
Musgrave δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κάηκε στην ίδια πυρά με το σύντροφό της56 57. Το 
ταυτόχρονον του θανάτου και συνακόλουθα της καύσης και της ταφής της γυναίκας και του 
άνδρα θέτει ορισμένα ερωτήματα, γιατί η περίπτωση δεν είναι μοναδική (απαντά και στους 
άλλους τάφους) και θα μπορούσε να μην οφείλεται σε σύμπτωση. Ο Ανδρόνικος, αναζητώ
ντας την ταυτότητα της νεκρής του προθαλάμου του μακεδονικού τάφου II της Βεργίνας, δεν 
αποκλείει (συμφωνώντας με την άποψη του Ν. Hammond), μαζί με το νεκρό ηγεμόνα να θά
φτηκε μία από τις «βάρβαρες» συζΰγους του (η Μήδα, για παράδειγμα, κόρη του Κοθήλα, βα
σιλέα των Γετών της βόρειας Θράκης), οι οποίες σύμφωνα με τα έθιμά τους ακολουθούσαν το 
συζυγο στον τάφο (suttee) ή θυσιάζονταν επάνω σ’ αυτόν '.
Στη διάκριση του φυλου βοηθά εν μέρει και το είδος των κτερισμάτων. Τα όπλα, οι ιππο
σκευές, οι στλεγγίδες και τα αγγεία πόσης, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των κρατήρων,

54. Γιοιίρη 1978, 74 κ.ε. Ο κάτοχος ήταν πιθανότατα και παραγγελιοδότης: Πρβλ. Μ. Τιβέριος, Περίκλεια Παναθή- 
ναια. Ένας κρατήρας του ζωγράφου του Μονάχου 2335, Θεσσαλονίκη 1989, 133. Ονόματα νεκρών είναι αναγε- 
γραμμένα οε πώματα τεφροδόχων της Αμβρακίας: BCH 79 (1955), 267. Η. Τσιριβάκος, ΑΔ 20 (1965): Χρονικά, 357.
55. G. Mihailov, Quelques observations sur le cratère de Derveni, ΑρχΜακ V (1993), 960-964.
56. J. Musgrave, The Cremated Remains from Tombs II and III at Nea Mihaniona and Tomb Beta at Derveni, BSA 
85 (1990), 310-311. Ο ίδιος, Dust and Damn’d Oblivion. A Study of Cremation in Ancient Greece, BSA 85 (1990), 
282. Ο ίδιος, Cremations in Ancient Macedonia, ΑρχΜακ V (1993), 1131-1142, ιδιαίτερα 1136. Για το ρόλο των γυ
ναικών στους βασιλικούς οίκους της Μακεδονίας βλ. E.D. Carney, Foreign Influence and the Changing Role of Royal 
Macedonian Women, ΑρχΜακ V (1993), 318.
57. Βεργίνα 1984, 231-232. N. Hammond, Philip’s Tomb in Historical Context, GRBS 19 (1978), 331-351, ιδιαίτερα 
335 και 343.
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ανήκουν κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στον κόσμο τιον ανδρών ως πολεμιστολν, κυνηγών, 
αθλητών και συμποσιαστών, τα κοσμήματα, οι τερρακόττες, τα κιβωτίδια, οι χρωστικές και 
καλλωπιστικές ουσίες, τα μυροδοχεία, ανήκουν κατά κύριο επίσης λόγο, όχι όμως αποκλει
στικά, στον κόσμο των γυναικών. Τα κυλινδρικά χαλκά κιβωτίδια με τις χρωστικές ουσίες 
Β35, Β90, Β96, Β97, Β100 και τα ψιμύθια Β109, Β115 του τάφου Β είναι πιθανό να συνόδευ
αν τη νεαρή σύντροφο του κατόχου του κρατήρα Β1. Το κιβώτιο με την οστέινη επένδυση που 
φέρει παράσταση Αφροδίτης και Έρωτα, καθώς και οι προτομές Ε26-Ε27, που εικονίζουν τη 
χθόνια Αφροδίτη με περιστέρι και άνθος, χαρακτηρίζουν μάλλον ως γυναικεία την ταφή του 
τάφου Ε. Παιδιά δεν φαίνεται να έχουν ταφεί στο νεκροταφείο του Δερβενιού λ Με αυτά τα 
δεδομένα είναι δυνατό και επιτρεπτό να υποστηριχθεί ότι ο τάφος Α χρησιμοποιήθηκε για 
την καύση ενός άνδρα, ο τάφος Β για την καύση ενός άνδρα και μιας γυναίκας, ο Δ για τον 
ενταφιασμό ενός άνδρα και μιας γυναίκας, ο τάφος Ε για την καύση γυναίκας, ο λακκοειδής 
τάφος Ζ για την καύση γυναίκας που έφερε το όνομα Κλείτα9, σύμφωνα με την επιγραφή στη 
σφενδόνη του χρυσού δακτυλιδιού, και πιθανώς και ενός άνδρα.
Τα νεκρικά έθιμα εντάσσονται στην κατηγορία των «διαβατηρίων εθίμων» με τριμερή δομή. 
Κατανέμονται σε τρεις φάσεις που έχουν ιος στόχο να επιτευχθεί η απομάκρυνση από μια κα
τάσταση (= πρώτη φάση) και το πέρασμα σ’ ένα επόμενο στάδιο (= τρίτη φάση) με την πα
ρεμβολή μιας μεταβατικής περιόδου (= δεύτερη φάση). Ο νεκρός αποχωρίζεται τον κόσμο 
των ζωντανών και περνά σταδιακά στον κόομο των νεκρών. Στις διαδικασίες όλων των φάσε
ων συμμετέχουν παίζοντας σημαντικό ρόλο ο νεκρός, η ψυχή του και οι επιζώντες"". Οι δια
δικασίες της πρώτης φάσης το̂ ν νεκρικών εθίμων, όπως η προετοιμασία του νεκρού, η πρό
θεση, η εκφορά, το πένθος των συγγενών και των φίλων, δεν είναι εφικτό να αποκατασταθοΰν 
με βάση τα ανασκαφικά και μόνο δεδομένα στην περίπτωση των τάφων του Δερβενιού. Πά
ντως δεν προκύπτει ότι διέφεραν ουσιαστικά από εκείνες της νότιας Ελλάδας, όπου έχουν κα
λύτερα μελετηθεί με βάση τις φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες και την εικονογραφία"1. 
Για την τελευταία πράξη, με την οποία ολοκληρώνονται οι εθιμικές τελετουργίες της πρώτης 
φάσης, την πυρά και την ταφή, υπάρχουν ανασκαφικά στοιχεία από τους τάφους Α και Β που 
παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ο νεκρός, τοποθετημένος σε πολυποίκιλτη κλίνη ή 
φορείο, καιγόταν στην πυρά, ενώ τα υπολείμματα των οστών και η τέφρα, τυλιγμένα σε ύφα
σμα, εναποθέτονταν στο σημαντικότερο σε τέχνη και μέγεθος αγγείο του τάφου, που λειτουρ
γούσε ως τεφροδόχος κάλπη, όπως ο μέγας χαλκός ελικωτός κρατήρας, ΰψ. 0,905 μ. και βά
ρους 40 χλγρ., του τάφου Β και ο επίσης ελικωτός μικρότερος του τάφου Α. Η παρουσία λε
πτού στροιματος κεριού στο εσωτερικό του κρατήρα Β1, που αφέθηκε μετά τη σφυρηλάτηση 
του ελάσματος, δείχνει ότι το τεφροδόχο αυτό αγγείο κατασκευάστηκε ειδικά για συγκεκρι- 58 59 60 61

58. Νεαρή μητέρα είχε καεί με το παιδί της ατον τάφο II της Αινείας: Musgrave, BSA 85 (1990), 278-279. Ο ίδιος, 
Αίνεια 1990, 119. Μία καύση παιδιού βεβαιώθηκε οτο νεκροταφείο της Ακάνθου: Λ. Παρλαμά (ό.π., υποσημ. 47), 7. 
Δεκατρείς καύσεις παιδιών στην Όλυνθο: Olynthus XI, 44.
59. Το όνομα Κλείτα μακεδονικό. Το αρσενικό Κλεΐτος (γνωστό ήδη στην Οδύσσεια ο 249, 250) είναι συχνό στην 
Ορεστιάδα, Α.Β. Tataki, Ancient Beroea, Prosopography and Society, Μελετήματα 8 (Αθήνα 1988), 262, υποσημ. 
240. H. Krahe, Lexikon altgriechischer Personennamen, Heidelberg 1929, 81. I. Russu, Macedonica, Osservazioni 
sulla lingua e l’etnographia degli antichi Macedoni, EphDac 8 (1938), 192-198.
60. A. van Gennep, The Rites of Passage, 1909 (αγγλ. μετάφραση M. Vizedom, G.L. Calfee, London 1960). R. Hertz, 
Death and the Right Hand, 1907 (αγγλ. μετάφραση C. Needham, London 1960), 29 κ.ε. I. Morris, Burial and 
Ancient Society, Cambridge 1987, 29-43. R. Garland, The Greek Way of Death, New York 1985, XII. Πρβλ. και K. 
Τζαναβάρη, στο Αμητός. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μ. Ανδρόνικο 2, 1987, 861 κ.ε.
61. Garland, ό.π. (υποσημ. 60). Kurtz, Boardman 1985, 37 κ.ε., ιδιαίτερα 112 κ.ε.
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μένη ταφική λειτουργία1’2. Το καθήκον της περισυλλογής των οστών ανήκε στους πλησιέστε- 
ρους συγγενείς, ιδιαίτερα το γιο του θανόντος1’1. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Πολύβιου (XV 
25α) οι νεκροί της οικογένειας τοιν Λαγιδ(ί)ν, ως το τέλος του 3ου αι. π.Χ., καίγονταν, ενώ τα 
οστά τους τοποθετούνταν σε τεφροδόχους.
Οι χώροι όπου έλαβαν χώρα οι πρωτογενείς καύσεις των νεκρών του Δερβενιού πρέπει να βρί
σκονταν οε μικρή απόσταση από τους τάφους. Ιχνη νεκρικών πυρών βεβαιώθηκαν, σύμφω- 
να με τις ημερολογιακές σημειώσεις της Ε. Μαυρομμάτη (βλ. ημερολόγιο ανασκαφής Δερβε
νιού: 20-21.2.62, 19.3.62 και 6.4.62), στην «τούμπα»(;) του τάφου Ε, 6 μ. ΒΔ. του τάφου Β (βλ. 
και σελ. 23)·και Β. του Α. Ανάλογα παραδείγματα πυρών εγγύς κιβωτιόσχημων τάφων δεν λεί
πουν από το χώρο της βόρειας Ελλάδας, όπως του τάφου 1 του τύμβου της Νικήσιανης Παγ- 
γαίου, του τύμβου Σ της Βεργίνας, του τύμβου Β της Αινείας (Δ. από τον τάφο IV) και πιθα
νούς και του τύμβου στο Προδρόμι Θεσπρωτίας62 * 64. Η πυρά του τύμβου Β της Αινείας βρέθηκε 
άθικτη σε απόσταση 3,50 μ. Δ. του κιβοπιόσχημου τάφου IV, και οι πληροφορίες που προ
σφέρει για τα ταφικά έθιμα είναι πολύτιμες1’5. Εια τον ίδιο λόγο σημαντική είναι και η πυρά 
του τύμβου Στης Βεργίνας, που αποκαλύφθηκε 5 μ. Β. του συλημενου τάφου, και για τον πρό
σθετο λόγο ότι χρησιμοποιήθηκε για την αποτέφρωση γυναίκας και όχι άνδρα'Α 
Ένα μέρος της πυράς του τάφου Α με ορισμένα κτερίσματα, τον πάπυρο και τα πήλινα κιο
νόκρανα είχε διασκορπισθεί πάνω στις καλυπτήριες λιθοπλίνθους, πρακτική που απαντά και 
σε άλλους κιβωτιόσχημους τάφους της Μακεδονίας1’7. Παραδείγματα από τους μακεδονικούς 
τάφους δείχνουν ότι η πρακτική ήταν ανάλογη και στην περίπτωσή τους. Στο δυτικό τμήμα 
της καμάρας του μακεδονικού τάφου II της Βεργίνας βρέθηκαν, σύμφωνα με την περιγραφή 
του Ανδρόνικου, πολλές ωμές πλίνθοι, που πρεπει να ανήκαν σε τετράπλευρη ή τετράγωνη 
κατασκευή με σαφή ίχνη διασκορπισμένης πυράς, τα οποία μαρτυρούν ότι είχαν τελεσθεί και 
θυσίες68 69 70 71. Ο Musgrave χαρακτηρίζει την πλινθόκτιστη κατασκευή «cremation chamber» ή 
«brick chamber» ή «brick box», μέσα στην οποία κλείστηκε το σώμα του νεκρού και κάηκε σε 
συνθήκες στεγανού θαλάμου, γι’ αυτό και διατηρήθηκε το σύνολο σχεδόν των οστών του σκε
λετού1’1'· την εκλαμβάνει δηλαδή ως πρωτογενή πυρά. Πίσω από το μακεδονικό τάήΐο των Λύ- 
σωνος και Καλλικλέους στα Λευκάδια και τον τάφο του Μαιευτηρίου της Θεσσαλονίκης βρέ
θηκαν ίχνη πυράς σε σχέση με πλινθοκατασκευές μαζί με ορισμένα κτερίσματα και θραύ
σματα αγγείων ". Η παρουσία οστών ζώων στις πυρές δηλώνει δείπνο προς τιμήν του νεκρού

62. Γιοΰρη 1978, 14 και 74. Και τα φίδια των λαβών συνηγορουν σε μια τέτοια λειτουργία.
68. W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Αρχαϊκή και κλασική εποχή, ελληνική μετάφραση, Αθήνα 1993, 402.
64. Δ. Λαζαρίδης, 1ΙΑΕ 1959, 47-48, πίν. 52-55 (Νικήσιανη), Μ. Ανδρόνικος, ΠΑΕ 1959, 59 και ΠΑΕ 1981, 55 (Βερ
γίνα). Αίνεια 1990. 78-81 (Αίνεια). Α. Χωρεμης, AAA XIII 1 (1980), 16 (Θεσπρωτία).
65. Αίνεια 1990, 78-81.
66. Βλ. ό.π., υποσημ. 64 και Α. Δάφφα-Νικονάνου, Ελληνιστικός τάφος του αρχαίου νεκροταφείου της Βεργίνας, Μα
κεδονικά 9 (1969), 225-236, πίν. 1-2. Πρβλ. και Olynthus XI, 146.
67. ΑΔ 35 (1980): Χρονικά, 370 (τάφος Β Κατερίνης). ΑΕΜΘ 1 (1987), 209-218 (τάφος Πυδνας). ΑΕΜΘ 1 (1987), 
262, υποσημ. 4 (τάφοι στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης).
68. Ανδρόνικος 1977, 16 και 38. Ο ίδιος 1980α, 159' 1980β, 208 κ.ε. και Βεργίνα 1984, 96-97.
69. A.J.W.W. Prag, J.H. Musgrave, R.A.H. Neave, The Skull from Tomb II at Vergina: King Philip II of Macedon, 
JHS 104 (1984), 78. Πρβλ. N.I. Xirotiris-F. Langenscheidt, The Cremations from the Royal Macedonian Tombs of 
Vergina, AE 1981, 142-160, πίν. 52-54.
70. X. Μακαρόνας, Μακεδονικά 2 (1941-1952), 599 και 634 κ.ε. Gossel 1980, 234. St. Miller, The Tomb of Lyson and 
Kallikles: A Painted Macedonian Tomb, Mainz 1993, 61-64. Για παρόμοιες πλινθοκατασκευές με καύσεις νεκρών βλ. 
Στ. Σαμαρτζίδου, Νέα ευρήματα από τις νεκροπόλεις της αρχαίας Αμφίπολης, ΑΕΜΘ 1 (1987), 327 και υποσημ. 2.
71. J. Ferguson, Among the Gods. An Archaeological Exploration of Ancient Greek Religion, London-New York 
1989, 125. Πρβλ. Ανδρόνικος 1977, 33 (=οστά τετραπόδων και πτηνών).
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ή προσφορά «ολοκαυτώματος»71. Μεταξύ των καμένων οστών του νεκρού στον κρατήρα Β1 
εντοπίστηκε θραύσμα από σκέλος προβάτου (βλ. την έκθεση του ή. Musgrave, σελ. 143-144), 
ενώ στην πυρά της τάφρου γ βρέθηκαν και οστά ζώων (βλ. σελ. 24).
Στην πυρά του νεκρού, εκτός από την πλούσια διακοσμημένη κλίνη ή το φορείο, καίγονταν 
και αντικείμενα τοποθετημένα γύρω ή πάνω στην κλίνη'2. Κυρίως σε κλίνες ή φορεία φαίνε
ται ότι ανήκουν τα ξύλινα στελέχη και τα δερμάτινα στοιχεία (Α108α-β, 113, 80, 112β, 101, 
21, 66. ΒΙΟΙ, 102, 109γ), καθώς και τα ελεφάντινα, οστέινα, γυάλινα και μεταλλικά διακο- 
σμητικά (Α24, 99α, 105ε, 112γ, 105α, 116γ, 89, 119γ, 94, 104, 106, 119α-β, 109. Β143β. Δ64. 
Ε33), τα μόνα που δεν υπέστησαν τις καταστροφικές συνέπειες του αδηφάγου πυρός. Δεν εί
ναι σπάνιες και οι περιπτώσεις τοποθέτησης της κλίνης ή του φορείου μέσα στον κιβωτιό
σχημο τάφο73 74. Οι τρεις χρυσές δίδυμες περόνες (Β131-133), το χρυσό δαχτυλίδι με την πλα- 
τειά σφενδόνη (Β134), το χρυσό τέταρτο στατήρος του Φιλίππου Β' (Β135) και το ξύλινο επί
χρυσο στεφάνι με τα χαλκά επίχρυσα φύλλα και τους πήλινους επίχρυσους καρπούς (Β138), 
είχαν τοποθετηθεί μέσα στον κρατήρα του Β1 με τα λείψανα των καμένων οστών.
Από την πολυποίκιλτη ενδυμασία του νεκρού διεσώθησαν κυρίως πήλινα ασπιδόμορφα κομ
βία δυο τύπων (τύπος I: με ανάγλυφη προτομή Αθηνάς Παρθένου, περιστοιχιζόμενης από 
Ερωτιδέα και Ψυχή-Νίκη, τύπος II: με οκτάκτινο αστέρι), που βρέθηκαν στους τάφους Α 
(Α19, 20, 27, 28, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 102β, 105β, 116) και Ε (Ε6), καθώς και ορισμένα αρ
γυρά δισκόμορφα ελάσματα με έκτυπο οκτάκτινο αστέρι από τον τάφο Β (Β87, 105δ, 124). 
Για τη χρήση και τα παράλληλό τους είναι διαφωτιστικά τα σχόλια στον κατάλογο των σχετικών 
κτερισμάτων. Τα ίδια τα ενδύματα του νεκρού έπρεπε, κατά το έθιμο, να αφανισθοΰν πλήρως 
από το πυρ, προκειμένου να τα έχει στην επέκεινα ζωή του ο νεκρός, όπως υποδηλώνει τουλά
χιστον η παράδοση για τη Μέλισσα, σΰζυγο του Κορίνθιου τυράννου Περίανδρου, που διασώ
ζει ο Ηρόδοτος (V 92, 7). Τα κατάλοιπα πολυτελών αργυροΰφαντων και χρυσοΰφαντων ενίοτε 
ενδυμάτων στους τάφους δεν είναι πάντοτε δυνατό (λόγω απουσίας επαρκών ανασκαφικών 
στοιχείων ή κακής διατήρησης) να διακριθοΰν από τα επίσης πολυτελή ενίοτε υφάσματα, στα 
οποία τυλίγονταν τα καμένα οστά των νεκρών. Στο μακεδονικό τάφο του Τσάγεζι Αμφιπόλεως, 
για παράδειγμα, αναφέρονται «αργυροΰφαντα» υφάσματα, ενώ στον τρίτο κιβωτιόσχημο τάφο, 
του Τσάγεζι και πάλι, «υπολείμματα χρυσοΰφαντων υφασμάτων, πεποικιλμένων δια μικρών 
χρυσών χανδρών», από τις οποίες βρέθηκαν τουλάχιστον εκατόν ενενήντα'1.

72. Βλ. Αίνεια 1990, 80 και υποσημ. 173: ήλοι και σανίδες φορείου στην πυρά του τυμβου Β που χρησιμοποιήθηκε 
για το νεκρό του τάφου IV. Σε αρχαϊκές πυρές της Ιαλυσου και της Καμείρου βρέθηκαν οπές για τη στήριξη ποδιών 
κλίνης: Ch. Gates, From Cremation to Inhumation. Burial Practices at Ialysos and Kameiros during the Mid-Archaic 
Period ca. 625-525 BC, Occasional Paper 11, Institute of Archaeology, Los Angeles 1983, 23-24.
73. Ξύλινη κλίνη του 5ου αι. π.Χ. σε κιβωτιόσχημο τάφο τυμβου της νεκρόπολης στο Duvanlij της Ν. Βουλγαρίας: Filovv 
1934, εικ. 145-146, 148-150. Πρβλ. Η. Kyrieleis, Throne und Klinen, Jdl Ergänzungsheft 24, 1969, 126, εικ. 23, πίν. 
17,3.4. Λαξεύματα για την υποδοχή ποδιών νεκρικού φορείου σε τάφους του ανατολικού νεκροταφείου της Πέλλας: Μ. 
Σιγανίδου, ΑΔ 35 (1980): Χρονικά, 397. Εξαρτήματα κλινών έχουν βρεθεί και σε πολλούς άλλους κιβωτιόσχημους τά
φους της Μακεδονίας, όπως στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης, τη Ραχώνα Πέλλας κ.α. (βλ. βιβλιογραφία στα αντίστοιχα 
εξαρτήματα του καταλόγου, σελ. 51 κ.ε., 85 κ.ε., 110, 115-117). Υπερυψωμένες βάσεις κλινών και εγκοπές για την έν
θεση ποδιών κλίνης σε κιβωτιόσχημους της Αμφιπόλεως: Στ. Σαμαρτζίδου, ΑΕΜΘ 1 ( 1987), 329-331. Για τις κλίνες των 
μακεδονικών τάφων βλ. Κ. Σισμανίδης, Κλίνες και κλινοειδείς κατασκευές των μακεδονικών τάφων, Αθήνα 1997.
74. X. Μακαρόνας, Μακεδονικά A (1940), 495-496. Τα δυο επομένως πανομοιότυπα χρυσοπόρφυρα τραπεζιόοχημα 
υφάσματα με τα καμένα οστά της νεκρής του μακεδονικού τάφου II της Βεργίνας (Βεργίνα 1984, 191-195 και διε
ξοδική διαπραγμάτευσή τους: Στ. Δρουγου, Το ύφασμα της Βεργίνας. Πρώτες παρατηρήσεις, Αμητός, Τιμητικός τό
μος για τον καθηγητή Α. Ανδρόνικο, Μέρος Α, Θεσσαλονίκη 1987, 309-315) είναι μοναδικά σε πληρότητα και δια
τήρηση, αλλά όχι σε «πολυτέλεια και κοσμητικό πλούτο». Πρβλ. 1. Παπαποστόλου, ΑΔ 32 (1977): Μελέτες, 323 αρ. 
14 με βιβλιογραφία για τα υφάσματα και την ένδυση των νεκρών.
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Εικ. 40

Στο παχύ σχετικά στρώμα πυράς, το διασκορπισμένο πάνω στον τάφο Α, βρέθηκαν χαλκά 
κομβιόσχημα, επίχρυσες χάντρες, γυάλινα αντικείμενα, λείψανα ξΰλινου στεφανίου με χαλκά 
επίχρυσα φύλλα και πήλινους επίχρυσους καρπούς, αστράγαλοι, όστρακα αγγείων, κυρίως 
μελαμβαφών σκυφιδίοιν, μικρή χαλκέ] εφηλίδα και σιδερένιοι ήλοι, κνημίδες (Α85 και Α115) 
και λόγχες (Α91), καθώς και κύλινδρος πάπυρου απανθρακωμένου στη βορειοδυτική γωνία 
της πυράς (Α122) (Εικ. 40). Η εύρεση του πάπυρου προκάλεσε, όπως σημειώνει ο Καψωμέ
νος στην πρώτη δημοσίευση, «μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στους αρχαιολόγους όσο και στους φι
λολόγους. Είναι το μοναδικό για την ώρα δείγμα του είδους που ανακαλύπτεται στο έδαφος 
της ελληνικής μητροπόλεως, και χρωστά πιθανώς τη διατήρησή του στην απανθράκωση από 
τη φοττιά. Η σημασία όμως του ευρήματος είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί ενδέχεται αυτό να 
είναι συγχρόνως και το παλιότερο δείγμα ελληνικής γραφής επάνω σε πάπυρο. Έτσι, ο μι
κρός αυτός κύλινδρος πάπυρου καταλαμβάνει εξέχουσα θέση ανάμεσα στις χιλιάδες των ελ
ληνικών χειρογράφιον σε πάπυρο, που μας έχει χαρίσει στα νεώτερα χρόνια το έδαφος του 
Ηρακλείου, της Αίγυπτου και της Παλαιστίνης»' ’.
Ο πάπυρος του τάφου Α ανήκει στην ορφική γραμματεία. Ο συγγραφέας υπομνηματίζει λε
ξιλογικά και ερμηνεύει αλληγορικά ένα αρκετά παλιότερο από την εποχή του ορφικό ποίημα 75

75. Σ.Γ. Καψωμένος, Ο ορφικός πάπυρος του Δερβενιού, ΑΔ 19 (1964): Μελέται, 17-25. Ο ίδιος, Der Papyrus von 
Derveni, Gnomon 1963, 222 κ.ε. S. Kapsomenos, The Orphic Papyrus Roll of Thessaloniki. The Bulletin of the 
American Society of Papyrologists 2.1 (October 1966), 3 κ.ε. R. Merkelbach, Der orphische Papyrus von Derveni, 
ZPE 1 (1967), 21 κ.ε. Ο ίδιος, ZPE 47 (1982). P. Boyance, REG 87 (1974), 91-110.
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με κοσμογονικό και θεογονικό περιεχόμενο, εν« θρησκευτικό κείμενο που προτείνει μια θε
ογονία διαφορετική από την επίσημη Ησιόδεια. Η παρουσία του στην πυρά οδήγησε τον Κα
ψωμένο στην υπόθεοη ότι ο νεκρός του τάφου Α ήταν ενδεχομένως οπαδός του Ορφισμού'1’. 
Εντούτοις, όπως σημειώνει ο ΒπτΕοΤ, «ο ορφικός βίος καθορίζεται κυρίως από τις απαγο
ρεύσεις στη διατροφή: οι ορφικοί δεν τρώνε κρέας, αβγά, κουκιά, δεν πίνουν κρασί», οι Ορφι
κοί είχαν γενικώς μια «μελαγχολική αντίληψη για τη ζωή» με τη θέσπιοη ακραίων κανόνων 
που έρχονταν σε αντίθεση με τον αισθητό κόσμο και τη σω ματικότηταΗ  μετά θάνατον ζωή 
ήταν για τους Ορφικούς «διακεκριμένη», τα κτερίοματα όμως των τάφων τους ταπεινά και 
«συμβατικά», όπως παρατηρεί ο Μοττΐβ76 77 78 79 80. Τα ποικίλα και πλούσια κτερίοματα του τάφου Α, 
όπως και εκείνα του Β, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πολλά αγγεία πόσης και προφανώς «υ
παινίσσονται βακχικές ελπίδες μεταθανάτιας ζωής»' από όπου δεν απούσιαζε τουλάχιστον η 
οινοποσία8", αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο ο κάτοχος του τάφου (και του πάπυρου) να 
ήταν θιασώτης του Ορφισμού. Από τους ιωνικούς τυπους λέξεων που χρησιμοποιεί ο υπο
μνηματιστής, συμπεραίνει ο Καψωμένος ότι καταγόταν πιθανοίς όχι από την Αθήνα, αλλά 
από την περιφέρεια του ελληνικού κόσμου. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο ορφικός πά
πυρος συνόδευοε το νεκρό στην πυρά είτε λόγω του γενικού θρησκευτικοΰ-εσχατολογικοΰ πε
ριεχομένου του, αναλόγου με εκείνο του «διονυσιακού» κρατήρα Β1, είτε διότι ο κάτοχός του 
ήταν αναγνώστης τέτοιων κειμένων ή και ο ίδιος ο υπομνηματιστής.
Η διακόομηση του κρατήρα Β1 φαίνεται να καθορίστηκε από την ταφική λειτουργία του. Τα 
πάθη του Διονύσου, το «θείο δράμα» εικονίζεται σε σκηνές που παριστάνουν το Σπαραγμό, 
την Αναγέννηση και τον Ιερό Γάμο, και εκφράζουν συμβολικά τον πόθο και την ελπίδα για 
την αθανασία της ψυχής, όπως παρατηρεί η Ε. Γιουρη81 82 83. Σκηνές της μετά θάνατον ζωής και 
της λατρείας των νεκρών παίζουν σημαντικό ρόλο και στην εικονογραφία των ταφικών αγγεί
ων της Κάτω Ιταλίας8". Ο Πλοΰτων και η Περσεφόνη στο ανάκτορό τους στον Κάτω Κόσμο 
εικονίζονται σε αγγεία της Απουλίας, συχνά σε σχέση με τον Ορφέα, του οποίου η λατρεία αν
θούσε στον Τάραντα81. Υποστηρίζεται ότι στοιχεία για τις ορφικές εσχατολογικές αντιλήψεις 
υπάρχουν όχι μόνο στην Κάτω Ιταλία και τη Μακεδονία, αλλά και στη Θράκη, πατρίδα του 
Ορφέα κατά την ισχΰουσα παράδοση. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, που διασώζει πιθανώς 
τη μακεδονική εκδοχή, γεννήθηκε στην περιοχή του Ολυμπου, ενώ ο τάφος του βρισκόταν 
κατά τον Παυσανία στο Δίον της Μακεδονίας84. Ο «θρακικός Ορφισμός» διέφερε από τον ελ-

76. Καψωμένος, (5.π. (υποσημ. 75). Πρβλ. W. Burkert, Orpheus und die Vorsokratiker, Bemerkungen zum Derveni- 
Papyrus und zur pythagoreischen Zahlenlehre, στο H. Strohm zum 60. Geburtstag, AuA 14 (1968), 93-114. Ο ίδιος, 
ZPE 62 (1986), 1-5, όπου διατυπώνει την υπόθεση ότι ο συγγραφέας του ορφικού κειμένου που υπομνηματίζεται στον 
πάπυρο του Δερβενιού μπορεί να ήταν ο Στησίμβροτος ο Θάσιος (420 π.Χ.)
77. W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία (ελλην. μετάφραση, Αθήνα 1993), 610, 612. Πρβλ. J.P. Vernant, Μ. 
Detienne, Μήτις. Η πολύτροπη νόηση στην αρχαία Ελλάδα (ελλην. μετάφραση, Αθήνα 1993), 155-163.
78. Morris 1992, 104.
79. Burkert, ό.π. (υποοημ. 77), 597.
80. Εια τα μακεδονικά συμπόσια Ρ.Α. Tomlinson, Ancient Macedonian Symposia, ΑρχΜακ 1 (1970), 308-315, Ε. 
Borza, The Symposium at Alexander’s Court, ΑρχΜακ III (1983), 45-55. Volcker-Janssen 1993, 184.
81. Γιουρη 1978, 61.
82. M. Schmidt, A.D. Trendall, A. Cambitoglou, Eine Gruppe Apulischer Grabvasen in Basel. Studien zum Gehalt 
und Form der unteritalischen Sepulkralkunst, Basel 1976, 20-35. Trendall 1989, 266 κ.ε. με βιβλιογραφία.
83. Trendall 1989, 268. Πρβλ. Μ. Ανδρόνικος, Οι μύθοι του Ορφέα και η τέχνη, Θρακικά Χρονικά 6 (1962), 79-86.
84. Μ. Ανδρόνικος, ό.π., 83. D. Gergova, Common Elements in the Ritual Behavior of Thracian and Macedonians, 
ΑρχΜακ V (1993), 447 κ.ε. A. Fol, Thrace and Macedonia in the 6th-4th Century BC in Euripides Bachhae, ΑρχΜακ 
V (1993), 432-441.
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ληνικό: ο μυημένος παρέμενε αθάνατος σωματικά, όχι ως ψυχή. Στο θρακικό κοινωνικό σύ
στημα, όπου «the integrity of society depended on that ideological convention, only the king 
(as social and cosmic mediator) was held to embody the perfection towards which the 
ordinary man strove»8’. Οι επικές σκηνές των αγγείων του Rogozen δείχνουν, κατά την άπο
ψη του Fol, μια από τις δοκιμασίες που έπρεπε να περάσει ο βασιλεύς, πριν ενωθεί τελετουρ
γικά ως γιος του Ήλιου με τη Μεγάλη Μητέρα8'1. Μια από τις αργυρές οινοχοίσκες του θη
σαυρού του Rogozen, ανάλογη με την Β14, φέρει την επιγραφή Κότυς ’Απόλλωνος ηαϊς*1. Ο βα
σιλεύς Κότυς Α, γιος του Κερσοβλέπτη (359-341 π.Χ.), εμφανίζεται ως γιος του θεού Ήλιου 
και βασιλεΰς-ιερέας88. Οι ταφές, τέλος, στη Θράκη «were carried out not as a temporary 
expedient but quite deliberately as part of a religious ritual»8".
Για τη μορφή και την οργάνωοη του μοναρχικού καθεστώτος των Αργεαδών, το ρόλο και την 
κοινωνική θέση των ευάριθμων «εταίρων» και «φίλων» του Φιλίππου και κυρίως του Αλεξάν
δρου, καθώς και τις μεγάλες τιμές που δέχονταν οι βασιλείς ως ανώτατοι αρχηγοί του στρα
τού, αρχιερείς και δικαστές του λαού, δεν λείπουν στοιχεία και μαρτυρίες"". Τα ευρήματα από 85 86 87 88 89 90

85. Fol e t a l i i  1986, 112.
86. Fol e l a l i i 1986, 112. Γιο τον ορφικό «Ηλιοκεντριομό» και την ταύτιση Ηλιου με Απόλλωνα βλ. O. Kern, 
Orphicorum Fragmenta, Berlín 1922, αρ. 40, 486: ... ή λ ιο ς , δν κ α λ ε ο ν σ ι ’Α π ό λ λ ω ν α .. . . Πρβλ. και Κ.Σ. Χασάπης, Η ελ
ληνική αστρονομία της Β' χιλιετηρίδας π.Χ. κατά τους ορφικούς ύμνους (δ.δ., Αθήναι 1967), 35-42.
87. Fol e l a l i i 1986, 112.
88. R. Hoddinott, Rogozen and the Thracian Religión: the Indo-European Factor, oro Rogozen Treasure 1989, 52-53.
89. Fol e t a l i i  1986, 114.
90. Borza 1990, 231-252, όπου και προγενέστερη βιβλιογραφία. ΙΙρβλ. Δ. Κανατοουλης, Η συμβολή των προτού Φι
λίππου Β' Μακεδόνων Βασιλέων εις την οργάνωσιν και την εν γενει εξελιξιντης Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1974, 20- 
22. N.G.L. Hammond, The Macedonian State, Oxford 1990,49-70, 89-99, 152-187. Για το θέμα της λατρείας του μο
νάρχη Φιλίππου Β' οι απόψεις διίστανται: οι C. Habicht, Gottmenschentum und griechische Stadte, 1970, 12-16 και
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τους μακεδονικούς τάφους, αλλά και από τους κιβωτιόσχημους του Δερβενιού, κυρίως τους A 
και Β, δείχνουν ότι τα νεκρικά έθιμα και οι εσχατολογικές αντιλήψεις των Μακεδόνων, που 
φαίνεται να σχετίζονται με εκείνες των γειτόνων λαών, δεν περιορίζονταν στη βασιλική οικο
γένεια, ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα και της μακεδονικής ανώτερης τάξης ευπορών γαιο
κτημόνων, ομοτράπεζων του βασιλέως στρατιωτικών και μη, γνωστών ως εταίρων, οι οποίοι 
αριθμητικά, στα χρόνια του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, δεν ξεπερνουσαν τους οκτακόσι
ους σε ολόκληρη τη Μακεδονία". Χαρακτηριστικό επ’ αυτοΰ είναι το χονρίο του Θεόπομπου, 
FIG I, σελ. 320: οϊομαι γάρ τούς έταίρους, ον πλείονας όντας κατ’ ¿κείνον τόν χρόνον οχτακοσιών, ούκ 
έλάττω καρπίζεσθαι γην η μνρίους των Έλλήνων τούς την άρίστην και ηλείστψ χωράν κεκτημένους.

Εκτός από τον πάπυρο, ένα ακόμη εύρημα της πυράς έχει ιδιαίτερη σημασία: Θραύσματα 
από έξι τουλάχιστον πήλινα κιονόκρανα δωρικού ρυθμου πυρακτωμένα από τη φωτιά, τα 
τέσσερα ημικυκλικά, διαστ. 0,272x0,426 και ΰψ. 0,035 μ., ενώ τα δυο, προφανώς γωνιακά, 
με εγκοπή σε σχήμα τεταρτημόριου του κυκλου (Εικ. 41-43). Ανήκαν σε ξύλινη ορθογώνια 
κατασκευή, που είχε πιθανώς τη μορφή δωρικού μονόπτερου, πάνω στην οποία τοποθετού
νταν η κλίνη με το νεκρό, ενώ στο κενό μεταξύ των κιόνων τα ξυλά της πυράς. Η σχεδιαστι- 
κή αποκατάσταση είναι ενδεικτική (Εικ. 44-45), σχετικά παράλληλα απαντουν μόνο στην 
εικονογραφία'λ Πρόκειται προφανώς για ένα ακόμα παράδειγμα «συμβολικής μίμησης» 
του περίπτερου ταφικου ναΐσκου, όπως στη σαρκοφάγο των Ηλιαδών ή Θρηνωδών ”, και κυ
ρίως στη νεκρική αρμάμαξα που μετέφερε τη σορό του Μ. Αλεξάνδρου από τη Βαβυλώνα 
στη Μέμφιδα για την ταφή. Σύμφωνα με την περιγραφή του Διοδώρου Σικελιώτου (18, 26- 
27), η αρμάμαξα έφερε χρυσή καμαροσκέπαστη οροφή με φολιδωτή κεράμωση, το δ’ έκδε- 
χόμενον τψ  καμάραν περίστυλον χρυσοϋν νπήρχεν, έχον Ιωνικά κιονόκρανά". Η αρμάμαξα είχε τη

Ε.Α. Fredricksmeyer, Divine Honors for Philip 11, ΤΑΡΑ 109 (1979), 36-61 την θεωρούν ιστορικό γεγονός, ο Ε. 
Badian, The Deification of Alexander the Great, οτο Ancient Macedonian Studies in Honor of Ch. Edson, Institute 
for Balkan Studies 1981, 37-71, την θεωρεί «improvable and unlikely».
91. Πρβλ. Borza 1990, 267-268.
92. Πρβλ. την παράοταοη της πυράς του Πατρόκλου οτον ελικωτό κρατήρα του ζωγράφου του Δαρείου (340-330 
π.Χ.), Νεάπολη Museo Nazionale 8254 (Inv. 81393): A.D. Trendall, A. Cambitoglou, RVAP ii 495, ap. 18/3. FR, niv. 
89, καθώς επίσης την παράσταση της πυράς της Αλκμήνης στον ερυθρόμορφο κωδωνόσχημο κρατήρα του ζωγρά
φου του Πύθωνα απόχην Ποσειδωνία (τελευταίο τέταρτο 4ου αι. π.Χ.), Λονδίνο Br.Μ. F 149: A.D. Trendall, Paestan 
Pottery, London 1936, 192, 56, πίν. 15. A.D. Trendall, T.B.L. Webster, Illustrations of Greek Drama, London 1970, 
76 αρ. 111,3,8. «Δημοκρατία και Κλασική παιδεία», Κατάλογος Έκθεσης, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 21 Ιουνίου- 
20 Οκτωβρίου, Αθήνα 1985, αρ. 83. Δεύτερη παράσταση πυράς της Αλκμήνης του ζωγράφου της γέννησης του Διο
νύσου (380 π.Χ.): Trendall 1989, 28, εικ. 55. P. Garatelli (εκδ.), Megale Hellas, 1986, εικ. 638. Βλ. επίσης την πυρά 
του Κροίσου στον αμφορέα του Μιίσωνα στο Λούβρο, αρ. G 197: Beazley, ARV" 238,1. Και την πυρά του Ηρακλή σε 
πελίκη του ζωγράφου του Κάδμου, ανάμεσα στα ξυλά της οποίας διακρίνεται και θώρακας: Μόναχο 2360 από το 
Vulci, ARV' 11.8630. J. Boardman, Athenian Red Figure Vases, The Classical Period, London 1989, εικ. 311. Για ξύ
λινους κίονες βλ. Trendall 1989, εικ. 352-353, 355, 424.
93. «Mimitisme symbolique» κατά την έκφραση του Ch. Picard, Manuel cfArchéologie Grecque, La Sculpture IV, μέρος 
B', Παρίσι 1963, 1285 και μέρος A', Παρίσι 1954, 206-236, εικ. 97. Βλ. και R. Fleischer, Der Klagenfrauensarkophag aus 
Sidon, IstForsch 34 (1983), 67-68.
94. Βλ. την αναπαράσταση του Quatremere de Qyincy, στο Mem. Inst. Royal de France, Classe Hist, de Lettres 
Anciennes 4, 1818, 315-394. Πρβλ. K.V. Müller, Der Leichenwagen Alexanders des Grossen, Λειψία 1905, 25 κ.ε. Η. 
Bulle, Jdl 21 (1906), 52 κ.ε. R. Valois, F architecture hellénique et hellénistique de Delos, Paris 1944, 307 κ.ε. Ch. 
Picard, ό.π. (υποσημ. 93), 1284-1285. Kurtz, Boardman 1985, 364 κ.ε., εικ. 149. G. Catsari, Der Leichenwagen 
Alexanders des Grossen (αδημοσίευτο Magister, Φραγκφουρτη 1986) (non vidi). S. Miller, Alexanders Funeral Gart, 
ΑρχΜακ IV (1986), 401-411. Πρβλ. A. v. Hoop, Die Pyra des Hephaistion in Babylon (αδημοσίευτο Magister, Φρα- 
γκιροΰρτη 1983), 65.54. W. Völcker-Janssen, Kunst und Gesellschaft an den Höfen Alexanders des Grossen und
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μορφή ενός baldachin, η καταγωγή, η χρήση, η διάδοση και σημασία του οποίου στη Λα
τρεία (Θε03ν και ηριόων), καθώς και στις νεκρικές τελετουργίες έχει επανειλημμένως απα
σχολήσει την έρευνα"5.
Η πλινθοκατασκευή του μακεδονικού τάφου II της Βεργίνας συσχετίζεται από τον Ανδρόνι
κο με την πυρά του νεκρού που είχε διασκορπισθεί πάνω στην καμάρα του τάφου, μπορεί 
ωστόσο να θεωρηθεί παράλληλο συγγενές προς την ορθογώνια ξύλινη κατασκευή με τα πήλι
να κιονόκρανα της επίσης διασκορπισμένης πυράς του τάφου Α στο Δερβένι. Πλινθοκατα- 
σκευή περιέβαλλε και την πυρά του τυμβου οτο Προδρόμι της Θεσπρωτίας, η οποία δεν εί
ναι αναγκαίο να χαρακτηρισθεί «κατάγεια εσχάρα εναγισμών», όπως σημειώνει ο ανασκαφέ- 
ας91’. Ορισμένα, τέλος, στοιχεία του λεγάμενου κενοτάφιου της Σαλαμίνας της Κυπρου, του τέ
λους του 4ου αι. π.Χ.9', παρουσιάζουν ομοιότητες με την κατασκευή της πυράς του τάφου Α. 
Οι δυο ελεφάντινοι οφθαλμοί Α103, Α105α, ο ένας από τους οποίους βρέθηκε στην πυρά του 
τάφου Α, προέρχονται πιθανώς από πήλινα (ή ξύλινα) προσωπεία-εικόνες των χθόνιων δαι
μόνων ή των νεκρών, που καίγονταν στην πυρά, όπως δείχνει το χαρακτηριστικό παράδειγμα 
του τέλους του 4ου αι. π.Χ. από τη Σαλαμίνα της Κυπρου98. Πολυάριθμα πήλινα κεφάλια φυ
σικού μεγέθους του πρώιμου 5ου αι. π.Χ., σε δυο τόπους, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο, που 
προέρχονται από την επίχωση λάκκου πάνω από τον τέταρτο υστεροαρχαϊκό τάφο στη Βερ
γίνα, αναγνωρίστηκαν από τους ανασκαφείς ως χθόνιες θεότητες ή δαίμονες99. Ήταν πιθανό
τατα ανιδρυμένα πάνω σε ξύλινους στόλους, δίπλα ή πάνω στην πυρά του νεκρού. Ο γυναι
κείος τύπος κεφαλής φέρει στεφάνη στην κόμη, ενώ ο ανδρικός εμφανίζεται φαλακρός με 
έντονα «ρεαλιστικά» αποδοσμένες τις ρυτίδες του μετώπου. Έφεραν ίσως ενδύματα και μαλ
λιά από άλλη όλη, παρέχοντας την εντύπωση ομοιωμάτων, όχι όμως των νεκρών, όπως στην 
περίπτωση της Σαλαμίνας της Κυπρου, αλλά των χθόνιων θεοτήτων ή δαιμόνων. Σύμφωνα με 
τη μαρτυρία του Διοδώρου, στην πυρά του Ηφαιστίωνα στη Βαβυλώνα είχαν στηθεί και πή
λινα προσωπεία100.
Προσωπεία βρέθηκαν και σε πρωιμότερους τάφους των νεκροταφείων Villanova101. Σχετικό 
είναι και το ρωμαϊκό έθιμο της περιφοράς «εικόνων» (προσωπείων) των προγόνων κατά την 
εκφορά επιφανών νεκρών, που περιγράφει γλαφυρά ο Πολύβιος (VI, 53, 5-6), σημειώνοντας 
μεταξύ άλλων ότι ή είκών έστι ηρόσωηον εις ομοιότητα διαφερόντως έξψγασμένον και κατά την πλάσιν 
και κατά την υπογραφήν. Ταύτας δη τάς εικόνας ..., έπάν τε των οικείων μετάλλαξη τις επιφανής, άγουσιν 
εις την εκφοράν, περιτιθέντες ως όμοιοιάποις είναι δοκονσι κατά τε τό μέγεθος και την άλλην περικοπήν.

seiner Nachfolger, München 1993, 100-116. Ο L. Trumpelman, Die Pyra Alexanders des Grossen, 12ο Διεθνές Συ
νέδριο Κλασικής Αρχαιολογίας, τόμ. Δ, Αθήνα 1988, 293-297, υποστηρίζει ότι ο νεκρός Αλέξανδρος αποτεφρώθηκε 
σε πυρά, παρόμοια με εκείνη του Ηφαιστίωνος, που στήθηκε σε ικρίωμα πάνω στα ερείπια του ναου/πυργου 
(Zigurat) Borsippa της Βαβυλώνος. Για την πυρά του Ηφαιστίωνος βλ. Διόδωρος 17, 115, 5. Αρριανός 7, 14, 8. Πλού
ταρχος, Αλέξανδρος LXXII 5. J.G. Droysen, Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (μετάφραση Ρ. Αποστολίδη), Αθήνα 
1988, 693.
95. Βλ. τελευταία Α. Pekridou, Das Alketas-Grab in Termessos, Tübingen 1986, 88 με παραδείγματα, πηγές και βι
βλιογραφία.
96. Α. Χωρέμης, AAA XIII 1 (1980), 6 κ.ε.
97. V. Karageorghis, ΑΑ 1966, 242 κ.ε. Ο ίδιος, BCH 91 (1967), 328 κ.ε. Kurtz, Boardinan 1985, 310.
98. V. Karageorghis, Note sur les tombes royales de Salamine, RA 1969, 57-80, 75-79. Ο ίδιος, Excavations in the 
Necropolis of Salamis III, 1973, 198-200, πίν. L-P, CCV-CCXVII. Kurtz, Boardman 1985, 310, εικ. 112-114.
99. Μακεδονία 1993, 35 και 38, εικ. 32-35. Μ. Ανδρόνικος, Βεργίνα 1984. Ανασκαφή στο νεκροταφείο, ΑΕΜΘ 2 
(1988), 2: έξι πήλινες γυναικείες προτομές σε λακκοειδή τάφο του 500-490 π.Χ.
100. Völcker-Janssen 1993, 100-116.
101. R.B. Onians, The Origins of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate, 
Cambridge 1951, 135.
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Ο ή. \Viesner, τέλος, υποστηρίζει (5τι οε σκυθικούς τάφους, εκτός από πήλινες μάσκες, τοπο
θετείται ενίοτε πήλινο ομοίωμα νεκρού κατ’ επίδραση εθίμων της Κίνας10'.
Η τοποθέτηση χρυσών νεκρικών προσωπείων στους αρχαϊκούς τάφους της Σίνδου και του 
ΙΤυθυπίςίΜυ, σε συνδυασμό με κράνη σε τάφους ανδρών"1' ή χωρίς κράνη σε τάφους γυναι
κών'"4, φαίνεται να σχετίζεται με το έθιμο της ανίδρυσης προσωπείων (από πηλό ή ξύλο) στην 
πυρά των επιφανών νεκρών ή της εναπόθεσης ομοιωμάτων σε τάφους. Η συνήθεια φαίνεται 
να επιβιώνει στα χαλκά κρανοφόρα προσωπεία που έλκουν την καταγωγή από τη Θράκη και 
χρησιμοποιούνταν από την εποχή του Αυγούστου και εξής σε ιππικά γυμνάσια"”.
Με την τελευταία φάση των ταφικών δρώμενων, τη σχετική με τη φροντίδα των επιζώντων για 
την ψυχή των νεκρών, συνδέονται τα νομίσματα που βρέθηκαν στους τάφους (όγδοο στατή- 
ρος στον τάφο Λ, από ένα τέταρτο στατήρος στους τάφους Β και Ε). Προορίζονταν για αμοι
βή του Χάροντα, υπερβολικά υψηλή μάλιστα σε σύγκριση με τα μαρτυρημένα παραδείγμα
τα, ανάλογη προφανώς με την οικονομική επιφάνεια των θανόντων (Αριστοφάνης, Βάτραχοι 
140. Λουκιανός, Περί θρήνου 10. Στράβων 8, 6, 12)""’. Η άποψη του διππίεΐ', ότι η τοποθέτη
ση νομισμάτων στους τάιρους στόχευε αρχικά στη συμβολική εξαγορά των καταλοίπων του 
νεκρού από τους επιζώντες συγγενείς και όχι στην αμοιβή του Χάροντα1"', δεν αποδεικνύεται 
με βάοη τις φιλολογικές-επιγραφικές μαρτυρίες και τα αρχαιολογικά δεδομένα. Ενδείξεις γιο 
χοές ή προσφορές προς τους νεκρούς των τάφων του Δερβενιού δεν προέκυψαν κατά την ανα- 
σκοφή. Το παράδειγμα, οκκόσο, των κιβωτιόσχημων τάφων του τύμβου της Νικήσιανης δεί
χνει ότι τέτοιου είδους τελετουργίες αποτελούσαν μέρος των ταφικών εθίμων. Αγωγοί από 
ωμό πηλό που οδηγούσαν από την επιφάνεια του τύμβου (ος το επίπεδο των τάφων χρησίμευ
αν, κατά την άποψη του Λαζαρίδη, για χοές προς τιμήν τοιν νεκρών"14.
Στη δοκιμαστική τομή γ, 9 μ. Ν. του τάφου Β. εντοπίστηκε πυρά σε βάθος 2,50 μ., που περι
είχε θραύσματα αγγείων και οστά ζώων, μεταξύ των οποίων και ίππου (βλ. σελ. 24), και είναι 
πιθανό να είχε χρησιμοποιηθεί για εναγισμούς προς τιμήν των ίδιων νεκριόν. Στην ίδια τομή 
γ αποκαλύφθηκε, σε βάθος 4 μ. περίπου, τοίχος"10 κτισμένος κατά το ιοόδομο σύστημα με με
γάλες ασβεστολιθικές πλίνθους (βλ. σελ. 24). Κατά πρόσφατη έρευνα της αρμόδιας Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή των τάφιον του Δερβενιού, με αφορμή εργα
σίες διαπλάτυνσης της οδού, αποδείχθηκε ότι το «οικοδόμημα» ήταν ορθογώνιο και αποτε
λούσε την κατιότατη στριόση λιθοπλίνθων θαλάμου μακεδονικού τάφου, του οποίου η ανωδο- 
μή, για άγνωστους λόγους, είχε αφαιρεθεί"". 102 103 104 105 106 107 108 109 110

102. Die Kulturen der friihen Reitervolker, Frankfurt 1973, 160, εικ. 17β. Πρβλ. R. Rolle, Iotenkult der Skvthen, 
Vorgeschichtliche Forscliungen 18, Βερολίνο, Νέα Υόρκη 1979, passim. Ida ορισμένα σκυθικά ταφικά έθιμα βλ. Α. Πε- 
τροποόλου, Σκυθικά νεκριόσιμα ε;θιμα (Ηρόδ. 4. 73, 1), στο Ποικίλα, Μελετήματα 10 (1990), 99-11 1 με βιβλιογραφία. 
Για πιθανή παρουσία ομοιώματος (simulacrum) του νεκρού σε ΠΓ τάφους στο Λευκαντί της Εύβοιας βλ. Μ. Popham, 
L.H. Sackett, Ρ. Themelis, Lefkandi 1. Tlie Iron Age Settlement, BSA Suppl. 11, London 1979-1980, 212 και 215.
103. Σίνδος 1985, αρ. 239 και 451. Filow 1927, 13, αρ. 1-2, πίν. 1. D.K. Hill, Helmet and Mask and North Greek 
Burial, JWaltArtGal 27/28 (1964/1965), 9 κ.ε. ). Bouzek, I. Ondrejova, Sindos-Trebenishte-Duvanli. Interrelations 
between Thrace, Macedonia, and Greece in the 6th and 5th Centuries BG, στο Mediterranean Archaeology 1 (1988), 
87, εικ. 5.
104. Σίνδος 1985, αρ. 115, 282 και 322 με άλλα παραδείγματα και βιβλιογραφία.
105. J. Garbsch, Romische Paradeiiistungen, München 1978. M. Feugere, Casques antiques, Paris 1994, 125-140.
106. Morris 1992, 106.
107. E. Samter, Geburt, Hochzeit, Tod, Berlin 1911,203.
108. Δ. Λαζαρίδης, IIAF. 1959, 47-48. Νικήσιανη 1992. 17. Πρβλ. και IIAE 1951, 165, 169.
109. Μακαρόνας 1963, 194.
110. Κ. Τζαναβάρη, Δερβένι. Μια νεκρόπολη της αρχαίας Λητής, στο Δέκα χρόνια Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδο
νία και Θράκη (περιλήψεις), Θεσσαλονίκη 1997, 83-84, εικ. 1.
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Οικοδόμημα του δευτέρου μισού του 4ου αι. π.Χ., που αποκάλυψε ο Ανδρόνικος στη Βεργίνα 
κοντά στους δυο ασύλητους μακεδονικούς τάφους 11 και 111 και στο μεγάλο ορθογώνιο θάλα
μο (τάφο I) με την τοιχογραφία της αρπαγής της Περσεφόνης, χαρακτηρίζεται «ιερό οίκημα 
ή Ηρώον» και του αποδίδεται λειτουργία σχετική με τη λατρεία των νεκρών"1.
Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ανωδομή του οικοδομήματος της Βεργίνας, δεν αποκλείεται 
εντούτοις να είχε τη μορφή ναού. Ανάλογη μπορεί να θεωρηθεί η περίπτωση του «ναού» που 
κατασκευάστηκε πάνω από τον τάφο του Σέλευκου στη Σελεύκεια της Συρίας, ή του ναού στη 
Λυσιμάχεια της θρακικής χερσονήσου, μέσα στον οποίο ενταφιάστηκε ο Λυσίμαχος το 281 
π.Χ. (Αρριανός, 64 κ.ε). Μοναδικό για τη Μακεδονία είναι το μνημειακών διαστάσεων κυκλι
κό ταφικό «Ηρώο» των μέσων του 3ου αι. π.Χ., περιμέτρου 158,5 μ., που ήλθε στο φως στο 
Αρχοντικό Γιαννιτσών, 4,5 χλμ. ΒΔ. της Πέλλας και βρίσκει τα παράλληλό του στο Belevi της 
Μ. Ασίας και στο Mal-tepe (=χρυσό-τυμβος) στους βόρειους πρόποδες της Ροδόπης"'. Μπο
ρεί επίσης να παραβληθεί με το τεραστίων διαστάσεων ταφικό σήμα του Λυδου βασιλέως 
Αλυάττη, που είχε τη μορφή λίθινης κυκλικής κρηπίδας, διαμέτρου έξι περίπου σταδίων (!), η 
οποία περιέβαλε τύμβο (Ηρόδοτος, I 93)" '. Η παρουσία «Ηρώων», ναόσχημων ή άλλης μορ- 
φής οικοδομημάτων σε σχέση με τάφους μακεδονικούς ή κιβωτιόσχημους, δεν είναι απαραί
τητο να σχετίζεται με τη «βασιλική» ιδιότητα του νεκρού ή των νεκρών και να αποτελεί τεκ
μήριο βασιλικής ταφής, ή να συνδέεται οπωσδήποτε με την τυχόν εν ζωή αποθέωση και λα
τρεία του θανόντος"'.
Το στοιχείο του αφηρωϊσμου εμφανίζεται οπωσδήποτε υπερτονισμένο στη Μακεδονία σε 
σχέση με τη Νότια Ελλάδα" ’. Η χρήση του ρήματος ανέθι/κεν αντί του συνήθους άνέστι/σεν, επε- 
ατησεν, άνιδρύσατο και τα παρόμοια σε δυο επιτύμβια από τη Βεργίνα"", αποτελεί μοναδικό 
σχεδόν (ραινόμενο, σχετιζόμενο πιθανότατα με τον «τονισμένο αφηρωϊομό». Τέσσερα μόνον 
παραδείγματα με ανάλογη χρήση του «άναθέτω» απαντουν σε επιτύμβιες επιγραφές από την 
περιφέρεια του ελληνικού κόσμου: ένα από τη Θεσσαλία του 450-424 π.Χ., ένα από τη Λυκία 
του 405-400 π.Χ., ένα από την Κρήτη του 4ου αι. π.Χ. και ένα από τον Πειραιά του 2ου αι. 
π.Χ. για κάποιο Σιδώνιο"'.
Ενώ στις πόλεις-κράτη της περιοχής του Αιγαίου από τα αρχαϊκά ήδη χρόνια τα ταφικά έθιμα 
μπορούν να χαρακτηριστούν λιτά, εντούτοις «the larger, looser ethnos states of northern and 
western Greece continued with more old-fashioned ceremonial systems», μολονότι η ιδεολογι
κέ] απόσταση μεταξύ των δυο τύπων κρατών από τον 5ο αι. π.Χ. μειώνεται σταδιακά, καθώς οι 
«συγκρατημένες» τελετουργίες της «πόλεως-κράτους» αρχίζουν από τότε να επηρεάζουν «έ- 
θνη», όπως οι Μακεδόνες και οι Θεσσαλοί"8. Παρά τον επηρεαομό, η Μακεδονική αριστο
κρατία εφαρμόζει με τον ίδιο «αρχαίζοντα» συντηρητισμό τις ταφικές τελετουργίες ως το τέλος 
τουλάχιστον του 4ου αι. π.Χ., σύμφωνα με τη μαρτυρία των ευρημάτων του Δερβενιού.

(Π.Θ.) 111 112 113 114 * * 117 *

111. Ανδρόνικος 1977, 33. Ανδρόνικος 1978, 50. Ο ίδιος, Βεργίνα 1984, 97, 228-230.
112. II. Χρυσοστόμου, Νέοι τύμβοι στην Πελλαία χοιρα, AEMC-) 1 (1987), 154-156, υποσημ. 19.
113. ΓΤρβΑ. G. Kleiner, Diadochen-Gräber, Wiesbaden 1963, 8.
114. ΙΙρβλ. Βεργίνα 1984, 97, 228-230, 234.
1 15. ΙΙρβλ. Felten, ΑρχΜακ V (1993), 408.
1 16. Σααισόγλου-ΙΙαλιαδελη 1984, 168 αρ. 22, 194 αρ. 26.
117. CFG 1, 124 και 4. CFG 2, 596 και 678.
1 18. Morris 1992. 154.
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Η αφθονία και η πολυτελεία των κτερισμάχων των τάφων του Δερβενιού είναι φαινόμενο όχι 
μοναδικό στο χώρο της βόρειας Ελλάδας. Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι του τυμβου της Νικήσια- 
νης (περιοχή Παγγαίου) έδωσαν εξίσου πλούσια, πολυάριθμα και παρεμφερή αντικείμενα"9, 
ενώ στους τάφους των τύμβων Σ, Ψ, Ω της Βεργίνας, παρά τη σύληση, απέμειναν αξιόλογα 
κτερίσματα'"". Τα κτερίσματα των κιβωτιόσχημων τάφων μπορούν να παραβληθούν σε πλού
το, είδος και αριθμό μ’ εκείνα που τοποθετούνταν στους μακεδονικούς, όπως δείχνει το πα
ράδειγμα των δυο ασύλητων μακεδονικών τάφων II και III της Βεργίνας. Οι τάφοι του νε
κροταφείου της Σίνδου119 120 121 122 123 (καθώς επίσης του Trebenishte και του Duvanlij) έδειξαν επιπλέον 
ότι η συνήθεια να τοποθετούνται μεταλλικά και άλλα πολύτιμα κτερίσματα σε τάφους στη 
Μακεδονία και γενικά τη Βαλκανική, ως έκφραση κοινωνικής προβολής της αριστοκρατίας, 
ανάγεται στον 6ο αι. π.Χ. και σχετίζεται, όπως έχει υποστηριχθεί, με τη μετάβαση «from the 
tribal to the more sophisticated ethnic system» κοινωνικής διαστρωμάτωσης και οργάνωσης 
σε τοπικά βασίλεια'"".
Ο πλούτος των κτερισμάτων δεν είναι πάντοτε δείκτης του γενικού επιπέδου ευημερίας της 
κοινωνίας ούτε και του ενδιαφέροντος της για το συγκεκριμένο νεκρό. Όπως σημειώνει ο 
Uko, «as society becomes richer, so also it becomes more relactant to “waste” its riches»'"λ H 
διαπίστωση αυτή, που στηρίζεται κυρίως σε παρατηρήσεις εθνογραφικές, αφορά στο σύνολο 
μιας κοινωνίας και δεν αρνείται τις διαβαθμίσεις στην άσκηση των ταφικών εθίμων, οι οποί-

119. Νικήοιανη 1992, 19-46.
120. Ανδρόνικος, ΠΑΕ 1959, 59-60.
121. Αικ. Δεσποίνη, ΠΑΕ 1981,40-41, πίν. 54-55. Η ίδια, Το αρχαίο νεκροταφείο της Σίνδου, Bologna 1988, 102, αρ. 
90-126 (δεύτερο μισό 6ου-αρχες 5ου αι. π.Χ.). Πρβλ. Μ. Ανδρόνικος, Βεργίνα I, Το νεκροταφείο των τύμβων, Αθή
να 1969, για το είδος των μεταλλικών κτερισμάτων της περιόδου 10ος-8ος αι. π.Χ. Βλ. και Κ. Ασημενός, Μακεδονι
κή μεταλλοτεχνία και σύσταση κραμάτων της κλασικής εποχής, Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής 
Αρχαιολογίας Ε, Αθήνα 1988, 283-288.
122. J. Bouzek, I. Ondrêjovà, Sindos-Trebenishte-Duvanli. Interrelations between Thrace, Macedonia and Greece in 
the 6th and 5th Centuries BC, στο Mediterranean Archaeology 1 (1988), 94. Πρβλ. Μ. Ι ιβέριος, Μακεδονικά 26 
(1986), 70-87. O P. Cabanes, Société et institutions dans les monarchies de Grèce septentrionale au IV siècle, REG 93 
(1980), 324-351, υποστηρίζει ότι η βασιλεία, ως πολιτικός θεσμός, προήλθε αρχικώς από την οικογενειακή κοινωνι
κή δομή, τόσο στη Μακεδονία όσο και στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο ο χαρακτήρας αυτός της βασιλείας εξελίσσεται 
σε ένα είδος φεουδαρχίας για να καταλήξει σε ομοσπονδιακή οργάνωση των φυλών, που περιόριζε τη βασιλική εξου
σία. Στη Μακεδονία η φεουδαρχική και η ομοσπονδιακή δομή φθείρονται σταδιακά και δίνουν τη θέση τους στην 
παντοδύναμη μοναρχία, ιδιαίτερα μετά τις μεταρρυθμίσεις του Φιλίππου του Β'.
123. P.J. Uko, Ethnography and Archaeological Interprétation of Funerary Remains, WorldA 1, 2 (1969), 266. 
Πρβλ. R. Garland, The Greek Way of Death, New York 1985, X-XI. O E.E. Bruck, Totenteil und Seelgeràt im 
griechischen Recht, München 1926, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο περιορισμός της ποσότητας (και της 
αξίας) των αντικειμένων που τοποθετείται στον τάφο, αυξάνει το «ποσό» που μπορεί να κληρονομηθεί από τους 
απογόνους.
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ες είναι ευθέως ανάλογες με τη σημασία (εξουσία, περιουσία) του θανόντος και την απειλή 
που δέχεται η κοινωνική ομάδα από την αποόλειά του124 125 126. Όπως παρατηρεί ο Binford, «the 
variability of a culture’s burials is a function of the social differentiation»12 ’. Είναι γενικο>ς απο
δεκτά ότι η μαρτυρία των κτερισμάτων και η ανάλυση των ταηηκών εθίμων σε συνδυασμό με 
τα ανασκαφικά δεδομένα, τις γραπτές μαρτυρίες και την εικονογραφία συμβάλλουν στην κα
τανόηση των κοινωνικών δομών121’.
Τα κτερίσματα των τάφων του Δερβενιού, σε συσχετισμό με τα ανάλογα από ολόκληρο το μα
κεδονικό χώρο, αποτελούν οπωσδήποτε δείκτη της ευημερίας, του πολιτιστικού επιπέδου, του 
αισθητήριου και γενικά της ιδεολογίας της άρχουσας τάξης, των «εταίρων και φίλων», των το
πικών ηγεμόνων, των ευπατριδών γαιοκτημόνων. Οι Μακεδόνες αποτελούσαν κατά την πρώ- 
ιμη ελληνιστική περίοδο «che vornehmste Bevolkerungsschichten» σε ολόκληρο το βασίλειο 
του Αλεξάνδρου127 128 129 130. Τη μακεδονική elite δεν φαίνεται να επηρεάζει ο φόβος της «ύβρεως» για 
την επίδειξη πλούτου και χλιδής στη ζωή και τις νεκρικές τελετουργίες. Το ίδιο συνέβαινε με 
την αριστοκρατία της γης και τους εύπορους εμπόρους της Αττικής, των οποίων ο πλούτος δεν 
αντανακλάται τόσο στα πολύτιμα κτερίσματα και τη μνημειακότητα των τάφων, όπως στη 
Μακεδονία, όσο στην πολυτέλεια των επιτύμβιων μνημείων. Ο μεγάλος αριθμός λαμπρών πο- 
λύμορφων επιτύμβιων μνημείων του 4ου αι. π.Χ., που μαζί με τεράστιες στήλες, λουτροφό- 
ρους και ληκύθους ήταν στημένα σε μεγαλοπρεπείς ταφικούς περιβόλους στον Κεραμεικό, το 
Ραμνούντα και αλλού, δείχνει ότι αρκετές οικογένειες της Αττικής είχαν τη δυνατότητα να 
επενδύουν μεγάλα ποσά (πάνω από 4 τάλαντα) στα μνημεία τους χάριν της μνήμης των νε
κρών, της υστεροήίημίας και της προβολής του πλούτου τους. Οι πληροφορίες που έχουμε για 
το κόστος των επιτύμβιων μνημείων του 4ου αι. π.Χ. προέρχονται κυρίως από δικανικούς λό
γους και αναφέρονται σε δαπάνες για ενταφιασμούς, προσφορές και κηδείες. Για τα ίδια τα 
μνημεία οι πληροφορίες είναι λίγες12*. Προς το τέλος πάντως του 4ου αι. για το επιβλητικό 
μνημείο της εταίρας Πυθιονίκης αναφέρεται ότι δαπανήθηκε το τεράστιο ποσό των 30 ταλά
ντων, που αντιστοιχεί περίπου σε 800 κιλά άργυρο (RE XXIV 564, s.v. Pythionike [Κ. 
Ziegler]). Με το υπερβολικά δαπανηρό αυτό μνημείο, της Πυθιονίκης, μπορεί να παραβλη
θεί το μνημείο ενός Ιοτριανού και του πατέρα του από την Καλλιθέα, που θεωρείται το μεγα
λύτερο και λαμπρότερο ίσως ιδιωτικό μνημείο του τέλους του 4ου αι. π.Χ.12 ". Τέτοιου είδους 
μνημεία προκάλεσαν προφαντός την έκδοση του διατάγματος για την απαγόρευση της πολυ
τέλειας των επιτύμβιων μνημείων από τον Δημήτριο Φαληρέα (317-3Θ6 π.Χ.).
Οι κοινοί θνητοί στη Μακεδονία, όπως και στην Αττική, ενταφιάζονταν σε κοινούς κιβωτιό
σχημους και κεραμοσκεπείς τάφους ή σε λαξευτούς, όπου τα κτερίσματα είναι κυρίως πήλι
να αγγεία και ειδώλια. Στην περίπτωση των λαξευτοόν, μέσων και ύστερων ελληνιστικών, τά- 
qxov της Βέροιας το μέγεθος του τάφου κρίνεται (με επιφύλαξη) από τους ανασκαφείς ως ευ
θέως ανάλογο με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του κατόχου του μνημείου"0. Οι

124. J.R. Goody, Death, Property and Ancestors, London, Tavistock 1962, 27.
125. L.R. Binford, Mortuary Practices: Their Study and their Potential, στο J.A. Brown (εκδ.), Approaches to the So
cial Dimensions of Mortuary Practices, New York 1971, 18.
126. I. Morris, Burial and Ancient Society, Cambridge 1987, 8-9 και 33-36. Morris 1992, 17-29, 108 και 200-204 με 
βιβλιογραφία και ανάλυση των απόψεων.
127. G. Kleiner, Diadochen-Graber, Wiesbaden 1963, 8.
128. Τις συγκεντρώνει και τις σχολιάζει ο Β. Schmaltz, Griechische Grabreliefs, Darmstadt 1983, 136-148.
129. 11. Τσιριβάκος, To μνημείο της Καλλιθέας, AAA IV (1971), 108.
130. Στ. Δρουγου, I. Τουράτσογλου, Ελληνιστικοί τάφοι της Βέροιας, Αθήνα 1980, 112.
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ίδιοι ανασκαφείς αναγνωρίζουν ταξική διαφοροποίηση και στην τοπογραφική κατανομή των 
τάφων της Βέροιας1’1. Την ποικιλία και το κλιμακούμενο ανάλογα κόστος των επιτύμβιων 
μνημείων θεωρεί η Παλιαδέλη αντανάκλαση της διαφοροποιημένης οικονομικά κοινωνίας 
των Αιγών σε ανώτερα, μεσαία και κατώτερα στρώματα11'.
Τα κτερίσματα από το Δερβένι μπορούν να κατανεμηθουν στις εξής κατηγορίες: α) αργυρά 
και χαλκά αγγεία και σκευή, β) γυάλινα και πήλινα αγγεία, γ) όπλα, ιπποσκευή και αντικεί
μενα άθλησης, δ) έπιπλα, ε) κοσμήματα και αντικείμενα καλλωπισμού, συμπεριλαμβανομέ
νου τοιν αλαβάστρων, στ) ειδώλια, ζ) αστράγαλοι και γενικώς αθύρματα, η) νομίσματα.
Το πλήθος των αργυρών και χαλκών αγγείων και σκευών, ορισμένα από τα οποία εκπροσω- 
ποΰνται από περισσότερα του ενός παραδείγματα μέσα στους τάφους Α, Β, Δ και Ζ, που εντυ
πωσιάζει εκ προτιης όψεως, είναι χαρακτηριστικό και άλλων κιβωτιόσχημων, καθώς και μα- 
κεδονικών τάφο)ν. Τριάντα περίπου διαφορετικά σχήματα μεταλλικών αγγείων και σκευών, 
ορισμένα από τα οποία δυο έως τρκον επιμέρους τΰπο>ν, έχουν βρεθεί στους παραπάνω τά
φους του Δερβενιού. Ο πλούσιος γενικώς τάφος Α περιείχε 21 χαλκά και κανένα αργυρό αγ
γείο ή σκεύος, ο τάφος Β 20 αργυρά και 23 χαλκά, ο Δ 14 χαλκά και ο Ζ 1 αργυρό και 10 χαλ
κά. Για λόγους απλής ποσοτικής σύγκρισης αναφέρουμε ότι ο λεγόμενος τάφος του Φιλίππου 
στη Βεργίνα περιείχε 20 αργυρά, όσα και ο Β του Δερβενιού, και 9 μόνο μεγάλα χαλκά αγγεία 
λουτρου, συμπεριλαμβανομένου του «καλύμματος ασπίδος», που προσφάτως ερμηνεύτηκε ως 
ποδονιπτήρ1". Ο παρακείμενος μακεδονικός τάφος III, ο αποκαλοΰμενος «του πρίγκηπα», 
περιελάμβανε 28 αργυρά, χωρίς την τεφροδόχο υδρία, και δυο μόνο μεγάλα χαλκά αγγεία 
λουτρου1 '.
Ορισμένα αργυρά και χαλκά αγγεία και σκευή, ιδιαίτερα αυτά της πόσης, στους τάφους A, Β, 
Δ και Ζ απαντουν σε ζεύγη (οινοχόες, κάδοι, κύλικες, κάνθαροι, κάλυκες, φιάλες και φιαλίδια) 
και ενίοτε ανά τρία, ενώ στην περίπτωση των αργυρών φιαλιδίων Α7-Α10 ανά τέσσερα. Εμιρα- 
νής είναι η τάση να τοποθετηθούν στους τάφους πλήρεις σειρές (συνολα/σετ) μεταλλικών αγ
γείων και σκευών, από λέβητες και λεκάνες μεγάλου μεγέθους έως ηθμούς και αρυταινες, για 
την αποθήκευση, τη μεταφορά, την παράθεση και την κατανάλωση κυρίως ποτού' ’. Ακόμη 
και τα φιαλίδια καλλωπισμού, καθώς και τα «αλατοδοχεία» είναι διπλά. Τα αγγεία στερεός 
τροφής σε μέταλλο σπανίζουν11". Τρία μόνο, σχετικώς μικρά αργυρά πινάκια (Β15, Β16, Β17) 
είχαν τοποθετηθεί στον τάφο Β. Ως δοχεία στερεών (καρποδόχες;) θα μπορούσαν να θεωρη
θούν τα χαλκά ημισφαιρικά αγγεία Α9, Β25, Δ13-14 και Ζ16-17, που δεν φαίνεται να ανήκουν 
στην ομάδα των μεγάλων χαλκών αγγείων λουτρου, που περιλαμβάνει κυρίως λεκάνες και λέ
βητες με σίδηρους τριποδίσκους11'. 131 132 133 134 135 136 137

131. Δροΰγου, Τουράτσογλου, ό.π.
132. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη 1984, 3 και 289.
133. ΓΊ.Β. Φάκλαρης, Κάλυμμα ααπίδος ή ασπίς;, στο Φηγός, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Σ. Δάκαρη, Ιωάν
νινα 1994, 137-142.
134. Βεργίνα 1984. 145-159, 209-217. Για την παρουσία συγχρόνων σε γενικός γραμμές αργυρών και χαλκών αγγεί
ων σε τάφους της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ν. Ρωσίας, της Βιθυνίας, των Ινδιιόν. βλ. τη βιβλιογραφία που πα
ρατίθεται στους καταλόγους των τάφων. 1 Ιρβλ. Νικήοιανη 1992, 63 και A. Oliver, Silver for the Gods, 1977, 72 κ.ε.
135. Volcker-Janssen 1993, 203-204, για τα ζεύγη και τις σειρές των αργυρών.
136. Πρβλ. Βεργίνα 1984, ό.π., όπου επίσης επισημαίνεται η παρουσία αγγείων πόσης σε ζεΰγη και η απουσία αγ
γείων στερεός τροφής. Αξιοσημείωτη είναι και η απουσία πήλινων αγγείων (με εξαίρεση ένα λύχνο) από το μακεδο
νικό τάφο III της Βεργίνας.
137. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ηροδότου (VI 58, 1), η αναγγελία θανάτου των βασιλέων στη Σπάρτη γινόταν από 
γυναίκες που χτυπούσαν λέβητες.
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Χαρακτηριστική είναι η απουσία μεταλλικών αγγείων από τους τάφους Ε και Η, που είχαν 
χρησιμοποιηθεί για ταφές γυναικών. Στον Ε δεσπόζει η παρουσία ενός πολυποίκιλτου κιβω- 
τιδίου, διακοσμημένου με οστέινα πλακίδια, καθώς και ζεύγος προτομών γυναικείας χθόνιας 
θεότητας, ενώ στο διαταραγμένο Η πήλινος καλυκωτός κρατήρας (Η1) και πελίκη (Η2). Ο 
ιδιόμορφος χαλκός αμφορέας Β22 με κάλυμμα, η επίχρυση «αχαιμενιδική» οινοχο'ί'σκη Β14, 
ο αργυρός ασκός Β3 και η χαλκή δίωτη λάγυνος Β34, απαντούν άπαξ και μόνο στον ιδιαίτε
ρα πλούσιο τάφο Β. Το ίδιο μοναδικός είναι και ο χαλκός λυχνούχος Α4, που βρίσκει το δεύ
τερο παράλληλό του στο μακεδονικό τάφο II της Βεργίνας.
Ο Πίνακας I (Πίν. I) απεικονίζει παραστατικά την ποικιλία τιον σχημάτων και τον αριθμό 
τους σε κάθε τάφο. Πρώτοι οε συχνότητα έρχονται οι κάδοι (situlae) τριών τύπιον (καλαθό- 
οχημοι, κωδωνόσχημοι και σταμνοειδείς με ολόγλυφες προχοές), ακολουθούν κατά σειρά συ
χνότητας οι οινοχόες (έξι τύπιον), οι λέβητες (δύο τύπιον) με τις σιδερένιες τριποδικές βάσεις 
τους, οι λεκάνες, οι κύλικες (τριών τύπιον), οι κάλυκες (δύο τύπων), οι κάνθαροι (δύο τύπιον), 
τα φιαλίδια, οι ηθμοί (με χιονίον ή άνευ), οι φιάλες, οι αρύταινες.

Κρατήρες του τύπου «Δερβένι Β1» με ανάγλυφες παραστάσεις, καθώς επίσης καλυκωτοί κρα
τήρες, ρυτά κ.ά., χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ 100 π.Χ. και 50 μ.Χ. από νεοαττικούς Αθηναίους 
καλλιτέχνες ιος πρότυπα για την κατασκευή απομιμήσειον σε πεντελικό μάρμαρο στο Λάτιο 
και την Κομπανία138. Η υπόθεση ότι τα διακοομητικά θέματα τιον νεοαττικών αυτών αγγείων 
αντλούνταν από εικονογραφημένα φυλλάδια που κυκλοφορούσαν οε μοριρή αθιβόλιον στα 
εργαστήρια, δεν φαίνεται να ευοταθεί και εν πάοη περιπτώσει δεν λύνει το πρόβλημα της πι
στής αντιγραφής ολόκληρου του μεταλλικού αγγείου οε όλες του τις λεπτομέρειες. Πιθανότε
ρο φαίνεται ότι μεταλλικά αγγεία βρίσκονταν στη Ρώμη, όπου είχαν καταλήξει μαζί με ποι
κίλα άλλα έργα τέχνης, είτε ως λεία πολέμου είτε ως προϊόντα εμπορίου που κατασκευάζο
νταν από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. και εξής οε ελληνικά εργαστήρια, κυρίιος της Δήλου και 
τιον Αθηνών-Πειραιώς, για τη ρωμαϊκή αριστοκρατία (συγκλητικούς και ιππείς). Οι ίδιοι (νε
οαττικοί) καλλιτέχνες εγκαταστάθηκαν οτη Ρώμη μετά την καταστροφή του Πειραιά από τον 
Σύλλα (86 π.Χ.) και την παρακμή της Δήλου (69 π.Χ.)139 140.
Στις ελληνικές πόλεις που κατέκτησαν οι Ρωμαίοι, ιδία στα θησαυροφυλάκια των ιερών τους, 
σύμφωνα με τους οοιζόμενους καταλόγους απογραφής και παράδοσης της περιουσίας τους

138. W. Fuchs, Die Vorbilder der neuattischen Reliefs, Berlin 1959, 31,41d, 49m, 146 κ.ε., αρ. 6, 743, αρ. 105c, πίν. 
20. M. Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age, New York 1981, 182, εικ. 791 ( = κρατήρας του Σωσίβιου στο 
Λούβρο με διονυσιακό θε'μα). Πρβλ. D. Grassinger, Römische Marmorkratere, Monumenta Artis Romanae 18, 
Mainz 1991, 48, 53 και 144. M. Pfrommer, Griechische Originale und römische Kopien unter römischen Tafel
silber, GettyMusJ 11 (1983), 135-146. H.-U. Cain, O. Dräger, Die sogenannten neuattischen Werkstätten, στο G. 
Hellenkemper Salies (εκδ.), Das Wrack. Der antike Schiffsfund von Mahdia 2, Köln 1994, 809-829, εικ. 15-16.
139. F. Coarelli, Il commercio delle opere d’arte in età tardo-republicana, Dialoghi di Archeologia 1, 1983, 45-53. D. 
Grassinger, Die Marmorkratere, στο G. Hellenkemper Salies (εκδ.), Das Wrack. Der antike Schiffsfund von Mahdia 
1, Köln 1994, 259-283.
140. D. Harris, Gold and Silver on the Athenian Acropolis: Thucydides 2.134 and the Inventory Lists, HOROS 8-9 
(1990-91), 75-82 και υποσημ. 1, όπου η προγενε'στερη βιβλιογραφία. Για τον Νικοκράτη βλ. D. Harris, Nikokrates of 
Kolonos, Metalworker, Hesperia 57 (1988), 329-337. D.M. Lewis, The Last Inventories of Athena, στο Comptes et 
inventaires dans la cité grecque, Actes du colloque de Neuchâtel en l’honneur de J. Tréheux, Genève 1988, 305-306. 
Για φημισμένα έργα χορευτικής (κλασικών και ελληνιστικών χρόνων) σε οικίες Ρωμαίων, προερχόμενα κυρίως από 
ελληνικά ιερά βλ. J. Overbeck, Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, 
Leipzig 1868, αρ. 2116-2205. M. Pape, Griechische Kunstwerke aus Kriegsbeute und ihre öffentliche Ausstellung in 
Rom (δ.δ.), Αμβούργο 1975. Πρβλ. Artful Crafts 1994, 64 και υποσημ. 90.
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Π ΙΝ ΑΚ ΑΣ I

ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. ΑΝΟΙΧΤΑ

ΔΕΡΒΕΝΙ

0  
ί ---------------- 4

Ο α α

α
α
θ.

Υ

0

'Ψ α w  α
^  α 
Ο  βΌ̂ 7̂

Αριθ. Τάφου
1

Λ έ β η ς

2
Κ ρ α τ ή ρ

(Λ ε κ ά ν η )

3

Δ ίσ κ ο ς

4

Η μισφ α ιρ ικά

5

Φ ιά λ η  β α θ ιά

6

P a te ra

7

Κ ά δ ο ς

8
Κ ρ α τ ή ρ

(ε λ ικ ω τ ο ς )

9

Κ ύ λ ιξ

10

Κ ά ν θ α ρ ο ς

11

Κ ά λ υ ξ

12
Α λ α τ ο δ ο 

χ ε ίο

13

Φ ιά λ η

14

Φ ια λ ίδ ιο

ΤΑΦΟΣ Α 1α 1 1 1α 1 1 3 γ ,1 β 1α 3 α

ΤΑΦΟΣ Β 1β 1 1β 1 1 ΐγ,ΐβ 1β 2 β ,1 γ 2 α 2 α  ,1β 2 2 2 α , 4 β

ΤΑΦΟΣ Δ 1α 1 3 2 α ,1 β 2β 1 1

ΤΑΦΟΣ Ε
ΤΑΦΟΣ Ζ 1 α ,1 β 1 2 1α 1β

ΤΑΦΟΣ Η 1 (εκτός)

Σύνολα 6 3 2 2 7 2 10 2 6 4 4 3 3 6

από την Αττική, τη Δήλο και τα Δίδυμα, εκτός των άλλων πολυτίμων αναθημάτων (κοσμημά
των, όπλων, ιπποσκευών, επίπλων, συμπεριλαμβανομένων και θρόνων, κιβωτιδίων, ενδυμά
των, νομισμάτων, χρυσών ή αργυρών προσωπείων, επάργυρων αστραγάλων, στλεγγίδων κ.ά.), 
περιλαμβάνονταν σκευή και αγγεία χρυσά, αργυρά και χαλκά, ορισμένα μάλιστα κατασκευ
ασμένα από επώνυμους τορευτές, όπως π.χ. ο Νικοκράτης εκ Κολωνοΰ που εργαζόταν στην 
Αθήνα μεταξύ 330 και 307/6 π.Χ. περίπου14" και ταυτίζεται πιθανώς με τον ομώνυμο τεχνίτη, 
ο οποίος με δυο Αθηναίους και έναν Κορίνθιο μετέβη το 330 π.Χ. στους Δελφούς για την αντι
κατάσταση των αναθημάτων του Κροίσου141. Ανάμεσα στα λάφυρα που είχαν συγκεντρώσει οι 
Ρωμαίοι κατακτητές της Μακεδονίας στην Αμφίπολη περιλαμβάνονταν, κατά τη μαρτυρία 
του Λίβιου (Χ ί,ν 33, 5-8), αγγεία και σκευή από χρυσό, άργυρο και χαλκό, προερχόμενα από 
εργαστήρια της Πέλλας142.

141. Artful Crafts 1994, 56 και υποσημ. 16.
142. Δ. Παπακωνσταντίνου-Διαμαντοΰρου, Μετάλλινα αντικείμενα από την Πέλλα, ΑρχΜακ V (1993), 1191. Τη σχέ
ση μεταλλικών και πήλινων αγγείων πραγματεύεται ο Μ. Vickers, The Influence of Exotic Materials on Attic White- 
ground Pottery, στο H.A.G. Brijder (εκδ.), Ancient Greek and Related Pottery, Allard Pierson Series 5, Amsterdam 
1984. Ο ίδιος, Artful Crafts: the Influence of Metalworks on Athenian Painted Pottery, JHS 105 (1985), 108-128 και 
Silver, Copper and Ceramics in Ancient Athens, στο M. Vickers (εκδ.), Pots and Pans, Proceedings of the Colloquium 
on Precious Metal and Ceramics in the Muslim, Chinese and Greaco-Roman Worlds, Oxford 1986, 137-151. Πρβλ. 
Morris 1992, 108-127, για κριτική στον Vickers και διαφορετική αντιμετώπιση.
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ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΚΕΥΗ
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15

Π ιν ά κ ιο Σ ύ ν ο λ α

1

Α μ φ ο ρ ε ύ ς

A  Β  Γ  Δ
(Αρύταινα)

2 0  ι ν  ο  χ  ό  η

3

Λ ά γ υ ν ο ς

4

Λ υ κ ή θ ιο
α ρ υ β α λ .

5
Α π ο ρ -

ρ α ν τ ή ρ ιο ν

6

Α σ κ ό ς Σ ύ ν ο λ α

1

Λ υ χ ν ο ύ χ ο ς

2

Η θ μ ό ς

3

Α ρ ύ τ α ιν α

4

Θ ή κ η

5

Π υ ξ ίδ ιο Σ ύ ν ο λ α

14 1α, 1γ 1α 2 1 1 7 1 1 2

3 29 1 1Υ 2 β ,1 γ 1 1 1 1 1 10 2 2 2 1 7

12 1β 1 1 1 1 3

7 ΐγ 1 1 1

1;

3 63 1 5 4 2 1 1 2 2 1 19 1 5 3 2 2 13

Η λειτουργία των πολυτίμων μεταλλικών αγγείων ήταν εκτός από χρηστική και τελετουργι
κή143. Με τέτοια λειτουργία χρησιμοποιούνταν σε θυσίες, χοές, προσφορές, καθαρμούς, προ- 
σφέρονταν ως αναθήματα σε θεούς και ήρωες, δίδονταν ως έπαθλα σε αγώνες, είχαν θέση ως 
ακρωτήρια ή επιθήματα στη ναϊκή και την ταφική αρχιτεκτονική, εικονίζονταν στα χέρια θε
ών και ηρώων στην πλαστική και την αγγειογραφία. Στα κατωιταλιοπικά αγγεία, κυρίως της 
Απουλίας που φέρουν οπή στη βάση και προορίζονταν για ταφική χρήση144, εικονίζονταν συ
χνά μεταλλικά αγγεία και σκευή όλων των γνωστών από τη Μακεδονία σχημάτων σε μυθολο
γικές παραστάσεις ή σκηνές σχετιζόμενες με τη «λατρεία των νεκρών»145. Το ίδιο συχνή είναι 
η απεικόνισή τους σε τοιχογραφίες τάφων της Ετρουρίας, της Μακεδονίας και της Θράκης146.

143. Τελετουργικό, εκτός από χρηστικό χαρακτήρα, είχαν και τα περισσότερα μυκηναϊκά αγγεία από πολύτιμο 
με'ταλλο που βρίσκονται σε τάφους: R. Laffineur, Les vases en métal précieux à l’époque mycénienne, Göteborg 
1977, 87.
144. M. Schmidt, Some Remarks on the Subject of South Italian Vases, οτο M.E. Mayo (εκδ.), The Art of South Italy: 
Vases from Magna Graecia, Richmond 1982, 23-36. H.R.W. Smith, Funerary Symbolism in Apulian Vase-painting, 
Berkley 1976, 3 και 65-69.
145. Trendall 1989, 266-268. Chr. Aellen, J. Chamay, Le peintre de Darius et son milieu, Hellas et Rome IV, Genève 
1986, εικ. 19, 28, 67, 79, 131, 210, 265. Πρβλ. M. Schmidt, Beziehungen zwischen Eros, dem dionysischen und dem 
«eleusinischen» Kreis auf apulischen Vasen, στο Images et Société en Grèce ancienne, Actes du colloque 
international, Lausanne 8-11 Φεβρουάριου 1984, Cahiers d’archéologie romande 36, Lausanne 1987, 155-167.
146. L. Jivkova, Le tombeau de Kazanlak, Sofia 1974, ntv. 21, 28-29, 32-33.
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Π ΙΝ ΑΚ ΑΣ II

ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. 1-6: ΚΛΕΙΣΤΑ. 7-14: ΑΝΟΙΧΤΑ

ΔΕΡΒΕΝΙ
Η ϋ 0 5 Ô

Q ß  ̂ ¥
m ν ο¥ "  β

Αριθ. Τάφου
1

Π ε λ ίκη

2

Α μ φ ο ρ ε ύ ς

3

Χ ου ς

4
Οινοχόη

(Πρόχους)

5

Α σ κό ς

guttus

6

Α σ κ ό ς

7
Κ ρ α τή ρ

8

Κ ύ λ ιξ

bo isa i

9
Σκυφίδιο

άωτο

10

Π ινά κ ιο

11

Λ εκ α ν ίδ α

12

Π υ ξ ίδ ιο

13

Α λ α τ ο 

δ ο χ ε ίο

14

Μ α σ τό ς

15

Λ ύχ νος Σ ύ ν ο λ α

ΤΑΦΟΣ Α 1 1 2α, 3γ 2α, 1β 1 2 13

ΤΑΦΟΣ Β 1 1 6 γ ,1 β 2β 1 12

ΤΑΦΟΣ Δ 1 1 3α, 1 γ, 1β 2α, 1β 10

ΤΑΦΟΣ Ε

ΤΑΦΟΣ Ζ 1 1 5γ 1 2 10

ΤΑΦΟΣ Η 1 1 1 3

Σύνολα 1 3 1 1 1 2 1 1 22 8 1 1 2 2 1 48

Γραπτή παράσταση μεταλλικής τριφυλλόστομης οινοχόης δεσπόζει στο μέσο της επιτύμβιας 
στήλης από την Αμφίπσλη, του Προκοννήσιου Ιφικράτη του τέλους του 4ου αι. π.Χ."'.
Η σπάνις ή η απουσία μεταλλικών αγγείων από οικισμούς, μολονότι ερμηνευόμενη ιος συ- 
μπτωματική λόγω επάλληλων χρήσεων και ανακατασκευών, είναι χαρακτηριστική. Η συχνή 
αντίθετα παρουσία τους ιος κτερισμάτων σε τάφους βασιλέων, ηγεμόνων και γενικώς «αξιω- 
ματοΰχων» ιπη Μακεδονία και άλλου σχετίζεται με τα ταφικά έθιμα και το τονισμένο στοι
χείο του αφηρωισμοΰ και συνηγορεί υπέρ της χρήσης τους και ιος τελετουργικών αντικειμέ
νων, τα οποία ταυτόχρονα προβάλλουν το κοινωνικό κύρος και την οικονομική επιφάνεια του 
κατόχου, ζώντος ή νεκρού147 148. Διαφωτιστική είναι η μαρτυρία του Κικέρωνος (In Verres IV, 
14, 32) ότι η υδρία (χρυσή ή αργυρή;), έργο του Βόηθου, που είχε κληρονομήσει ο Verres από 
τους προγόνους του, sólitas esset uti adfestos dies. Το πόσο, τέλος, σημαντική θεωρούνταν η κα
τοχή πολυτίμων μεταλλικών αγγείων, ιδιαίτερα όσων έφεραν έκτυπες παραστάσεις, όπως ο 
κρατήρας Β1, προκύπτει και από τη μαρτυρία του Αθήναιου (XI, 781 ,Ε): δη διά σπουδής είχον 
οι αρχαίοι έγκόλαπτον ιστορίαν εχειν εν έκιιωμασιν. Ο ίδιος συγγραφέας (IV, 155d) διασώζει την 
παράδοση ότι ο Φίλιππος Β' της Μακεδονίας συνήθιζε να κοιμάται με είνα χρυσό κύπελλο, 
βάρους 50 δραχμών, κάτω από το προσκέφαλό του.
Ανάμεσα στα πήλινα αγγεία, σύμφωνα με τον Πίνακα II (Π ίν. II), την πρώτη θέση κατέχουν 
τα μελαμβαφή άωτα σκυφίδια (τριών τύπων) και τα πινάκια (δυο τύπων). Από τα μεγάλου με-

147. Δ. Λαζαρίδης, Αμφίπολις, Αθήναι 1993, 47, εικ. 55.
148. G. Clark, Symbols of Excellence: Precious Materials as Expression of Status, Cambridge 1986. Πρβλ. A.E. Riz, 
Bronzegefâsse in der römisch-pompejanischen Wandmalerei, Mainz 1990, 7-15.
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γέθους αγγεία πρώτο στις προτιμήσεις, 03ς τεφροδόχο όμιος αγγείο, έρχεται η πελίκη, ακο
λουθεί ο «κυπριακός» αμφορέας και έπεται ο μοναδικός αττικός καλυκωτός κρατήρας Η1, 
που βρίσκει το παράλληλό του σε χαλκό στον καλυκωτό κρατήρα με το υποκρητήριον από τον 
κιβωτιόσχημο τάφο 2 της τοΰμπας «Παππά» στη Σεβαστή Πιερίας149 150 151 152. Με ελάχιστες εξαιρέ
σεις αγγείων τοπικών εργαστηρίων, όπως τα άωτα σκυφίδια Β55, Β56, Β57, Γ2 και Δ23, το 
ψαροπινάκιο Α24 (που έχουν ως πρότυπα τα σύγχρονα αττικά), η στενόλαιμη πρόχους Β44, 
καθιός και οι λεγόμενοι «κυπριακοί» αμφορείς Α126, Β139 και Η3, όλα τα υπόλοιπα προέρ
χονται από εργαστήρια του αθηναϊκού Κεραμεικου, τα οποία προσάρμοζαν, όπως φαίνεται, 
την παραγωγή τους στις απαιτήσεις και το αισθητήριο της μακεδονικής, καθώς και της θρα- 
κικής και σκυθικής, εκλεκτής και εκλεκτικής πελατείας τους, λαμβάνοντας υπόψη και τον τα- 
φικό προορισμό των αγγείων' Έτσι μπορεί να ερμηνευθεί η συχνή παρουσία της πελίκης, 
τεφροδόχου κατεξοχήν αγγείου, καθώς και η επιλογή θεμάτων με χθόνιο συμβολισμό για τη 
διακόσμησή τους, όπως κεφαλές ή προτομές χθόνιας Αφροδίτης' ’', Αμαζόνες ή Αριμασποί με 
γρυπές, προτομές ίππων με γρυπά και άκανθα, διονυσιακοί θίασοι.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι τα λίγα έστω, τοπικής προέλευσης αγγεία, όπως οι «κυ
πριακοί» αμφορείς (που σε μικρό σχήμα και με στενό λαιμό χρησιμοποιούνται ως μυροδο
χεία), και κυρίως τα άωτα σκυφίδια και η στενόλαιμη πρόχους Β44 με τον έξεργο δακτύλιο 
στο χείλος, που κάνουν σποραδικά την εμφάνισή τους ήδη στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. στο Δερ
βένι και άλλου, εξακολουθούν να παράγονται από μακεδονικά εργαστήρια κατά τη διάρκεια 
του 3ου και καθίστανται ιδιαιτέρως δημοφιλή από τα τέλη του 3ου αι. και εξής. Σημειωτέον 
ότι το φύραμα των τοπικών αγγείων περιέχει μαρμαρυγία, η όπτησή τους είναι μάλλον ατε
λής σε σύγκριση με τα αττικά, ενώ το αμαυρό όχι άριστης ποιότητας γάνωμα περιορίζεται 
στο άνω μισό των άωτων σκυφιδίων και του ημίτομου σκΰφου (Γ2). Η εικόνα που παρέχει η 
κεραμική των τάφων του Δερβενιού είναι ανάλογη με εκείνη της κεραμικής του 4ου αι. π.Χ. 
από την Ήπειρο (Κασσώπη, νεκροταφείο Μιχαλιτσιου), όπου υπερτερούν τα αττικά αγγεία 
που συνυπάρχουν με κορινθιακά και τοπικές απομιμήσεις κυρίους αττικών. Με τη μετάβαση 
στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο οι εισαγωγές αγγείων περιορίζονται και επικρατεί η εγχώ
ρια παραγωγήΆ Το ίδιο παρατηρείται και στη Βέροια, όπου, από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ., 
παρά την εξάρτηση από την Αττική, εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα αυτονόμησης των το
πικών εργαστηρίων κεραμικής, για να φθάσουν σε πλήρη αυτονομία στα τέλη του 3ου-αρχές 
του 2ου αι. π.Χ.153.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η απουσία πήλινων αγγείων πόσης από τους τάφους του Δερβε
νιού, όπως κανθάρων, καλύκων, κυλικών, με εξαίρεση την άποδη κύλικα τΰπου Boisai Ζ24. 
Όπως σημειώσαμε, τα αγγεία πόσης απαντουν μόνο σε άργυρο και χαλκό- «No doubt, like

149. J. Vokotopoulou, The kalyx Krater of Sevaste in Pieria, στο 1. Worthington (εκδ.), Ventures into Greek History, 
Oxford 1994, 189-201.
150. Πρβλ. U. Vedder, Untersuchungen zur plastischen Ausstattung attischer Grabanlagen des 4. Jhs. v.Chr., 
Frankfurt-Bern-New York 1985, 158.
151. Ph. Zaphiropoulou, Vases du Musée de Salonique, BGH 94 (1970), 426 ap. 25, εικ. 63, και 433 υποσημ. 195 με 
βιβλιογραφία.
152. Κ. Gravani, Die Keramik von Kassope. Ein vorläufiger Überblick, στο W. Hopfner, E.L. Schwandner (εκδ.), 
Wohnen in der klassischen Polis I. Haus und Stadt im klassischen Griechenland, München 1986, 123-134 και 281- 
284. Στ. Δροΰγου, Ανασκαφή ΠεΑλας 1957-1964. Οι πήλινοι λύχνοι, Αθήνα 1993, 115-117.
153. Στ. Δρουγου, I. Τουράτσογλου, Ελληνιστική κεραμική από την αρχαία Βέροια. Η περίπτωση του οικοπέδου Ε. 
Χαρωνιτάκη, στο Ελληνιστική Κεραμική Β', 1990, 79-80. Οι ίδιοι, Χρονολογημένα σύνολα ελληνιστικής κεραμικής 
απάτη Μακεδονία, στο Ελληνιστική Κεραμική Ε', 1994, 128-137.
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the Persians, the wealthy Macedonians preferred to drink from containers of silvers rather 
than clay, at least in the afterlife»154.
Τα όπλα, ξίφη, δόρατα, σαυρωτήρες, ασπίδες, θώρακες, περιτραχήλια, περικνημίδες από 
τους τάφους A, Β και Δ155 και κυρίως η ιπποσκευή από τους Α και Β (βλ. σελ. 45-48, 84-85, 
109), δηλώνουν ότι οι νεκροί ανήκαν στην τάξη των ευγενών-ευπατριδών «ιππέων», για την 
οποία ιδιαίτερα το άλογο ήταν ταυτόχρονα «πολεμικό εργαλείο, οικονομική αξία, σημάδι 
κοινωνικού κόρους και σύμβολο πολιτικής εξουσίας»15*5. Ο σημαντικός αυτός ρόλος του ίππου 
στη ζωή αντιστοιχεί προς τη διακεκριμένη θέση του στο πεδίο του λατρευτικου-χθόνιου συμ
βολισμού. Ιδιαίτερα το τέθριππο (άρμα) αποτελεί σύμβολο του ηγεμόνα και του θεού157. Η 
χρήση του πολεμικού άρματος είναι «nur in einer feudal geprägten Staatenwelt denkbar, 
deren führende Schicht aus Prestige- und Standesrücksichten zum Halten dieser luxuriösen 
Waffe gezwungen war»158.
Στην πυρά τη διασκορπισμένη πάνω στην καμάρα του μακεδονικού τάφου II της Βεργίνας 
βρέθηκαν δυο σιδηρά ξίφη, μία αιχμή δόρατος και πολλά σιδηρά εξαρτήματα ιπποσκευής 
που είχαν υποστεί την επίδραση της φωτιάς159, χαλκή οινοχόη, χρυσά βελανίδια από στεφάνι 
και θραύσματα ελεφαντοστού. Από τα ευρήματα συμπεραίνει ο Ανδρόνικος ότι στην πυρά 
του νεκρού είχαν θυσιαστεί πιθανότατα και ίπποι"’11. Οι σωζόμενες τοιχογραφίες των μακεδο
νικών και των θρακικών τάφων εικονίζουν συχνά (εκτός από συμπόσια) ιππείς σε σκηνές πο
λέμου ή κυνηγιού1*51. Παρόμοιες σκηνές απαντουν σε τοιχογραφίες τάφων της Ετρουρίας και 
της Λουκανίας162, καθώς και της Μικρός Ασίας163.
Η παρουσία των στλεγγίδων και μάλιστα σε ιδιαίτερα μεγάλους αριθμούς, δεκαπέντε σχεδόν 
ακέραιες και τριάντα σε θραύσματα στον τάφο A (Α68, Α76-79), καμία στο Β, οκτώ περίπου 
στον τάφο Δ (Δ56-Δ59), προβληματίζει και δημιουργεί ερωτηματικά, που ο R. Garland δια
τυπώνει ως εξής: «Πίστευαν ότι ο νεκρός αθλοΰνταν σε κάποια μεγάλη παλαίστρα του Κάτω 
κόσμου; Ήταν η στλεγγίδα ένα τόσο οικείο προσωπικό αντικείμενο, όπως το κάτοπτρο ή το 
χτένι της γυναίκας, ώστε μόνο γι’ αυτό το λόγο να θεωρείται αναγκαίο να θαφτεί με το νεκρό; 
Τοποθετούνταν στον τάφο σε αναγνώριση των αθλητικών επιδόσεων του νεκρού;»164. Στα

154. Β. Barr-Sharrar, Eastern Influence on the Torentic Art of Macedonia before the Conquest of Alexander the 
Great, ANews XIII 1/2 (1984), 4.
155. Για το όπλα και τη σημασία τους βλ. Α. Pekridou, Das Alketas-Grab in Termessos, Tübingen 1986, 50-66.
156. Vernant, Detienne, Μητις, 230. S.-G. Gröschel, Waffenbesitz und Waffeneinsatz bei den Griechen, Frankfurt 
am Main 1989, 127-144.
157. J. Wiesner, Fahren und Reiten in Alteuropa und im alten Orient, Hildesheim-New York 1971, 83-90. F. 
Fangefass-Vuduroglu, Mensch und Pferd auf griechischen Grab- und Votivsteinen (δ.δ.), Μόναχο 1973, 67-124. 
Πρβλ. Ε. Βουτυράς, Ηφαιστίων Ήρως, Εγνατία 2 (1990), 145-153, με βιβλιογραφία. Artful Crafts 1994, 35. Πρβλ. 
Ξενοφών, Αγησίλαος 9,6 και Ισοκράτης, 16,33.
158. W. Nagel, Der mesopotamische Streitwagen und seine Entwicklung im ostmediterranean Bereich, Berlin 1966 
(=J. Wiesner, Zum Stand der Streitwagenforschung, APA 1 (1970), 194).
159. Π. Φάκλαρης, Φάλαρα, ΑΔ 41 (1986): Μελε'τες, 1-57. Φάκλαρης 1994, 216 και 232.
160. Βεργίνα 1984, 96-97.
161. Gossel 1980, 51-53, με παραδείγματα και βιβλιογραφία. Βεργίνα 1984, 100-116. Για το θε'μα του θωρακοφόρου 
ιππέα βλ. Α. Pekridou, ό.π. (υποσημ. 155), 33-43.
162. O.J. Brendel, Etruscan Art, Tennessee 1978, 106, 124, 127, 182. J.G· Pedley, Paestum. Greeks and Romans in 
Southern Italy, London 1990, 102-108, εικ. 63, πίν. X.
163. B. Jacobs, Griechische und persische Elemente in der Grabkunst Lykiens zur Zeit der Achämenidenherrschaft, 
1987, πίν. 4.2.
164. Garland, ό.π. (υποσημ. 34), 8. J. Fontenrose, The Hero as Athlete, CalifStClAnt 1 (1968), 73-104.
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ερωτήματα αυτά θα μπορούσε κανείς να προσθέσει και το εξής: Γιατί δεν ήταν αρκετό να το
ποθετηθούν μία ως δυο στλεγγίδες και απαντουν ενίοτε μερικές δεκάδες; Μήπως επειδή η με
τά θάνατον ζωή διαρκοΰσε αιώνια; Το πρόβλημα καθίσταται πολυπλοκότερο, όταν λάβει κα
νείς υπόψη ότι η παρουσία στλεγγίδων σε τάφους δεν προϋποθέτει αναγκαστικά ανδρικό φυ
λό για το νεκρό"15. Για το Δερβένι, τους τάφους Α και Δ δεν ισχύει η διαπίστωση αυτή, γιατί οι 
στλεγγίδες που βρέθηκαν σ’ αυτούς, αποτελούσαν μάλλον ανδρικό κτέρισμα. Το γεγονός της 
απουσίας τους από τον τάφο Β είναι αξιοπρόσεκτο. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι 
η χρήση στλεγγίδων από γυναίκες, εν ζωή ή μετά θάνατον, δεν σχετίζεται με αθλητικές δρα
στηριότητες, αλλά με τον καλλωπισμό τους, σύμφωνα με την άποψη ορισμένων ερευνητών'“ . 
Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των εκατόν εννέα φυσικών αστραγάλων (Α54) που είχαν ενα- 
ποτεθεί στον κάδο Α48 του τάφου Α, αλλά και στην πυρά του νεκρού (εκατόν είκοσι επτά τον 
αριθμό, από τους οποίους ο ένας μεγάλος και οι τρεις διάτρητοι). Πολυάριθμοι φυσικοί 
αστράγαλοι ή απομιμήσεις τους από διάφορα υλικά έχουν βρεθεί κυρίως σε τάφους παιδιών, 
χωρίς να λείπουν και από τάφους ανδρών και γυναικών, όχι μόνο στην κυρίως Ελλάδα, αλλά 
και στη Μικρά Ασία, την Παλαιστίνη και την Κάτω Ιταλία"17. Το χωρίο του Πλάτωνος, Λύσις 
206ε: ηρτίαζον άστραγάλοις ηαμηόλλοις είναι σημαντικό για την κατανόηση του παιχνιδιού με 
αστραγάλους και εξηγεί ίσως και το μεγάλο αριθμό τους στον τάφο Α του Δερβενιού. Το σχό
λιο του Πολυδευκίωνος IX, 101: τόδ’ άρτιάζειν εν άστραγάλων πΧήθει, κεκρυμμένων υπό ταϊν χεροϊν, 
μαντείαν είχε των άρτιων ή και περιττών είναι περισσότερο κατατοπιστικό. Αστραγάλους έρριχναν 
και οι μεγάλοι σε συμπόσια και συναναστροφές και δοκίμαζαν την τύχη τους ανάλογα με την 
άνω πλευρά του αστράγαλου (ύπτιον, πρανές, κωον,χϊον). Προέβλεπαν έτσι την έκβαση κάποιου 
εγχειρήματος, όπως όταν απευθύνονταν σε μαντείο και ζητούσαν χρησμό. Οι αρχαίες μαρτυ
ρίες πάντως, τις οποίες πρόσεξε ο ΒπΠιοϋεη, υπαινίσσονται ότι κερδίζει ο χαμένος"’8.
Στο ομηρικό χωρίο που μνημονεύει τους αστραγάλους, η ψυχή του Πατρόκλου εύχεται να 
αποτεθούν τα λείψανα του σώματός του σιην ίδια τεφροδόχο (χρυσό αμφορέα ή κρατήρα) 165 166 167 168

165. Στ. Δρουγου, I. Τουράτσογλου, Οι ελληνιστικοί τάφοι της Βέροιας, Αθήνα 1980, 179, υποσημ. 26. Στλεγγίδα οε 
τάφο γυναίκας και παιδιού: Λ. ΓΙαρλαμά, Καύσεις οτο κλασικό νεκροταφείο της Ακάνθου, AAA XI 1 (1978), 24 (τά
φος 784). Στλεγγίδες βρέθηκαν και στις πυρές 531, 537 και 539, καθώς και στον τάφο 733 του ίδιου νεκροταφείου 
της Ακάνθου: Παρλαμά, ό.π., 11, 15, 16, 21, εικ. 13. Στλεγγίδα σε πυρά γυναίκας: Α. Δάφφα-Νικονάνου, Ελληνιστι
κός τάφος του αρχαίου νεκροταφείου της Βεργίνας, Μακεδονικά 9 (1969), 225-236. Στλεγγίδα χαλκή σε τάφο γυναί
κας στο Τσάγεζι Αμφιπόλεως: X. Μακαρόνας, Μακεδονικά Α (1940), 495-496. Βλ. και Α. Χωρέμης, AAA XIII 1 
(1980), 6 κ.ε.
166. Βλ. I. Παπαποστόλου, Ελληνιστικοί τάφοι της Πάτρας I, ΑΔ 32 (1977): Μελέται, 334 και υποσημ. 342, με αφορ
μή σιδερένια στλεγγίδα σε γυναικείο τάφο του 2ου αι. π.Χ. Πρβλ. και Β. Αδρυμη-Σισμάνη, Τύμβος Φερών, AAA XVI 
1 (1983), 35, χάλκινη στλεγγίδα σε γυναικείο τάφο του 5ου αι. π.Χ.
167. R. Hampe, Die Stele von Pharsalos im Louvre 107, BWPr 1951, υποσημ. 28-36. Ο ίδιος, Tönerner Phormiskos 
aus Metapont, AA 1976, 197-198. Pauly-Wissowa, RE II, 1793 κ.ε., s.v. Astragalos (A. Mau). L. Deubner, Zum 
Astragalspiel, AA 1929, 272 κ.ε. S. Laser, Sport und Spiel, ArchHom T, 1987, 117 κ.ε. με πλήρη βιβλιογραφία. Ο Fr. 
Poplin, Ostéo-archéologie des astragales, L’Antre Corycien II, BCH Suppl. IX, 1984, διερωτάται, μήπιος οι νέοι ανέ
θεταν αστραγάλους στις Νιίμφες του Παρνασσού πριν οπό το γάμο τους ή σχετίζονταν οι αστράγαλοι με τη μαντεία. 
Δεκατρείς αστράγαλοι με πλούσια κτερίσματα και αργυρό νόμισμα Αλεξάνδρου βρέθηκαν σε κιβωτιόσχημο τάφο γυ
ναίκας του ανατολικού νεκροταφείου της Πέλλας, ΑΔ 35 (1980): Χρονικά, 397-398. Βλ. και Παρλαμά, ό.π. (υποσημ. 
165), 24, εικ. 36 ( = 30 αστράγαλοι στον τάφο 784). Πρβλ. Κ. Τσάκος, Ελληνιστικοί τάφοι Σάμου, ΑΔ 32 (1977): Με- 
λέται, 358 αρ. 14, με πρόσθετη βιβλιογραφία.
168. K. Meuli, J.J. Bachofen, Gesammelte Werke IV, Versuch über die Gräber-Symbolik der Alten, 1954, 15 κ.ε., 
υποσημ. 2 σελίδος 16. S. Laser, ArchHom T, 1987, 118, υποσημ. 585. Ένα επιτάφιο εξηγεί γιατί βρίσκεται πάνω 
στον τάφο του Λεωνίδα ένας αστράγαλος: Kurtz, Boardman 1985, 316.
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μ εκείνα του Αχιλλέα, ώστε να βρεθούν και πάλι μαζί, όπως ανατράφηκαν μαζί από παιδιά 
στο σπίτι του Πηλέα, όπου τον φυγάδευσαν, επειδή είχε σκοτώσει τον Αμφιδάμαντα άθελά 
του πάνω στο θυμό του στο παιχνίδι των αστραγάλων (Ιλ. Ψ 83-92 και Οδ. ω 71-77)"1". Τα λεί
ψανα του νεκρού ζευγους του τάφου Β είχαν εναποτεθεί στο ίδιο τεφροδόχο αγγείο, ώστε να 
παραμείνουν ενωμένοι και μετά το θάνατο. Οι αστράγαλοι μετά το παιχνίδι φυλάγονταν σε 
πλεχτό σακούλι που αποκαλείται ψόρμος ή γορμίσκος (Πλάτων, Λΰοις 206υ)169 170 171 172 173 174 175 176 177 178. Του τάφου Β εί
χαν τοποθετηθεί οε χαλκό καδίοκο1
Ανάλογη με το παιχνίδι των αστραγάλων σημασία αποδίδεται και σ’ εκείνο της πεττείας. Έξι 
άχρωμοι, οκτώ ελαιόχρωμοι και δώδεκα κυανοί γυάλινοι πεσσοί (Β126, Β127) βρέθηκαν στον 
τάφο Β. Τα πολυάριθμα εικονογραφικά παραδείγματα και οι φιλολογικές μαρτυρίες, ιδιαί
τερα το επιτύμβιο ανάγλυφο του πρώιμου 3ου αι. π.Χ. με τους δυο «πεσσίζοντες» από την 
Ερέτρια, δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολιών1'2.
Πήλινες προτομές χθόνιας θεότητας με περιστέρι και καρπό ή άνθος, όπως οι δυο από τον 
τάφο Ε (Ε26, Ε28), απαντουν κυρίως σε τάφους γυναικών1'5. Το περιστέρι, αλλά και το άνθος 
που κρατεί, τη χαρακτηρίζουν ως Αφροδίτη Χθόνια, όπως η θεσσαλική Παοικράτα της Δη- 
μητριάδος1'1. Τη γραπτή αναρτημένη προτομή θεάς του τάφου II του τΰμβου Α της Αινείας 
ταυτίζει η Βοκοτοπουλου με την Αφροδίτη17’. Σχέση με την ίδια θεότητα φανερώνει και το με
γάλο θαλάσσιο φυσικό όστρεο Ε25. Η χρήση φυσικών ή τεχνητών κοχυλιών (από πηλό ή πο
λύτιμα μέταλλα) ως δοχείων καλλωπισμού, ως φυλακτών και ως κτερισμάτιον γενικώς, καθώς 
και ο νεκρικός συμβολισμός τους, είναι γνωστά1

Ορισμένα από τα κτερίσματα, μικρά σκευή, αλάβαστρα, στλεγγίδες, όπλα και στεφάνια, ήταν 
αναρτημένα από ήλους στερεωμένους στα τοιχιόματα των τάφων, ζωντανεύοντας, σε συνδυα
σμό με την τοιχογράφηση, την εικόνα του εσωτερικού της «κατοικίας». Πολλοί σιδερένιοι 
ήλοι για την ανάρτησή τους βρέθηκαν στερεωμένοι σε ορισμένο ύψος κατά μήκος των εσω
τερικών παρειών στους τάφους Α, Β και Δ. Η συνήθεια είναι κυρίως γνωστή από τους «μακε
δονικούς» τάφους1'7. Τα ιδιαιτέρως πολυπληθή (περισσότερα από 20) αλάβαστρα1 Ν του τά-

169. Πρβλ. A. Stewart, Stesichoros and the Francois Vase, στο W. Moon (εκδ.), Ancient Greek Art and Iconography, 
Madison 1983, 53-74.
170. Πρβλ. R. Hampe, Tonerner Phormiskos aus Metapont, AA 1976, 192-202.
171. Στον ελληνιστικό τάφο Ε της Αμβρακίας τρεις αστράγαλοι είχαν τοποθετηθεί σε μεγαρικό σκυφο: Η. Τσιριβά- 
κος, ΑΔ 20 (1965): Χρονικά, 358.
172. S. Laser, Sport und Spiel, Arch Horn T, 1987, 122-184, ιδιαίτερα 134, 182-184, εικ. 50b. Πρβλ. E. Venneule, 
Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry, London 1981, 77-82.
173. Πρβλ. Olynthus VII, ap. 30-32. Αίνεια 1990, 40. Για τη χρήση και την ερμηνεία: Σ. Κόρτη-Κόντη, Η κηροπλα
στική της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1994, 74-75.
174. Ν. Παπαχατζής, Η Παοικράτα της Δημητριάδος, Θεσσαλικά Α, Βόλος 1958, 50-65.
175. Αίνεια 1990, 40, όπου η Βοκοτοπουλου την ταυτίζει με την επίσης γραπτή προτομή της «θεάς της βλάστησης» 
και αναφέρει εικονογραφικά παράλληλα απάτην αγγειογραφία και από ψηφιδωτό.
176. Βλ. I. Παπαποστόλου, Ελληνισιικοί τάφοι της Πάτρας I, ΑΔ 32 (1977): Μελέται, 326-327 και 337. Ε. Ιΐεππα- 
Παπαϊωάννου, Πήλινα ειδώλια από το ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα Επιδαυρίας (δ.δ.), Αθήνα 1985, 198.
177. Πε'τσας 1966, 177 και υποσημ. 1. Κ. Ρωμαίος, Ο μακεδονικός τάφος της Βεργίνας, Αθήνα 1951, 32. Γ. Σωτη- 
ριάδης, Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2 (1934), 43. K.G. Vollmoller, Uber zwei 
euboische Kammergraber mit Totenbetten, AM 26 (1901), 339 κ.ε., εικ. 2.
178. Τα αλάβαστρα αντικατέστησαν τις ληκύθους κατά τον 4ο αι. π.Χ. Περιείχαν προφανώς λάδι που χρειαζόταν ο 
νεκρός για φωτισμό, τροφή και καλλωπισμό και στη μετά θάνατο ζωή: ). Ferguson, Among the Gods. An 
Archaeological Exploration of Ancient Greek Religion, London-New York 1989, 127.
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(ρου Β (ραίνεται ότι ήταν αναρτημένα οτο τοίχωμα της δυτικής ατενής πλευράς, ενώ εκείνα 
του τόχφου Α (δεκατέσσερα, από τα οποία τα τέσσερα από γυαλί) στο αντίστοιχο της ανατολι
κής. Το παράδειγμα τοιν γραπτοιν ήλιον και των αναρτημενιον αντικείμενων του τάφου II του 
τυμβου Α της Αινείας και άλλιον κιβωτιόσχημων τάφιον της Μακεδονίας1'”, καθώς και το αντί
στοιχο των γραπτών επιτύμβιων στηλών της Βεργίνας1*'1 και της γραπτής σαρκοφάγου από την 
Τράγιλο179 180 181 182 183, είναι χαρακτηριστικά και δηλωτικά της τάσης για απόδοση του εσωτερικού χώ
ρου (ανδρώνα ή γυναικωνίτη) «διαμονής» των νεκρών. Με τον ίδιο τρόπο αποδίδεται ο εσω
τερικός χώρος και γενικώς το περιβάλλον σε τοιχογραφίες ετρουσκικών τάφων τουλάχιστον 
από τον 5ο αι. π.Χ.Ά Στα τοιχώματα του παιδικού τάφου ΤΥΙ της Αμφιπόλεως σώζονται, 
όπως σημειώνει η ανασκαφεας, παραστάσεις μεμονοιμένων αντικείμενων, ένα από τα οποία 
ερμηνεύεται πιθαντός ως παιχνίδι, ενιό χαμηλότερα διακρίνεται κλάδος μυρτιάς που περιθέει 
το εσωτερικό του θαλάμου1**.

Π.Θ.

179. Αινεία 1990, 35-49, πίν. 1-6 και 221-225, όπου και άλλα παραδείγματα.
180. Σαατσόγλου-ΠαλιαδεΑη 1984, 189-190.
181. X. Κουκουλη-Χρυσανθάκη, Αναοκαψικες είρευνες ατην αρχαία Τράγιλο, ΑρχΜακ III (1983), 136-138, εικ. 33.
182. Ο.ή. Βυοκίεΐ, Εηιι*αιη Απ, Νειν ΥοιΤ 1978, 263-282, εικ. 177-195 και 405-406, εικ. 309.
183. Στ. Σαμαρτζίδου, Νε;α ευρήματα από τις νεκροπόλεις της αρχαίας Αμφίπολης, ΑΕΜΘ 1 (1987), 327-328.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΡΕΥΤΙΚΗΣ

Για την έδρα του εργαστηρίου κατασκευής του κρατήρα Β1 έχουν εκφρασθεί διάφορες από
ψεις. Ο Μπακαλάκης θεωρείτο έργο ταραντινό184, ο Schefold το αναγνωρίζει μάλλον ως αλε
ξανδρινό185. Η τεχνοτροπική σχέση του Β1 με το χαλκό πρωϊμότερο κρατήρα του Βερολί
νου18", ο οποίος προσγράφεται σε εργαστήριο της Κυζίκου ή σε άλλο «βόρειο» εργαστήριο, 
«may in some measure be taken as a confirmation of a stylistic history leading up to a Mace
donian “court art”», κατά την άποψη της Barr-Sharrar187. Η μακεδονική «αυλική τε:χνη» φαί- 
νεται να διαμορφώνεται κατά το β' μισό του 4ου αι. π.Χ. με ιωνικές-αττικές κυρίως επιρ
ροές188. Παραπλήσια άποψη διατυπώνει και η Γιουρη, η οποία υποθέτει ότι ο τορευτής του 
κρατήρα Β1 μαθήτευσε στην Αθήνα, αλλά εργαζόταν πιθανώς σε ιωνική πόλη της Χαλκιδι
κής189.
Σημαντικές πληροφορίες για τα αθηναϊκά εργαστήρια τορευτικής στα τέλη του 4ου αι. π.Χ., 
και όχι μόνο, παρέχει η επιγραφή IG ΙΓ, 1477, στην οποία καταγράφονται (το 304/3 π.Χ.) 
πολύτιμα αναθήματα από χρυσό και άργυρο της περιόδου 320-307 π.Χ., που φυλάσσονταν 
(Πον Παρθενώνα190 191 192 193. Μεταξύ αυτών δυο υδρίες χρυσές και πέντε αργυρές, ένας «πίναξ» αργυ
ρός, ένα «χερνιβεΐον» αργυρό και ένα θυμιατήριο αργυρό έφεραν την επιγραφή Νικοκράτης (εκ 
KoXwvov) έτιοίψεν, σύμφωνα μάλιστα με την αναγραφή και του ονόματος των επωνύμων αρ
χόντων Αρχίππου και Σιμωνίδη σε ορισμένα από αυτά, χρονολογούνται μεταξύ 318/17 και 
311/10 π.Χ., στα χρόνια δηλαδή του Καοσάνδρου και του Δημητρίου Φαληρέως1". Ιδιαίτερο 
για τη Μακεδονία ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, στην ίδια επιγραφή, ένα ρντόν χρν- 
σοϋν, [π]εριτραχι/Χίδια χρνοά και άλλα αντικείμενα όνέθι/κεν βασ/Χεωκ ’Αλεξάνδρου γυνή 'Ρωξάνι/ 
Άθψάι ΠολιάδιΙ92. Άλλοι επώνυμοι φημισμένοι χορευτές της κλασικής και ελληνιστικής περιό
δου από την Αθήνα, την Κυζικο, τη Μυτιλήνη, την Έφεσο, τη Ρόδο και τη Σικελία, είναι γνω
στοί μόνο από φιλολογικές μαρτυρίες1"

184. Ci. Bakalakis, AV 66 (1962), 38 κ.ε.
185. K. Schefold, Die Griechen und ihre Nachbarn, 1967, 207.
186. W. Züchner, Der Berliner Mänadenkrater, BWPr 98 (1938), 3-27.
187. B. Barr-Sharrar, Towards an Interpretation of the Derveni Krater. Bronzes, 1979, 58.
188. B. Barr-Sharrar, ό.π., 57. ΓΙρβλ. B.S. Ridgway, Court Art and Hellenistic Art. The Role of Alexander the Great, 
ANews XI 3/4 (1982), 44.
189. Γιουρη 1978, 71-72.
190. St.N. Koumanoudes, S.G. Miller, Hesperia 40 (1971), 448-457. D.M. Lewis, The Last Inventories ol Athena, στο 
Comptes et inventaires dans la cité grecque, Actes du colloque de Neuchâtel en l’honneur de J. Tréheux, Genève 
1988, 305-306.
191. BÀ. υποοημ. 140 και 190.
192. Βλ. υποοημ. 190.
193. J. Overbeck, Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, Leipzig 1868, 
«p. 2167-2205.
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Δυο αργυρές πρόχοι και δεκατέσσερις αργυρές φιάλες από το θησαυρό του Rogozen της 
Βουλγαρίας φέρουν επιγραφές, ενώ άλλα είκοσι ενεπίγραφα αργυρά αγγεία είναι γνωστά από 
την ίδια περιοχή. Οι επιγραιρές, που περιθέουν τα αγγεία και προβάλλονται ως στοιχεία της 
διακόσμησης, αναφέρονται σε αναθέσεις, ονόματα κατασκευαστών, ονόματα αγγείων, βάρη, 
κυριότητα και τόπους προέλευσης15'4. Η αναγραφή τόπων προέλευσης δηλώνει, σύμφωνα με 
την άποψη ορισμένων ερευνητών, την παρουσία βασιλικών εργαστηρίων μεταλλοτεχνίας του 
5ου/4ου αι. π.Χ., εγκατεστημένων σε συνοικισμούς (Βέος, Άπρος, Α(Ε)ργίσκη, Γείοτοι, Σαυ- 
θάβα)1 Ωστόσο, μία μόνο επιγραφή με το όνομα τεχνίτου (Δισλόϊας έποίησε) που εργάστη
κε στο Βέος, απαντά σε αργυρή φιάλη από το Rogozen,%. Η αναγραφή επομένως των τόπων 
προέλευσης σε ορισμένα αργυρά από το θησαυρό του Rogozen δεν σημαίνει αναγκαστικά 
και παρουσία βασιλικολν εργαστηρίων σε όλους τους τόπους αυτούς'"'. Το πρόβλημα άλλωστε 
αναγνώρισης τοπικών εργαστηρίων στη Θράκη και γενικά της λεγάμενης «θρακικής» τέχνης 
και των επιδράσεων που δέχεται κατά κύριο λόγο από τον ελληνικό κόσμο των αποικιών της 
δυτικής ακτής της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και από άλλα κέντρα (της Ανατολής και της Κ. 
Ιταλίας), είναι σύνθετο και όχι ακόμα πλήρως ερευνημένοΆ Τα μετρολογικά δεδομένα των 
165 αργυρών αγγείων του Rogozen, που παραθέτει και σχολιάζει ο Vickers, δείχνουν ότι 
έχουν κατασκευασθεί είτε με βάση την τοπική θρακο-μακεδονική μονάδα (δραχμή), βάρους 
αργύρου 3,48 γρ. (ή μεταξύ 3,25 και 3,70 γρ.), είτε με βάση τον περσικό σίγλο, βάρους αργύ
ρου 5,40 ή 5,76 γρ., που είχε υιοθετηθεί ήδη από τα χρόνια του Ξέρξη1"". Σε πολύ λίγες περι
πτώσεις είναι δυνατό να διακρίνει κανείς με βεβαιότητα τη μονάδα βάρους που χρησιμοποι
ήθηκε και να οδηγηθεί σε πιθανά συμπεράσματα σχετικά με τον τόπο κατασκευής ορισμένων 
αργυρών αγγείων, να θεωρήσει δηλαδή μικρασιατικής-ανατολικής προέλευσης όσα κατα
σκευάστηκαν με βάση τον περσικό σίγλο και τοπικής όσα κατασκευάστηκαν με βάση τη θρα
κο-μακεδονική δραχμή, εφόσον βεβαίως τόσο το σχήμα, όσο και τα τεχνοτροπικά στοιχεία 
της διακόσμησης, δεν έρχονται σε αντίθεση με τις γενικές αυτές «γεωγραφικές» διακρίσεις. 
Ορισμένα αγγεία από το θησαυρό του Rogozen ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα, διότι το βάρος 
τους δεν μετατρέπεται σε ολόκληρους σίγλους ή τοπικές δραχμές, αλλά σε αττικές δραχμές 
βάρους αργύρου 4,28-4,31 γραμμαρίων2"". Το ίδιο, κατά τον Vickers, συμβαίνει με την αργυ
ρή οινοχόη Β14 από το Δερβένι, η οποία ζυγίζει 192,39 γρ., δηλαδή 45 αττικές δραχμές των 
4,28 περίπου γραμμαρίων21". 194 195 196 197 198 199 200 201

194. A. Fol, The Royal Inscriptions on the Silver Vessels from Rogozen, crto Rogozen Treasure 1989, 33-37. J. Hind, 
The Inscriptions on the Silver Phialai and Jug from Rogozen, στο Rogozen Treasure 1989, 38-43. K. Painter, 
Inscriptions on Fourth-Century Silver from Bulgaria, στο Rogozen Treasure 1989, 73-81.
195. Fol et a l i i 1986, 11 .0  ίδιος, Der Schatzfund von Rogozen. Zum Hellenismus in Südeuropa, στο Akten des XIII. 
internationalen Kongresses für klassische Archäologie, Berlin 1988, Mainz 1990, 195-203.
196. K. Painter, Inscriptions on Fourth-Century Silver from Bulgaria, (no Rogozen Treasure 1989, 73.
197. K. Painter, ό.π. (υποσημ. 196), 75.
198. B.\. Γ. Μπακαλάκης, Η πανυμνητος, θρακική Επετηρίδα Κομοτηνής 6 (1988), 1-32, με εκτενή διαπραγμάτευ
ση του προβλήματος και βιβλιογραφία. ΓΙρβλ. Μ. Dusek, Einflüsse der griechischen Pontus-Städte auf die 
Entwicklung der Thraker, Akten des XIII. internationalen Kongresses für klassische Archäologie, Berlin 1988, 
Mainz am Rhein 1990, 604-605. C. Ewigleben, An Atelier of Silversmiths in Western Thrace: the Jug cat. no. 155 
from Rogozen and its Connections to the Vessels with Figural Reliefs from Poroina, Strelca, Loukovit and Vratsa, (no 
Rogozen Treasure 1989, 26-30.
199. M. Vickers, Panagurishte, Dalboki, Lukovit and Rogozen: Questions of Metrology and Status, (no Rogozen 
Treasure 1989, 103.
200. M. Vickers, Persian Gold in Parthenon Inventories, REA 91 (1989), 250 υποσημ. 14.
201. M. Vickers, ό.π., 103.
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Δεν υπάρχουν στοιχεία για το καθεστώς των εργαστηρίων στη Μακεδονία και δεν έχουν 
αναγνωρισθεί ως σήμερα υπογραφές τεχνιτών. Ορισμένα χαράγματα εντούτοις αργυρών κυ
ρίως αγγείων από τάφους της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων και του Δερβενιού, παρέ
χουν ενδιαφέρουσες για το θέμα πληροφορίες. Στη βάση του αργυρού κανθάρου Β5 είναι 
χαραγμένα τα γράμματα ΚΟΡ, ενώ στη βάση πάλι της παραπάνω αναφερόμενης αργυρής 
σινσχόης Β14 υπάρχει το μονόγραμμα ΓΦ (ή ΦΓ), δηλωμένο σε στιγμές. Ασαφές εστιγμένο 
σύμβολο ή γράμμα (Θ;) υπάρχει και στο σώμα του χαλκού ληκύθιου Β23 (Search 1980, εικ. 
19 έγχρωμη). Τεκτονικά σημεία σε μορφή κυρίως γραμμάτων του αλφαβήτου βρίσκονται 
χαραγμένα κάτω από τα επίθετα ανθέμια του λέσβιου κυματίου του χείλους του κρατήρα Β1 
(Γιούρη 1978, 53, εικ. 6). Συντετμημένες ή σε μορφή μονογράμματος επιγραφές ή σύμβολα 
βάρους και περιεκτικότητας υπάρχουν κυρίως στη βάση και εν μέρει στο χείλος αργυρών αγ
γείων από τους μακεδονικούς τάφους II και III της Μεγάλης Τούμπας της Βεργίνας2"’, τον 
τάφο Δ της Νικήσιανης2"1 και τον κιβωτιόσχημο τάηιο III του τύμβου Α της Αινείας2"4, τα 
οποία παραθέτουμε en ον ακόλουθο κατάλογο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ως τώρα 
δημοσιευθεί:
Βεργίνας (τάφος II)
1. Ηθμός αργυρός αρ. 9 (βάρος: 171,45 γρ.), στο χείλος οτικτή επιγραφή: ΜΑΧΑ ΓΑΔΔΔΔΗ 
(=41 δρχ.)
2. Κάδος αργυρός αρ. 10, στη βάση χαρακτό μονόγραμμα: /fy(ANl’), στο άκρο της λαβής στι
κτό: Α.
3. Κρατηρίσκος αργυρός αρ. 2, στη βάση στικτά: ΣΙ.
4. Κύλιξ αργυρή αρ. 18, στη βάση χαρακτά: ΕΡΒ.
5. Κάλυξ αργυρός αρ. 7 (βάρος: 192,20 γρ.), στο χείλος στικτά: ^Β- ( = 92 δρχ., 1 οβολός).
6. Κάλυξ αργυρός αρ. 17 (βάρος: 195,70 γρ.), στο χείλος στικτά:^Δ=- ( = 94 δρχ., 3 οβολοί).
7. Κύλιξ αργυρή αρ. 4 (βάρος: 266,20 γρ.), στο χείλος στικτά: ΞΒ=- ( = 62 δρχ., 3 οβολοί).
8. Κύλιξ αργυρή αρ. 11 (βάρος: 296,80 γρ.), στη βάση στικτά: ΞΓ=- ( = 63 δρχ., 3 οβολοί).
9. Κάδος χαλκός (λεβητοειδής), στη λαβή με στίξη: ΣΙ ΚΩΝΟΣ, στο χείλος στικτό: Σ. 
Βεργίνας (τάφος III)
1. Υδρία αργυρή τεφροδόχος (βάρος: 2.300 γρ.), στη βάση του λαιμού με χάραξη: ΜΝΑΙ Ε 
( = μναι 5), ΔΡΑ ΞΗ (= δ ρ « χ μ α ί  68).
2. Οινοχόη αργυρή (βάρος: 693 γρ.), στικτό V.
Νικήστανης (τάφος Δ)
Αργυρός κάλυξ Α870 (βάρος: 97,86 γρ.), στο λαιμό με χάραξη το μονόγραμμα: Η$ (ΗΒ). 
Αίνειας (τύμβος Α, τάφος III)
Μολύβδινο κωδωνόσχημο ΜΘ7592, στον κορμί) με χάραξη: ΓΣΗΚ[ωμα] (51 δρχ., 3 οβολοί), 
ΣΤΑΘ[μός] (51 δρχ., 3 οβολοί).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μακεδονικό όνομα Μαχάτας σε γενική στον ηθμό αρ. 9 
της Βεργίνας2"’. Το γεγονός ότι συνοδεύεται από την ένδειξη του βάρους αργύρου του σκεύ
ους συνηγορεί υπέρ της αναγνώρισής του ως ονόματος τεχνίτου και όχι κατόχου. Το όνομα 202 203 204 205

202. Ανδρόνικος 1977, 72, εικ. 331. Ο ίδιος 197<3, 53-55, εικ. 31. Βεργίνα 1984, 156-161 και 217.
203. Νικήσιανη 1992, 31. πίν. 16, Λ870.
204. Αίνεια 1990, 67-68 αρ. 51.
205. Ο Ανδρόνικος, Βεργίνα 1984, 157 και 231 θεοιρεί τον Μαχάτα κάτοχο και υποστηρίζει ότι το όνομα αναφέρε- 
ται πιθανότατα στο γυναικάδελφο του Φιλίππου Β'.
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Μαχάτας είναι μακεδονικό και όχι σπάνιο'015. Μα χάχας γλυπτής της ελληνιστικής περιόδου εί
ναι γνωστός από δυο ενεπίγραφα βάθρα αγαλμάτων του στη Βόνιτσα της Ακαρνανίας (CIG 
1794 a-b). Ο ηθμός ζυγίζει 171,45 γρ., συνεπώς τσ αναγραφόμενο βάρος του των 41 δραχμών 
έχει μάλλον υπολογισθεί με μονάδα την αττική δραχμή βάρους 4,18-4,35 γρ., που υιοθετήθη
κε οτα χρόνια της μεταρρύθμισης του Αλεξάνδρου. Με την ίδια αττική μονάδα (ραίνεται ότι 
έχει υπολογισθεί και τσ αναγραφόμενο βάρος των Θ2 δρχ. (+ 3 οβολών) και 63 δρχ. (+ 3 οβο
λών) των κυλικών (αρ. 4 και 11 αντίστοιχα του ανωτέρω καταλόγου μας) από το μακεδονικό τά
φο II της Βεργίνας, που ζυγίζουν 266,20 γρ. και 296,80 γρ. η κάθε μία'"'. Το αναγραφόμενο 
βάρος των 5 μνων και 68 δραχμοόν ( = 568 δρχ.) στην αργυρή τεφρσδόχο υδρία από τσ μακε
δονικό τάιρσ III της Βεργίνας, η οποία ζυγίζει 2.300 γρ., φαίνεται να ε:χει υπολογισθεί με βά
ση επίσης την αττική δραχμή. Αντίθετα, τσ βάρος των 92 δρχ. (+ 1 οβολού) και 94 δρχ. (+ 3 
οβολών) αντίστοιχα, το αναγραφόμενο στους αργυρούς κάλυκες (αρ. 7 και 17 καταλόγου μας) 
από τσ μακεδονικό τάφο II της Βεργίνας, που ζυγίζουν 192,20 γρ. και 195,70 γρ. ο καθένας, 
φαίνεται ότι έχει υπολογισθεί με μονάδα την «περσική» δραχμή των 2,10 γρ. ( = μισή αττική 
δραχμή περίπου), η οποία, κατά τον Price, εξακολούθησε να χρησιμοποιείται στη Μακεδονία 
ως εμπορικέ] μονάδα βάρους και μετά την εισαγωγή του αττικού μετρικού συστήματος από τον 
Αλέξανδρο τσ 336 π.Χ.2"*. Η χρήση του «περσικού» μετρικού συστήματος στους δυο αυτους «α- 
χαιμενιδικου» τυπου μακεδονικούς κάλυκες της Βεργίνας2"'1, αποτελεί ενδεχομε:νως ένδειξη 
διαφορετικής εργαστηριακής προέλευσης από εκείνη των κυλικών και του ηθμού.
Ως άνομα τεχνίτου θα μπορούσε να εκληφθεί και τσ Σίκων σε γενική πάνω (πη λαβή του χαλ
κού καδίσκου (αρ. 9)21". Ως συντετμημε;να ονόματα τεχνικόν είναι επίσης δυνατό να θεωρη
θούν τα ΑΝΤ(ιγόνου;)2", ΣΙ(κωνος;), καθώς και τσ ΕΡΒ(ουλου;) στα υπόλοιπα αργυρά της 
Βεργίνας212. Ανάλογα μπορεί να αναγνωρισθουν και τα ΚΟΡ(...) και ΦΓ ή ΓΦ του Δερβενιού. 
Η ανάλυση των μετρικών δεδομε:νων και η απόδοση των αναγραφόμενων ονομάτων σε χο
ρευτείς που εργάζονταν στη Μακεδονία, γηγενείς (Μαχάτας, Αντίγονος, Έρβουλος;) ή από τη 
Ν. Ελλάδα (Σίκων), αποτελούν από μόνα τους τεκμήρια περιορισμένης αποδεικτικής αξίας. 
Σε συνδυασμό εντούτοις με τις φιλολογικές μαρτυρίες, την ύπαρξη μεταλλοφόρων κοιτασμά
των στη Μακεδονία και τη Θράκη, την ανάλυση των σωζόμενων εργαστηριακοόν καταλοίπων 
και σκωριών και των ιχνοστοιχείων των μετάλλων, καθώς και τη μορφολογική, τεχνική καιτε- 
χνοτροπική εντέλει ανάλυση των μεταλλικών αγγείων, που επιχειρείται σε συνέχεια, συμβάχλ- 
λουν στο να αρθούν οι επιφυλάξεις σχετικά με την ύπαρξη τοπικών εργαστηρίων μεταλλοτε
χνίας στη Μακεδονία.
Ορισμένες κατηγορίες αγγείων με σφυρήλατες ή χυτε'ς εικονιστικές διακοσμήσεις προσιρέρο- 
νται ιδιαίτερα για τεχνοτροπική ανάλυση, όπως ο κρατήρας Β1, ο αμφορέας Β22, οι (πτιμνο- 200 * * * * * * * * * *

200. Μ.Β. I lal/.opoulos. Phessalie et Macédoine: alïinites, «το Θεσσαλία, 15 γράνια «ργαιολογικής ερευνάς 1975-
1990. Αποτελέσματα και προοπτικές. 1 Ιρακιικά Διεθνούς Συνεδρίου Αυ(όν 17-22 Απριλίου 1990, Αθήνα 1994, 249,
υποοημ. 28.
207. Πρβλ. Price 1991, .49 και υποοημ. 1.
208. Price 1991, υποοημ. 200.
209. Ptrommer 1987«, 55-01.
210. Το όνομα Σίκων δεν «πανιά στη Μακεδονία, αλλά κυρίως στην Αττική και την Εύβοια: 1(1 112 1072, στ. 117 (329-
828 π.Χ.). 1078, στ. 11 (827-820 π.Χ.), 2421, στ. 4 (4ος «ι. ιι.Χ.). Kl V2, 31, 7 (4ος «ι. π.Χ.). 1(1 112, 1201 (2σς αι. π.Χ.).
21 1. 1 Ιαρόμοιο μονόγραμμα απαντά σε νομίσματα του Αντιγόνου Γόνατά:: SNG Cop 1943, αρ. 1214-1219, πίν. 31.
21 2. Για τσ άνομα Έρβουλος βλ. R. l ataki, Ancient Beroea. Prosopographv and Society, Μελειήματα 8 ( 1988), 125,
αρ. 282.
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ειδείς κάδοι Α2, Β29 και Δ5, οι τηγανόσχημες φιάλες Α89 και Β36, οι οινοχάες A3, Α5, Α7, 
Β33, Ζ14 και η λάγυνος Β34, καθώς επίσης, οι αργυροί ομφαλωτοί κάλυκες Β11 και Ζ12. Οι 
αργυροί γενικώς κάλυκες, πολλοί από τους οποίους φέρουν ολόγλυφες κεφαλές ως ομφάλια 
στον πυθμένα, που εικονίζουν κυρίως μέλη του διονυσιακού θιάσου, ενίοτε τον Ηρακλή, την 
Αφροδίτη ή γοργόνειο, θεωρούνται προϊόντα μακεδονικών εργαστηρίων, που ακολουθουν 
αχαιμενιδικά πρότυπα'11. Δυο μόνο παραδείγματα του τύπου προέρχονται από περιοχές 
εκτός Μακεδονίας-Ηπείρου-Θράκης, ένα από τη νότια Μ. Ασία και ένα δεύτερο, του 350-325 
π.Χ., από το Kurgan Karagodeuasch του Βοσπόρου2'\  Οι εντόνως έξεργες κεφαλές των κα
λύκων: από τον κιβωτιόσχημο τάφο της οδού Ωραιοκάστρου στη Σταυρουπολη Θεσσαλονί
κης (Φίλια Έπη Γ, 211 αρ. 7427, πίν. 54), από το μακεδονικό τάφο II της Βεργίνας (Βεργίνα 
1984, 212, εικ. 179-180), τον τάφο 2 της τουμπας «Παππά» στη Σεβαστή Πιερίας (Μακεδο
νία 1988, αρ. 2546 και 2548, πίν. 204-205) και τον τάφο Δ του τΰμβου της Νικήσιανης (Νική- 
σιανη 1992, 31 αρ. Α870, πίν. 16), εμφανίζουν κοινά τεχνοτροπικά και τεχνικά χαρακτηρι
στικά, ικανά να τους προσγράψουν στο ίδιο εργαστήριο, αν όχι να τους αποδώσουν στον ίδιο 
τεχνίτη -τορευτής 1, εργαστηρίου Α (=Τ1Α) (Εικ. 46). Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι δυνα
τό να περιγράφουν ως εξής: έντονη πλαστικότητα που προσεγγίζει το ολόγλυφο, κοντόχο
ντρες σχετικά αναλογίες κεφαλής, τονισμένα ζυγωματικά και βυθίσματα γύρω από τους 
οφθαλμούς και το στόμα, εμφανής χρήση τρυπανιού (στα ρουθούνια, τα άκρα των χειλιών και 
μεταξύ μύτης και άνω χείλους), κάτω βλέφαρο ισόπαχο με το άνω, συγκεκριμένης κατεύθυν
σης έντονο βλέμμα, έκφραση ευχάριστης γενικά συναισθηματικής διάθεσης που εκδηλώνεται 
με το ελαφρό τράβηγμα των χειλιών και την ένταση του βλέμματος, αλλά και με την κλίση και 
στροφή της κεφαλής. Όλα τα παραπάνω έργα αποτελούν άριστα δείγματα μικροτεχνίας που 
διαπνέονται από το ανανεωτικό ρεύμα της πρώιμης ελληνιστικής τέχνης του τέλους του 4ου- 
αρχών 3ου αι. π.Χ., με εμφανείς τις τάσεις ρεαλισμού. Οι ίδιες αυτές τάσεις αποτυπώνονται 
με ιδιαίτερη ένταση στα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των μικρών ελεφάντινων κεφαλών 
από τη διακόσμηση της κλίνης του μακεδονικού τάφου II της Βεργίνας213 214 215 216.
Ανάλογα χαρακτηριστικά και τάσεις αναγνωρίζονται στο κεφάλι του Σιληνοΰ στον πυθμένα 
του αργυρού κάλυκα Ζ12 του Δερβενιού, στο αντίστοιχο κεφάλι του αργυρού κάλυκα από το 
μακεδονικό τάφο II της Βεργίνας (Βεργίνα 1984, 150-151, εικ. 113-114) και στο δαιμονικό 
κεφάλι Πανός ή Σιληνού του χαλκού λυχνούχου από τον ίδιο τάφο (Βεργίνα 1984, 162-163, 
εικ. 130-131), έργα του ίδιου πιθανότατα εργαστηρίου μ’ εκείνο των παραπάνω καλύκων, αλ
λά από το χέρι ενός δεύτερου τορευτή (τορευτής 2, εργαστηρίου A =T2A)2,b (Εικ. 47).
Ο αργυρός κάλυξ του Δερβενιού Β11 παρουσιάζει διαφορετικά από τους παραπάνω τεχνο
τροπικά στοιχεία, τα οποία συνοψίζονται ως εξής: μετωπικότης, επιπεδικότης, γενικά μια με
τωπική άκαμπτη επιφάνεια του δαιμονικού προσωπείου, αρχαϊστική τυποποίηση και επανά
ληψη, συμμετρία, καλλιγραφική-διακοσμητική διάθεση. Αξιοσημείωτα η γραμμική απόδοση 
της κόμης με τους σπειροειδώς ελισσόμενους πλοκάμους σε συμμετρική ακτινωτή διάταξη

213. Pfrommer 1987α, 56-61 και 236-238. Β. Barr-Sharrar, The Hellenistic and Early Imperial Decorative Bust, 
Mainz/Rhein 1987, 11 υποσημ. 40. K. Ρωμιοπουλου, Φίλια Έπη Γ, 1989, 211-212, όπου διαπραγμάτευση του τυπου 
με αναφορά στα γνωστά παραδείγματα Βόρειας Ελλάδας και Βουλγαρίας και βιβλιογραφία.
214. Pfrommer 1987α, 57.
215. Βεργίνα 1984, 126-130, εικ. 81-86.
216. Πρβλ. τους συσχετισμούς της Κ. Ρωμιοπουλου, Φίλια Έπη Γ, 1989, 212. Βλ. και C. Reinsberg, Studien zur 
hellenistischen Toreutik, Hildesheimer Ägvptologische Beiträge 9 (1980), αρ. 75 (κάλυξ Δερβενιού Z12) και αρ. 26, 
33, 45, 52.1.
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Βεργίνα Ζ12

Βεργίνα

1 ικ. 47

γύρο) απ() το πεπλατυσμένο προσωπείο, με απόλυτη αντιστοιχία στο αριστερό και το δεξί μέ- 
ρος του κρανίου, καθιός και το σχήμα κον σιρθαλμιόν με τη συνεχιζόμενη πείρα από τον εξω- 
τερικό κανθό γραμμΓ] του άνω βλεφάρου. Τα ίδια ακριβώς στοιχεία αναγνωρίζονται στις πλα
στικέ^ διακοσμήσεις ικανού αριθμού χαλκιόν αγγείων του Δερβενιού: στο επιπεδόγλυφο «στε
γνό» γοργονικό προσωπείο της τηγανόσχημης ιριάλης Β36, στα εξανθρωπισμένα και πλήρως 
ενσωματωμένα στο φυτικό μοτίβο των λαβών «ψυχρά» γοργονικά προσωπεία του αμφορέως 
Β22, στο ευρυ διονυσιακό προσωπείο της τηγανόσχημης φιάλης Α8, στο προσωπείο Πανός 
τΐ]ς απόληξης και στον παίζοντα τη σύριγγα ολόσωμο Πάνα της κατάληξης της λαβής της οι- 
νοχόης Α5, στη γυναικεία μάσκα της απόληξης και στο προσωπείο Πανός της κατάληξης της 
λαβής της οινοχόης Α7, στις αντωπές τραγοκεφαλείς, τις ενσιοματιομενες στο φυτικό μοτίβο 
της κατάληξης ττον δίδυμων λαβών της λαγυνου Β34 και στο προσωπείο Σιληνου του κάδου 
Α2 (Ε ι κ. 48-49). Στην ίδια ενότητα φαίνεται ότι ανήκει και το έντονα φθαρμένο και ελλιπείς 
μολυβδινο προσωπείο Β69 του κάδου Β29 (;), από το οποίο εχει αποκολληθεί το χαλκό σφυ
ρήλατη μελό έλασμα (II ίν. 49). Είναι προφανείς οι θεματολογικά περιορισμένες επιλογές αυ-
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A 7
Εικ. 49

του του τορευτή -τορευτής εργαστηρίου Β (=ΤΒ) -  σε άψυχα δαιμονικά προσωπεία Μέδου
σας, Πανός-τράγων, χθάνιου Διονύσου, Σιληνου και η ροπή του προς τη συμμετρία και την 
«αρχαϊστική» τυποποιημένη επανάληψη.
Διαφορετικές τάσεις και τεχνοτροπικά στοιχεία χαρακτηρίζουν την προτομή της γυναίκας 
στο σταμνοειδή κάδο Δ5 (Πίν. 83). Είναι τυλιγμένη στο ιμάτιο που συγκρατεί σφιχτά με το 
δεξί χέρι γύρω απ’ το λαιμό. Η έκφρασή της αυστηρή, βαρειά και εντόνως πένθιμη. Πρόσω
πο ωοειδές, ζυγωματικά, παρειές και πηγούνι σε ενιαία αποστρογγυλευμένη μάζα, μύτη χον
δροειδής, οφθαλμοί μιαόκλειστοι, βλέμμα απλανές, χείλη κλειστά με χαρακτηριστική μετα
ξύ τους σιγμοειδή αύλακα. Η κόμη, διαμορφωμένη σε δυο ομάδες αδρών κυματοειδών βο
στρύχων, στέφει το συνοφρυωμένο μέτωπο. Όλα σχεδόν τα παραπάνω στοιχεία (αυστηρή 
πένθιμη έκφραση, δομή προσώπου, σχήμα μύτης, χειλιών, οφθαλμών, με διαφοροποιήσεις 
μόνο στην κόμμωση) αναγνωρίζονται στις τέσσερις γυναικείες κεφαλές, τις προσαρμοσμένες 
στις ισάριθμες καταλήξεις των λαβών του χαλκού ελικωτοΰ κρατήρα από τον τάφο 2 της τοΰ- 
μπας «Παππά» στη Σεβαστή Πιερίας (J. Vokotopoulou, στο Ventures into Greek History, 
Oxford 1994, πίν. 10.5), καθώς και στην επίθετη γυναικεία κεφαλή κάτω από τη λαβή της 
χαλκής οινοχόης από το μακεδονικό τάφο II της Βεργίνας (Βεργίνα 1984, 158-159, εικ. 124). 
Οι ομοιότητες των κεφαλών Σεβαστής και Βεργίνας, που επεσήμανε ήδη η I. Βοκοτοποΰ- 
λου, την οδήγησαν στο συμπέρασμα «that both vases must have been made in the same 
workshop»21', θα πρόσθετα από τον ίδιο «τορευτή» -  τορευτής 1, εργαστηρίου Γ (=Τ1Γ) (Εικ. 
50). Στον ίδιο τορευτή πρέπει να αποδοθεί και η φθαρμένη και ελλιπής γυναικεία κεφαλή 
Ζ14 του Δερβενιού από οινοχόη, της οποίας σώζεται μόνο η λαβή Ζ13 (Πίν. 135). Η θεματο- 
λογική αλλά κυρίως η στενή τεχνοτροπική συγγένεια με τις παραπάνω κεφαλές της Σεβαστής 
και της Βεργίνας, ακόμη και στον τύπο της κόμμωσης, είναι προφανής. Η ταύτιση της μορ
φής παρουσιάζει δυσχέρειες λόγω της εικονογραφικής ιδιομορφίας του τυπου. Η Βοκοτο- 217

217. J. Vokotopoulou, The Kalyx Krater of Sevaste in Pieria, oxo I. Worthington (£k5.), Ventures into Greek History, 
Oxford 1994, 129.
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ποΰλου (ό.π.) φαίνεται να την ταυτίζει μάλλον με Μαινάδα, ο Ανδρόνικος (ό.π.) με Μέδουσα. 
Το στοιχείο της κάλυψης με το ιμάτιο στο παράδειγμα του κάδου Δ5, η εντόνως πένθιμη έκ- 
φραση σε όλες τις κεφαλές και τα εικονογραφικά γενικώς παράλληλα, συνηγορούν υπέρ της 
αναγνώρισής της ο>ς χθόνιας θεότητας (Κόρης;), Μοίρας ή πενθοΰσης Νύμφης-Νηρηίδος. 
Στον ίδιο τεχνίτη (Τ1Γ) είναι, νομίζω, δυνατό να αποδοθούν και οι δυο κεφαλές Ηρακλείους 
με τις υπερτονισμένες λέοντές από τους αργυρούς αλαβαστροειδείς αμφορίσκους του μακε
δονικού τάφου II της Βεργίνας (Βεργίνα 1984, 154-155, εικ. 118-120). Παρά το διαφορετικό 
του θέματος, η στενή τεχνοτροπική συγγένεια με τις παραπάνω γυναικείες κεφαλές είναι πρό
δηλη (δομή προσώπου, ενιαίες αποστρογγυλευμένες μάζες, σχήμα μύτης, χειλιών και αύλα
κας, αυστηρότητα έκφρασης). Σχετικά με τη γενική αξιολόγηση της τεχνοτροπικής τάσης που 
εκπροσωπεί η γυναικεία κεφαλή της παραπάνω χαλκής οινοχόης της Βεργίνας, ο Ανδρόνικος 
σημειώνει ότι «η Μέδουσα κρατά ακόμη την πυκνή και στέρεη φόρμα μιας κλασικής παρά
δοσης που δεν την εχει ταράξει το πάθος των νέων καιρών»21*. Ο τορευτής Τ Ι Γ εμφανίζεται 
πράγματι εκπρόσωπος της «κλασικής τάσης» της μεταβατικής περιόδου τέλος 4ου-αρχές 3ου 
αι. π.Χ., τάσης σύγχρονης εντούτοις και παράλληλης προς τη «νεωτεριστική» που ακολου
θούν οι I 1Α-Τ2Α, καθώς και τη «συντηρητική-αρχαϊστική» με εκπρόσιοπο τον ΤΒ2ΗΙ. 
Κατεξοχήν εκπρόσωπος της «κλασικής τάσης» και συγγενής τεχνοτροπικά με τον ΙΤΓ εμφα- 
νίζεται ο καλλιτέχνης του κρατήρα Β1 -τορευτής 2, εργαστηρίου Γ (=Τ2Γ). Στον ίδιο είναι δυ
νατό να αποδοθεί η αριστουργηματική σαρκώδης και θηλυπρεπής κεφαλή Πανίσκου της οι- 
νοχόης Β33, καθώς και οι κεφαλές Σιληνών από τις δύο αργυρές οινοχόες του μακεδονικού τά- 
φου II της Βεργίνας (Βεργίνα 1984, 152-153, εικ. 115-116 της μίας), όπως προκύπτει από την 
αντιπαραβολή ιος προς τα γενικά και τα επιμέρους χαρακτηριστικά με τις κεφαλές (έκτυπες ή 
χυτές) του διονυσιακού θιάσου του κρατήρος Β1 (Εικ. 51). Πανομοιότυπη στα τορευτικά αυ
τά έργα είναι η επεξεργασία της κόμης, διευθετημένης σε «καλλιγραφικές» ομάδες κυματοει
δών βοστρύχων, καθώς και η απόδοση των οφθαλμών, παρόμοια η δομή του προσώπου με 
διογκωμένο το τμήμα παρειών και κάτω γνάθου, ίδια τα χείλη με τονισμένο το κάτω, αόριστη 
ιδεαλιστική, χωρίς ίχνος «πάθους» έκφραση, ακόμη και στις έμπλεες «ενθουσιασμού» και διο
νυσιακής μανίας Μαινάδες. Ο Τ2Γ αποδεικνύεται ικανότατος καλλιτέχνης, προσκολλημένος 
στα κλασικά πρότυπα, που εξακολουθούν να ανθίστανται σθεναρά στο ανανεωτικό ρεύμα της 
περιόδου, ιδιαίτερα στην Αττική22". Της ίδιας πνοής και τεχνοτροπίας έργα, όχι όμως του ίδι
ου εργαστηρίου ή καλλιτέχνη, είναι και οι δύο σφυρήλατες αργυρές κεφαλές Β79 (γυναίκας) 
και Β80 (ανδρός), εξαρτήματα ιπποσκευής από τον τάφο Β του Δερβενιού. Το «κλασικό» ατ- 
τικίζον καλλιτεχνικό ρεύμα αποδεικνύεται το επικρατέστερο γενικώς στην τε:χνη της περιόδου 
τέλος 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. και το πλέον διαδεδομένο και προσφιλές σε περιοχές όπως η 
Μακεδονία, με πολλούς εκπροσώπους και εργαστήρια, σύμφωνα μετά σωζόμενα έργα όχι μό
νο τορευτικής (αγγεία, πτυκτά κάτοπτρα, εξαρτήματα ιπποσκευής και θωράκων, παραγναθί
δες, γωρυτούς κλπ.), αλλά και γλυπτικής, που δεν είναι του παρόντος να σχολιασθούν.
Ο τορευτής Τ2Γ του κρατήρα Β1 και της οινοχόης Β33 με τις αττικές καταβολές, σύγχρονος 
του Αθηναίου τορευτή Νικοκρόχτη από τον Κολωνό, του οποίου η περίοδος καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας οριοθετείται μεταξύ 320-307 π.Χ.218 219 220 221, φαίνεται δικαιολογημένο vex ήταν εγκα-

218. Βεργίνα 1984, 159.
219. Οι τρεις αυτές «τάσεις» ή «ρεύματα» του 4ου αι. π.Χ. προχωρούν παράλληλα τόσο στη μεγάλη πλαστική όσο και 
την αγγειογραφία.
220. A. Stewart, Attika. Studies in Athenian Sculpture of the Hellenistic Age. Plymouth 1979, 4.
221. Βλ. υποσημ. 190-191. Πρβλ. D. Harris, Nikokrates of Kolonos, Metalworker, Hesperia 57 (1988), 329-337.



Εικ. 50

τεστημένος σε εργαστήριο ιιονικής πόλεως της Χαλκιδικής. Ο χορευτής ΤΒ με τις αρχαϊστι- 
κε:ς τάσεις και τη διακοσμητική διάθεση, περί τα δέκα έργα του οποίου αναγνωρίζονται προς 
το παρόν αποκλειστικά μεταξύ των κτερισμάτων του Δερβενιού, είναι δυνατό να θεωρηθεί γη
γενής (όπως ο Μαχάτας της Βεργίνας), με το εργαστήριό του εγκατεστημείνο στην πόλη της 
Λητής, όπου, όπως σημειώσαμε στην εισαγωγή, θα πρέπει να ανήκουν οι τάφοι του Δερβενι
ού. Τα υπάρχοντα στοιχεία για τους «νεωτεριστές» ΓΙΑ και Τ2Α, οι οποίοι επιδίδονταν ιδιαί
τερα οτην κατασκευή αργυρών καλύκων «αχαιμενιδικου τυπου», συνηγορούν υπέρ των μι
κρασιατικόν τους καταβολών έ] της σχέσης τους με εργαστήρια σρισμένιον πόλεων της Μ. 
Ασίας (Κυζίκου, Λέσβου, Εφέσου κ.ά.).
Η ύπαρξη εργαστηρίων μεταλλοτεχνίας-τορευτικής, τόσο πριν όσο και μετά τη Μακεδονική 
κυριαρχία, σε αστικά κέντρα της Μακεδονίας και της Θράκης και όχι αποκλειστικά σε εκεί
να που ιδρυθήκαν από έλληνες αποίκους, δεν είναι δυνατό να αμφισβητηθεί. Επιβεβαιώνεται
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Εικ. 51

άλλωστε τόσο από τη μαρτυρία του Ηροδότου (VII, 119) για τις μεταλλοτεχνικές δραστη
ριότητες των κατοίκων της Ακάνθου: τοϋτο δέ χρνοεά τε καί άργνρεα ποτήριά τε και κρι/τήρακ εποι- 
εϋντο και τάλλα δαα έηι τράπεζαν τιθέαται πάντα, ταντα μεν αντφ τε βασιλέι καί τοϊσι όμοσίτοισι ρετ' 
εκείνου έηεποίψό111, όσο και από τη μαρτυρία ιου Πλουτάρχου ("Οτι ούδ' ί/οεωκ ζην εστιν κατ' 
Επίκουρον, 13), και κυρίως του Λίβιου (XLV 33,5-8), ότι βασιλικά μεταλλουργικά εργαστή
ρια, εγκατεστημένα στην Πέλλα κατασκεύαζαν μεταξύ άλλων αγγεία από χρυσό, άργυρο και

222. Για ία αρχαία μεταλλεία γρυποί' και αργύρου ατην περιοχή της Ακάνθου βλ. II. Φάκλαμης, Οι δεσμώτες της 
Ακάνθου, ΑΑΑ XIX (1986), 180 υποσημ. 7.
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χαλκό"4. Εργαστηριακά κατάλοιπα επεξεργασίας χαλκού (ήδη από τον 10ο-9ο αι. π.Χ.), κα
θώς επίσης τεκμήρια ύπαρξης εργαστηρίων κσροπλαστικής, κεραμικής και αγνΰθων του 
5ου και του 4ου αι. π.Χ., έχουν αποκαλυφθεί στην περιοχή της Σίνδου και της Αγχιάλου, ενώ 
η ύπαρξη εργαστηρίων χρυσοχοΐας από το β' μισό του 6ου αι. π.Χ. θεωρείται πιθανή"4.
Η ερευνά των μακεδονικών εργαστηρίων τορευτικής, η αναζήτηση της πιθανής έδρας τους, η 
αναγναιριση των καλλιτεχνικών τάσεων που εκπροσωπούν, καθώς επίσης η ανίχνευση των κα
ταβολών και των επιρροών που δέχθηκαν, θα καταστεί δυνατά να ολοκληρωθεί μετά τη δη
μοσίευση του συνόλου των μεταλλικών αγγείων και σκευών και των λοιπών κτερισμάτων από 
τους τάφους της Βεργίνας, της Πιερίας και άλλων περιοχών, οε συνδυασμό με τα ανασκαφι- 
κά δεδομένα"’’.
Η συνολική εικόνα των κτερισμάτων, και όχι αποκλειστικά των μεταλλικών, από τους τάφους 
του Δερβενιού προδίδει, εκτός το>ν όσων σημειώθηκαν παραπάνω, τις εκλεκτικιστικές επιλογές 
που χαρακτηρίζουν γενικώς τη μακεδονική καλλιτεχνική παραγωγή και τους αποδέκτες της, 
εμφανείς τόσο στην αρχιτεκτονική"1’, όσο και στην επιτάφια γλυπτική"7, καθώς και στη ζω
γραφική""4. Ορισμένα αντικείμενα εισάγονται από τα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα της νότιας 
Ελλάδας, όποις τα πήλινα αγγεία που προέρχονται κυρίως από εργαστήρια του Αθηναϊκού Κε- 
ραμεικου, ενώ άλλα φαίνεται ότι αποτελούν προϊόντα τοπικών εργαοτηρίοιν, επηρεασμένων 
από πρότυπα της νότιας Ελλάδας, κυρίως της Αττικής, αλλά και της Ιταλίας και της Ανατο
λής"9. Ο ιδιόμορφος αυτός εκλεκτικισμός, που ως όρος δεν ταυτίζεται με το γνωστό εκλεκτικό 
στυλ, αποτελεί στοιχείο αναγνιοριστικό και δηλιοτικό μιας «ιδιαίτερης τέχνης» που απαντά μέ
σα στα γεωγραφικά όρια του Μακεδονικού Βασιλείου και μπορεί να ονομασθεί «μακεδονική».

(Π.Θ.)

223. Δ. Παπακωνσχαντίνου-Διαμαντοΰρου, Μετάλλινα αντικείμενα από την Πέλλα, ΑρχΜακ V (1993), 1191.
224. Μ. Τιβέριος, Αρχαιολογικές έρευνες στη διπλή τράπεζα κοντά στη σημερινή Αγχίαλο και Σίνδο (1990-1992) - Ο 
αρχαίος οικισμός, Εγνατία 3 (1991/92), 216-217. Βλ. και Α. Μιχαηλίδου, I. Τζαχίλη, Λίθινη μήτρα για κοσμήματα 
από τη Βεργίνα, ΑρχΜακ IV (1986), 365-376.
225. Βλ. Νικήοιανη 1992, 63, όπου συνοπτική διαπραγμάτευση του προβλήματος της μακεδονικής μεταλλοτεχνίας 
και τορευτικής με βιβλιογραφία. Ειδικά για τους κάδους βλ. Ρ. Προσκυνητοπουλου, Δυο χάλκινοι κάδοι από τη Σκυλ- 
λουντία της Ηλείας, ΑΔ 34 (1979): Μελέται, 114-125, με κατάλογο και βιβλιογραφία. Κ. Ρωμιοποΰλου, Φίλια Έπη Γ, 
1989, 195-197, με διαπραγμάτευση για τον τύπο A κωδωνόσχημου κάδου και ουζήτηοη για τα διάφορα εργαστήρια, 
συμπεριλαμβανομένου και του «μακεδονικού».
226. S. Miller, Hellenistic Macedonian Architecture: its Style and Painted Ornamentation, Ann Arbor 1985, 228. H 
ίδια, The Philippeion and Macedonian Hellenistic Architecture, IstMitt 88 (1973), 189-218. Πρβλ. και N. Καλτσάς, 
Πήλινες διακοσμημένες κεραμώσεις από τη Μακεδονία, Αθήνα 1988, 69-90.
227. Μ. Andronicos, Stèles funéraires de Vergina, BCH 79 (1955), 97-100. F. Felten, ΑρχΜακ V (1993), 406 και 417, 
υποοημ. 3 και 5 με βιβλιογραφία. Πρβλ. Ε. Βουτυράς, Ηφαιστίων Ήρως, Εγνατία 2 (1990), 130 υποοημ. 25 με βι
βλιογραφία.
228. Αίνεια 1990, 49, όπου ο εκλεκτικισμός αποκαλείται «δημιουργικός».
229. Βλ. Αίνεια 1990, 27-28. Πρβλ. Β. Barr-Sharrar, Eastern Influence on the Toreutic Art of Macedonia before the 
Conquest of Alexander the Great, ANews 13 (1984), 1-12 και AM 4 (1986), 71-82. B. Barr-Sharrar, Macedonian 
Metal Vases in Perspective: Some Observations on Context and Tradition, στο B. Barr-Sharrar, E. Borza (εκδ.), 
Macedonia and Grece in Late Classical and Early Hellenistic Times, Studies in the History of Art 10 (1982), 122-139.
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Χ ΡΟ Ν Ο Λ Ο ΓΗ ΣΗ

Απόπειρα χρονολόγησης με βάση μόνο την τυπολογία και την τεχνοτροπική ανάλυση ορι
σμένων κατ επιλογήν ευρημάτων, χωρίς συνεξέταοη όλων των στοιχείων και τη συνολική ει
κόνα των κτερισμάτων, είναι επόμενο να καταλήγει σε υποκειμενικές εκτιμήσεις, όπως συνέ
βη με τον ελικωτό κρατήρα Β1, για τον οποίο έχουν προταθεί ποικίλες χρονολογήσεις: 350 
π.Χ. (Μ. Robertson, A History of Greek Art, 1975, 482 κ.ε.), προ του 330 π.Χ. (K. Schefold, 
Die Griechen und ihre Nachbarn, 1967, 207 και Klassisches Griechenland, 184), 330-320 
π.Χ. (Γιουρη 1978, 71), 320 π.Χ. (Ci. Bakalakis, AA 1966, 532 κ.ε.), 320-310 π.Χ. (Π. Θέμελης, 
«Σκύλλα Ερετρική», ΑΕ 1979, 125 κ.ε.), 325-300 π.Χ. (Cl. Rolley, Monumenta Graeca e 
Romana V, 17), υστεροελληνιστικός (G.Μ. Havelock, Hellenistic Art, 1968, 237). Ο Μακαρό- 
νας σημειώνει ότι «η χρονολόγηση του κρατήρα αυτου καθ' εαυτόν, ο οποίος πιθανόν να ήτο 
και παλαιότερος των τάφων, είναι δυσχερής, διότι τα επί μέρους τεχνοτροπικά στοιχεία είναι 
ποικίλα και εις ορισμένας περιπτώσεις κάπως αντιθετικά» και καταλήγει ότι τα λοιπά ευρή
ματα εκτός του κρατήρος είναι ενδεικτικά μιας εποχής, η οποία εμπίπτει στο τελευταίο τέ
ταρτο του 4ου αι. π.Χ.2 ". Η παρουσία κτερισμάτων πρωιμότερων της ταφής είναι φαινόμενο 
σπάνιο, αλλά όχι άγνωστο, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις ένα αντικείμενο-κειμήλιο μπο
ρεί να είναι δεκαετίες ή και εκατονταετίες παλαιότερο της ταφής211. Ο κρατήρας, ωστόσο, του 
τάφου Β δεν φαίνεται πρωιμότερος από τα υπόλοιπα κτερίσματα, άλλωστε κατασκευάστηκε 
ad hoc για ταίρική χρήση.
Για ορισμένα μεταλλικά, κυρίως αργυρά αγγεία, όπως τον ασκό Β3, τον κάνθαρο Β55 και τον 
κάλυκα Β13, έχει προταθεί από μελετητές (βλ. βιβλιογραφία ενός εκάστου στον κατάλογο 
σελ. 69, 79, 65 αντίστοιχα) το χρονικό διάστημα 325-300 π.Χ. ως περίοδος κατασκευής τους. 
Ο ασκός μάλιστα Β3 «ανήκει μορφολογικά στο τελευταίο εξελικτικό στάδιο του σχήματος» 
(βλ. σχόλια στον κατάλογο, σελ. 69), στα τέλη δηλαδή του 4ου αι. π.Χ. Ο κάνθαρος Δ8, κατά το 
παράλληλό του από τον τάφο Γ της Νικήσιανης (χρονολογία απόθεσης 295/94 κ.ε., συμιρωνα 
με τη μελέτη του ταφικου «θησαυρού» που περιείχε), θα πρέπει να χρονολογηθεί ανάλογα. Οι 
αργυροί κάνθαροι Β5 και Β6, σύμφωνα με τα πήλινα παράλληλό τους (Agora XII, 119-120, 
αρ. 677, πίν. 28) ανήκουν στην περίοδο 325-31Θ π.Χ. Το πήλινο αρυβαλλοειδές ληκυθιο Η 18 
τυπου Talcott από τον κιβωτιόσχημο τάφο LX1X-EXXI της Βεργίνας (Φ. Πέτσας, ΑΔ 18 
(1963): Χρονικά, 223, πίν. 216ε), με βάση χαλκό νόμισμα (μεταθανάτια έκδοση) του Αλεξάν- 
δρου Γ', θα πρέπει να χρονολογηθεί λίγο πριν ή αμέσως μετά το 320 π.Χ. Ανάλογα θα μπο
ρούσε να χρονολογηθεί και το χαλκό παράλληλό του από τον τάφο B (Β23) του Δερβενιού. Το

230. Μακαράνας 1963, 195 κ.ε.
231. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ενεπίγραφος χάλκινος τρίποδας στο μακεδονικά τάφο 11 ιης Βεργίνας 
(Βεργίνα 1984, 164-165, εικ. 133-134) του 430-420 π.Χ., ο οποίος φερει την επιγραφή: n a p ’ "Η ραε Ά ρ γ ε ία ς  έ μ ί  
[ t j w v  ά έθ λω ν .
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χαλκό απορραντήριον A l3, με βάση το χρονολογημένο (από νομισματικό «θησαυρό») πα
ράλληλό του από τους Λιβανάτες της Λοκρίδος (βλ. κατάλογο, οελ. 37), μπορεί να ενταχθεί 
στα τέλη 4ου με αρχές 3ου αι. π.Χ. Ομοίως ο ηθμός-«χωνίον» Α14, κατά το χρονολογημένο 
όμοιο του από την Αμφίπολη στη Συλλογή Bastís, θα ήταν δυνατό να χρονολογηθεί στο διά
στημα αμέσως πριν από το 305/4 π.Χ., χρονολογία απόθεσης του συνόλου.
Από τα πήλινα αγγεία ορισμένα αττικά μελαμβαφή, όπως τα ιχθυοπινάκια Α37, Β53, Β54, 
Δ24, σύμφωνα με τα παράλληλό τους στις χρονολογημένες ομάδες από την Αττική, εντάσ
σονται χρονικά στην περίοδο τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.2 ·. Τα άωτα σκυφίδια Α35, Α36, 
Ζ25 και Ζ26, σύμφωνα και πάλι με τα όμοιά τους της ομάδας 1)16:1 της αθηναϊκής Αγοράς, 
εντάσσονται στην ίδια χρονική περίοδο (βλ. βιβλιογραφία του Α35 στον κατάλογο, οελ. 38- 
39). Τα αλατοδοχεία Α42, Α43 είναι σύγχρονα με τα παράλληλό τους από τη δεξαμενή της 
«οικίας Μένωνος» της Αγοράς, που χρονολογούνται πριν από τη δεκαετία του 280 ή πριν 
από το 275 π.Χ. (βλ. βιβλιογραφία στον κατάλογο, οελ. 38). Ο μόνωτος χους (όλπη) Δ22, 
σύμφωνα με τον παράλληλό του της Βεργίνας (τύμβος LXIX-LXXI / ταφή Η), μπορεί να 
χρονολογηθεί περί το 320 π.Χ., ενώ ο ασκός-guttus Ζ20 πριν ή μετά το 323 π.Χ., με βάση 
το χρονολογημένο και πάλι όμοιο του της Βεργίνας (τάφος 1979.1). Η ερυθρόμορφη πελί- 
κη Η2, (ος έργο της ύστερης φάσης του ζωγράφου της «γαμήλιας πομπής», θα μπορούσε να 
χρονολογηθεί περί το 320 π.Χ. και να αποτελεί ένα από τα ύστατα δείγματα του ερυθρό- 
μορφου ρυθμου. Αμέσως πριν ή μετά το 323 π.Χ. θα πρέπει μάλλον να τοποθετηθεί και η 
πελίκη Γ1 της ομάδας G, συμιρωνα και πάλι με το παράλληλό της από τον τάφο 1979.1 
(ΒΝΠ55) της Βεργίνας. Τα τοπικού εργαστηρίου άωτα σκυφίδια Β55, Β56 και Β57, με βά
ση τα αττικά τους πρότυπα και τις νέες χρονολογήσεις των κλειστών συνόλων της Αγοράς 
όπου αυτά απαντουν (βλ. βιβλιογραφία στον κατάλογο, οελ. 79), εντάσσονται στο διάστημα 
μεταξύ του 307 και του 295 π.Χ. Στην ίδια περίοδο, με βάση το αττικό του πρότυπο, χρο
νολογείται και το επίσης τοπικού εργαστηρίου άωτο σκυφίδια Δ23 (βλ. βιβλιογραφία στον 
κατάλογο, οελ. 105). Οι «κυπριακοί» αμφορίοκοι Α16, Β139 και Η3, κατά το αντίστοιχό 
τους της Αινείας (τύμβος Α, τάφος II), είναι δυνατό να χρονολογηθούν πριν από ή κατά το 
διάστημα 336-323 π.Χ., χρονολογία κοπής, κατά Price, του όγδοου στατήρας του Φιλίππου 
που είχε κατατεθεί, ως κτέριομα, στον κατασκευαστικά μεταγενέστερο τάφο I του Τυμβου 
Α. Ο λύχνος, τέλος, Β52 ανήκει στον τύπο 27Ατης Αγοράς (Agora IV, 85 κ.ε.), που χρονο
λογείται μεταξύ του 325 και του 275 π.Χ.
Από τα γυάλινα, το αλάβαστρο Α44, λόγω της οριζόντιας διάταξης των λαβών και της μη διά
τρησής τους, εντάσσεται οτα τέλη του 4ου αι. π.Χ., ενώ το αλάβαστρο Α47, λόγω απουσίας 
ώμου και αποφύσεων, χρονολογείται επίσης όψιμα, στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. (βλ. σχόλια 
στον κατάλογο, οελ. 42-43).
Ο χρυσός δακτύλιος Ζ9 ανήκει στον ίδιο τύπο με εκείνον από τάφο στη Γέλα, χρονολογημένο 
με βάση νομισματικό θησαυρό πριν από το 280 π.Χ. Οι χρυσές τοξωτές πόρπες Ζ5, Ζ6 και Ζ7 
βρίσκουν τα παράλληλό τους στο δίδυμο μακεδονικό τάφο Α/α της Βέροιας (οικόπεδο αδελ
φών Καραντουμάνη), που χρονολογούνται με βάση στατήρα Αλεξάνδρου Γ' πριν από ή κατά 
το διάστημα 330-325 π.Χ.

232. Βλ. τη βιβλιογραφία του Α37 στον κατάλογο, οελ. 41. Συνοπτική διαπραγμάτευση για το θέμα της αναχρονολό- 
γηοης των κλειστών ομάδων της Αττικής βλ. S. Rotroff, Athenian Hellenistic Pottery: Toward a firmer Chronology, 
Akten des XIII. internationalen Kongresses für klassische Archäologie, Berlin 1988, Mainz 1990, 173-178.
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Τα χρυσά νομίσματα, οβολοί του Χάροντος, των τάφων Β, Δ και α) τέταρτο οτατήρος Φι
λίππου Β\ νομισματοκοπείου Πέλλης, χρονολογία έκδοσης 340-328 ή 336-328 π.Χ. κατά Le 
Rider, προ του 323 π.Χ. κατά Price (τάφος Β), β) όγδοο οτατήρος Φιλίππου Β', νομισματο
κοπείου Πέλλης, χρονολογία έκδοσης 340-328 ή 336-328 π.Χ. κατά Le Rider, προ του 323 
π.Χ. κατά Price (τάφος Δ) και γ) τέταρτο οτατήρος Αλεξάνδρου Γ', νομισματοκοπείου Αμφι- 
πόλεως, χρονολογία έκδοσης 330 π.Χ. κατά Price (τάφος Ε), συμβάλλουν από την πλευρά 
τους στον καθορισμό ενός terminus post quem για τις ταφές, που πρέπει να έλαβαν χώρα με
τά το 323 π.Χ. (κατώτατο όριο κοπής των νομισμάτων).

Συμπερασματικά, όλα τα στοιχεία συνηγορουν υπέρ μιας χρονολόγησης των ταφών στα τέλη 
του 4ου με αρχές 3ου αι. π.Χ. Στην ίδια περίπου χρονική περίοδο εντάσσεται και η πλειονό
τητα των χρονολογημένων από νομίσματα κλειστών ταφικών συνόλων με κτερίσματα-θησαυ- 
ρους ανάλογα εκείνων του Δερβενιού, όπως τα παραδείγματα του Σέδες (τάφος Γ: 336-323 
π.Χ. κ.ε.), της Αινείας (τύμβος Α/τάφος I: 336-323 π.Χ. κ.ε.), της Σεβαστής Πιερίας (τάφος 2: 
336 π.Χ. κ.ε.), της Αμφιπόλεως (Συλλογή Bastís: 305/4 π.Χ. κ.ε.), της Νικήοιανης (τάφοι Α και 
Ε: 315 π.Χ. κ.ε., τάφοι Β και Δ: 305/1 π.Χ. κ.ε., τάφος Γ: 295/94 π.Χ. κ.ε.), της Varbiza (περί 
το 300 π.Χ.), της Σευθοπόλεως (320 π.Χ. κ.ε.), της Gornjani (315/14-295/94 π.Χ., ΒΙΑΒ 11 
(1937), 207) και του Mal-Tepe/Mezek (320-300 π.Χ. κ.ε., ΒΙΑΒ 11 (1937), 28 κ.ε.) και της 
Sellenskaja Mogila στο Kuban (330-320 π.Χ., ΑΑ 28 (1913), 180-182).
Στην ίδια παραπάνω χρονική περίοδο φαίνεται να εντάσσονται και τα παράλληλα με εκείνα 
του Δερβενιού ή όμοια γενικώς, μεμονωμένα ή από μη ακριβώς χρονολογημένα ταφικά σύ
νολα, ευρήματα από τη Μακεδονία (Πέλλα, Βεργίνα, Θεσσαλονίκη, Ποτίδαια, Κατερίνη, 
Πυδνα, Μεθώνη, Κοζάνη), την Ήπειρο (Βοτονόσι), την Ιλλυρία (Belsh, Selce), τη Θράκη 
(Άρζος, Rogozen, Orizovo, Chipka-Geynovo), τη Θεσσαλία (Πελασγία, Πελινναίον, Ομό- 
λιον), τη Ν. Ελλάδα (Μεδεών, Γαλαξείδι), τη Σκυθία (Θεοδοσία, Kul-Oba, Tovsta Mogila, 
Pestanago, Ρε8ςππο6, Kurdzipski Kurgan), την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία (Τάρας, Κύμη, 
Λοκροΐ, Teano, Sant’Euphemia), και τη Μ. Ασία (Προυοιάς, Κύμη, Μάδυτος).
Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι το σύγχρονον της απόθεσης πολυτίμων κτερισμάτων σε τά
φους μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής ενότητας, δεν δυναται να αποτελεί σύμπτωση, αλλά, 
αντιθέτως, θα πρέπει να αποδοθεί στη συγκυρία των ιστορικών γεγονότων που λαμβάνουν χώ
ρα στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. και των συνακόλουθων κοινωνικο-πολιτικών ανακατατάξεων.

(Π.Θ. - Ι.Τ.)

233. Βλ. βιβλιογραφία ενός έκαστου και σχόλιά του στον κατάλογο, σελ. 92, 111. 120, αντίστοιχα. Δυο χρυσά τριη- 
μιωβόλια ή όγδοα οτατήρος Φιλίππου Β', κοπής εργαστηρίου II της Πέλλας, βρέθηκαν στις πυρές των τάφων I 
(τυμβου Α) και IV (τυμβου Β) της Αινείας, που φαίνεται να είναι σύγχρονες με τους τάφους του Δερβενιού (Αίνεια 
1990, 85).
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ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ«

Αντίθετα απ’ ό,τι δεχόταν η παλαιότερη ιστοριογραφία και υποστήριζε ΐ] αρχαιολογία άλλων 
εποχών, η Μακεδονία δεν βίωσε οτη διάρκεια της βασιλείας του Αλεξάνδρου τις ευτυχέστε- 
ρες στιγμές της. Ο ξαφνικός θάνατος του στρατηλάτη οτη μακρινή Βαβυλώνα το θέρος του 
323 π.Χ. βρήκε τη χώρα οε κατάιπαοη επικίνδυνης ολιγανδρίας αλλά και οικονομικής δυ
σπραγίας. Χρεωμένη η Πέλλα ήδη από τα χρόνια του Φιλίππου Β', υπήρξε αποδέκτης ελάχι
στων αναλογικά εμβασμάτων από τα πλουτη που εισέρρευσαν στο θησαυροφυλάκιο του Α\ε- 
ξάνδρου με τη σταδιακή υποχώρηση και τελικά την κατάρρευση της αυτοκρατορίας των 
Αχαιμενιδιόν. Οι οικονομικές μάλιστα αυτές ενισχύσεις προορίζονταν σχεδόν αποκλειστικά 
για την υποστήριξη πολεμικών επιχειρήσεων προς αποτροπή απειλητικών διεισδύσεων από 
βορρά (Ιλλυριοί) και εξεγέρσεων στα νότια του μακεδονικού βασιλείου (Σπάρτη).
Οι ποσότητες πολυτίμων μετάλλων, οε μορφή νομισμάτιον ή και οε αντικείμενα που αναφέ- 
ρονται ως δορίκτητο έπαθλα του προελαΰνοντος μακεδονικού στρατού, δεν ήταν καθόλου ευ
καταφρόνητες. Μετά τη Δαμασκό, το Νοέμβριο του 333 π.Χ. στη βασιλική «γάζα» ειοήλθαν 
2.600 τάλαντα με τη μορφή αργυρών νομισμάτων και 500 τάλαντα με τη μορφή άσημου αρ
γυρού. Μετά τα Άρβηλα, τον Οκτώβριο του 331 π.Χ., 3.000 τάλαντα αργυρου οε νομίσματα. 
Μετά τα Σοΰοα, το ιρθινόπωρο του 331 π.Χ., 40.000 τάλαντα άσημου χρυσου και αργυρου, 
και 9.000 τάλαντα δαρεικών. Μετά την ΓΙερσέπολη, το χειμώνα του 331 -330 π.Χ., 120.000 τά
λαντα άσημου χρυοοΰ και αργυρου και μετά τις Πασαργάδες, τον ίδιο χειμχόνα, 6.000 τάλα
ντα. Συνολικά από το 334 π.Χ., έτος έναρξης της εκστρατείας, έως και το 330 π.Χ., ε:τος κα
τάλυσης της περσικής αρχής, ο βασιλεύς των Μακεδόνχον έγινε πλουσιώτερος κατά 180.000 
τάλαντα ή 4.680 τόνους αργυρου ή κατά 468 τόνους χρυσου. Για να κατανοηθεί το μέγεθος 
του θησαυρού, αρκεί να αναφερθεί ότι κατά τον Πλούταρχο, για τη μεταφορά των 180.000 
ταλάντων στα Εκβάτανα επιστρατεύτηκαν 10.000 ημίονοι και 5.000 καμήλες. Τα ασύλληπτα 
αυτά πραγματικά αριθμητικά δεδομένο που ταυτίζονται από (ίλες τις απόψεις με τη χρυσο- 
φόρα εξωτική Ανατολή, τη χώρα του Μεγάλου Βασιλέως, αποκτούν μυθικές διαστάσεις όταν 
αντιπαραβληθουν, για παράδειγμα, με την περιγραφή του θριάμβου που επιτέλεοε ο πολύς 
Λουκουλλος το 63 π.Χ., οπόταν για 2.700.000 δραχμές χρειάστηκαν 106 ημίονοι, με την απα
ρίθμηση της λείας που μετέφερε οτη Ρώμη από τον Χάροντα ο εκπορθητής των Συρακουσών 
Φάβιος Μάξιμος (209 π.Χ.), λείας που συμποσουται οε 3.800 λίτρες χρυσου, ή με τα όσα συ- 
ναπεκόμιοε ένας Τραϊανός (165,5 τόνους χρυσου και 331 τόνους αργυρου) ως λάφυρα από 
τους δακικους πολέμους.
Στα μετόπισθεν τοιν κοσμοϊστορικχόν γεγονότων και των ραγδαίων ανακατατάξεων, η Μακε
δονία, υπό τη «δεσμευμένη» διοίκηση του Αντιπάτρου, φαινόταν να αναμένει κάποια λύση 
στα αδιέξοδά της. Η Μακεδονία, που από το 334 π.Χ. έως και το 331 π.Χ. αποτέλεοε επανει
λημμένα με την αποστολή ενόπλχον αγημάτων, τον αποκλειστικό σχεδόν τροφοδότη του εκ- 
οτρατευτικου σώματος του Αλεξάνδρου, και που από τους 15.000 στρατευσίμους, ουστρατκί)- 
τες του γιου του Φιλίππου, τον πρ(ί>το χρόνο του πολέμου είδε να επιστρέφει τελικά οτη γενέ
τειρα γη ε:νας περιορισμένος αριθμός βετεράνων ή πρόωρα απολυμένων ενόπλων ομάδων. 
Και αυτοί ήοαν:
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α) Οι νεόνυμφοι, που το 334 γι.Χ. απεστάλησαν να διαχειμάσουν στην πατρίδα, εντεταλμένοι 
ωστόσο να επιστρέφουν στο Γόρδιο το επόμενο έτος.
β) Οι ηλικιωμένοι κι ασθενείς, που νωρίς το θέρος του 329 π.Χ. πήραν εντολή να γυρίσουν 
από τον Ώξο στη Μακεδονία.
y) Οι εννεακόοιοι στρατιώτες του 327 π.Χ., που επανέκαμψαν από τη Βακτρία για να φρο
ντίσουν την ανατροφή των τέκνων τους.
δ) Ένας μικρός αριθμός «παλαιστρατκοτών», που στα τέλη του 320 π.Χ. ακολούθησαν τον 
Αντίπατρο πίσω στα πάτρια εδάφη συνοδεύοντας τους νέους βασιλείς, τον Φίλιππο Γ' Αρρι- 
δαίο και τη συζυγό του Ευριδίκη, και
ε) Οι τρεις χιλιάδες βετεράνοι, που ως επικίνδυνοι, ανεπιθύμητοι και προβληματικοί για τους 
κυρίους τους εκδιώχθηκαν το χειμώνα του 320/19 π.Χ. από τον Αντίγονο το Μονόφθαλμο και 
με τη συνοδεία του Λεωνίδα διεκπεραιιόθηκαν στο μακεδονικό βασίλειο. Οι τελευταίοι αυτοί, 
θα πρέπει να σημειωθεί πως υπήρξαν το τραγικό κατάλοιπο τιον 10.000 βετεράνων που απε- 
λΰθησαν το 324 π.Χ. από τον Αλέξανδρο, υστέρα από τη στάση στον Όπι.
Οι απολυμένοι βετεράνοι, οι περισσότεροι από τους οποίους περιστοιχίζονταν και από τα μέ
λη το)ν νέιον τους οικογενειών με τη σχετική οικοσκευή και κάθε είδους παραφερνάλια, ήταν 
κατά κανόνα κάτοχοι πολυτίμων αντικειμένων, που είχαν αποκτήσει από τις καταλήψεις 
εχθρικών πόλεων, τις δηώσεις και τις όχι σπάνια ληστρικές επιχειρήσεις (να αναλογισθεί κα
νείς τα όσα συναπεκόμισαν οι μακεδόνες στρατιώτες -σκευή και κοσμήματα- ως λάφυρα με
τά το θάνατο του Δαρείου και όσα κατέληξαν, πολυποίκιλτα και τιμαλφή, στη βασιλική αυλή 
μετά τη μάχη της Ισσού). "Ηταν κάτοχοι αοφαλιος και ρευοτοΰ. Οι 1Θ.ΘΘΘ μάλιστα του 324 
π.Χ. εκτός του μισθού τους, είχαν επιδοτηθεί ο καθένας και με ένα επί πλέον τάλαντο (26 χγρ. 
αργύρου).
Επί πλέον των εις είδος παροχών ή ωφελημάτων και των οποιωνδήποτε δωρεών, οι μακεδό
νες βετεράνοι, καθώς και οι λοιποί πολυπληθείς νοτιο-έλληνες και βάρβαροι μισθοφόροι 
(Θράκες, Ιλλυριοί, Αγριάνες) είχαν και τις απολαβές των μίσθιόν, που κατά κανόνα λάμβαναν 
άμα τη απολύσει.

Η έρευνα έδειξε ότι η νομισματική παραγωγή των ετών από το 325 έιος και το 315 π.Χ. στο 
μικρασιατικό χώρο παρουσίασε αξιοσημείωτη όσο και ξαιρνική άνοδο που αφορούσε όλες 
τις κατηγορίες των εκδόσεων, ιδιαίτερα (οστόσο τις δραχμές και μάλιστα από τα νεοσύστα
τα τότε νομισματοκοπεία των Σάρδεων, της Μιλήτου, της Λαμψάκου και της Αβυδου. Μολο
νότι υποστηρίχθηκε ότι το νέο αυτό χρήμα επρόκειτο να καλύψει τις ανάγκες σε μισθοδοσία 
των απολυθέντων κατά το 324 π.Χ. 10.000 μακεδόνων βετεράνων, αληθοφανέστερη φαίνε
ται ΐ] άποψη ότι οι νέες κοπές προορίζονταν για τους 31.000 μισθοφόρους από τη νότια 
Ελλάδα. Από αυτούς οι 23.000 εγκατέλειψαν το 323 π.Χ. για τις πατρίδες τους τις θέσεις τους 
στις νεοϊδρυμένες στην Ανατολή πόλεις, όπου τους είχε εγκαταστήσει ο Αλέξανδρος, ενώ οι 
υπόλοιποι 8.000 απελυθησαν από τους κατά τόπους μακεδόνες σατράπες. Προορίζονταν 
ακόμη, πιθανότατα, οι στατήρες αυτή τη φορά και τα τετράδραχμα, και για τους μισθοφό- 
ρους από την κεντρική και βόρεια Βαλκανική, που είχε προσλάβει ο μακεδών στρατηλάτης 
και σε δεδομένη στιγμή απέλυσε τόσον αυτός, όσο και, κατά διαταγή του, σι στρατηγοί του. 
Άλλα θα πρέπει να υπήρξαν τα κέντρα εκείνα τιον μικρασιατικών νομισματοκοπείων που 
εξόφλησαν τους 10.000 μακεδόνες βετεράνους του 324 π.Χ., άλλα τους Θεσοαλους εθελο
ντές που απελυθησαν το 327 π.Χ. στη Βακτρία και άλλα τους μισθοφόρους από τη μητρο- 
πολιτική Ελλάδα που απέλυσε ο Αλέξανδρος το θέρος του 330 π.Χ., μετά την πυρπόληση τοιν 
ανακτόρων της Περσέπολης, καταβάλλοντας τους μισθούς τους και ένα επιμίσθιο 12.000 τα
λάντων συνολικά.
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Από το παραπάνω συνάγει κανείς το συμπέρασμα ότι ρευστό χρήμα (αλλά και πολύτιμα 
σκευή, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή) εισερρευσε στη Μακεδονία από την ασιατική περιπέ
τεια μόνο (no διάστημα από τα μέσα της δεκαετίας του 330/20 π.Χ. έως το πολύ και το τέλος 
της πρώτης πενταετίας μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου. Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και σι 
περιοχές εκείνες της Βαλκανικής (η Θράκη για παράδειγμα), από τις οποίες προερχόταν ο 
κύριος όγκος των μισθοφόρων. Το πιστοποιούν, και για τις δυο περιπτώσεις, το πλήθος των 
νομισματικών «θησαυρών» με χρονολογία απόκρυψης το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., 
αλλά και τα μεμονωμένα νομίσματα (συχνότερα υποδιαιρέσεις στατήροιν και σπανιότερα 
δραχμές), που χρησίμευαν ως οβολός του Χάροντα σε ταφικά σύνολα, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων από τους τάφους Β (Β135), Δ (Δ2) και Ε (Ε1) του Δερβενιού.
Το ότι ΐ] Μακεδονία φαίνεται να υπολείπεται σε αριθμό αποκρυψεοιν νομισματικιόν «θησαυ
ρών», κυρίως χρυσών νομισμάτοιν (στατήρων κλπ.) σε σχέση με τη Θράκη, οφείλεται στο γε
γονός ότι στη γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι οποιοιδήποτε βετεράνοι Μακεδόνες, πε
ρισσότερο από τους Θράκες, τους Ιλλυριοΰς και τους Γε:τες μισθοφόρους στη χώρα τους, επε- 
δίωξαν με την ανέγερση πολυδάπανων εκλεκτικιστικών στη σύλληψή τους μνημειακών κατα- 
σκευοόν (μακεδονικοί τάφοι, ανακτορικές οικίες) και με τη δαψιλή χρήση του στοιχείου της 
πολυτέλειας που ειοήγαγαν, να αισθανθούν ισάξιοι συνεχιστές ενός οράματος που άρχισε 
ήδη να γίνεται ανάμνηση και παρελθόν, πολυτέλεια που εκφράστηκε εξάλλου και με την 
απλόχερη χρησιμοποίηση πολυτίμων αγγείιον, πολυποίκιλτων σκευών, κοσμημάτων και ει
δών καλλωπισμού. Έτσι εξηγείται ως ένα βαθμό και ο εντυπωσιακός αριθμός αντικειμένων 
από ευγενή μέταλλα που απέδωσε η μακεδονική γη ως κτερίσματα τάφων μεγαλόπρεπων και 
μη, όπως αυτά του Δερβενιού, με χρονολογία απόθεσης στους τάφους ανάλογη εκείνης των 
νομισματικών «θησαυροιν» (τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. και αρχές του 3ου αι. π.Χ.). 
Ορισμένα από τα κτερίσματα ή τα αντικείμενα αποθησαυρισμών (ιδιαίτερα στη Θράκη) 
υπήρξαν προϊόν λείας, κατά τη δεκαετή περιπέτεια στην Ασία, παραγγελιοόν ή ακόμα δοσο
ληψιών. Έτσι δικαιολογούνται τα «αχαιμενιδικά» αγγεία των τάφων και οι απομιμήσεις τους, 
καθώς και τα περίτεχνα κοσμήματα που (ος τύποι και κατασκευές εμφανίζονται για πρώτη 
φορά στις γύρω από τη Μαιωτίδα λίμνη οκυθικές περιοχές από το πρώτο μισό του 4ου αι. 
π.Χ. ή στα πρωτοποριακά ευημερουντα ελληνικά κέντρα της δυτικής και βόρειας Μικρός 
Ασίας (Κΰζικος, Κύμη).
Η περίπτωση του μακεδόνα βετεράνου Κάρανου που διόρισε στους πολυπληθείς συνδαιτη- 
μόνες του, προσκεκλημένους στους γόμους του στην Πέλλα, από μία χρυσή «στλεγγίδα» -  ένα 
ιδιότυπο κόσμημα της κόμης -  και από μία ιρκίλη, είναι χαρακτηριστική για την τρυφή που 
στα μεταλεξάνδρεια χρόνια έγινε βίωμα περισσότερων θνητών, από όσων στην Αθήνα την 
εποχή του Αλκιβιάδη ή και στη Μακεδονία στα χρόνια του Φιλίππου Β' (;). [Χαρακτηριστική 
είναι και η περίπτωση του Μοοχίωνος, μαγείρου του Δημητρίου του Φαληρέως, φίλου του 
Κασσάνδρου: τα σημαντικά κέρδη που απεκόμιοε στην Αθήνα ο παμπόνηρος αυτός επιτη- 
δευματίας, εκμεταλλευόμενος μόνο τα αποφάγια από τα παροιμιώδη δείπνα του κυρίου του, 
του επέτρεψαν οε δυο χρόνια να γίνει κάτοχος μιας διόλου ευκαταφρόνητης ακίνητης περι
ουσίας].
Ωστόσο, η ευμάρεια και η χλιδή αποδείχθηκαν στην πρώιμη ελληνιστική Μακεδονία ευθέως 
ανάλογες οε διάρκεια με την ανάδειξη του βασιλείου οε παγκόσμια για την εποχή δύναμη, 
αφοΰ άντεξαν μόνο για όσο διάστημα διακινήθηκε και αξιοποιήθηκε ο πλούτος από την Ανα
τολή -  από το 320 περίπου έως το 280 π.Χ.
Μετά τη χρονολογία αυτή, όπως καταμαρτυρούν οι νομισματικοί «θησαυροί» και αφήνουν να 
καταφανεί τα κλειστά χρονολογικά σύνολα ταφικής κεραμικής, μεταλλοτεχνίας και τορευτι- 
κής, η σκυτάλη θα περάσει οε άλλα κέντρα, τον Τάραντα και την Αλεξάνδρεια.
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Τι είναι όμως ακριβώς αυτό που συντελέστηκε στη Μακεδονία του τέλους του 4ου αι. π.Χ., 
του από να του άκρατου ατομικισμού και της αμφισβήτησης, των πρώτων γήινων θεών και τοιν 
τελευταίων θεόπνευστων θνητών; Θα αρκεστεί κανείς στην απλή καταγραφή του τρόπου και 
των μέσων επίδειξης πλοϋτου, θα περιοριστεί στα όσα καταθέτει, κατά παρατακτική φορά, η 
ανασκαφική σκαπάνη, οικιστικά συγκροτήματα, μνημειακά ταίρι κιχ οικοδομήματα, ανακτο
ρικές οικίες, ή θα αναζητήσει την κινητήρια εκείνη ειδοποιό δύναμη που συνέβαλε στη δια
μόρφωση των προϋποθέσεων δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης, (όσιε να δοθεί με 
τον τρόπο αυτό και η πρέπουσα ιστορικοπολιτική διάσταση στο φαινόμενο;

Πολύ προτού καταλαγιάσει στην Ανατολή η έξαψη από την αντιπαράθεση για το μοίρασμα 
της αυτοκρατορίας και σταθεροποιηθούν θρόνοι και σύνορα, συνταιριάζονται στη Μακεδο
νία οι καλλιτεχνικές κατακτήσεις του νοτιοελληνικοϋ χώρου με όσα είχε να προσ(ρε:ρει το μέ
γεθος, η δύναμη και ο πλούτος της κραταιάς απεραντοσύνης του κράτους του Δαρείου Γ' του 
Κοδομανοϋ και η σοφία του παλαιού ελληνικού κόσμου της Ιωνίας και του Εϋξεινου, δοκι
μάζονται λύσεις πολεοδομικές και αρχιτεκτονικές, που θα αποτελέσουν στους κατοπινούς αι
ώνες κοινούς τόπους για τον ελληνισμό των τριών ηπείρων. Όλο και περισσότερο η έρευνα 
τείνει να ταυτίσει στο πρόσωπο του Κασσάνδρου τον ηγέτη εκείνο στον οποίο οφείλεται η 
ανάπλαση της μακεδονικής χώρας.
Ενεργοόντας με ιδιαίτερη σύνεση και αποφασιστικότητα, ο Κάσσανδρος, από την επομένη 
κιόλας του θανάτου του πατέρα του Αντιπάτρου (319 π.Χ.), προετοιμάζει με μεθοδικότητα 
την υλοποίηση των σχεδίων του για επικράτηση. «Επιμελητής» των βασιλέων (317 π.Χ.) σε 
αντικατάσταση του Πολυπέρχοντος και τοποτηρητής των πραγμάτων στον ελλαδικό χώρο, με 
την πολιτική που ασκεί, εξασφαλίζει την υποστήριξη των Μακεδόνων και με τη δικαιοσύνη 
για σύμμαχο μεθοδεύει το 316 π.Χ. την τιμωρία της Ολυμπιάδος, στυγερής δολοφόνου του 
Φιλίππου Γ' Αρριδαίου και της συζϋγου του Ευριδίκης, ενοό με τις πράξεις και τα έργα του πε
τυχαίνει την ενθουσιώδη αποδοχή του από τους περισσότερους Έλληνες του Νότου. 
Ασφαλώς ο «μακεδονικότερος» των Επιγόνων εμφανίζεται στο προσκήνιο της διεθνούς πολι
τικής, μιας κατεξοχήν ταραγμένης εποχής ασταθών συσχετισμών, ως συνεχιστής του έργου 
του Φιλίππου IV και υπερασπιστής αξιών και θεσμών της προαλεξάνδρειας περιόδου. Ανθελ- 
ληνιστής το φρόνημα, Μακεδών το δόγμα, εχθρός της μνήμης του Αλεξάνδρου, αχριερώνει τις 
δυνάμεις του στην ανασυγκρότηση και την ασφάλεια ενός κράτους που για μία δεκαετία και 
περισσότερο είχε παραμείνει στο περιθώριο των εξελίξεων. Αποδεκατισμένη από τις αλλε
πάλληλες αιραιμάξεις σε έμψυχο δυναμικό, πεδίο σκληρών ανταγωνισμοιν, η Μακεδονία από 
το 316 π.Χ. βρίσκει στα χέρια του Κασσάνδρου τον ηγέτη που θα της αποδώσει τις νενομι- 
σμένες τιμές, θάβοντας με ξεχωριστή λαμπρότητα τους νεκρούς βασιλείς της (ενταφιάζοντας 
κατά κάποιον τρόπο το παρελθόν), θα εξασφαλίσει τα σύνορα, και με συνοικισμούς και εποι
κισμούς θα ενδυναμιόσει στρατηγικά σημεία και θα εμψυχώσει τον ντόπιο πληθυσμό.
Η οικοδομική πολιτική του Κασσάνδρου, όπως συνάγεται από τις ιστορικές μαρτυρίες και πι
στοποιείται από τα ανασκαφικά δεδομένα, είναι συνισταμένη δυο στόχων που προσδιορίζουν 
και τη διάστασή της. Ο πρώτος καθορίζεται από παράγοντες εξοπερικής πολιτικής και αφορά 
στην ασφάλεια των οικιστικών συνόλων. Ο δεύτερος αφορά σε θέματα εσωτερικής ανασυ
γκρότησης και είναι στενά συνυφασμένος με προγραμματισμούς δυναστικής πολιτικής, με 
πρότυπα τις πρόσφατες τότε εμπειρίες στην Ανατολή (ιδρύσεις πόλεων από τον Αλέξανδρο Γ'), 
αλλά και τις παλαιότερες πρωτοβουλίες στην ίδια τη Μακεδονία και τη Θράκη (πολιτική Φι
λίππου Β': Πέλλα, Φίλιπποι, Φιλιπποϋπολη). Αμφότεροι οι στόχοι είναι σχεδόν βέβαιο ότι άρ
χισαν να υλοποιούνται ευθϋς ως ο Κάσσανδρος σταθεροποίησε, μετά το 316 π.Χ., την ηγεμο
νία του στη Μακεδονία, αποτελούν δε αναμφισβήτητα την εμφανέστερη έκφραση auctoritatis.
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Οι λόγοι για την ίδρυση των πόλεων Θεσσαλονίκης και Κασσάνδρειας (με συνοικισμό η πρώ
τη και εποικισμό η δεύτερη) αντικατοπτρίζονται στην ίδια την ονομασία τους που φανερώνει 
και τις προθέσεις της διπλής δυναστικής πολιτικής του, πρώτα ως συνεχιστού των Τημενιδών 
(η Θεσσαλονίκη ήταν θυγατέρα του Φιλίππου Β') και μετά ως θεμελιωτου του δικού του οί
κου. Ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους της πολιτικής αυτής αποτελεί η ίδρυση το 314 π.Χ. 
στην Ιλλυρία της πόλης Αντιπάτρειας προς τιμήν του πατέρα του. Το καινοφανές και καινο- 
τόμο στην επιλογή των συγκεκριμένων θέσεων έγκειται στο γεγονός ότι τόσο η Θεσσαλονίκη 
όσο και η Κασσάνδρεια προσφέρουν άμεση έξοδο προς τη θάλασσα, προσδίδοντας εξω- 
στρέφεια στη σαφώς εσωστρεφή πολιτική του ιδρυτή τους.
Η αρχαιολογική έρευνα των τελευταίων ετοιν έδωσε νέα διάσταση στις επιδιώξεις του Κασ- 
σάνδρου αναφορικά με τον πολεοδομικό προγραμματισμό. Στην Πέλλα, ένας ολόκληρος το
μέας στα ανατολικά της Φιλίππειας πόλης διαμορφώθηκε εξυπαρχής σε σύνολο πολυτελών 
κατοικιών και χώρων λατρείας κατά το ιπποδάμειο σύστημα, ενώ στην ακρόπολη το ανακτο
ρικό συγκρότημα διευρυνθηκε κατά το βόρειο τμήμα του. Στη Βέροια, οικοδομικά λείψανα 
μνημειακών κτηρίων στο κέντρο του οικιστικού συνόλου πιστοποιούν την ύπαρξη ρυμοτομι
κού σχεδίου παραλληλογράμμων οικοδομικών τετραγώνων. Στα χρόνια αυτά (τέλη 4ου αι. 
π.Χ.) ανήκουν τα τμήματα του βόρειου και του νότιου τείχους της Κασσάνδρειας, που απο
καλύφθηκαν πρόσφατα, η αρχική φάση της οχύρωσης του Δίου και η περιτείχιση των Αιγών, 
χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση των τειχών της Πέλλας. Η μελέτη της κεράμωσης και 
άλλων αρχιτεκτονικών στοιχείων του ανακτόρου της Βεργίνας οδηγεί τώρα στο συμπέρασμα 
ότι και η ανέγερση αυτού του μνημειακού συγκροτήματος πρέπει να τοποθετηθεί στα χρόνια 
του Κασσάνδρου.
Αλλά και τα λαμπρά δείγματα ταφικής αρχιτεκτονικής, οι μακεδονικοί τάφοι με τη μοναδι
κότητα και την πρωτοτυπία της αρχιτεκτονικής τους σύλληψης και το ζωγραφικό τους διάκο
σμο, στους χρόνους του Κασσάνδρου βρήκαν, στ^ιωνα με νεότερες έρευνες, την τελείωσή 
τους, εξυψώνοντας τους επιφανείς θνητούς ιδιοκτήτες τους (μέλη της βασιλικής οικογένειας 
και εταίρους) στη σφαίρα ενός ιλλουζιονιστικού αφηρωϊσμού: οι τάφοι της Βεργίνας, ο τάφος 
της κρίσεως στα Λευκάδια, οι μακεδονικοί τάφοι στο Δίο, στον Άγιο Αθανάσιο κ.α. Εδ(ί) 
εντάσσονται και τα κιβωτιόσχημα ταφικά μνημεία στη Ραχώνα Πέλλας, στη Βέροια, στην Αι
νεία, στην Τράγιλο -  για παράδειγμα -, καλυμμένα συνήθως με τύμβο. Και q)υσικά και οι τά- 
φοι στο Δερβένι.
Το αφιερωμένο στον Κάσσανδρο δοκίμιο του Θεοφράοτου «Περί βασιλείας» -  ένα από τα 
πρωιμότερα του είδους και σύγχρονο σχεδόν άλλου ομότιτλου του Αριστοτέλη -  μπορεί να 
έχει σωθεί σε λίγα αποσπάσματα, ωστόσο η προτροπή του φιλοσόφου προς τον ηγεμόνα ότι 
«ο αληθινός βασιλεύς κυβερνά με το σκήπτρο και όχι με το σπαθί» (Ρ. Οχν. 1611, 42-46) δεν 
θα ήταν δυνατό να βρει παρά στο πρόσωπο του αποδέκτη του τον αξιώτερο εκτελεστή.
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SUMMARY

The Derveni Tombs

The discovery in 1962 of unlooted cist graves at Derveni containing rich grave offerings of 
gold, silver, bronze, iron, ivory, alabaster, glass and clay was an event of considerable 
archaeological significance in Macedonia. It is possibly second in importance only to the 
location of Pella in 1957 by the then Ephor of Antiquities, Ph. Petsas, and its systematic 
investigation, first by Ph. Petsas and Ch. Makaronas and subsequently by M. Siganidou and 
her colleagues and successors.
The systematic excavation of the tombs and the surrounding area was assigned to P.
Τhemelis, who at the time was temporary scientific assistant at the Ephorate of Antiquities of 
West Macedonia, based in Thessaloniki. During this first phase of excavation, which lasted 
from 27 January to 12 February 1962, both the interior and the deposits of tombs A and B 
were investigated, and the vaulted “Macedonian” tomb Γ came to light about 500 m. to the 
south of the these two. Work was broken off because of the tragic death of Xenophon Loukas, 
one of the workmen, who was crushed by the massive covering slabs of tomb A while he was 
working inside it. Excavation resumed after a few days' break, and was carried out from 19- 
23 February and 6 March-11 August 1962, by Y. Mantzios and E. Mavrommati, under the 
direct supervision of the Ephor of Antiquities, Maria Karamanoli-Siganidou. Four more tombs 
were brought to light, three of them cist graves (Δ, E and H) and one pit grave (Z). The area 
around tomb Γ and to the south and west of tombs A and B, was investigated systematically in 
an attempt to locate further tombs. Of the total of four trial trenches (α-δ) sunk, trenches β and 
γ were productive.
There are two more Macedonian tombs in the area around Derveni, the so-called Langadas 
Tomb, or Tomb of Makridis Bey, a two-chamber tomb discovered about 4 km. to the south- 
west of tomb Γ by Th. Makridis in 1911, and the one known as “the Tomb of Lagyna”, which 
is also a two-chamber tomb, found to the north of Fete at the village of the same name. The 
vaulted Macedonian tombs, including the new tomb Γ, had been repeatedly robbed; in 
contrast, four of the six cist graves, A, B, Δ and E, were found intact.
The strategically important pass of Derveni, through which ran the Via Egnatia, links the 
head of the Thermaic Gulf with the plain of Langadas and lakes Koroneia and Volvi. The 
area containing the pass and the tombs belongs to the vital territory (chora) of ancient Lete, 
one of the most important Mygdonian cities (Ptolemy 3, 13, 36). There is a fairly extensive 
bibliography relating to the Archaic, “Thracian”, and later, “Macedonian”, phases of the history 
of Lete, the gold mines along the river Echedoros, the striking of the earliest coins with a 
Silenos or Centaur abducting a Nymph, the topography, the sanctuaries and the finds. The 
testimory of Stephanos of Byzantium (Ethnika 413, 19-22, s.v. Lete) is as follows: Lete, a Mace- 
donian city, after the sanctuary of Leto founded nearby, as Theagenes states in his Makedonika. The 
ethnic name is Letaios; this is the appellation of Nearchos of Lete (Letaios), the most distinguished of the 
warriors who accompanied Alexander the Great. The presence of the thearodokos Menandros, son
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of Lysandros of Lete at the Nemean games of 323 BC is evidence that the city reached its acme 
in the last quarter of the 4th century BC -  that is, during the period when the tombs at 
Derveni were in use.

TOMB A

This was discovered by chance on 15.1.62. It is a cist grave with internal dimensions of 2.07X
0.90 m. and 1.08 m. deep, made of roughly dressed blocks of poros laid in two courses of 
isodomic masonry and covered by four similar blocks of stone. The interior was coated with 
white plaster (Figs. 5,7). At a height of 0.57 m. above the floor there was a decorative zone
0.065 m. wide, with a guilloche of blue leaves and berries on a red ground, bordered by a 
yellow band, 0.20 m. wide at the top, and a blue band, 0.10 m. wide, at the bottom. The 
cutting (patoura), 0.03 m. wide, around the edge of the top course of blocks was designed to 
receive the roof timbers. There was also a layer of plaster on the floor of the tomb, especially 
around the edges, next to vertical sides. The plaster was still fresh when the grave offerings 
were placed in position, as is clear from the imprints of the bases of various pots (situlae), and 
two pierced knucklebones stuck in the plaster. The tomb was suffocatingly full of bronze and 
clay pots, vessels, jewellery and various small objects (Figs. 6,8). A bronze krater (A1) with 
volute handles and fragments of cloth stuck to the rim and the shoulders was found in about 
the middle of the tomb, fallen against the north wall. It contained the remains of a cremation, 
parts of a gold wreath of oak leaves (A22) and fragments of a wooden stem for a wreath with 
gilded bronze leaves and gilded clay berries. Near the krater, on the south side of the tomb, 
was a group of large bronze pots: a tray (A53), a semiglobular krater (A51) and a lebes (A52), 
and also a clay “Cypriote” amphora (Alb) towards the middle of the tomb. To the west of the 
krater, near the north-west corner, was a pile of assorted metal vases, including three 
oinochoai (A3, A5 and A7) and four situlae (A2, A48, A49 and A50), one of which (A48) 
contained dozens of knucklebones (A54) and another (A49) a large number of gilded clay 
roundels in the shape of shields (A28) and a piece of leather (A61). The same group near the 
north-west corner also contained a bronze patera (A8), the cast handle of which has a ram’s 
head finial, a bronze semiglobular pot with everted, convex handles (A9), a lamp with a 
double handle and a separate tripod base (A4), a bronze aryballoid lekythos (A92), a bronze 
jug (A6) and three bronze kylikes (A10, Al 1 and A12).
Another group of vessels and pots, most of them clay, was found in about the middle of the 
tomb, somewhat closer to the south side, between the bronze krater (Al) and the clay 
“Cypriote” amphora (Al6). This group included a clay red-figure askos (A34), a bronze, 
piriform “aporrhanterion” (a vessel for sprinkling water) with a tubular neck (A13), a bronze 
strainer(-funnel) with elaborate handles terminating in the head of a goose (A14), and large 
numbers of black-glaze pots: plates (A37, A40 and A41), small pyxides (A42 and A43) and 
small handleless skyphoi (A35, A36, A38, A39, A120 and A121).
The earth deposits, mainly on the east side of the tomb, yielded a large number of alabastra 
(A83, 1-10, and A84), amongst them three made of coloured glass (A44, A45 and A46), a glass 
skyphos (A33), many strigils (A68, A76-A79 and A125), pieces of sheet (A29, A88η), ivory 
fragments from female figures (two forearms and one shin: A24, A99α and A105ε), lumps of 
pigment (A25), bronze rings, with or without bosses, and a large number of gilded pieces of 
bronze sheet in the shape of shields with repousse scenes of Thetis riding on a sea-horse, 
carrying Achilleus’ weapons (A20) and also with a scene of a Macedonian shield (A19). Finally, 
a large number of gilded roundels/buttons were found with the head of Athena Parthenos or
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with a small star (A19 bis I -ΙΙ, A20 bis), as well as gilded clay beads in the shape of acorns and 
myrtle berries.
In the remains of the funeral pyre, on top of the covering slabs, were found spearheads and 
butts (A81-A82, and A87-A91), a pair of bronze grieves, in fragments (A85α-β), pieces of silver 
and bronze sheet, probably from a cuirass or shield (A30, A71, A72 and A90), the remains of 
a horse’s harness (A121δ), fragments of black-glaze pottery, mainly skyphidia, folded, squashed 
fragments of a lebes (?) (A115), glass objects (A119α-β, A109, A94, A104 and A106), gilded clay 
beads and roundels, a small bronze stud (A73), nails (A88ζ  A95δ, A96γ and A118), fragments 
of leather and parts of wooden members of furniture or boxes (A66, A21, A86, A80, A112, 
A101 and A114), a large number of natural knucklebones (A55 and A110), gilded leaves and 
clay berries from wreaths, a carbonized piece of wood with a gilded Lesbian moulding (A108α 
and A113), a carbonized papyrus scroll with an Orphic text, two ivory eyes of a statue (A103 
and A105α) and fragments of at least six clay column capitals.

TOMB B

This tomb came to light by chance on l 6. 1 ,62, 6 m. to the north-west of tomb A. It is a cist grave 
with internal dimensions of 3.06x 1.53 m. and l.62 m. deep, constructed of thirty-one poros 
blocks laid in three courses of isodomic masonry and roofed with four similar large blocks of 
stone (F i gs. 9-10,12). The walls of the chamber were coated with two colours of lime-plaster in 
two zones of equal width (0.80 m.), one above the other. The lower zone is red and the upper 
white, the latter having a continuous guilloche of olive(?) branches with blue-red leaves and 
black berries (Figs. 14-16 ). At regular intervals (of about 0.20-0.30 m.) along both the sides 
and ends of the tomb, at a height of 1 m., were found nails on which to hang things.
In contrast with tomb A, the ample space here allowed the grave offerings to be disposed 
comfortably in clearly distinct groups (F i g. 11). The large bronze krater, with relief Dionysiac 
scenes on the hammered body, and with cast volute handles (Bl) was found about 0.80 m. 
from the east end of the tomb, fallen towards the south (Fig. 13). A rectangular poros block, 
measuring 0.72x0.50 m. and 0.36 m. thick, found 0.45 m. from both the north and south 
walls and 0.75 m. from the east, had a circular cutting in the middle, in which the base of the 
krater fitted, to help support it. Remains of fabric were stocked to the body of the krater (F i g. 
17). The dimensions and brilliance of this unique vase dominated the interior of the chamber. 
It has a concave perforated lid, on which a gold wreath, found intact, had been placed. Inside 
the krater, were found, in addition to the burnt bones of the dead (Fig. 18), two gold double 
pins (B131-B132), a gold finger-ring with a plain bezel (B134), a gold quarter stater of Philip II 
(B135) and fragments of a wreath, consisting of a gilded wooden stem with gilded bronze 
leaves and gilded clay berries (B138). Around the mouth of krater Bl were two ladles, one 
silver (B2) and one bronze (B26), a bronze aryter (B47), a bronze lagynos with a double 
handle (B34), a bronze deep bowl with a conical foot (B25), a bronze strainer-funnel with 
volute handles (B27), a bronze aryter (B42), a bronze unguentarium-aporrhanterion with a 
tubular neck (B24), a bronze aryballoid lekythos (B23) and some bronze kylikes (B30, B31). 
A short distance to the west of the above group was placed a bronze lebes with two ring- 
handles fixed to attachments in the form of birds (B39). Four cast bronze statuettes of seated 
figures (two Maenads, a Satyr and a young Dionysos) were found under krater Bl and a little 
way around it; it was later confirmed that these were attached to the shoulders of the vase.
A second group of pots and vessels was placed to the north of krater B1, next to its stone base: 
a bronze trefoil oinochoe (B33), a bronze amphoriskos with a skyphoid lid attached by a chain,
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and a swinging arch handle (B22), a bronze situla with a double handle (B28), another situla 
(B29), a small silver bowl (B7), another one like it (B8), a silver bowl with repoussé decoration 
of lanceolate leaves (B18), a silver kantharos (B6), another one like it (B5), a silver plate (B17), 
a bronze footless kylix (B32), a small silver oinochoe (olpe) with repoussé palmette leaves and 
fluting on the body (B14), a silver kalvx with repoussé leaves and a Medusa head on the 
bottom (B11), a silver “salt-cellar” (B20), a bronze aryter with a strap handle (B41) similar to 
B42, a glass calyx-shaped cup (B45), and a silver plate (B16) similar to B15.
To the west of this group, towards the middle of the tomb, were placed mainly clay vases: two 
black-glaze plates (B53-B54), a single-nozzled lamp (B52) and clay skyphidia (B48-B57). Along 
the north wall, towards the north-west corner of the tomb had been placed the dead man’s 
weapons: spears (B106), a sword, a knive, a pair of greaves (B46) and various pieces of silver, 
gilded and bronze sheet and rings, probably from the decoration of a wooden shield, along 
with a gold strip and a piece of gold sheet with pierced palmettes. To the south of the greaves, 
in the middle of the tomb, was found a large bronze lekane (B40) and, south of this, a bronze 
patera with a cast handle ending in a ram’s head (B36); on top of this were placed pieces of 
pierced bronze sheet (B129-B130).
A large number of alabastra w7as discovered along the west end and the west part of the south 
side of the tomb (B58-B78).
During the cleaning of the floor of the tomb, after the above objects had been removed, were 
found a large number of fragments of wood, two semicircular bronze boxes, one containing 
pigments (B35, B90, B96, B97 and B100), an iron tripod base, iron nails and clamps, two 
bronze spatulas (B115α), bronze roundels with rings, silver roundels decorated with stars 
(B87), a large number of bronze rings, glass pessoi (gaming pieces) (B126, B145) and eyes 
(B 143β), and a large number of clay berries and stems of wreaths.

TOMB Γ

Τhe excavation of this tomb took place between 27 January and 12 February 1962, but was 
not completed. The tomb is at the 9th km. of the Thessaloniki-Langadas road, 80 m. to the 
north of the road and about 500 m. west of tombs A and B. The immediate reason for its 
excavation was the arrest by the local gendarmerie of two antiquities thieves who had 
attempted to break into the monument through a tunnel they had dug in the north side of 
the tumulus.
It is a single-chamber Macedonian tomb with a pedimental facade made of poros blocks 
(F i gs. 19-22). It had been robbed at least four times, as is clear from the four openings in the 
voussoirs of the vault, which had been hastily covered with fragments of poros and rough 
blocks. Τhe voussoirs of the vault do not appear to have had clamps, in keeping with the 
principle generally followed for these Macedonian funeral monuments. One exception to this 
rule is the Macedonian tomb at Ayia Paraskevi in Thessaloniki, where the voussoirs of the 
vault have large Π-shaped irons clamps sheathed with lead on the outer, top surface.
Τhe chamber is 2.68 m. high and was coated with white plaster, including the floor. A 
toichobate 0.21 m. high and projecting 0.02 m. from the rest of the wall encircles the 
chamber. Τhe door opening was sealed with large blocks of sandstone, the inner faces of 
which were coated with a thick layer of white, rough-grained plaster. The door leaves, of grey 
marble, were found broken and piled up on the floor of the chamber. The monolithic lintel 
is 1.69 m. long, 0.48 m. high and 0.38 m. thick. Plastered slabs of poros found fallen in 
disorder near the south side of the tomb apparently belonged to a built funerary recess
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destroyed by the grave robbers. Along the north side of the chamber, a ledge, 0.70 m. high, 
0.185 m. wide, built of irregular, plastered stones, leaves a gap of about 0.26 m., in which were 
found several fragments of a red-figure pelike (Γ1). A small handleless skyphos (Γ3β) and a 
bronze, badly corroded coin (N2) lay on the floor a distance of 0.40 m. from the door 
opening, and a small bronze stud and the iron bezel of a finger-ring (Γ4) were found nearer 
the opening. Sherds belonging to the pelike Γ1 were discovered scattered at other points of 
the floor, as were fragments of an oinochoe (Γ3α) and other vases (Γ3ε-θ).
In the deposits above the tomb, at a depth of 1.50 m. from the top of the tumulus, were 
discovered the shin bones of a dead man, a black-glaze skyphos in fragments (Γ2), sherds of a 
fish-plate (Γ3γ), an unguentarium (Γ3δ) and a corroded, illegible bronze coin (v3). Inside the 
chamber, on the pile of earth that had fallen in from the openings in the vault, were found 
two disturbed skeletons, unaccompanied by grave offerings, with the skulls to the north.

TOMB Δ

This was found on 6 March 1962, about 7 m. to the south-west of tomb A. It is a cist grave, 
with internal dimensions of 2.40x 1.80 m., 1.50 m. deep, made of thirty poros blocks in three 
courses of isodomic masonry (Figs. 23-24, 31). It had no covering slabs but only a wooden 
roof of planks supported on beams. The ends of the tomb were curved slightly inwards due 
to the pressure of the earth deposits. The interior was coated with white plaster and had a 
blue decorative band 0.60 m. above the floor.
The wooden ceiling had collapsed inside the tomb, bringing with it the earth deposits above 
and crushing and destroying most of the grave offerings, the majority of which were found 
concentrated along the north side of the chamber. The middle and south part of the tomb was 
almost empty, apart from two small groups of objects in the south-east and south-west corners 
(F i g. 30). The impression is given that the grave offerings had been pushed aside to make 
room for a second burial. A short distance from the east wall, in about the middle of this side 
and some way away from the above groups of grave offerings was placed a bronze phiale of 
good size (Δ13) with an iron spearbutt (Δ51) beneath it (Fig. 29). In the north-east corner 
were discovered a bronze lebes (Δ12) and a bronze oinochoe (Δ7) (Fig. 25), along with an 
alabastron. Inside the lebes was an iron tripod vessel (Δ54). A shallow bronze tray (Δ16) was 
used to seal the mouth of the lebes Δ12. Just to the west of the lebes was found the largest 
group of grave offerings, which included three bronze situlae (Δ4, Δ5 and Δ6), one of them 
(Δ5) with a spout in the shape of a bull’s (?) head and with the head of a woman attached to 
the opposite side (F i gs. 26-27), a bronze strainer (Δ11) with typical handles ending in goose’s 
heads, two bronze kantharoi (Δ8, Δ9), a bronze ladle (Δ10), a clay skyphidion (Δ28) in fragments, 
a bronze semiglobular vase (Δ14), a phiale (Δ15), another clay skyphidion (Δ27), fragments of 
at least three gilded bronze strigils (Δ56-Δ58), fragments of alabastra (Δ47), a clay jug (Δ22), 
black-glaze plates (Δ24, Δ25 and Δ26) and a black-glaze skyphidion (Δ29), iron clamps, pieces 
of wood with bronze oxidation on them, and the remains of a gold leaf.
The group to the west of the one just described contained mainly alabastra, on which was 
placed a wreath with gilded bronze leaves, attached to a bone stem (Δ18), and another wreath 
with a solid gold myrtle branch (Δ1) with rich applied decoration (Fig. 28). Skull bones from 
a burial that had been pushed aside (?) were found next to the wreath. An iron sword (Δ53) and 
with the attachments for its handle (Δ62) were found touching the north wall.
In the south-west corner were found, irregularly disposed, two iron spearheads (Δ48-Δ49), an 
iron strigil (Δ56), alabastra (Δ33, Δ38 and Δ44), and a gilded bronze wreath (Δ 18) (similar to



197

the one above, or part of it) and an iron spearhead (Δ50) further to the north. In the south- 
east corner of the tomb were alabastra made of alabaster (Δ36, Δ37 and Δ43) and glass paste 
(Δ31-Δ32), and also a black-glaze skyphidion (Δ23) containing pigments.
In the middle of the tomb, next to the remains of bones of a dead man, was an iron sword 
blade (Δ52) and lead clamps (Δ60).
In the earth deposits associated with the tomb were found scattered small gilded clay spheres 
and roundels, necklace beads, small fragments of very fine gold sheet from appliques, a gold 
two-headed pin (Δ3), an eighth-stater of Philip II (Δ2), sherds from black-glaze vases, some of 
them making up the askos (Δ66), indeterminate pieces of oxidized iron and bronze objects, 
iron nails and rotting pieces of wood.

TOMB E

This was discovered by chance on 19 March 1962, 200 m. to the west of tomb B and 40 m. 
north of the Thessaloniki-Langadas road. A mechanical excavator collided with the tomb, 
breaking part of the covering slab over the south-east corner, measuring 0.56x0.60x0.25 m. 
It is a cist grave with internal dimensions of 1.44x1.36 m. and 0.60 m. deep, made of nine 
slabs of poros, 0.18-0.25 m. thick, placed in two courses and covered by three similar slabs, 
which had been broken and fallen inside the tomb, taking with them the earth deposits piled 
above (Figs. 32-35). Between the contact surfaces of the covering slabs and walls of the tomb 
was a thick layer of mortar 0,10 m. thick. The interior surfaces of the walls and the covering 
slabs were coated with red plaster. The floor of the tomb was paved with stone slabs.
During the removal of the earth from the square chamber were found the following: a badly 
rusted bronze coin, perhaps of Philip II, part of a bone ornament, fragments of an alabastron, 
part of a gilded bronze wreath and rusty fragments of iron.
There was a ledge in contact with the east side, 0.60 m. long, about 0.25 m. wide and 0.26 m. 
high, with several pieces of wood scattered on it, which presumably belonged to a wooden 
coffer that contained the cremated bones (F i g. 34). Alongside these were found fragments of 
a gilded bronze wreath with myrtle leaves and clay berries (F4). Similar fragments and berries 
were discovered scattered over various points of the floor, as were gilded clay roundels with a 
repousse head of Athena Parthenos (Ε6α-δ).
The grave offerings in the tomb were neither very valuable nor numerous. The collapse of the 
covering slabs and the penetration of the tomb by the earth deposits above it had broken up 
the wooden chest and scattered the decorative bone plaques attached to it (E7-E24) towards 
the south-west part of the tomb. Many of the plaques are incised with scenes, in which can be 
recognized the figures of Aphrodite and Eros (E7-E8), and a pair of griffins tearing apart a 
deer (E9α). Amongst the plaques were some bone spindle-like objects in the form of pins with 
relief decoration (E16-E21, E31α), which also belonged to the wooden coffer.
In the same place as the plaques were found at least four alabastra (E28-E30), fragments of 
two clay protomes of a female chthonic deity wearing a polos and a veil (E26-E27), and also a 
sea-shell (E25). To the north were found a quarter-stater of Alexander III (El) and a gold 
necklace bead in the shape of an amphoriskos (E2).

TOMB Z

This was found on 11 August 1962 about 24 m. to the north of tomb Δ. It is a pit grave 
measuring about 1.10x0.86 m., plastered on the inside. Sections of the red plaster (Z42) were
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taken to Thessaloniki Museum. The tomb was covered only by wooden beams and planks, 
which had rotted and collapsed, and it was full of earth when it was found. The grave offerings, 
mainly bronze vessels and gold jewellery, were found placed in two main groups on the north 
and south sides, with a third group in about the middle of the tomb, though nearer to the east 
end (F i g. 36). The south group included: a bronze lebes with ring handles and attachments in 
the form of birds (Z19) and two bronze phialai (Z16-Z17). The north group comprised a 
bronze situla (Zl5), a silver kalyx (Z12) with a Silenos mask on the bottom, a bronze krater 
(Z18) containing two gilded clay breasts (Z21, Z22), five black-glaze skyphidia (Z25-Z29), a 
black-glaze aryballoid lekythos (Z20) and a kylix (Z24). To the south, in the third group, were 
found three pairs of gold bow fibulae (Z5-Z7), a gold necklace in the form of a braided band 
with lanceolate leaves (Zl), another gold necklace with beads in the form of piriform vases (Z2), 
a gold embossed amulet in the shape of a head of Herakles (Z4), a pair of gold earrings (Z8), a 
gold finger-ring with the inscription Kλείται δώρον incised on the bezel (Z9), two more gold 
finger-rings, one with a sard in the bezel (Z10) and the other with a scarab of sard (Z11), and 
also a bronze embossed head of a woman (Z13) and a handle of an oinochoe (Z14).

TOMB H

This was discovered by chance on 11 August 1962, during excavation by a mechanical digger 
about 100 m. to the west of tomb B. It is a cist grave with internal dimensions of 1.08x0.72 m. 
and 0.60 m. deep, made of four poros blocks and covered by a similar block that was found 
broken, with some pieces missing (Figs. 37, 39). The grave was coated with plaster inside. It 
had recently been robbed and the larger part of the contents had been scattered around it. 
From the earth deposits outside and partly inside the tomb were retrieved fragments of vases 
that belong to a large black-glaze calyx krater with a gilded relief ivy branch (H1), an Attic red- 
figure pelike with a scene of Eros and Aphrodite and other figures (H2), a “Cypriote” amphora 
(H3), a gold earring (H4), fragments of a puppet-doll (plangona) (H6), the handles, base and 
sherds from the body of a bronze lebes (H5), and parts of other bronze vases (Fig. 38).

TH E ARCHITECTURE OF TH E TOMBS

Investigation of the area along the Τhessaloniki-Langadas road, where the five cist graves A, 
B, Δ, E and H, the pit grave Z, and the Macedonian tomb Γ were discovered, cannot be 
regarded as completed. The possible discovery of further individual tombs will not, however, 
significantly alter our general picture of their spatial arrangement. Τhey are not part of an 
organized city cemetery. Tombs A, B and Δ, which form a distinct group, and also the other 
individual tombs, appear to have been constructed along the main road linking Lete with 
Thessaloniki (P lan  I), see also p. 192, the west gate of which was known as the “Letaian Gate” 
(Ioannis Kameniatis 41).
The geomorphology of the area has undergone radical changes as a result of the large-scale 
land-levelling and earth-removal schemes carried out, particularly front 1962 onwards, in 
order to lay, and then repeatedly widen, the road. The arrangement of the tombs, which 
seems to some extent illogical today, was presumably dictated by the elevations in the terrain 
and the contours of the time, which also imposed the course followed by the ancient road. 
Tombs A, B, Δ and Z form a group that lies around the edge of a hill at about the 100 m. 
contour line (Figs. 1-2). At this point, the ancient road would have deviated around the hill, 
following a north to north-east direction. The presence of a layer of chippings with a scatter
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of sherds and fragments of tile in trial trenches γ and δ of the excavation was presumably 
associated with the laying of a road. Tumuli were also noted at the site of tomb E and near 
tomb B, though it is not clear whether these were artificial mounds (as in the case of the 
Macedonian tombs) or natural elevations -  the more likely possibility. However, the covering 
of cist graves with a tumulus is a practice found as early as the 5th c. , and which continues into 
the 4th c. BC, as is clear from the examples of tumuli at Nikisiani, Aineia, Thessaloniki, the 
area of Pella, the Prodromi in Thesprotia and elsewhere. At Vergina, the prehistoric tumuli 
Σ, Ψ and Ω were reused for cist graves dating from the 4th-3rd c. BC.
Usually, graves, funeral monuments and organized cemeteries were created at the sides of the 
roads, or were accessible from main roads, regardless of time or place. The majority of the 
known Macedonian tombs, including tomb Γ at Derveni, lie along road arteries in the area of 
the major urban centres, making their presence felt through the once huge artificial mounds 
of earth above them. The cist graves of Derveni follow the example of the Macedonian tombs, 
though they do not advertise their presence by means of oversized tumuli, grave markers or 
gravestones, which attracted attention, including that of grave robbers.
It does not seem to have been customary in Macedonia to erect grave stelai on cist graves of 
the Derveni type. Very few tomb stones (of the 5th and 4th-3rd c.), whether relief or painted, 
have been found in the areas of Macedonia and Thrace, in comparison with those of southern 
Greece, especially the 10,000 found in Attica. The vast majority of them, moreover, were 
discovered in large numbers in earth deposits -  like those of the Great Tumulus at Vergina -  
or by chance, with no excavation evidence to assign them to particular tombs. Amongst the 
exceptions here are the funeral monuments I, II and III in tumulus A at Rachona, in the Pella 
area, which had notable grave marks, a marble lion in the case of tomb Ι and a stele in the 
form of an aedicula with a farewell scene in that of tomb II. The 4th c. BC funeral stelai from 
Upper Macedonia were found around a very few urban centres of the period. In the case 
of the cist graves at Derveni, we are not dealing with ordinary graves, but with notable 
monuments, carefully constructed and each with its own special features. Tombs A, B and Δ 
stand out from the rest not only on account of their great size, but also because of the 
abundance of grave offerings found in them; Tomb B may also be described as monumental 
because of the perfection of its proportions. A is very elongated, while Δ is almost square. The 
medium-sized tomb E is also almost square, and the much smaller tomb H may almost be 
described as a coffin, being made of four blocks of stone.
Large cist graves dating from the 4th c. BC, comparable with tombs A, B and Δ at Derveni, 
have been discovered at Vergina, Potidaia, Tsayezi, Pella, Prodromi in Thesprotia, Aineia and 
Allatini, Nikisiani on Pangaion, and elsewhere. Large-scale cist graves, literally underground 
chambers, are rare in Macedonia. The few tombs in this category, such as those at Potidaia, 
Olynthos, Katerini, Sedes and Vergina are all notable monuments.
The faces of the Derveni tombs, apart from those of tomb Z, are built of rectangular blocks of 
a porous, fossiliferous limestone, a reddish poros of local appearance, to a height of one (tomb 
H), two (tombs A and E) or three (tombs B and Δ) courses. Tombs Δ and Z were roofed only 
with wooden planks, while the others had stone covering slabs, one in the case of H, three for 
E, and four eacli for A and B. Tomb A also had wooden planks. The floors of the tombs were 
of beaten earth, apart from tomb A, which was paved with four rectangular stones, and tomb 
E, in which part of a paving of irregular limestone slabs is preserved.
The interior vertical surfaces of the tombs were coated with lime-plaster, with which, in some 
cases, part of the floor was also coated. In tomb E the plaster was red and was also used to coat 
the under (internal) surfaces of the covering slabs. The plaster was still fresh when the grave
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offerings were placed in position, and some of them have left their imprint in it (tomb A). Small 
metal (mainly gold) objects were taken to the Thessaloniki Museum together with part of the 
plaster, to which they were still stuck. The example of tomb A, which is not unique, 
demonstrates that some of the tombs, both cist graves and Macedonian tombs, were 
constructed, and certainly plastered, just before the time for the burial, a circumstance that is 
not necessarily connected with the occupant having met a sudden or violent death. Between the 
time of death and that of burial there was in any case an interval long enough to permit the 
plastering and drying of the tomb. It thus seems that the hasty, incomplete coat of plaster in the 
chamber of Macedonian tomb II at Vergina is not connected with the supposed violent death of 
the occupant of the tomb, and can not be constructed as a circumstance capable of historical 
interpretation. In the Macedonian “Tomb of the Judgement” at Lefkadia, too, the remains of 
jewellery were discovered stuck to the fresh plaster. It is always possible, of course, that the 
“freshness” of the plaster that is sometimes observed in tombs, both cist graves and Macedonian 
tombs, especially around the edge of the floor, is a later symptom, and is due to the continual 
absorption of damp from the ground.
Tomb Δ had white plaster with a blue band at a height of 0.60 m. above the floor. In tomb B, the 
plaster was divided into two zones of equal width (0.81 m.) but dif f erent colours, with red at the 
bottom and white at the top, the latter decorated with horizontal olive branches (Figs. 14-16). 
The white plaster on the interior walls of tomb A had a frieze at a height of 0.54 m. above the 
ground, which was a total height of 0.36 m. and had a garland of myrtle leaves and berries, 
bordered by a yellow band above and a blue band below. The decorative zone in tomb A has 
elements of a standardized, lifeless architectural motif, in contrast with the free, naturalizing 
treatment of the olive branches in tomb B. Despite its simplification and inevitable abstraction, 
dictated by the small dimensions of the tombs, this architectural articulation of the vertical 
surfaces of tombs A and B by two zones of differing colour is suggestive of the interior of a 
private house, especially the andron, or banqueting room. The lower red zone in tomb B 
represents the orthostat, and the band with the garland in tomb A the member above the 
orthostat, while the white zone represents the superstructure, with or without a wall-painting. 
The use of wall-paintings, and the decorating of the plastered interior faces of the cist graves 
in general, was a practice found in regions of north Greece (Thessaly, Macedonia) in Classical 
and Hellenistic times. The decoration of the cist graves of Thessaly, particularly those at 
Magnesia, is confined to the depiction of columns, incised or painted in black in the shape of 
the Greek letter Π standing vertically on the walls. Particular interest attaches to a cist grave 
in the east cemetery of Pella, which has a wall-painting with objects drawn from the private 
world of women (a pyxis, mirror and hydria). The chamber of the tomb here is conceived as 
a woman's compartment. A room of similar function is also depicted on the painted faces of 
tomb ΙΙ in tumulus A at Nea Michaniona (Aineia), with its painted polychrome floral frieze, 
which shows, amongst other things, objects suspended from painted nails.
In central Italy (Lucania, Campania, Etruria) and in Apulia and Sicily, burial chambers with rich 
wall-painted decoration follow a long, continuous tradition from the Archaic to the Hellenistic 
periods. In a cist grave with a pitched roof from Paestum, for example, the coated surfaces of 
the long sides are divided into two zones, a narrower red one at the bottom, representing the 
orthostat, and a broader, white zone above, which also had branches with lanceolate leaves and 
unidentifiable flowers or berries arranged horizontally. The structure of the decoration has 
similarities with that of tomb B, where the red zone at the bottom also represents an orthostat. 
The simple internal decoration of the cist graves at Derveni, the choice of floral motifs for the 
decorative zones in tombs A and B -  myrtle branches in the former and olive branches in the
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latter -  does not seem to be merely fortuitous and devoid of chthonic content: it is probably 
to be associated with the use of these plants in various phases of the funerary rites, and also in 
cult rituals in honour of the gods. The wreaths of olive, myrtle and oak branches placed on 
the dead when they were laid out, and the corresponding wreaths made of gold or gilded 
bronze that accompanied them to the grave, had a similar significance.
In the middle of the east side of tomb E there was a low built bench to receive the wooden 
coffer containing the cremated remains of the dead woman. Built benches designed to hold 
cinerary urns, wooden coffers or even couches, and also to receive grave offerings, have been 
discovered in the cist tomb at Potidaia and the double-chamber cist tomb at Katerini. Along the 
north side of the chamber of Macedonian tomb Γ at Derveni, was a built bench-recess for the 
pelike that contained the remains. Similar benches, put to a variety of uses, have been 
discovered in many Macedonian tombs. The single-chamber Macedonian tomb at Phoinikas 
(Kis), Thessaloniki, contained two pedestals in the form of altars, to hold the cinerary urns, and 
benches for the funeral couches. A rectangular structure made of unbaked bricks, designed to 
hold the funeral couch, is reported to have been found in a cist grave at Tsayezi.
Krater Bl, which contained the cremated remains of the dead man, was set on a monolithic 
rectangular base, measuring 0.72x0.50 m. and 0.36 m. thick, which had a circular recess to 
receive the cast base of the vase. This stone block-pedestal in tomb B was 0.75 m. away from 
the east end of the chamber and 0.45 m. from the two sides, and the space between the 
pedestal and the east wall was empty of grave offerings. The position of the pedestal suggests 
the conclusion that the main face of the cinerary urn with the scene of the sacred marriage 
between Dionysos and Ariadne was turned towards the west. A similar stone block-pedestal, 
measuring 0.41 x 0.41 X0.30 m. was found in the cist grave in tumulus Ψ at Vergina. A built 
cube in tomb II of tumulus A at Nea Michaniona (Aineia) bore the wooden box containing 
the remains of the dead woman. Rectangular stone blocks with circular or rectangular 
recesses intended to receive cinerary urns have been also found in Macedonian tombs, 
almost invariably some distance from the wall, as in the tombs at Vergina and Lefkadia.
Τhis rule that the base for the cinerary urn or coffer should be placed in a conspicuous 
position would have had some special significance, as Gossel notes (1984, 61), though she 
offers no explanation for it. The main centre of interest in a tomb was obviously the dead man 
or woman, or their remains, or the remains of the cremation, and the container of these 
remains (whether urn, coffer or vase) was the most valuable and most “sacred” object, which 
demanded a conspicuous position within the burial chamber. This also seems to be the 
explanation for the placing of a metallic volute krater in the middle of the funeral aedicula in 
the burial scene on the Apulian amphora by the Bari 12061 painter.
There were no entrances to the cist graves: the bodies and grave offerings were inserted 
from above, before the covering slabs were placed in position. The double-chamber tomb at 
Katerini dating from the second half of the 4th c. BC, with an antechamber, shows that one 
of the ends was “conceived” as an entrance. (This tomb does not seem to represent a 
transitional stage in the evolution of the Macedonian vaulted tomb.) The cinerary urn, coffer 
or funeral couch was placed in a conspicuous position opposite this end, at the back of the 
burial chamber.

BURIAL CUSTOMS

The Derveni tombs are not chronologically far apart from each other (see the chapter on 
“Chronology”, p. 220-222), and appear to have been constructed and used during a period
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of twenty or thirty years, roughly between 320-300 or 310-290 BC. They confirm that both 
inhumation and cremation were practised not only in the same place but also at the same 
period, for both men and women indiscriminately, though inhumation seems to have been 
the more common. Of the 600 burials at Olynthos, only 53 involved cremation, and at 
Akanthos, only 16 out of 229 burials are certainly cases of cremation. The tombs of Derveni 
provide a different picture: cremation was confirmed in four of them (A, B, E and Z), and 
inhumation in only one (Δ). The situation with regard to tomb H remains unclear, because its 
contents were disturbed and looted, but cremation seems more likely, taking into account the 
small size of the tomb and the presence of the pelike (H2), which was used as a cinerary urn. 
Cremation should be accepted also in the case of Macedonian tomb Γ. The pelike (Γ1) placed 
on the built bench next to the north wall was probably used here too as a cinerary urn. The 
sample of tombs at Derveni, however, is very small, and scarcely representative, and cannot 
be used to overturn the picture presented by the tombs at Olynthos and Akanthos where 
inhumation is greatly predominant.
Cremation was undoubtedly a more expensive form of burial than simple inhumation, but 
the major factor distinguishing the tombs, and by extension their owners, in economic terms, 
is the relative wealth of the grave offerings and luxuriousness of the funeral structures. In the 
cemetery at Akanthos, for example, it has been noted, on the basis of the number and quality 
of the grave offerings, that the original cist pyres dating from the 4th century, belonged to 
wealthy inhabitants. The choice between cremation and inhumation, as has also been 
observed in the case of the Macedonian tombs, was not due to economic considerations, even 
though the pyre (which also led to the rapid disappearance of the body) was more expensive: 
it was rather the result of ideological and “symbolic” considerations. Cremation was usually 
chosen by members of the wealthier classes because of a conscious connection between this 
type of burial and traditional “heroic” and “epic” elements. In Attica, cremation “was effectively 
restricted to the landed aristocracy, the owners of private burial plots and olive plantations”. 
Andronikos (1977, 29, 42), Lehmann (AAA XIV (1981), 142) and other scholars have 
attempted to interpret the “epic” rituals associated with the cremation in Macedonian tomb II 
at Vergina exclusively in terms of their conviction that this was a royal burial, or have 
attributed them to the personal predilections of Cassander (for the burial of Arrhidaios and 
Eurydice), who entertained a deep love for the Homeric poems. However, neither the “epic" 
funeral ritual, nor the wealth of the grave offerings in tomb II at Vergina, constitute 
incontrovertible evidence that these were royal burials. “Homeric type” funeral pyres, 
associated with very rich grave offerings, are to be found from at least as early as the 8th 
century BC, either under the influence of the Homeric poems or independent of them, even 
on the periphery of the Greek world -  in Crete for example. Behaviour in the face of death, 
as described and promoted in the epic tradition, continued to exercise an influence on beliefs 
about life after death at least until Hellenistic times.
It is difficult to distinguish between the sexes because of the almost complete disintegration of 
the bones in the case of inhumation (tomb Δ) and their reduction to ashes and calcification in 
that of cremation. The loss of some excavational evidence makes the attempt to recognize the 
sex of the deceased even more difficult. The remains of charred bones (B104) in krater B1 of 
tomb B belong, according to J.H. Musgrave’s report of his on-the-spot examination (April 
1987), see p. 143-144, to a man aged between 35 and 50 and to a younger woman, 
file dead man in tomb B, the owner (?) of the krater, Astiouneios (Astion) son of Anaxagoras 
from Larisa in Thessaly, according to the inscription in inlaid silver letters on the Ionic 
moulding around the rim, was probably a member of the Aleuadai family, which lived in exile
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in Macedonia from 344 BC on. This is a complicated question: Mihailov (ArchMak V (1993), 
960-964) concludes that the krater belonged to an unknown Thessalian from Larisa, who had 
probably received it as a gift from Astion, and, following him, by a member of Philip’s army 
who seized it as booty during Philip's victorious campaign in Thessaly.
There is no evidence relating to the deceased’s companion. But the fact that her body was 
consumed by the pyre, and her cremated bones were carefully collected, wrapped in purple 
cloth and placed in the same krater as those of the man, indicates both her close relationship 
to the man (his wife?) and her high social status. Musgrave (BSA 85 (1990), 310-311) does not 
preclude the possibility that she was cremated on the same pyre as her companion. The fact 
that the wife died, and was subsequently cremated and buried at the same time as her 
husband raises a number of questions, for this is not a unique example (it is also found in the 
other tombs) and was possibly not due to coincidence. Andronikos (Vergina 1984, 231), in 
attempting to establish the identity of the dead woman in the antechamber of the Macedonian 
tomb II at Vergina, does not rule out (and in this he agrees with N. Hammond) the possibility 
that one of the “barbarian” wives of the dead ruler was buried with him -  Meda for example, 
the daughter of Kothelas, king of the Getai of north Thrace. In accord with their own 
customs, they would have followed their husband to the tomb (suttee) or have been sacrificed 
upon it.
The nature of the grave offerings is of some help in determining the sex of the dead person. 
Weapons, harnesses, strigils and drinking vessels, including kraters, of course, belong mainly, 
though not exclusively, to the world of men, as warriors, hunters, athletes and banqueters, 
while jewellery, terracottas, small boxes containing pigments and cosmetics, and perfume- 
bottles belong, again mainly but not exclusively, to that of women. The bronze cylindrical 
boxes of pigments B35, B90, B96, B97, B100, and lumps of pigments B109 and B115 in tomb 
B probably accompanied the dead woman who was buried with the owner of the krater B1. 
The box with bone appliques depicting Eros and Aphrodite, and the protomes E26-E27, 
which portray the chthonic Aphrodite with a dove and a flower, probably indicate that a 
woman was buried in tomb E. No children appear to have been buried in the cemetery at 
Derveni. All this evidence makes it possible, and legitimate, to conclude that tomb A was used 
for the cremation of a man, tomb B for the cremation of a man and a woman, A for the 
inhumation of a man and a woman, E for the cremation of a woman, and the pit grave Z for 
the cremation of a woman whose name was Kleita, according to the inscription on the bezel 
of the gold finger-ring, and probably also of a man.
Funeral rituals fall within the category of “rites de passage”, and are divided into three 
phases, the aim of which is to secure a leaving behind of one condition (= first phase) and a 
transition to another third phase), with another, transitional period (= second phase) 
interposed between them. The dead man leaves behind the world of the living and crosses 
gradually into that of the dead. In the procedures associated with every phase, an important 
role is played by the deceased, his soul, and those that survive him. The procedures of the first 
phase of funeral rituals, including the preparation of the dead man, the laying-out, carrying- 
out, and the mourning of relatives and friends, cannot be reconstructed solely on the basis of 
excavation evidence in the case of the tombs at Derveni. However, there is nothing to suggest 
that they differed in essence from those in southern Greece, where they have been better 
studied, on the basis of the literary and epigraphical evidence and the testimony of pictorial 
representations.
For the final act that brought the ritual of the first phase to a conclusion, that is, the funeral 
pyre and the burial, we have excavation evidence from tombs A and B, which furnish some
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interesting information. The dead man was placed on a highly decorated couch or bier and 
then burnt on the pyre, after which the remains of his bones were wrapped in cloth and 
placed in the largest and artistically the best vase in the tomb, which was used as a cinerary 
urn, such as the large bronze volute krater Bl, 0.905 m. tall and weighing 40 milligrams, in 
tomb B, and the smaller volute krater in tomb A. The presence of a thin layer of wax on the 
interior of krater Bl, left after the metal had been hammered, indicates that this cinerary urn 
was made especially for use as a funerary vessel. The duty of collecting the bones was that of 
the closest relatives, and especially the son of the dead man. According to Polybius (XV, 25a), 
the members of the Lagid dynasty who died were cremated, down to the end of the 3rd 
century BC, and their bones placed in funerary urns.
The place where the primary cremations of the deceased at Derveni were carried out must 
have been only a short distance away from the tombs. Traces of funeral pyres have been 
confirmed in the “tumulus”(?) of tomb E, 6 m. north-west of tomb B (see also p. 23), and to 
the north of tomb A. Similar examples of pyres near cist graves are not uncommon in north 
Greece, amongst them those associated with tomb 1 in the tumulus at Nikisiani on Pangaion, 
tumulus Σ at Vergina, tumulus B at Aineia (to the west of tomb IV), and probably also the 
tumulus at Prodromi in Thesprotia. The pyre associated with tumulus B at Aineia was found 
intact, 3.50 m. to the west of cist grave IV, and it furnishes valuable information with regard 
to funeral customs. The pyre associated with tumulus Σ at Vergina, which was uncovered 5 
m. to the north of the plundered tomb, is of importance for the same reason, and additionally 
because it was used for the cremation of a woman, not a man.
Part of the pyre associated with tomb A, together with some of the offerings, the papyrus and 
the clay column capitals, was scattered above the covering slabs of the tomb, a practice also 
found in other cist graves in Macedonia. Examples from the Macedonian tombs show that a 
similar practice w as followed in these cases. On the w est part of the vault of Macedonian tomb 
II at Vergina, according to Andronikos’s description, were found a large number of unbaked 
bricks that probably belonged to a square or rectangular structure, and clear traces of the 
scattering of a pyre, which also made it clear that sacrifices, too, had been carried out. 
Musgrave (JHS 104 (1984), 78) describes the brick structure as a “cremation chamber” or 
“brick box” in which the body of the dead person was enclosed and cremated in sealed 
conditions, which accounts for the survival of almost all the bones of the skeleton. He 
interprets it, that is, as a primary pyre. Behind the Macedonian tomb of Lyson and Kallikles 
at Lefkadia, and the tomb at the Maiefterion in Thessaloniki, were found traces of a pyre, 
together with brick structures, and a number of grave offerings and pottery fragments.
The presence of animal bones on pyres is evidence of a banquet in honour of the dead person, 
or the sacrificing of animals. Amongst the burnt bones of the dead man in krater B1 wereo 
located bones from the skeleton of a sheep, and animals bones were also found in the pyre of 
trench υ (see also p. 24).
In addition to the richly decorated funeral couch or bier, other objects, placed on or around the 
couch, were burned on the funeral pyre. The wooden parts and leather elements (Α108α-β, 
A113, A80, Α112β, A101, A21, A66. Β101, B102, B109γ), and also the decorative elements 
made of ivory, bone, glass and metal (A24, A99α, A 105ε, A112γ, A105α, A116γ, A89, A119γ, 
A94, A104, A106, A119α-β, A109. Β143β. Δ64. E33), which were the only items not to succumb 
to the destructive powers of the voracious fire, seem to belong mainly to funeral couches or 
biers. Not uncommonly, the couch or bier was placed inside the cist grave.
Τhe three gold double pins (B131-133), the gold finger-ring with a broad bezel (B134), the 
gold quarter-stater of Philip II (B135) and the gilded wood wreath with gilded bronze leaves
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and gilded clay berries (B138) were placed inside krater B1 with the remains of the cremated 
bones.
The main elements that have survived from the highly decorated clothing of the dead person 
are the clay shield-shaped buttons of two types (type I, with a relief protome of Athena 
Parthenos flanked by a figure of Erotideus and Psyche-Nike, and type II, with an eight-point 
star), found in tombs A (A19, A20, A27, A28, A93, A95, A96, A97, A98, A99, Α102β, Α105β, 
A116) and E (E6), and a number of pieces of silver sheet decorated with an eight-point star 
from tomb B (B87, Β105δ, B124). Light is shed on the parallels for and uses of these pieces in 
the comments in the catalogues of the grave offerings in question. According to custom, the 
clothes worn by the dead man had to be completely consumed by the fire, so that the deceased 
could have them in the next life: this is suggested at least by the tradition concerning Melissa, 
wife of the Corinthian tyrant Periander, preserved by Herodotus (V 92, 7). The remains of 
precious garments, woven with silver or gold, found in tombs cannot always be distinguished 
from the occasionally precious pieces of cloth in which the burnt bones of the deceased were 
wrapped, either because we do not have enough information relating to the excavation, or 
because they are poorly preserved. In the Macedonian tomb at Tsayezi for example, reference 
is made to “material woven with silver”, and in the third cist grave at this same site, there were 
“the remains of gold-woven material, decorated with small gold beads”, of which at least 190 
were found.
In the fairly thick layer of the pyre scattered above tomb A were found gilded bronze button- 
shaped beads, glass objects, remains of a wooden wreath with gilded bronze leaves and gilded 
clay berries, knucklebones, pottery sherds, mainly from black-glaze skyphidia, a small bronze 
stud and iron nails, greaves (A85 and A115), lances (A91) and also a charred papyrus scroll 
in the north-west corner of the pyre (A122) (Fig. 40). As Kapsomenos noted in the first 
publication of it, the discovery of the papyrus aroused “great interest, amongst both 
archaeologists and philologists. It is the only example of its kind discovered so far on the soil 
of the Greek mainland, and probably owes its survival to the fact that it was charred by the 
fire. The importance of the find is even greater, however, in that it is likely that it is also the 
earliest example of Greek script on papyrus. This small papyrus scroll thus occupies a 
prominent position amongst the thousands of Greek manuscripts on papyrus bestowed upon 
us in recent years by the soil of Herculaneum, Egypt and Palestine” (ADelt 19 (1964), 17-25). 
The papyrus in tomb A belongs to the cycle of Orphic literature. The author presents a 
commentary on the vocabulary and an allegorical interpretation of an Orphic poem 
considerably earlier than his own time, the content of which deals with cosmogony and the 
birth of the gods -  a religious text that propounds a Theogony different from the “official” 
one advanced by Hesiod. Its presence in the pyre led Kapsomenos to suggest that the dead 
man in tomb A was probably a devotee of Orphism. As Burkert (Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, 
1993, 597ff.) notes, however, “the Orphic life was defined primarily by dietary prohibitions: 
Orphics do not eat meat, eggs or beans, and do not drink wine”. Orphics generally had a 
“pessimistic view of life”, and applied extreme rules that conflicted with the world of the 
senses and corporeality. For the Orphics, life after death was “distinguished”, but the grave 
offerings found in their tombs were humble and “conventional” as Morris comments (1992, 
104). The varied, rich offerings found in tomb A, like those in tomb B, include a large number 
of drinking vessels and presumably “hint at the expectation of a Bacchic life after death”, in 
which the drinking of wine, at least, would feature; this precludes the possibility that the 
occupant of the tomb (and owner of the papyrus) was a devotee of Orphism. Kapsomenos 
concludes from the Ionic word forms used by the commentator that he was probably not from
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Athens, but lived on the periphery of the Greek world. It might be assumed that the Orphic 
papyrus accompanied the dead man on the pyre either because of its general religious- 
eschatological content, similar to that of the “Dionysiac” krater Bl, or because its owner liked 
to read such texts, or was indeed himself the commentator.

The decorative programme of krater B1 appears to have been determined by its function as 
a funerary vessel. The passion of Dionysos, the “divine drama”, is present in scenes depicting 
the Rending, the Resurrection and the Sacred Wedding; as E. Youri comments, it gives 
expression to the desire and hope for the immortality of the soul. Scenes of the after life and 
the cult of the dead play an important role in the iconography of funerary vases in South 
Italy. Pluto and Persephone, in their palace in the Underworld, are depicted on vases from 
Apulia, often together with Orpheus, who had a flourishing cult in Tarentum. It has been 
asserted that there is evidence for Orphic eschatological views not only in South Italy and 
Macedonia, but also in Thrace, the home of Orpheus according to the predominant tradition. 
According to a different tradition, which probably preserves the Macedonian version of the 
legend, he was born in the area of Mount Olympos, and Pausanias states that his tomb was at 
Dion in Macedonia. “Thracian Orphism” was different from the Greek version: the initiate 
became immortal physically, and not merely as a soul. In the Thracian social system, in which 
“the integrity of society depended on that ideological convention, only the king (as social and 
cosmic mediator) was held to embody the perfection towards which the ordinary man strove.” 
(Fol et at. 1986, 112). According to Fol, the epic scenes on the Rogozen vases show one of the 
trials through which the king had to pass before he was united with the Great Mother, as son 
of the Sun-god. One of the small silver oinochoai in the Rogozen treasure, which is similar to 
B14, is inscribed Κότυς Απόλλωνος παίς, “Kotys, son of Apollo". King Kotys I, son of Kersovleptes 
(359-341 BC) is presented as the son of Helios, the sun-god, and as King-priest. Finally, burials 
in Thrace “were carried out not as a temporary expedient but quite deliberately as part of a 
religious ritual” (Fol et al. 1986, 114).
We have ample evidence relating to the form and organisation of the monarchical regime of 
the Argeadai, the role and social status of the relatively few “companions” and “friends” of 
Philip and especially of Alexander, and the great honours accorded to the kings as 
commanders-in-chief of the army. Finds from both the Macedonian tombs and also the cist 
graves of Derveni, especially tombs A and B, show that the burial customs and eschatological 
beliefs of the Macedonians, which seem to have been related to those of the neighbouring 
peoples, were not confined to the royal family, but were shared by the Macedonian upper 
class of wealthy landowners -  those, whether military men or not, who shared the king’s table 
and were known as “companions”; at the time of Philip and Alexander, these did not exceed 
800 throughout the whole of Macedonia. A passage ofTheopompos is indicative (FIG I, p. 
320): for I believe that the companions, who were not more than eight hundred at that time, received more 
land than ten thousand Greeks who possessed the most and best land.
In addition to the papyrus scroll, there was another very important find in the pyre: 
fragments of at least six clay column capitals of the Doric order, charred by the fire; four of 
these are semicircular, and measure 0.272x0.426 m., 0.035 m. high, while two, which were 
obviously designed as corner columns, are cut to a quarter circle (Figs. 41-43). They 
belonged to a rectangular wooden structure, probably in the form of a Doric monopteros, on 
which the couch bearing the dead man was placed, while the wood for the pyre was placed in 
the gap between the columns. The drawn reconstruction gives a good idea of this structure 
(F i gs. 44-45); parallels are found only in vase-painting. This is presumably another example
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of “the symbolical imitation” of the small, peripteral, funeral temple, as in the case of the so- 
called sarcophagus of the Mourners, and especially that of the funeral chariot in which the 
body of Alexander the Great was brought from Babylon to Memphis for burial. According to 
the description in Diodorus Siculus (18, 26-27), the chariot had a gold, vaulted roofing with 
imbricate tiles; the colonnade that supported the vault was of gold, with Ionic capitals. The 
chariot took the form of a baldachin, the origins, use, distribution and significance of which 
in the cults of gods and heroes and in burial rituals, have repeatedly occupied the attention of 
scholars.
The brick structure in Macedonian tomb II at Vergina was connected by Andronikos with the 
funeral pyre of the dead man. which was scattered above the vault of the tomb; it may also, 
however, be considered a parallel to the rectangular wooden structure with the clay column 
capitals found in the pyre of tomb A at Derveni, which was also scattered above the tomb. The 
pyre of the tomb at Prodromi in Thesprotia was also enclosed in a brick structure. Finally, 
some of the features of the so-called cenotaph at Salamis on Cyprus, dating from the end of 
the 4th century BC, bear similarities with the structure associated with the pyre in tomb A.

The two ivory eyes A103 and A105α, one of which was found in the pyre of tomb A, probably 
come from clay (or wooden) masks-images of the dead (?) or of chthonic demons (?) which 
were burned in the pyre, as is clear from the characteristic example dating from the end of 
the 4th century BC at Salamis on Cyprus. Large numbers of life-size clay heads from the early 
5th century BC, in two types, a male and a female, were found in the deposits in a pit above 
the fourth late Archaic tomb at Vergina, and were identified by the excavators as chthonic 
deities or demons. They were probably set on wooden columns, next to or above the funeral 
pyre, as is shown by the traces of charring on one of the male heads. The female type of head 
wears a wreath around the hair, while the male is depicted bald, with strongly “realistic” 
wrinkles on the forehead. Τ he figures perhaps had clothes and hair made of a different 
material, to give the impression of effigies, though not of the dead, as at Salamis on Cyprus, 
but of chthonic deities. According to the testimony of Diodorus, clay masks were also set up 
on the pyre of Hephaistion at Babylon.
Masks were also found in early tombs in the Villanova cemeteries. Of relevance here is the 
Roman custom of parading “images” (masks) of the ancestors during the carrying-out of the 
bodies of distinguished men, elegantly described by Polybios (VI 53, 5-6), who notes, amongst 
other things, that this image is a mask reproducing with remarkable fidelity the features and complexion 
of the deceased. On the occasion of public sacrifices they display these images, and decorate them with much 
care, and when any distinguished member of the family dies, they take them to the f uneral, putting them 
on men who seem to bear the closest resemblance to the original in stature and carriage. J. Wiesner, 
finally, suggests that, as well as clay masks, a clay simulacrum of the dead man was placed in 
Scythian tombs, under the influence of China (J. Wiesner, Die Kulturen der friihen Reitervolker, 
Frankfurt 1973, 160).
Τhe placing of gold funeral masks in the Archaic tombs of Sindos and Trebenishte, together 
with helmets in the case of male burials and without helmets for females, seems to be 
connected with the custom of erecting masks (of clay or wood) on the funeral pyre of 
distinguished men, or of placing effigies in tombs. The custom seems to be revived in bronze 
masks wearing helmets from 1st century AD tombs in Thrace.
Τhe coins found in the tombs (an eighth-stater in tomb A, and a quarter-stater in each of 
tombs B and E) are linked with the final phase of the funeral ritual, which is related to the 
concern of the survivors for the soul of the dead person. They were intended as the fee for
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Charon, and represent an excessively high payment when compared with the attested 
examples presumably reflecting the economic circumstances of the deceased (Aristophanes, 
Frogs 140; Lucian, De Luctu 10; Strabo 8, 6, 12). Samter’s view, that the placing of coins in 
the tombs represented the symbolic purchase of the remains of the deceased by the survivors, 
finds no support in the literary, epigraphic or archaeological evidence (E. Samter, Geburt, 
Hochzeit, Tod, Berlin 1911,203).
No evidence for libations or offerings to the deceased in the tombs emerged during the 
excavation. The example of the cist graves in the tumulus of Nikisiani, however, shows that 
this type of ritual did form part of the burial customs. Pipes of unbaked clay that led from the 
surface of the tumulus to the level of the tombs were used, in Lazaridis view, for libations in 
honour of the dead.
Ιn trial trench γ, 9 m. to the south of tomb B, a pyre was found at a depth of 2.50 m., 
containing pottery sherds and animal bones, including those of a horse (see p. 24); these were 
probably used as offerings (εναγισμοί) to the dead themselves. In this same trench γ, at a depth 
of about 4 metres, a wall was found built of isodomic masonry of large blocks of limestone (see 
p. 24). The workmanship is described by Ch. Makaronas (Makaronas 1963, 193-196) as 
“exceptionally meticulous”, and the stone blocks had lead-sheathed iron clamps and were 
coated with fine plaster. The “building” was thought to be an important one, but its purpose 
could not then be determined, since the investigation was not completed. During a recent 
excavation in the area of the tombs of Derveni by the Ephorate of Antiquities of West 
Macedonia, on the occasion of work on widening the road, it was shown that the “building” is 
rectangular, and is the lowest course of stone-blocks of the chamber of a Macedonian tomb, 
whose superstructure was removed for unknown reasons.
Andronikos (Vergina 1984, 97) found a building dating from the second half of the 4th century 
BC at Vergina, near the two unplundered tombs II and III and the large rectangular chamber 
(tomb I) with the wall-painting of the abduction of Persephone; he dubbed it a “sacred dwelling 
or Heroon” and attributed to it a function connected with the cult of the dead.
There is no evidence for the superstructure of the building at Vergina, and it is not impossible 
that it had the form of a temple. A similar case is possibly the “temple” built above the tomb 
of Seleukos at Seleukeia in Syria, or the temple at Lysimacheia on the Thracian Chersonese, 
in which Lysimachos was buried in 281 BC (Arrian 64ff.). The monumentally large circular 
funeral “Heroon”, diameter 158.5 m., dating from the middle of the 3rd century BC, which 
came to light at Archontiko, Yannitsa, 4.5 km. to the north-west of Pella, is the only one of its 
kind in Macedonia, and finds its parallels at Belevi in Asia Minor and Mal-tepe (= gold 
tumulus) on the north slopes of the Rhodope mountains. It may also be compared with the 
enormous grave marker of the Lydian king Alyattes, which had the form of a circular stone 
structure, with a diameter of about six stades (!), that encircled a tumulus (Herodotus I 93). 
The presence of “Heroa”, whether or not in the form of small temples, near Macedonian 
tombs or cist graves, is not necessarily related to the “royal” character of the dead person or 
persons, nor is it automatically evidence for a royal burial, or inevitably associated with the 
possible deification and worship of the dead man in his lifetime.
The phenomenon of heroisation was undoubtedly more pronounced in Macedonia than in 
southern Greece. The use of the verb anetheke (“dedicated”) instead of the more commonly 
found anestesen, epestesen, anidrysato (“erected”) and the like, in two funeral monuments from 
Vergina is a most unusual phenomenon, probably associated with “pronounced heroism”. 
Only four examples revealing a similar use of anatheto are found in funeral inscriptions from 
the periphery of the Greek world: one from Thessaly, dating from 450-424 BC, one from
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Lycia, 405-400 BC, one from Crete of the 4th century BC, and one from Piraeus of the 2nd 
century BC, for a man from Sidon (CEO 1, 124. CEG 2, 596, 678).
Whereas in the city-states in the Aegean region, funeral customs were practised in a simple, 
restrained manner from as early as the Archaic period, “the larger looser ethnos states of 
northern and western Greece continued with more old-fashioned ceremonial systems”, even 
though the ideological distance between the two types of states gradually narrowed from the 
5th century BC on, as the “restrained” rituals of the “city-state” began to influence the “ethne”, 
such as the Macedonians and Thessalians (Morris 1992, 154). Despite these influences, the 
Macedonian aristocracy continued to observe the same “archaising” conservatism in their 
funeral rituals, at least down to the end of the 4th century BC, according to the evidence of the 
finds at Derveni.

TH E TESTIM ONY OF TH E GRAVE OFFERINGS

The abundance and luxury of the offerings in the tombs of Derveni is not a unique 
phenomenon in northern Greece. The cist graves in the tumulus of Nikisiani (on Pangaion) 
yielded equally rich and numerous objects of similar character, and some notable offerings 
remained in the tombs of tumuli Σ, Ψ and Ω at Vergina, despite the fact that they had been 
looted. Τ he offerings in the cist graves may be compared in terms of their wealth and 
numbers with those placed in the Macedonian tombs, as is clear from the example of the two 
unplundered Macedonian tombs II and III at Vergina. The tombs in the cemetery at Sindos 
(and also at Trebenishte and Duvanlij) further showed that the custom of placing metal and 
other precious offerings in the tombs of Macedonia and the Balkans in general, as a means of 
implying social prestige of the aristocracy, goes back to the 6th century BC; it is thought to 
have been connected with the transition “from the tribal to the more sophisticated ethnic 
system” of social stratification and organization in the local kingdoms.
The wealth of the grave offerings is not invariably an indicator of the general level of 
prosperity of the society, nor indeed of its interest in the particular dead person. As Uko 
(WorldA 1, 2 (1969), 266) notes, “as society becomes richer, so also it becomes more reluctant 
to ‘waste’ its riches”. This observation, which is based mainly on ethnographical evidence, 
refers to society as a whole, and is not in conflict with a differentiation in funeral practice 
directly related to the importance (authority, wealth) of the dead person, and to the threat 
posed to the social group by his loss. As Binford (Mortuary practices, 1971, 18) notes, “the 
variability of a culture’s burials is a function of its social differentiation”. It is generally 
accepted that the evidence provided by grave offerings and the analysis of funeral customs, 
combined with the excavation data, the written sources and iconography, make a 
contribution to an understanding of social structures.
Τhe offerings in the tombs at Derveni, when related to others like them from the whole of 
Macedonia, undoubtedly form an indicator of the prosperity, cultural level, taste, and general 
ideology of the ruling class, the “companions and friends” of the local rulers, the well-born 
landowners. In the early Hellenistic period, the Macedonians were “die vornehmste 
Bevolkerungsschichten” in Alexander's entire kingdom (G. Kleiner, Diadochen-Graber, 
Wiesbaden 1963, 8). The Macedonian elite does not seem to have been deterred by fear of 
“hybris” front an ostentatious show of wealth and luxury in life or in funeral rituals. The same 
was true of the landed aristocracy and rich commercial class of Attica, whose wealth is 
rellected not so much in valuable grave offerings and monumental tombs, as in Macedonia, 
but in luxurious grave monuments. The great number and variety of the 4th century BC
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grave monuments that, together with huge marble stelai, loutrophoroi and lekythoi, were 
erected in grand funeral enclosures at the Kerameikos, Rhamnous and elsewhere, show that 
several families from Attica were able to spend large sums of money (in excess of 4 talents) on 
monuments to honour and perpetuate the memory of their dead and to promote their own 
wealth. The information we have on the cost of grave monuments in the 4th century BC 
comes mainly from judicial speeches by the orators, and relates to expenditure on burials, 
offerings and funerals. There is little evidence for the monuments themselves. Towards the 
end of the 4th century, it is said that the enormous sum of 30 talents, corresponding roughly 
to 800 kilos of silver, was expended on the magnificent monument to the “hetaira” Pythionike 
(RE XXIV 564, s.v. Pythionike [K. Ziegler]). With this highly expensive monument may be 
compared the monument of a Histrian and his father from Kallithea, which is thought to be 
possibly the largest and most brilliant private monument of the late 4th century BC. It was 
presumably monuments of this kind that gave rise to the prohibition of luxurious grave 
monuments by Demetrios of Phaleron (317-306 BC).
Ordinary mortals in Macedonia, as in Attica, were buried in cist and tile-covered graves, or in 
rock-cut tombs, in which the offerings were mainly clay vases and figurines. In the case of the 
rock-cut tombs of the middle and late Hellenistic period at Veria, the size of the grave is 
adjudged (with some reservation) by the excavators to be directly proportionate to the 
economic and social status of the occupant of the tomb. The same excavators have also 
recognized a class distinction in the geographical distribution of the tombs at Veria. The 
variety and proportionately escalating cost of the grave monuments is considered by Paliadeli 
(Σαατσόγλου - Παλιαδέλη 1984, 3 and 289) to be a reflection of the economic differentiation of 
the society of Aegae into upper, middle and lower classes.
The grave offerings from Derveni may be divided into the following categories: a) silver and 
bronze vases and vessels; b) glass and clay vases; c) weapons, harness equipment and objects 
connected with sport and training; d) furniture; e) jewellery and objects connected with 
cosmetics, including alabastra; f) figurines; g) knucklebones and toys in general; and h) coins. 
The great number of silver and bronze vases and vessels (some of them represented by more 
than one example) in tombs A, B, Δ and Z, though at first sight impressive, is also 
characteristic of other cist graves and Macedonian tombs. There are about thirty different 
shapes of metal vases and vessels, of which, in some cases, two or three different types have 
been found in the above tombs at Derveni. Tomb A, which was in general a very rich burial, 
contained 21 bronze vases or vessels, but not a single silver one, tomb B 20 silver and 23 
bronze, tomb Δ 14 bronze, and tomb Z one silver and 10 bronze. For purposes of direct 
numerical comparison, we may note that the so-called tomb of Philip at Vergina contained 20 
silver (as many as tomb B at Derveni) and only 9 large bronze, bathing vessels, including the 
“shield cover”, which has recently been interpreted as a foot-basin. The adjacent Macedonian 
tomb III, which has been dubbed “tomb of the prince”, contained 28 silver vases, not 
including the funerary hydria, and only two large bronze bathing vessels.
Some of the silver and bronze vases and vessels in tombs A, B, A and Z, especially those 
associated with drinking, are found in pairs (oinochoai, situlae, kylikes, kantharoi, kalykes, 
phialai and small bowls) and occasionally in threes, and in the case of the small silver bowls A7- 
A10 in a group of four. There is a clear tendency to place in the tombs complete sets of metal 
vases and vessels used for the storage, transportation, serving and, mainly, the consumption 
of wine, from lebetes and large bowls to strainers and ladles. The small bowls associated with 
cosmetics and the “salt-cellars” also occur in pairs. Metal vases connected with solid foods are 
rare. Only three, relatively small silver plates (B15, B16, B17) were deposited in tomb B. The
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bronze semiglobular vases A9, B25, A13-14 and Z16-17 might be regarded as vessels for solid 
foods; they do not seem to belong to the category of large bronze bathing vessels, which 
includes mainly bowls (lekanai) and lebetes with iron tripods.
There were no metal vases in tombs E and H, which were used for female burials. The most 
impressive finds in tomb E were an elaborately decorated box, adorned w ith bone plaques, and 
a pair of protomes of a female chthonic deity, and in the disturbed tomb H a calyx krater (H1) 
and a pelike (H2). The unusual bronze amphora with a lid, B22, the gilded “Achaemenid” 
small oinochoe B14, the silver askos B3 and the bronze two-handled lagynos B34 all occur only 
once in the exceptionally rich tomb B. The bronze lampstand A4 also occurs only once, and 
finds its closest parallel in Macedonian tomb II at Vergina.
Plate I (P l. I) gives a graphic representation of the shapes and numbers in each tomb. The 
largest group are the situlae, which are found in three types (basket-shaped, bell-shaped and 
stamnoid with projecting spouts), followed, in order of frequency, by oinochoai (six types), 
lebetes (two types) with iron tripod bases, bowls (lekanes), ky likes (three types), kalykes (two 
tvpes), kantharoi (two types), small bowls, strainers (with or without a funnel), phialai and ladles.

Kraters of the type of “Derveni B l” , with scenes in repousse, and also kalyx craters and 
rhyta were used by neo-Attic Athenian artists between 100 BC and AD 50, as models for 
imitations in pentelic marble exported to Latium and Campania. The theory that the 
decorative motifs for these neo-Attic vases were drawn from illustrated pamphlets or pricked 
cartoons that circulated amongst the workshops does not solve the problem of the copying 
of an entire metal vase with all its constructional details. It seems more likely that there were 
metal vases in Rome, where they had been taken along with a variety of other works of art, 
either as the spoils of war or as objects of trade. These marble vases were made from the 
middle of the 2nd century BC onwards in Ch eek workshops, mainly on Delos and in Athens- 
Piraeus, for the Roman aristocracy (senators and equites). The (neo-Attic) artists themselves 
settled in Rome after the destruction of Piraeus by Sulla (86 BC) and the decline of Delos (69 
BC). The Greek cities conquered by the Romans, and especially the treasuries of the 
sanctuaries, according to the preserved inventories of their property from Attica, Delos and 
Didyma, possessed many valuable dedications (jewellery, weapons, harness equipment, 
furniture including thrones, boxes, clothing, coins, gold and silver masks, silver-gilt knuckle- 
bones, strigils, etc.), and also gold, silver and bronze vases and vessels. Some of these were 
made by known metal-workers such as Nikokrates of Kolonos, who worked in Athens 
between 330 and 307/6 BC, and is probably to be identified with the craftsman of the same 
name who went to Delphi in 330 BC, with two Athenians and a Corinthian to restore the 
dedications of Croesus. Amongst the booty gathered by the Roman conquerors of 
Macedonia at Amphipolis there were, according to Livy (XLV 33, 5-8) gold, silver and 
bronze vases and vessels from workshops in Pella.
These vases made of precious metal had a ritual as well as a functional purpose. They were 
used in sacrifices, libations, offerings and purifications, were offered as dedications to gods 
and heroes, presented as prizes in athletic contests, occupied the position of acroteria in 
temple and funeral architecture, and were depicted held by gods and heroes in sculpture and 
vase painting. Vases of South Italy, especially those of Apulia, which have a hole in the bottom 
and were designed for funeral use, frequently have depictions of metal vases and vessels in all 
the shapes known from Macedonia, occurring in mythological scenes, or representations 
relating to the “cult of the dead”. They are found equally frequently in wall-paintings in the 
tombs of Etruria, Macedonia and Thrace. A painting of a metal trefoil oinochoe dominates
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the middle of the grave stele of Prokonnesios son of Iphikrates from Amphipolis, dating from 
the late 4th century BC.
Given the extensive use, repair, re-use and eventual discarding in domestic contexts, the rarity 
or complete absence of metal vases in settlements is characteristic. In contrast, they are 
frequently present as grave offerings in the tombs of kings, princes and “officials”, in Macedonia 
and elsewhere. This is related to the burial customs, heroisation, and ritual function at the 
same time project in the social prestige and economic status of their owner. Revealing in this 
context is Cicero’s comment (In Verres IV, 14, 32) that the hydria (gold or silver?) by 
Boethos, which Verres had inherited from his forefathers, solitus esset uti ad festos dies. The 
importance attributed to the possession of precious metal vases, finally, especially those with 
repousse scenes, like krater Bl, is clear from the testimony of Athenaeus (XI, 781, E): the 
ancients were very fond of having stories embossed on their cups. The same writer (IV, 155 d) preserves 
the tradition that Philip II of Macedonia used to sleep with a gold cup weighing 50 drachmas 
beneath his pillow.
Amongst the clay vases, first place goes, according to Plate II (Pl. II) to the black-glaze 
handleless skyphoi (of three types) and plates (two types). Of the large-scale vases, preference 
was given, though as a cinerary urn, to the pelike, followed by the “Cypriote” amphora and 
the single Attic kalyx krater H 1, which finds a parallel in bronze in the kalyx krater with a 
krater-stand from cist grave 2 in the “Pappas” tumulus at Sevasti in Pieria. With the exception 
of a few pots from local workshops, such as the small handleless skyphoi (skyphidia) B55, B56, 
B57, Γ2 and Δ23, the fishplate A24 (whose models are contemporary Attic pots), the narrow- 
necked jug B44, and the so-called “Cypriote” amphoras A l6, B139 and H3, all the rest come 
from workshops in the Kerameikos in Athens, which apparently adapted their production to 
the demands and taste of their discerning Macedonian, and also Thracian and Scythian, 
clientele, taking into account the funerary function of the vases. This accounts for the 
frequent presence of the pelike, the cinerary urn par excellence, and the choice of motifs with 
a chthonic symbolism for their decoration, such as heads or protomes of chthonic Aphrodite, 
Amazons, or Arimaspaeans with griffins, protomes of horses with a griffin and acanthus 
flowers, and Dionysiac thiasoi.
It is noteworthy that the, albeit few, local pots that make their appearance sporadically as 
early as the end of the 4th century BC at Derveni and elsewhere, continue to be produced by 
Macedonian workshops throughout the 3rd century and became very popular from the late 
3rd century onwards. They include “Cypriote” amphoras (small versions of which with 
narrow necks were used as unguentaria), and mainly small handleless skyphoi and the 
narrow-necked jug B44 with a raised ring on the rim. We may note that the clay contains 
mica, that they were imperfectly fired, when compared with Attic wares, and that the dark 
glaze, which is not of the best quality, is confined to the top half of the handleless skyphoi and 
the semiglobular skvphos (E2). The picture presented by the pottery of the tombs at Derveni 
is similar to that of 4th century BC pottery from Epiros (kassopi, the cemetery at Michalitsi), 
where Attic vases are in the majority and are found alongside Corinthian wares and local 
imitations, mainly of Attic models. With the transition to the Hellenistic period, imported pots 
dwindle in number, and local products predominate. This is also the case at Veria, where, 
despite its dependence on Attica, the first signs appear at the end of the 4th century BC that 
the local pottery workshops were becoming independent, a process completed in the late 3rd- 
early 2nd century BC.
Another notable phenomenon is the absence from the tombs at Derveni of drinking vessels 
such as kantharoi, kalykes, and kvlikes, the exception being the footless Bolsal kvlix Z24. As
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we have seen, drinking vessels occur only in silver and bronze. “No doubt, like the Persians, 
the wealthy Macedonians preferred to drink from containers of silver rather than clay, at least 
in the afterlife.” (B. Barr-Sharrar, ANews XIII, 1/2 (1984), 4).
The weapons, swords, spears, spearbutts, shields, cuirasses, pectorals and greaves from tombs 
A, B and Δ, and especially the harness equipment from tombs A and B (see pp. 45-48, 84-85, 
109) show that the deceased belonged to the class of well-born noble “knights’, for whom, in 
particular, the horse was at once “a weapon of war, an economic asset, a mark of social 
prestige and a symbol of political authority”. The important role played by the horse during 
a man’s lifetime was reflected in the distinguished position it occupied at the level of cult and 
chthonic symbolism. The quadriga in particular was a symbol of rulers and gods. The use of 
a chariot of war is “nur in einer feudal geprägten Staatenwelt denkbar, deren führende 
Schichte aus Prestige- und Standesrücksichten zum Halten dieser luxuriösen Waffe gezwungen 
war.” (J. Wiesner, APA 1 (1970), 194).
In the pyre scattered above the vault of Macedonian tomb II at Vergina were found two iron 
swords, a spearhead and many iron harness fittings that had suffered the effects of fire, a 
bronze oinochoe, a gold acorn from a wreath, and some fragments of ivory. Andronikos 
concludes from these finds that horses were probably also sacrificed in the funeral pyre. The 
wall-paintings preserved in the tombs of Macedonia and Thrace frequently depict (in 
addition to banquet scenes), horses in war or hunting scenes. Similar scenes are also found in 
wall-paintings in tombs in Etruria and Lucania, as well as in Asia Minor.
Strigils were found in particularly large numbers, with fifteen almost intact and thirty in 
fragments in tomb A (A68, A76-A79), none in tomb B, and about eight in tomb Δ (Δ56-Δ59), 
which raises a number of problems and questions, formulated by R. Garland (1986, 8) as 
follows: “Did men believe that the dead trained in a large palaestra in the Underworld? Was 
the strigil such a familiar male personal object, like the mirror or the comb in the case of 
women, that it was felt necessary for this reason alone to bury it with the dead? Were they 
deposited in the tomb in recognition of the sporting achievements of the dead man?” To 
these questions we may add the following: Why was it not enough to deposit one or two 
strigils? Why are several dozen sometimes found? Because life after death was eternal? The 
problem becomes even more complicated when account is taken of the fact that the presence 
of strigils in a tomb does not necessarily imply that the occupant was a man. In the case of 
Derveni, this observation does not apply to tombs A and Δ for the strigils found in them 
probably did accompany a male. Their absence from tomb B is noteworthy. It should be 
noted, however, that the use of strigils by women, whether in life or after death, is not 
connected with athletic activity, but with cosmetics, according to some scholars.
An impressive number (109) of knucklebones (A54) was placed in situla A48 in tomb A, and 
127 were found in the funeral pyre, one of which was large and three pierced. Large numbers 
of natural knucklebones or imitations in various materials have been found mainly in 
children’s tombs, though they also occur in the tombs of both men and women not only in 
mainland Greece but also in Asia Minor, Palestine, and South Italy. A passage in Plato’s Lysis 
(206e) that they used to play ‘odd and even with a large number of knucklebones, is important for our 
understanding of the game played with knucklebones, and possibly explains the large 
numbers of them found in tomb A at Derveni. The scholion on Polydeukion IX, 101: they 
played “odd and even” with a large number of knucklebones, hidden under their hands, making 
predictions according to whether the number was odd or even, is still more revealing. Adults, too, 
threw knucklebones at banquets and on other social occasions, and tried their luck, according 
to the upper face of the die (face up, ύπτιον, face down, πρανές, koan, κώov and chian, χίον).
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They used this as a means of forecasting the outcome of an enterprise, in the same way that 
they sought the advice of an oracle. The ancient sources, however, collected by Bachofen 
(Gesammelte Werke IV, 1954, 15), suggest that the loser was the winner.
In a passage in Homer referring to knucklebones, Patroklos’s soul prays that the remains of 
his body will be placed in the same funerary urn (a gold amphora or krater) as those of 
Achilleus, so that they will be together again, as they had been raised together as children in 
the house of Peleus, where he had been given refuge because he had inadvertently killed 
Amphidamas in his anger during a game of knucklebones (II. XXIII 83-92 and Od. XXIV 71- 
77). The remains of the dead couple in tomb B were placed in a single funerary urn, so that 
they could remain united even after death. After the game, the knucklebones were kept in a 
woven bag called phormos or phormiskos (Plato, Lysis 206e).In tomb B they had been placed in 
a bronze situla.
The game of petteia (a kind of draughts) was considered just as important as that of 
knucklebones. Six colourless, eight olive-coloured and twelve blue pessoi (B126, B127) were 
found in tomb. The many examples found in art and the literary sources, and especially an 
early 3rd century BC funeral relief with two men playing the game, from Eretria, leave no 
room for doubt on this point.
Clay protomes of a chthonic deity holding a dove and a berry or flower, like two from tomb E 
(E26, E28), are found mainly in women's tombs. The dove, and also the flower that she holds, 
identify the deity as Aphrodite Chthonia, like the Thessalian Pasikrata at Demetrias. The 
painted suspended protome of a goddess from tomb II of tumulus A at Aineia was identified 
with Aphrodite by Vokotopoulou (Aineia 1990, 40). The large natural seashell E25 also 
indicates a connection with this goddess. The use of natural or artificial (of clay or precious 
metal) seashells as receptacles for cosmetics, as amulets, and as grave offerings in general, is 
familiar, as is the funerary symbolism associated with them.
Some of the grave offerings -  small vessels, alabastra, strigils, weapons and wreaths -  were 
suspended from nails fixed in the walls of the tombs. Together with the wall-painted 
decoration, this helped to suggest the picture of the interior of a “residence”. A large number 
of nails on which such objects were hung have been found at a certain height in the interior 
walls of tombs A, B and Δ. The custom is mainly found in Macedonian tombs. The very large 
number of alabastra (more than 20) in tomb B seem to have been suspended from the wall at 
the west end, while those in tomb A (14, four of them of glass) were hung on the east wall. The 
example of the painted nails and suspended objects in tomb II of tumulus A at Aineia, and in 
other cist graves in Macedonia, together with that of the painted grave stelai from Vergina 
and the painted sarcophagus from Tragilos, are typical, and indicate the tendency to 
reproduce an interior room {andron or gynaikonites) in which the dead can “live”. An interior 
room, and the general environment, is reproduced in the same way in Etrurian tombs, at least 
from the 5th century BC. According to the excavator, the walls of the child’s tomb TV I at 
Amphipolis have depictions of individual objects, one of them probably a toy, and a myrtle 
branch can be made out lower down encircling the inside of the chamber.

METAL WORKSHOPS

A variety of views has been expressed as to the location of the workshop that produced krater 
Bl. Bakalakis considers it to be a Tarentine work, while Schefold sees it rather as 
Alexandrine. The stylistic relation of B1 to the earlier bronze Berlin krater, which is ascribed 
to a Kyzikos workshop, or to another “northern” workshop, “may in some measure be taken
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as a confirmation of a stylistic history leading up to a Macedonian court art”, according to 
Barr-Sharrar (Bronzes 1979, 58). The Macedonian “court art” was apparently formed during 
the second half of the 4th century BC, mainly under Ionic-Attic influence. Youri (1978, 71- 
72) holds a similar view, suggesting that the maker of krater B1 trained in Athens, but 
probably worked in an Ionian city in Chalkidike.
Valuable information about the Athenian metal workshops in the late 4th century BC, and at 
other periods, is provided by the inscription IG ΙI2 1477, which contains a list (made in 304/3) 
of the precious dedications of gold and silver from the period 320-307 BC kept in the 
Parthenon. Amongst them are two gold and five silver hydrias, a silver “plate”, a silver “hand- 
basin” and a silver censer, all with the inscription Νικοκράτης (εκ Κολωνού) εποίησεν, “made by 
Nikokrates (of Kolonos)”; some of them are also inscribed with the name of the eponymous 
archons Archippos and Simonides, and the group is thus dated to between 318/7 and 311/0 
BC, the period of Cassander and Demetrios of Phaleron. It is of special interest for Macedonia 
that, in this same inscription, a ρυτόν χρυσούν, “gold rhyton,” περιτραχηλίδια χρυσά, “gold pectoral 
necklaces” and other objects ανέθηκεν βασιλέας Αλεξάνδρου γυνή Ρωξάνη Α θηνάι Πολιάδι, “were 
dedicated by Roxane, wife of Alexander, to Athena Polias”. Other famous metal workers of the 
Classical and Hellenistic periods from Athens, Kyzikos, Mytiline, Ephesos, Rhodes and Sicily, 
are known only from the literary sources.
Two silver jugs and fourteen silver bowls from the Rogozen treasure in Bulgaria bear 
inscriptions, and a further twenty inscribed silver vases are known from the same region. The 
inscriptions, which encircle the vases and are incorporated into their decorative schemes, 
refer to dedications, names of makers, names of vases, weights, ownership and provenance. 
According to some scholars, the recording of the provenance indicates the presence of royal 
metal workshops in the 5th/4th century BC, which were established in settlements such as 
Veos, Apros, A(E)rgiske, Geistoi, Sauthaba. However, only a single inscription recording the 
name of a craftsman (Δισλόϊας εποίησε, “made by Disloias”) who worked at Veos is to be found on 
a silver vase from Rogozen. The recording of the name of the provenance on some of the 
silver vessels from Rogozen does not therefore necessarily indicate the presence of royal 
workshops at all these places. The problem of identifying local workshops in Thrace, and of 
so-called “Thracian art” in general, and the influences on it (mainly from the Greek world of 
the colonies on the west coast of the Black Sea, though also from other centres in the East and 
South Italy), is in any case a complex one that has not yet been fully investigated. The 
metrological evidence of the 165 silver vases from Rogozen, which is set out and analysed by 
Vickers, indicates that they were made either on the basis of the local Thraco-Macedonian unit 
(drachma) of silver weight, which was 3.48 grams (or between 3.25 and 3.70 grams), or on the 
basis of the Persian shekel of weight for silver, 5.40 or 5.76 grams, which was adopted as early 
as the time of Xerxes. It is possible only in a very few instances to detect with any certainty the 
unit of weight used, and draw probable conclusions regarding the place of construction of 
some of the silver vases -  assuming that the ones that use the Persian shekel are of Asia-Minor 
or Persian provenance and those made on the base of the Thraco-Macedonian drachma are 
local (always providing that neither the shape of the vase nor the stylistic features of the 
decoration conflict with these general “geographical” distinctions). Some of the vases from the 
Rogozen treasure are distinct from the rest in that their weight converts not into integers of 
shekels or local drachmas but of Attic silver drachmas weighing 4.28-4.31 grams. According 
to Vickers (REA 91 (1989), 103) the same is true of the silver oinochoe B14 from Derveni, 
which weighs 192.39 grams, or 45 Attic drachmas of c.4.28 grams.
We have no evidence for the organization of the workshops in Macedonia, and so far no
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craftsmen’s signatures have been identified. Certain incisions, however, mainly on silver vases 
from tombs in Macedonia, including those at Derveni, provide some interesting information 
on this subject. The letters KOP are incised on the base of the silver kantharos B5, and the 
monogram ΓΦ (or ΦΓ) is picked out in dots on the base of the silver oinochoe B14 mentioned 
above. There is also an unclear, dotted symbol or letter (Θ?) on the body of the bronze 
lekythos B23 (Search 1980, col. fig. 19). Tectonic elements mainly in the form of letters of the 
alphabet are incised below the applique palmettes of the Lesbian moulding on the rim of 
krater B1 (Youri 1978, 53, fig. 6). Inscriptions (abbreviated or in the form of monograms) or 
symbols indicating weight or capacity, are found mainly on the base and partly on the rim of 
silver vases from Macedonian tombs II and III in the Great Tumulus at Vergina, in tomb Δ 
at Nikisiani, and in cist grave III of tumulus A at Aineia. They are set out in the following list, 
according to the details published so far:

The Macedonian name Mαχάτας in the genitive on the strainer no. 9 from Vergina is of great 
interest. The fact that it is accompanied by an indication of the silver weight of the vessel 
supports the view that it is the name of a craftsman, rather than of the owner. Machatas is a 
not uncommon Macedonian name. A Hellenistic sculptor called Machatas is known from two 
inscribed statue bases made by him at Vonitsa in Akarnania (CIG 1794 a-b). Τhe strainer 
weighs 171.45 grams, and the weight of 41 drachmas inscribed on it was probably, therefore, 
calculated on the basis of the Attic drachma of 4.18-4.35 grams, which was adopted at the time 
of Alexander’s reform. The same Attic unit seems to have been the basis of the calculation of 
the recorded weights of 62 drachmas (+ 3 obols) and 63 drachmas (+ 3 obols) recorded on 
the two kylikes (nos. 4 and 11 in our list) from Macedonian tomb II at Vergina, which weigh 
266.20 grams and 296.80 grams respectively. The recorded weight of 5 minas and 68 
drachmas ( = 568 drachmas) on the silver funerary hydria from Macedonian tomb III at
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Vergina, which weighs 2,300 grams, seems also to have been calculated on the basis of the 
Attic drachma. By contrast, the weights of 92 drachmas (+ 1 obol) and 94 drachmas (+ 3 
obols) recorded on the silver kalykes (nos. 7 and 17 in our list) from Macedonian tomb II at 
Vergina, which weigh 192.20 grams and 195.70 grams respectively, seem to have been 
calculated on the basis of the “Persian” drachma of 2.10 grams (= about half an Attic drachma); 
according to Price, this continued in use in Macedonia as a commercial unit of weight even 
after the introduction of the Attic system of weights and measures by Alexander in 336 BC. The 
use of the “Persian” system of weights and measures on the two “Achaemenid” Macedonian 
kalykes at Vergina is thus probably an indication that they came from a different workshop 
from the kylikes and the strainer.
Σίκων, in the genitive, on the handle of the bronze situla (no. 10) is probably to be taken as 
the name of a craftsman. ANT(ιγόνου?), ΣΙ(κωνος?) and EPB(ούλου?) on the other silver vases 
from Vergina could also be regarded as craftsmen’s names, as could KOP(...) and Φ Γ or ΓΦ 
at Derveni.
The analysis of the metrological data and the attribution of the recorded names to 
metalworkers working in Macedonia, both native Macedonians (Machatas, Antigonos, 
Erboulos?) and from southern Greece (Sikon) have, in themselves, only limited value as 
evidence. However, when considered in combination with the literary evidence, the existence 
of metalliferous deposits in Macedonia and Thrace, the analysis of the surviving slag and 
scoria and the trace elements in the metals, and the morphological, technical and stylistic 
analysis of the metal vases that follows, they help to remove any reservations regarding the 
existence of local metal-workshops in Macedonia.
Some types of vase with hammered or cast representational decoration lend themselves well 
to stylistic analysis; they include the krater Bl, the amphora B22, the stamnoid situlae A2, 
B29 and A5, the pateras A8 and B36, the oinochoai A3, A5, A7, B33, Z14, and the lagynos 
B34, and also the silver kalykes B11 and Z12. Many of the silver kalykes have heads worked 
in very high relief set at the bottom, depicting mainly followers of Dionysos, and sometimes 
Herakles, Aphrodite or a gorgoneion; they are regarded as products of Macedonian 
workshops, which followed Achaemenid models. Only two examples of this type come from 
regions outside Macedonia-Epiros-Τhrace, one from southern Asia Minor and another, from 
Kurgan Karagodeuasch on the Bosporus. The high relief heads in the kalykes: from the cist 
grave in Oreokastro Street at Stavroupolis, Thessaloniki (Philia Epi III, 1989, 211, no. 7427, 
pl. 54), from Macedonian tomb II at Vergina (Vergina 1984, 212, figs. 179-180), tomb 2 in the 
“Pappas” tumulus at Sevasti in Pieria (Macedonia 1988, nos. 2546 and 2548, pls. 204-205), 
and tomb Δ in the Nikisiani tumulus (Nikisiani 1992, 31, no. A870, pl. 16), all have shared 
stylistic and technical characteristics that are enough to ascribe them to the same workshop, if 
not to the same craftsman (metalworker 1, workshop A = MIA). The characteristics in 
question may be described as follows: a pronounced plasticity verging on working in the 
round, relatively short, broad head’s proportions, pronounced zygomatic bones and hollows 
around the eyes and mouth, clear use of the purch with deep incision (on the nostrils, the 
edges of the lips and between the nose and upper lip), bottom eyelid of equal thickness to the 
top, glance in a specific direction, and a generally happy mood indicated by the slightly 
upturned lips and intense gaze, and also by the turn and tilt of the head (Fig. 46). All the 
works mentioned above are excellent examples of minor art, suffused with the strongly 
realistic trends of the early Hellenistic Period. These same trends can be observed emphasized 
in the small ivory heads from the decoration of the couch in Macedonian tomb II at Vergina. 
Similar characteristics and trends can be seen in the head of the Silenos on the bottom of silver
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kalyx Z12 from Derveni, the corresponding head on the silver kalyx from Macedonian tomb 
II at Vergina ((Vergina 1984, 150-151, figs. 113-114), and the demonic head of Pan or Silenos 
on the bronze lampstand from the same tomb (Vergina 1984, 162-163, figs. 130-131), which 
were probably all made by the same workshops as the kalykes mentioned above, though from 
the hand of another metalworker (metalworker 2, workshop A = M2A) (F i g. 47).
The silver kalyx from Derveni B11 has different stylistic characteristics from the above vases 
which may be summarized as follows: frontality, an archaizing standardisation, symmetrical 
structure and a calligraphic-decorative character. The linear treatment of the coiffure is to be 
noted, with its spiral, winding curls arranged symmetrically in rays around the broad mask, the 
right side of the skull corresponding precisely to the left; so, too, is the shape of the eyes, with 
the line of the upper eyelid continuing beyond the outer corner. Precisely the same char- 
acteristics are found in the plastic decoration on a good number of bronze vases from Derveni: 
the low relief, “dry” gorgon’s head on the patera B36, the “cold” gorgon’s heads of amphora 
B22, which are totally incorporated into the floral motif under the handles, the broad 
Dionysiac mask on the patera A8, the mask of Pan and the figure of Pan playing the pipes on 
the handle of the oinochoe A5, the female mask at the top and the mask of Pan below the 
handle of oinochoe A7, the confronted goats’ heads incorporated into the floral motif below 
the double handles of the lagynos B34, and the mask of Silenos on the situla A2 (F i g s. 48-49). 
The badly damaged, partially preserved lead mask B69, from the situla B29 (?) (Pl. 49), seems 
to belong to this same group. The repertoire of this metalworker (of workshop B = MB) 
seems confined to lifeless demonic masks of Medusa, goats, Pan, chthonic Dionysos and 
Silenos. His inclination towards symmetry and archaizing is evident.
A variety of trends and stylistic features are discernible in the female protome on the stamnoid 
situla A5 (Pl. 83). The figure is wrapped in her himation, which she holds tightly at her neck 
with her right hand. She has a severe, heavy expression of intense grief. The face is oval, with 
the zygomatic bones, cheeks and jaw worked in a single, rounded volume; the nose is squat, 
the eves half shut, the gaze expressionless, and the lips together, with a characteristic S- 
shaped groove between them. The coiffure is divided into two groups of roughly worked 
waves, crowning the forehead, which is wrinkled with a frown. Almost all these features 
(severe, grieving expression, structure of face, shape of nose, lips and eyes, with the only 
differentiation being in the coiffure) can be recognized in the four female heads attached to 
the four handle-attachments of the bronze volute krater from tomb 2 in the “Pappas” tumulus 
at Sevasti in Pieria (J. Vokotopoulou, in Ventures into Greek History, Oxford 1994, pl. 10.5), 
and in the female head applied beneath the handle of the bronze oinochoe from Macedonian 
tomb II at Vergina (Vergina 1984, 158-159, fig. 124). I he similarities between the heads from 
Sevasti and Vergina already noted by Vokotopoulou led her to the conclusion “that both 
vases must have been made in the same workshop”; we might add by the same metalworker 
(metalworker 1, workshop C = MIC) (F i g. 50). To this same craftsman may be attributed the 
damaged, partially preserved female head Z14 from Derveni; this comes from an oinochoe, 
of which only handle Z13 is preserved (Pl. 135). The similarity in form and subject of Z14 with 
the heads from Sevasti and Vergina is apparent and identifies its close stylistic relationship to 
them, even in the type of coiffure. The identification of the figure presents difficulties because 
of the unusual iconography. Vokotopoulou (op. cit.) seems to assume that it was probably a 
Maenad, while Andronikos (op. cit.) identifies it with Medusa. The covering of the body with 
a himation, a feature found in the situla A5, the expression of grief in all the faces, and the 
general iconographic parallels all support the identification of the figure with a chthonic deity 
(Kore?), one of the Fates, or a mourning Nymph-Nereid. To the same craftsman, I believe,
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may be attributed the two heads of Herakles with the exaggerated lion’s skins from the two 
silver alabastroid amphoriskoi from Macedonian tomb II at Vergina (Vergina 1984, 154-155, 
figs. 118-120). Despite the difference of motif, the close stylistic affinity with the female heads 
mentioned above is obvious (structure of face, rounded volumes, shape of nose, contours of 
lips, and sober expression). With regard to a general assessment of the stylistic tendency 
represented by the female head from the bronze oinochoe from Vergina mentioned above, 
Andronikos notes that “Medusa still has the dense, solid form of the Classical tradition, which 
has not been disturbed by the passion of the new times.” Metalworker 1C indeed appears to 
be a representative of the “Classical tendency” of the transitional period of the late 4th-early 
3rd century BC, a tendency that was nonetheless contemporary with the “innovative” trend 
followed by M1A and M2A, and with the “conservative” trend represented by MB.
The artist of krater B1 (metalworker 2, workshop C = M2C), was principally a representative 
of the “Classical tendency”, whose style was akin to that of M1C. To him may also be 
attributed the fleshy, effeminate head of Pan on the oinochoe B33, and the Silenos heads 
from the two silver oinochoai from Macedonian tomb II at Vergina (Vergina 1984, 152-153, 
figs. 115-116); this is clear from a comparison of both the general and detailed characteristics 
of the heads (repousse or cast) of the followers of Dionysos on krater B1 (Fig. 51). The 
treatment of the coiffure on these figures, arranged in “calligraphic” groups of wavy locks, is 
identical; the eyes, too, are treated in the same way, the structure of the face is similar with the 
cheeks and lower jaw joined in a single form; there is the same emphasis on the lower lip, the 
same, idealised expression without trace of “passion” even on the faces of the Maenads on B1, 
though “inspired” by Dionysiac madness. M2C proves himself a competent artist, devoted to 
Classical models, resistant to the newer trend of the period. The two repousse silver heads 
B79 (female) and B80 (male) from tomb B at Derveni, which were harness attachments, are 
works in the same spirit and style. This Classical trend was predominant in the late 4th-early 
3rd century BC; it was the most widely accepted in areas like Macedonia, where it was 
practised by many artists judging by the preserved works (vases, folding mirrors, harness and 
cuirass attachments, cheekpieces, bow-and-arrow cases, etc.).
Metalworker M2C, who made krater B1 and oinochoe B33 (with his Attic roots), seems likely 
to have been based in a workshop of an Ionian city in Chalkidike. He was a contemporary of 
the Athenian metalworker Nikokrates of Kolonos, whose artistic activity fell between 320 and 
307 BC. Metalworker of workshop B (MB), with his archaising tendencies and decorative 
taste, may be considered a native of Macedonia (like Machatas of Vergina), with his workshop 
in the neighbouring city of Lete. About ten works by him have been recognised so far, 
exclusively amongst the grave offerings found at Derveni. The existing evidence relating to 
the “innovators” MIA and M2A, who specialised in the making of silver “Achaemenid” 
kalykes, points to their having Asia Minor roots, or relations with workshops in some of the 
Asia Minor cities (Kyzikos, Lesbos, Ephesos, etc.).
The existence of metal workshops, both before and after the Macedonian sovereignty, in the 
urban centres of Macedonia and Thrace, and not exclusively in those founded by Greek 
colonists, is beyond dispute. It is confirmed by the testimony of Herodotus (VII, 119) relating 
to the metalworking activities of the inhabitants of Akanthos: and they made gold and silver cups 
and bowls and all manner of service for the table; these latter were made for the king himself and those 
that ate with him, and by statements in Plutarch (None posse suaviter vivi secundum Epicurum, 13), 
and above all in Livy (XLV 33, 5-8) that there were royal metal workshops at Pella producing, 
amongst other things, gold, silver and bronze vases. Slag from the working of bronze (as early 
as the 10th-9th century BC), as well as evidence of the existence of workshops producing
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figurines, pottery and spindles in the 5th and 4th century BC, has been discovered in the 
region of Sindos and Anchialos, and it is thought probable that there were goldsmith’s 
workshops from the second half of the 6th century BC.
It will be possible to complete this investigation of the Macedonian metal workshops, their 
probable locations, the artistic trends they represent, and their origins and influences, once 
all the metal vases, and other grave offerings from the tombs at Vergina, in Pieria and other 
regions have been fully published, together with the excavation data relating to them.
The overall picture of the grave offerings, and not just the metal objects, from the tombs at 
Derveni, reveals the eclectic taste characteristic of Macedonian art and its clientele also 
apparent in architecture, funerary sculpture and painting. Some of the objects were imported 
from the major artistic centres in southern Greece, like the clay vases that come mainly from 
the workshops in the Kerameikos in Athens, while others appear to be the products of local 
workshops, influenced by prototypes from southern Greece (mainly Attica) and the East. This 
unusual eclecticism is a recognisable diagnostic element of an art occurring within the 
geographical boundaries of the Macedonian Kingdom; it may called “Macedonian”.

CHRONOLOGY

Any attempt at dating which is based only on the typology and stylistic analysis of selected 
finds, without at the same time taking into account all the evidence and the picture of the 
grave offerings as a whole will inevitably lead to subjective conclusions. This happened with 
the volute krater B1. for which a variety of dates have been proposed: 350 BC (M. Robertson, 
A History of Greek Art, 1975, 482ff. ), before 330 BC (K. Schefold, Die Griechen und ihre 
Nachbarn, 1967, 207 and Klassisches Griechenland 184), 330-320 BC (Youri 1978, 71), 320 
BC (G. Bakalakis, AA 1966, 532ff. ), 320-310 BC (P. Themelis, AEphem 1979, 125ff. ), 325-300 
BC (C. Rolley, Monumenta Graeca e Romana V, 17), and late Hellenistic (C.M. Havelock, 
Hellenistic Art, 1968, 237). Makaronas notes that “the dating of the krater itself, which was 
probably earlier than the tombs, is difficult because there is a variety of stylistic features, which 
in some cases are conflicting”; he concludes that the finds other than the krater suggest a 
period that falls in the last quarter of the 4th century BC. The presence of grave offerings 
older than the burial is a rare, but not completely unknown phenomenon, and in some cases 
the object-heirloom may be decades, or even centuries earlier than the burial. The krater in 
tomb B, however, does not appear to be earlier than the other grave offerings, and was in any 
case made specifically for funerary use.
In the case of some of the metal, mainly silver, vases, such as the flask B3, the kantharos B55 
and the kalyx B13, some scholars (see the bibliography for individual items in the catalogue, 
pp. 69, 79, 65) have suggested the years 325-300 for the period of their construction. The 
askos B3, indeed, “belongs in morphological terms to the last phase of the evolution of the 
shape” (see comments in the catalogue, p. 69), that is, at the end of the 4th century BC. The 
kantharos A8 should be assigned a comparable date to the one parallel to it from tomb Γ at 
Nikisiani, which was concealed in 295/94 ff. , according to the scholar who studied the burial 
hoard containing it. The silver kantharoi B5 and B6 may be dated, according to their parallels 
(Agora XII, 119-120 no. 677, pl. 28), to the period 325-310 BC. The clay aryballoid lekythos 
H I8, of Talcott type, from cist grave LXIX-LXXI at Vergina (Ph. Petsas, ADelt 18 (1963), 
223, pl. 216e) should be dated to just before or immediately after 320 BC, on the basis of a 
bronze coin of Alexander III (posthumous issue). A similar date may also be assigned to the 
bronze vase parallel to it from tomb B (B23) at Derveni. The bronze aporrhanterion A13 may
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be assigned to the late 4th-early 3rd century BC on the basis of one parallel with it from 
Livanates in Lokris (see catalogue, p. 37), which is dated by a coin hoard. Similarly, the 
strainer-“funnel” A14 might be dated, on the basis of a dated one like it from Amphipolis in 
the Bastis collection, to the years immediately before 305/4 BC, the date when the group was 
deposited.
Of the clay pottery, some of the Attic black-glaze pots, such as the fish-plates A37, B53, B54, 
A24 may be assigned to the late 4th-early 3rd century BC on the basis of their parallels found 
in dated groups in Attica. The handleless skyphoi A35, A36, Z25 and Z26, again on the basis 
of parallels in the group D16:l in the Athenian Agora, belong in the same period (see 
bibliography for A35 in the catalogue, p. 38-39). The salt-cellars A42, A43 are contemporary 
with the ones parallel with them from the cistern in the “House of Menon” in the Agora, 
which are dated before the 280s, or before 275 BC (see the bibliography in the catalogue, p. 
38). The single-handled jug (olpe) Δ22, according to one parallel with it at Vergina (tumulus 
LXIX-LXXI/tomb H) may be dated to about 320 BC, while the askos-guttus Z20 is to be dated 
to before or after 323 BC, again on the basis of one like it at Vergina (tomb 1979.1). The red- 
figure pelike H2, as a work of the late phase of the “wedding procession” painter, may be 
dated to about 320 BC, in which case it is another late example of the red-figure style. The 
pelike Γ1 of group G may be dated just before or after 323 BC, again on the basis of a parallel 
in tomb 1979.1 (BNΠ55) at Vergina. The handleless skyphoi from a local workshop B55, B56 
and B57 should be assigned to the period between 307 and 295 BC, on the basis of their Attic 
models and the new dates for the sealed groups in the Agora in which they are found (see the 
bibliography in the catalogue, p. 79). To this same period is dated the handleless skyphos A23, 
on the basis of its Attic model (see the bibliography in the catalogue, p. 105). The “Cypriote” 
amphoriskoi A16, B139 and H3 may be dated by the corresponding vase from Aineia 
(tumulus A, tomb II) to during or after the years 336-323, the date, according to Price, of the 
issue of the eighth-stater of Philip which was deposited as a grave offering in tomb I of 
tumulus A, a later structure. Finally, the lamp B52 belongs to Agora type 27A (Agora IV, 
85ff.), which is dated to between 325 and 275 BC.
Of the glass objects, the alabastron A44 can be assigned to the late 4th century BC on the basis 
of its horizontal handles and lack of perforation, and alabastron A47 can also be dated to the 
end of the 4th century, on account of its lack of a shoulder and lugs (see comments on the 
catalogue, p. 42-43).
The gold finger-ring Z9 belongs to the same type as one from a tomb at Gela, dated on the basis 
of a coin hoard to before 280 BC. The gold bow fibulae Z5, Z6 and Z7 find their parallels in the 
double Macedonian tomb A/a at Veria (plot owned by the Karandoumanis brothers), which is 
dated on the basis of a stater of Alexander III to before or during the years 330-325 BC.
The gold coins, deposited in tombs B, Δ and E as payment for Charon, are: a) a quarter-stater 
of Philip II, issued by the mint at Pella, in 340-328 or 336-328 BC, according to Le Rider, or 
before 323 according to Price (tomb B); b) an eighth-stater of Philip II, issued by the mint at 
Pella in 340-328 or 336-328 BC according to Le Rider, or before 323 BC according to Price 
(tomb A); and c) a quarter-stater of Alexander III, issued by the mint at Amphipolis in 330 
BC, according to Price (tomb E). These all help to establish a terminus post quem for the 
burials, which probably took place after 323 BC (latest date of minting for the coins).
In conclusion, all the evidence favours a date for the burials in the late 4th to early 3rd 
century BC. To this same period belong the majority of the sealed grave groups dated by 
coins, which contain offerings-treasures similar to those at Derveni; they include those at 
Sedes (tomb Γ: 336-323 BC ff.), Aineia (tumulus A/tomb Ι:336-323 BC ff), Sevasti in Pieria
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(tomb 2: 336 BC ff.), Amphipolis (Bastís Collection: 305/4 BC ff.), Nikisiani (tombs A and E: 
315 BC ff., tombs B and Δ: 305/1 BC ff., tomb Γ: 295/94 BC ff.), Varbiza (c. 300 BC), 
Seuthopolis (320 BC ff.), Gornjani (315/14-295/94 BC, BIAB 11 (1937), 207), Mal-Tepe/Mezek 
(320-300 BC ff., BIAB 11 (1937), 28ff.), Sellenskaja Mogila on Kuban (330-320 BC, AA 28 
(1913), 180-182).
A number of other objects parallel or generally similar to the ones from Derveni, either 
isolated finds or belonging to burial groups that are not precisely dated, seem also to belong 
to the above period; these finds come from Macedonia (Pella, Vergina, Thessaloniki, Potidaia, 
Katerini, Pydna, Methoni, and Kozani), Epiros (Votonosi), Illyria (Belsh, Selce), Thrace 
(Arzos, Rogozen, Orizovo, Chipka-Geynovo), Thessaly (Pelasgia, Pelinnaion, Homolion), 
Southern Greece (Medeon, Galaxidi), Scythia (Theodosia, Kul-Oba, Tovsta Mogila, Pestanago, 
Pescanoe, Kurdzipski Kurgan), South Italy and Sicily (Tarentum, Kyme, Lokroi, Teano, Sant’ 
Euphemia) and Asia Minor (Prusias, Kymi, Madytos).
It is therefore clear that the contemporary depositing of valuable offerings in the tombs of a 
particular geographical area cannot be the result of coincidence, but is due to historical events 
at the end of the 4th century BC, and the social and political realignments consequent upon 
them.

TH E TOMBS AND T H E IR  ERA

The Macedonian veterans discharged from the armies of Alexander the Great, the barbarian 
mercenaries (Thracians, Illyrians, Agrianians and Scythians), and the numerous other 
southern Greeks, the majority of whom were accompanied by the members of their new 
families, their household equipment and a wide range of other paraphernalia, were normally 
the possessors of precious objects that they had acquired during the sacking of enemy cities 
and on the not infrequent looting raids. They were undoubtedly also the possessors of ready 
money. The 10,000 discharged in 324 BC, indeed, had been given a bonus of one talent (26 
grams of silver) over and above their wages.
Research has shown that there was a marked increase in numismatic production in Asia 
Minor in the years between 325 and 315 BC; this was true of all issues, but particular of the 
drachmas, and involved the newly established mints at Sardis, Miletos, Lampsakos and 
Abydos. It has been asserted that this new money was intended to pay the wages of the 10,000 
Macedonian veterans discharged in 324 BC, but a more likely view is that the new issues were 
destined for the 31,000 mercenaries from southern Greece. Of these, 23,000 returned home 
from the newly founded cities in the East in 323 BC, in which they had been settled by 
Alexander, while the remaining 8,000 were discharged by the local Macedonian satraps. The 
staters and tetradrachms issued were probably intended for the mercenaries from the central 
and northern Balkans; these had been employed by the Macedonian king and then, on his 
orders, discharged at a certain point in time, along with their generals. Different would have 
been the Asia Minor mints that paid off the 10,000 Macedonian veterans of 324 BC, the 
Thessalian volunteers discharged in 327 BC in Bactria, and the mercenaries from 
metropolitan Greece discharged by Alexander in the summer of 330 BC, after the burning of 
the palace at Persepolis, to whom he gave their wages and a bonus amounting to a total of 
12,000 talents.
It may be concluded from the above that ready money (and also precious vessels, jewellery 
and trinkets) flowed into Macedonia from the Asian adventure alone, from the middle of the 
decade 330/20 BC to, at the latest five years after the death of Alexander. The same picture is
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to be seen in those areas of the Balkans, like Thrace, that supplied the main bulk of 
Alexander’s mercenaries. In both cases, the phenomenon is attested by the large number of 
hoards with a concealment date in the last quarter of the 4th century BC, and also the isolated 
coins (more commonly subdivisions of staters, and more rarely drachmas) placed as the fee 
for Charon in burial groups, including those in tombs B (B135), A (A2) and E (E1) at Derveni. 
That there appear to be fewer hoards, mainly of gold coins (staters, etc.), concealed in 
Macedonia than in Thrace is due to the fact that in the birthplace of Alexander the Great, 
the Macedonian veterans were more concerned than the Thracian, Illyrians and Getai 
mercenaries in their own land, and in erecting expensive, eclectic monumental structures 
(Macedonian tombs, palatial residences) and in expending ostentatiously the wealth they 
had brought back with them, in an attempt to prove themselves worthy continuers of a vision 
that had already begun to become a memory of the past. Their wealth found further 
expression in the lavish use of precious vases, elaborate vessels, jewellery and cosmetic items. 
This accounts to some extent for the impressive number of items made of noble metal 
yielded by the Macedonian soil, in tombs, both monumental and others, like the ones at 
Derveni, where they were deposited at dates similar to those of the coin hoards (last quarter 
of the 4th-beginning of the 3rd century BC).
This prosperity and luxury, however, in early Hellenistic Macedonia, coincided in time with 
the elevation of the kingdom to the status of world power, and lasted only as long as the 
wealth from the East was imported and exploited -  from about 320 to about 280 BC. After this 
date, the evidence of the coin hoards and the sealed groups of burial pottery and metalware 
makes it clear that the baton was handed on to other centres, at Tarentum and Alexandria. 
Research is increasingly tending to identify the figure of Cassander as the ruler responsible 
for the regeneration of Macedonia. With a combination of great caution and decisiveness, 
Cassander began, immediately after the death of his father Antipater (319 BC) to prepare 
methodically to realise his designs to come to power. Having replaced Polyperchon as 
guardian of the kings (317 BC), he awaited events in mainland Greece and pursued a policy 
that secured him the support of the Macedonians. In 316 BC, with justice on his side, he 
plotted vengeance on Olympia, the remorseless murderess of Philip III Arrhidaios and his 
wife Eurydice, and through his actions secured an enthusiastic reception from the majority of 
the southern Greeks. From 316 BC, Macedonia was in the hands of Cassander, who paid it its 
customary honours, burying its dead rulers with exceptional brilliance (thus burying the 
past), secured its borders, and pursuing a policy of synoecisms and colonisation in order to 
strengthen strategic points and hearten the local population.
Archaeological excavation has in recent years given a new dimension to the ambitions of 
Cassander in the sphere of urban planning. At Pella, an entire sector to the east of the city of 
Philip II was completely remodelled as a complex of luxury residences and cult buildings on 
the Hippodamean system, and the palace complex on the acropolis was extended on the 
north side. At Veria, the remains of monumental buildings in the centre of the settlement 
attest to the existence of a town plan based on rectangular building blocks. To this period 
(end of the 4th century BC) belong the recently uncovered sections of the north and south 
defence walls at Cassandreia, as well as the first phase of the fortification of Dion, and the 
walling of Aegae; it is not impossible that the walls of Pella should be included here. Study of 
the tiling and other architectural elements of the palace of Vergina now suggests that the 
erection of this monumental complex, too, should be dated to the reign of Cassander.
The Macedonian tombs, too, those unique, brilliant examples of funeral architecture with 
their highly original architectural conception and painted decoration, were brought to
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perfection at the time of Cassander, according to recent research, elevating their distinguished 
mortal occupants (members of the royal family and companions) to the level of an illusory 
heroisation: the tombs at Vergina, the tomb «of the Judgement» at Lefkadia, the Macedonian 
tombs at Dion, Ayios Athanasios and elsewhere. We may include here the cist graves, usually 
covered with a tumulus, at Rachona near Pella, and, for example, at Veria, Aineia and 
Tragilos. And of course the tombs at Derveni.
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87, 89, 100, 127, 139, 148, 168, 169
Ημίτομος (σκυφος): 41, 42, 96, 165
Ηρακλής: 71, 121, 127, 153, 174, 179
Ηρώον: 56, 88, 157
Ηφαιστίων: 155

Θεοδοσία: 127, 128, 185
Θεσσαλονίκη: 17, 18, 19, 23, 36, 42, 43, 44, 50, 57, 
70, 75, 80, 91, 93, 112, 115, 117, 118, 121, 126, 128, 
129, 132, 136, 138, 140, 146, 185, 190 

Αγ. Αθανάσιος (Καβακλί): 56, 115, 1 18. 125, 132, 
190
Αγ. Παρασκευή: 52, 53, 93 
Αλλατίνι: 42, 137
Πλατεία Συντριβανίσυ: 43, 79, 96, 97, 125 
Σέδες: 52, 56, 70, 86, 115, 116, 117, 118, 132, 137, 
185
Σταυρουπόλη: 32, 35, 36, 43, 67, 75, 90, 102, 174 
Φοίνικας: 50, 52, 57, 140, 144 

Θέτις: 30, 47
Θράκη: 17, 33, 35, 58, 65, 102, 123, 125, 136, 144, 
149, 151, 156, 163, 171. 173, 174, 180, 185, 188, 189 
Θώραξ: 30, 46, 47, 84, 166, 179

Ιπποσκευή: 18.30.48.85. 1 14. 160. 162. 166. 179

Ιχθυοπινάκιον: 40, 77, 78, 97, 104, 184 

Κάδος (situla): 161
Κάδος: 17, 33, 75, 160, 161, 167, 176, 179, 182 

Καλαθόσχημος: 33, 34, 73, 161 
Κωδωνόσχημος: 102, 103, 122, 161, 182 
Σταμνοειδής: 33, 73, 103, 161, 174. 178 

Καλλίθηρα Καρδίτσας: 74 
Κάλυξ: 63, 65, 122, 160, 161, 172, 173, 174, 183 
Κάνθαρος: 63, 67, 97, 100, 103, 160, 161, 165, 172, 
183
Κάσσανδρος: 24, 143, 170, 188, 189, 190 
Καττύματα: 89 
Κερδυλλια: 52, 53 
Κιβωτίδια (βλ. Έπιπλα)
Κλίνη: 50, 51, 52, 53, 116, 140, 141, 145, 147, 153, 
174
Κοζάνη: 75. 136, 185
Κομβία: 30, 38, 54, 55, 56, 57, 106, 114, 115, 147 
«Κομβίο»: 87 
Κόρινθος: 38, 115, 126
Κρατήρ: 17, 18, 28, 30, 31, 58, 60, 62, 63, 71, 72, 73, 
91, 92, 121, 122, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 
161. 164, 167, 170, 172, 173, 179 

Ελικωτός: 31, 70, 141, 145, 153, 178, 183 
Καλυκωτός: 130, 131, 132, 161, 163 

Κρατήρ-Αεκάνη: 31, 72
Κρίκοι: 30, 32, 33, 34, 37, 45, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 
62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 90, 97, 102, 103, 
110, 114, 115, 119, 126, 127, 128, 129, 132 
Κυαθσς (βλ. αρΰταινα)
Κυλιξ: 30, 31,34, 62, 74, 97, 103, 121, 123, 160, 161, 
165,173

Άπους: 63, 74, 165 
Υψίπους: 73, 74 

Κύμη Αισλίδος: 129, 185, 188 
Κυπελλον: 63, 80, 164

Αάγυνος: 62, 75, 161, 174, 176 
Ααγυνών (τάφος): 24 
Λάρισα Θεσσαλίας: 144

Άστιουνειος Άναξαγοραίοι ές Λαρίσας: 71 
Λάρνοξ: 112, 113, 116, 140, 141 
Αέβης: 28, 30, 31, 32, 62, 72, 98, 102, 109, 121, 122, 
130, 131, 160, 161 
Λεβητοκυάθιο: 24 
Λεκάνη: 31, 32, 64, 72, 98, 102, 122 
Λεκανίς: 125
Λευκάδια: 50, 95, 146, 190
Ληκυθιον αρυβαλλσειδές fTalcott): 30, 36, 62, 75, 
121, 183
Λητή: 25, 118, 135, 136, 156, 180 
Λυγξ: 104
Λύχνος: 63, 79, 160, 165, 177, 184
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Μάδυτος: 127, 128, 185
Μαινάς: 63, 71, 123, 179
Μ«<πός: 121, 125
Μαχαιρίδιον: 84
Μεδεών: 34, 37, 103, 185
Μέδουσα: 63, 65, 72, 74, 178, 179
Μεθο'ηη: 33, 38, 39, 56, 70, 73, 92, 103, 106, 117, 185
«Μελανοδοχείον»-ψιμυθιοθήκη: 59, 90, 119
Μερόη: 31
Μήλος: 127
Μυροδοχείου: 42, 62, 94, 95, 145, 165

Νίκη-Ψυχή (βλ. Ψυχή-Νι'κη)
Νηρηίς: 47, 48, 103, 179
Νικήσιανη: 33, 43, 58, 65, 67, 69, 70, 73, 102, 103, 
132, 136, 137, 146, 156, 158, 160, 172, 174, 182, 183. 
185
Νομίσματα: 17,18, 24, 25 ,36 ,37 ,94 ,105 ,111 , 112. 
120, 128, 156, 160, 162, 167, 173, 183, 185, 186, 187, 
188
Νύμφη: 25, 167, 179

Ξίφος: 36, 44, 63, 71, 84, 100, 110, 166 
Ξύλινα: 18, 28, 30, 41, 50, 51,52, 53, 58, 62, 64, 77, 
83, 85, 86, 87, 89, 90, 98, 100, 110, 112, 113, 115. 
116, 121. 126, 132, 140, 147, 148, 153, 155

Οινοχόη: 28, 35, 68, 75, 94, 95, 98, 103, 121, 123. 
160, 161, 166, 171, 172, 174, 176, 178, 179 

Αχαιμενιδικου τύπου: 68, 69 
Τριφυλλόστομη: 35, 63, 75, 164 

Οινοχόη-Αρυτήρ: 76 
Οινοχόη-Όλπη: 36 
Οινοχοΐοκη: 63, 151 
Οινοχοΐσκη-Όλπη: 63 

Αχαιμενιδική (οινοχοΐοκη): 161 
Όλπη-οινοχόη: 36 
Όλπη-οινοχοΐσκη: 63 
Όλπη-χους: 105, 184 
Ολυμπία: 33 
Όλυνθος: 137, 142, 145 
Ομόλιον Θεσσαλίας: 42, 48, 120, 185 
Όρμος: 51,58, 59, 120, 126, 127 
Ορφικός - ορφισμός: 17, 18,30, 148, 149, 151 
Οστέινα: 50, 58, 86, 92, 110, 112, 113, 115, 116, 117. 
118, 119, 125, 126, 145, 147, 161 
Όοτρεα: 113, 119, 168 
Όστρακα: 24, 94, 100, 135, 148 
«Οφθαλμοί»: 51, 52, 87, 119 

οφθαλμοί (γυάλινοι): 64, 109 
οφθαλμοί: 85, 174, 176, 178, 179 
οφθαλμοί (ελεφαντοστέινοι): 155 

Οφθαλμοί αγαλμάτων: 30, 57

Π α \: 35. 174. 176. 178

Πανίσκος: 75, 179 
Πάπυρος (ορφικός): 17, 18,30 
I Ιάπυρος: 146, 148, 149, 153 
ΙΊελαγία Θεσσαλίας: 33
Πελίκη: 94, 95, 130, 131, 140, 142, 153, 161, 165, 
184
Πέλλα: 17, 51,52, 92, 95, 111, 120, 125, 126, 136 
Πελινναίο Θεσσαλίας: 118, 185 
Πενθευς - Λυκούργος: 71
Περιδέραιον: 58, 59, 85, 100, 113, 119, 120, 121, 
131,140
Περικνημίς: 48, 84, 166 
Περιτραχήλιον: 84, 85, 166 
Περόνη: 46, 62, 84, 86, 90, 100, 1 11, 147 
Περοεφόνη: 52, 149, 157
Πιερία: 33, 41,50, 56, 70, 73, 89, 92, 103, 117, 132, 
165, 174. 178. 182. 185
Πινάκιον (βλ. και ιχθυοιιινάκιον, ψαροπινάκιον): 30, 
40, 63, 67, 77, 78, 94, 97, 100, 104, 160, 164, 165, 
184
Πλακίδια: 51,52, 87, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 
119,125, 126, 161 
Πόρπη: 121, 128, 184
ΙΙοσειδοινία-ΡΗυ^Ιιπη (βλ. και Ρ3υ5ίιιηι): 139, 153 
Ποτίδαια: 37, 51, 70, 137, 140, 185 
Προδρόμι Θεσπρωτίας: 58, 136, 137, 146, 155 
Προοωπείον: 32, 33, 35, 71, 72, 73, 74, 75, 121, 123,
155, 156, 162, 174, 176, 178 
Προυοιάς: 33, 70, 185 
ΙΙρόχους: 77, 165, 171
I Ιτερνιστήρ: 48, 85
Πύδνα: 32, 33, 35, 41, 42, 50, 73, 89, 117, 127, 128,
129,132,146,185
Πυξίς: 18, 41, 67, 83, 104, 139
Πυξίδιον: 30, 38, 77, 125
Πύρρος: 105

Ραχώνα Πέλλας: 52, 136, 137, 147, 190

Σαλαμίνα Κύπρου: 155
Σαυρωτήρ: 30, 84, 98, 109, 166
Σεβαστή Πιερίας: 65, 70, 92, 132, 165, 174, 178, 185
Σευθόπολις: 35
Σιληνός: 25, 35, 71, 72, 121, 122, 131, 174, 176, 178, 
179

Παπποοιληνός: 32 
Σίνδος: 128, 156, 158, 182 
Σκυθία: 33, 123, 125, 185
Σκυφίδιον άωτον: 24, 30, 38, 39, 40, 68, 78, 79, 94, 
97, 105, 124, 164, 165, 184 
Σκύφος: 30, 41,42, 94 

Σκύφος άωτος: 41, 121 
Σπάτουλα: 64, 91
Στατήρ: 62, 92, 100, 111, 113, 120, 126, 128, 147,
156. 184. 185. 187. 188
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Στέφανος: 57, 58, 89, 100, 110, 111, 112, 119, 148 
Ανθοστέφανος: 128

Στλεγγίς: 30, 49, 100, 109, 140, 144, 162, 166, 167, 
168.188
Συρακουσαι: 76, 186

Τάρας: 48 ,49 ,57 , 115, 119, 127, 128, 129, 149, 185, 
186, 189
Ι'ηγανόσχημο σκεύος (patera): 32, 64, 72, 174, 176 
«Τουμπα»: 146 
Τουμπα Βεργίνας: 137
Τουμπα «ΓΊαππά» (Σεβαστή Πιερίας): 165, 174, 178
Τραπεζους: 127
Τριανταφυλλιά Αιβαναιών: 37
Τριποδίσκος: 77, 104, 123, 160
Τσάγεζι: 137, 138, 140, 147, 167
Τσαουσίτσα: 36

Φάλαρα: 85, 166
Φιάλη: 31,62, 63, 66. 70. 71.73, 100, 102. 103. 140.

Ai-Mina: 36

Belsh: 32, 185 
Buccino: 103

Chipka-Gevnovo: 185

Duvanli: 147, 156, 158

Gornjani: 67, 185 
Guttus (βλ. ασκός)

Kazanlák: 33, 73

160. 161, 171, 174, 17G. 188
Φιαλίδιον: 63. 68. 7 I. 160. 161
Φίλιππος IV: 46, 56, 62. 92, 100, 111. 112. 126, 138,
144, 147, 151, 153, 160, 164, 172, 184, 185, 186, 188,
189, 190
Φίλιππος Γ' (βλ. και Αρριδαίος): 46, 138, 187, 189 
Φορείον: 53, 54, 145, 147

Χηνίσκος: 30, 100 

Χους: 30, 100, 105, 184
Χωνίον (βλ. και ηθμός): 30, 37, 62, 76, 77, 104, 123, 
161,184

Ψήφοι: 30, 51, 58, 59. 100, 111, 113, 119, 120, 121, 
126, 127, 128
Ψιμυθιοθήκη-«μελανοδοχείον» (βλ. και «Μελανοδο- 
χείον»-ψιμυθιοθήκη): 59, 90, 119 
Ψιμύθια: 59, 74, 87, 91, 105, 119, 120, 145 
Ψυγή-Νίκη: 54, 56, 57, 147 
Ψαροπινάκιον: 165

Kul-Oba: 52, 116, 185 
Kurgan:

Sokrovischa: 125 
Karagodeuasch: 174 
Knrdzipski: 72, 185 
Melitopolski: 40, 123 
Pawlovski: 126 
Utash: 1 16

Mal-Tepe (Mezek): 102, 185 
Mogila:

Bliznitsa: 48, 1 16 
Malka: 33, 73 
Montina: 48



Sellenskaja: 35, 75, 185 
Tovsta: 32, 185

Orizovo: 33, 185

Paestum-Ι Ιοοκιδοηία (βλ. και I IooEiöoma-Paestum): 
166, 139
Panagurishte: 48
Patera (τηγανόσχημο σκεύος): 28, 32, 64 
Pesçanoe: 33, 102, 185 
Pestanago: 31, 185

Rcsilovo: 70
Rogo/eii: 65. 69. 151. 171. 18.)

Rosovez: 69

Sant Euphemia: 89, 185 
Selce: 185 
Situla (βλ. κάδος) 
Spongano: 31

Teano: 36, 129, 132, 185 
Tenir Gora: 58

Urukler (Mal-ük): 33 

Varbiza: 65, 185
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