
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ  ΚΡΗΣΗ 

ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ  ΥΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ  ΙΣΟΡΙΑ - ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ  

 

 
  

ΑΡΥΑΙΟ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟ ΚΟΜΟ – ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΗ 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ  

  

  

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ 

  

  

  

  

  

Θέμα: 

« Τα κοζμήμαηα ηηρ Εποσήρ ηος Φαλκού ζηην Πελοπόννηζο: ζύμβολα εξοςζίαρ 

 ή μέζα καλλωπιζμού; » 

  

 

 

Μπαρμπανηωνάκη Αικαηερίνη 

 

 

 

            Διζηγηηική Δπιηροπή: Σζαχίλη Ι. 

                                                    Κόπακα Κ. 

                                                    Γαλανίδου Ν. 

  

  

 

 

Ρέθυμνο 2012 



ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ  ΚΡΗΣΗ 

ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ  ΥΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ  ΙΣΟΡΙΑ - ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ  

 

 

 

 

 

ΑΡΥΑΙΟ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟ ΚΟΜΟ – ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΗ 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ 
  

  

 

 

 

Θέμα: 

« Τα κοζμήμαηα ηηρ Εποσήρ ηος Φαλκού ζηην Πελοπόννηζο: ζύμβολα 

εξοςζίαρ ή μέζα καλλωπιζμού; » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρέθυμνο 2012 



ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

 

 
Έηη 

π.Υ. 

ΚΤΚΛΑΓΔ  ΚΡΗΣΗ ΗΠΔΙΡΩΣΙΚΗ 

ΔΛΛΑΓΑ 

3000 

 

 

2500 

 

 

2200 

 

2000 

 

1900 

 

 

1800 

 

1700 

1600 

 

1500 

 

1400 

 

1300 

 

1200 

 

1100 

 

1000 

 

ΠΚ Ι 

  

ΠΜ Ι 

 

ΠΕ Ι 

 

ΠΚ ΙΙ 

  

ΠΜ ΙΙ 

 

ΠΕ ΙΙ 

ΠΚ ΙΙΙ  ΠΜ ΙΙΙ ΠΕ ΙΙΙ 

 

 

 

 

ΜΚ 

 

 

ΜΜ Ι Α  

 

 

 

ΜΕ 

Β 

ΜΜ ΙΙ Α 

 Β 

 

ΜΜ ΙΙΙ 

Α 

Β 

ΥΚ Ι ΥΜ Ι Α ΥΕ Ι 

ΥΚ ΙΙ Β       ΥΕ ΙΙ Α 

  ΥΜ ΙΙ Β 

 

 

ΥΚ ΙΙΙ 

 

 

ΥΜ ΙΙΙ 

Α  

 

ΥΕ ΙΙΙ 

Α 

 

Β Β 

Γ Γ 

  ΥΠΟΜΙΝΩΙΚΗ ΥΠΟΜΥΚΗΝΑΪΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ελ. 

 

Ειζαγωγή…………………………………………………………………………..1 – 4 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΠΟΤ ΘΔΩΡΟΤΝΣΑΙ ΚΟΜΗΜΑΣΑ…………...…….....6 – 29 

Α.1) Καηηγορίες κοζμημάηων………………………………………………………….6 

Α.2) Παροσζίαζη – Περιγραθή εσρημάηων…………………………………………..20 

Β. ΣΟ ΤΛΙΚΟ ΣΩΝ ΚΟΜΗΜΑΣΩΝ…………..…….……………..…...…..30 – 50 

Β.1) Ειδικά ταρακηηριζηικά ηων σλικών…...………………………………………...31 

Β.2) Πηγές σλικών….…..…………………………………………………………….39 

Β.3) Τετνικές καηαζκεσής κοζμημάηων………………………………………………43 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Α) ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ Η ΔΙΓΙΚΩΝ 

ΠΔΡΙΣΑΔΩΝ;……………………..………………………………………...……51 

Β) ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ Ή ΜΔΑ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ………….….……..53 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΔΜΑΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ………………………………………….…………………55 

Α) Το κόζμημα ως δείκηης διαθοροποίηζης ηων κοινωνικών ομάδων…...………….63 

Β) Κόζμημα και ιδιόηηηα ηοσ τρήζηη ηοσ………..…………………………………..64 

Γ) Κόζμημα και θύλο – ηλικία……………………………………………………….65 

 

Σςμπεπάζμαηα..………………………………………………………………...69 – 71 

Σςνηομογπαθίερ……………………………………………………………………...73 

Βπασςγπαθίερ………………………………………………………………………...74 



Καηάλογορ Εικόνων………………………………………………………………..76 

Βιβλιογπαθία……………………………………………………………………….80  

Ιζηοζελίδερ…………………………………………………………………………88 

Παπάηημα Εικόνων 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



~ 1 ~ 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ηα θνζκήκαηα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ πνπ έρνπλ 

εληνπηζηεί ζηελ Πεινπφλλεζν. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη, αθελφο κία 

πξνζπάζεηα εμαθξίβσζεο ηνπ ξφινπ – ζπκβνιηζκνχ πνπ πηζαλφηαηα λα είραλ απηά 

ηα αληηθείκελα ζηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν, κέζα απφ ηελ έληαμή ηνπο ζε νκάδεο 

θαη αθεηέξνπ ε αλαδήηεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο, έηζη φπσο πξνθχπηεη απφ πνηθίιεο 

εθθάλζεηο κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπήο ηνπο. 

Πξψηα απφ φια, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέγεηαη ε Πεινπφλλεζνο είλαη ην 

γεγνλφο φηη απνηειεί έλα ρψξν ζηνλ νπνίν απφ ηα κέζα ην 15
νπ

 έσο θαη ηα κέζα ηνπ 

13
νπ

 αηψλα π.Υ., παξαηεξείηαη κία αιιαγή ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο νξγάλσζεο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδήγεζε ζε θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο ζε 

επίπεδα φπσο ην ηερλνινγηθφ θαη ην βηνηηθφ. Παξαηεξείηαη πξφνδνο ζηε βηνηερλία, 

γεληθφηεξα, κε ηελ εκθάληζε εξγαζηεξίσλ, πνπ φπσο θαη ζηε κηλσηθή Κξήηε, έηζη 

θαη ζηνλ επεηξσηηθφ αηγαηαθφ ρψξν, ε ιεηηνπξγία ηνπο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν κίαο 

θνηλσληθήο νκάδαο
1
. 

ε φ, ηη αθνξά, ινηπφλ, ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ, δελ ππάξρνπλ ζαθείο 

ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε εξγαζηεξίσλ πνπ λα εμεηδηθεχνληαλ απνθιεηζηηθά ζηελ 

θαηαζθεπή θνζκεκάησλ, σζηφζν, ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο εξγαιείσλ (πήιηλεο θαη 

ιίζηλεο κήηξεο) θαη αθαηέξγαζηεο πξψηεο χιεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή 

θνζκεκάησλ αιιά θαη ππνιεηκκάησλ θαηεξγαζίαο ηεο, απνηεινχλ κία έλδεημε φηη 

απηνχ ηνπ είδνπο ηα αληηθείκελα ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαλ ζηα ίδηα εξγαζηήξηα 

κε άιια αληηθείκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα φπια αιιά θαη άιιεο θαηεγνξίεο 

ρξεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. ε απηνχ ηνπ είδνπο ηνπο ρψξνπο αλήθεη ην εξγαζηήξην 

ιηζνηερλίαο εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ θαη ην εξγαζηήξην ειεθαληνπξγίαο  ζηελ αθξφπνιε 

ησλ Μπθελψλ
2
. Δπξήκαηα, φκσο, φπσο ιίζηλεο κήηξεο πνπ θέξνπλ αλάινγα ζρήκαηα 

κε απηά ησλ θνζκεκάησλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ αλ ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε 

εξγαζηεξίνπ, έρνπλ εληνπηζηεί θαη εθηφο ηεο αθξφπνιεο ησλ Μπθελψλ
3
. 

                                                           
1
 Γ. αθειιαξάθεο, Το Δλεθανηόδονηο και η Καηεπγαζία ηος ζηα Μςκηναϊκά Χπόνια, Αζήλα 1979, 41. 

2
 Γ. αθειιαξάθεο 1979, 16 - 30. Δ.Γ. Μπισλάο, Πολύσπςζοι Μςκήναι, Αζήλα 1983, 118, If. 

Tournavitou, Towards an identification of a workshop space, ζην E. French & K.A. Wardle (ed.), 

Problems in Greek Prehistory, Bristol: Bristol Classical Press 1988, 447-67. R. Laffineur, “Craftsmen 

and Craftsmanship in Mycenaean Greece: For a Multimedia Approach” ζην R. Laffineur & W-D. 

Niemeier (eds.), POLITEIA: Society and State in the Aegean Bronze Age [Aegaeum 12] (Liège 1995) I: 

189-199. 

3
 E. Konstantinidi, “Jewellery Revealed in the Burial Contexts of the Greek Bronze Age” BAR IS 912, 

Oxford 2001, 19-20 
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Με ηε ιέμε θφζκεκα, πνπ εηπκνινγηθά πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα θνζκψ 

(ζηνιίδσ), ραξαθηεξίδνπκε έλα ζχλνιν απφ κηθξνχ κεγέζνπο, θηλεηά ηερλνπξγήκαηα 

ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα λα θνξηνχληαη απφ ηνλ άλζξσπν κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 

έηζη ψζηε λα θνζκνχλ ή ελίνηε θαη λα πξνζηαηεχνπλ ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ηνπ. ε φ,ηη 

αθνξά ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, εληάζζνληαη ζηα αληηθείκελα κηθξνηερλίαο ηα 

νπνία ιεηηνχξγεζαλ εμαξρήο σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην αλζξψπηλν ζψκα είηε 

σο εμαξηήκαηα ηεο έλδπζεο, είηε σο αληηθείκελα πνπ θνξηνχληαλ απεπζείαο επάλσ 

ζην ζψκα. Ρφιν θνζκήκαηνο κπνξεί λα έρνπλ ζήκεξα, φπσο θαη παιαηφηεξα, 

δηάθνξα αληηθείκελα άιινπ είδνπο, ηα νπνία φκσο κεηαβάιινληαη ζε θνζκήκαηα 

ιφγσ ηεο αιιφηξηαο ζέζεο ή ηνπ ζπκβνιηζκνχ πνπ ηνπο απνδφζεθε κέζα απφ ηε 

ρξήζε ηνπο. 

Ζ αγάπε ηνπ αλζξψπνπ γηα ην θφζκεκα, είηε πεγάδεη απφ απιή απηαξέζθεηα 

είηε απφ ηελ επηζπκία γηα πξνβνιή ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ή ηνπ αμηψκαηνο, ράλεηαη 

ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο, ν άλζξσπνο επέιεμε 

νξηζκέλα πιηθά κέζα απφ κία κεγάιε πνηθηιία θπζηθψλ αγαζψλ πνπ ηνλ πεξηέβαιαλ, 

φπσο κέηαιια, εκηπνιχηηκνη ιίζνη (ζάξδην, ακέζπζην, αράηε, αηκαηίηε, νξεία 

θξχζηαιιν), θπζηθέο (ειεθαληφδνλην) θαη ηερλεηέο χιεο (γπαιί, θαγεληηαλή), 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη ηα θνζκήκαηά ηνπ, πνπ –– εθηφο απφ ηελ θαιιηηερληθή 

ηνπο αμία – απνηεινχλ κία πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο θνηλσλίεο ηνπ 

παξειζφληνο. 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα θνζκήκαηα παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο, 

είλαη ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ αληηθείκελα ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ ρξήζηε ηνπο, ζε αληίζεζε κε άιιεο θαηεγνξίεο 

πνιηηηζκηθψλ θαηαινίπσλ ηα νπνία εμππεξεηνχλ ακηγψο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο. Γελ 

ζα πξέπεη, ινηπφλ, λα ππνηηκεζεί ε ζεκαζία ηνπο, αθελφο ζηε κειέηε ηεο αξραίαο 

ηέρλεο θαη ηερλνγλσζίαο θαη αθεηέξνπ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο κίαο 

πιεζπζκηαθήο νκάδαο. Ζ εμέηαζή ηνπο ζε ζρέζε κε ην αλζξσπνινγηθφ πιηθφ, 

παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηα επίπεδα ηεο 

θνηλσληθήο – νηθνλνκηθήο δνκήο, ησλ εκπνξηθψλ επαθψλ, ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ ηαθηθψλ εζίκσλ. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη, κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ αξραίνπ 

θνζκήκαηνο, απφ ην αξρηθφ ζηάδην ηεο εχξεζεο πξψηεο χιεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

κέρξη ηνλ ηειηθφ ηνπ πξννξηζκφ, λα εθζέζεη ζηνλ αλαγλψζηε–κειεηεηή 

ζπκπεξάζκαηα ηφζν σο πξνο ηε ρξήζε ησλ θνζκεκάησλ φζν θαη σο πξνο ηνλ 

θνηλσληθφ–νηθνλνκηθφ ηνπ ξφιν ζηελ θνηλσλία ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Απηφ 

επηρεηξείηαη κέζα απφ ηελ εμέηαζε θνζκεκάησλ ηα νπνία εληνπίζηεθαλ ζε ηαθηθά 

ζχλνια. Ζ επηινγή απηή γίλεηαη γηα δχν, θπξίσο, ιφγνπο: πξψηνλ, επεηδή ε 

πιεηνςεθία ησλ θνζκεκάησλ έρεη αλεπξεζεί σο θηέξηζε λεθξψλ θαη δεχηεξνλ, 

επεηδή, κφλν ζε ζπλάξηεζε κε ην αλζξσπνινγηθφ πιηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηαθέο 

αιιά θαη κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεο θηεξηζκάησλ, είλαη δπλαηφλ ην θφζκεκα λα καο 

δψζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο πνπ εμεηάδνπκε.  
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Ζ Αξγνιίδα (εηθ. 1) είλαη εθείλε ε πεξηνρή ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ πνπ έρεη 

δηεξεπλεζεί πην δηεμνδηθά θαη έρνπλ απνθαιπθζεί κεγάιεο πνζφηεηεο εληππσζηαθψλ 

θνζκεκάησλ. Αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί εδψ φηη ηα ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ 

παξαδείγκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηάθνπο ησλ Μπθελψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

γεσγξαθηθνχ ρψξνπ φπνπ ε θνζκεκαηνπνηΐα άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ίζσο θάησ απφ 

ηε κηλσηθή επίδξαζε, ηνλ 16
ν
 θαη 15

ν
 αηψλα π.Υ. Σα πην εληππσζηαθά δείγκαηα 

(πεξίηερλα θαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο) πξνέξρνληαη απφ ηνλ Σαθηθφ Κχθιν Α ησλ 

Μπθελψλ (1580 – 1500 π.Υ.)
4
, αιιά θαη απφ ην κπθελατθφ λεθξνηαθείν ησλ 

Αεδνληψλ
5
. ε απηά ηα παξαδείγκαηα, ηνπιάρηζηνλ ζηα πην πξψηκα, είλαη ζαθείο νη 

επηξξνέο απφ ηελ αηγππηηαθή ηέρλε, αθνχ νη αξραίνη αηγχπηηνη ππήξμαλ πξσηνπφξνη 

ζηε κεηαιινηερλία θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ κε ηελ εθεχξεζε 

λέσλ ηερληθψλ. 

Ζ εμέηαζε ηεο θφζκεζεο ηνπ αλζξψπνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, φκσο δελ 

απνηειεί ην κφλν ζέκα ην νπνίν εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Σα αξραηνινγηθά 

θαη ηζηνξηθά ζχλνια ζηα νπνία ην θφζκεκα κειεηάηαη ζπλδπάδνληαη κε ηηο πηπρέο 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο παξαγσγήο, ηνπ χθνπο θαη ηεο εηθνλνγξαθίαο πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί κηα πιήξεο ηζηνξηθή άπνςε ηνπ ξφινπ ηνπ θνζκήκαηνο ζηνλ αξραίν 

θφζκν. Έηζη ινηπφλ, ε εμέηαζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν επίπεδα. Αξρηθά, κε 

ηελ αλάιπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ (πξψηεο χιεο θαη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ) θαη θαηφπηλ ηνπ αξραηνινγηθνχ ζπλφινπ 

κέζα ζην νπνίν εληνπίζηεθε, σο άκεζε πεγή πιεξνθνξηψλ, θαζψο ηα θνζκήκαηα ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιινπ είδνπο επξήκαηα φπσο ηα πξντφληα θεξακηθήο, κεηαιινπξγίαο 

αιιά θαη ηα αξρηηεθηνληθά θαη αλζξσπνινγηθά θαηάινηπα, είλαη ζε ζέζε λα 

ηεθκεξησζνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, 

ηα θνζκήκαηα πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ ηε κειέηε θαη άιισλ πεγψλ ηεο ηέρλεο ζε 

κία πξνζπάζεηα λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη θαιιηηερληθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο 

πνπ ελδερνκέλσο λα νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηνπο (έκκεζεο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ). 

Έηζη ινηπφλ, νη πξψηεο πιεξνθνξίεο πνπ απνθνκίδνπκε γηα ηε ρξήζε, θπξίσο, 

ησλ θνζκεκάησλ, πξνέξρνληαη απφ ηε ζέζε ζηελ νπνία εληνπίζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηα 

αλζξσπνινγηθά θαηάινηπα (άκεζε πεγή). Απφ ηελ πξννπηηθή άιισλ κνξθψλ ηέρλεο, 

ηα θνζκήκαηα πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ ηε κειέηε ησλ ζρεδίσλ θαη ηεο 

                                                           
4
 A. Karo, Schachtgräber  von Mykenai, Berlin 1930. 

5
 Σα Αεδφληα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο θαη ζήκεξα δηνηθεηηθά αλήθνπλ ζην δήκν 

Νεκέαο. Οη αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ ζηελ πεξηνρή έθεξαλ ζην θσο ζνισηνχο ηάθνπο κπθελατθήο 

επνρήο, αξθεηνί απφ ηνπο νπνίνπο είραλ ζπιεζεί. Σα αληηθείκελα απηά, πνπ επηζηξάθεθαλ είλαη 

γλσζηά θαη σο “Ο ζεζαπξφο ησλ Αεδνληψλ”.  Κ. Γεκαθνπνχινπ (επηκ.), Ο θηζαςπόρ ηων Αηδονιών: 

ζθπαγίδερ και κοζμήμαηα ηηρ Ύζηεπηρ Δποσήρ ηος Χαλκού ζηο Αιγαίο, Αζήλα: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

1996. 

 



~ 4 ~ 

 

εηθνλνγξαθίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά (έκκεζεο πεγέο). Γειαδή, πξαγκαηνπνηείηαη 

κία έξεπλα ζε ηχπνπο αληηπξνζσπεπηηθψλ ηερλψλ (ηνηρνγξαθίεο) γηα ηελ εξκελεία 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ηε ζεκαζία ησλ θνζκεκάησλ. Γηα κία πην εκπεξηζηαησκέλε 

πξνζέγγηζε εμεηάδεηαη ε αξραία ινγνηερλία (νκεξηθά έπε) γηα ηηο γξαπηέο αλαθνξέο 

ζε απηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΠΟΤ ΘΔΩΡΟΤΝΣΑΙ ΚΟΜΗΜΑΣΑ 

Σα θνζκήκαηα απνηεινχλ έλα απφ ηα πην ειθπζηηθά θαιιηηερληθά 

επηηεχγκαηα ηεο αξραηφηεηαο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία εληάζζεηαη θάζε είδνπο αληηθείκελν ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ 

άλζξσπν γηα λα δηαθνζκήζεη ην ζψκα ηνπ. Αλάινγα κε ηελ επνρή ζηελ νπνία 

αλήθαλ, γηλφηαλ θαη ε επηινγή ηνπ πιηθνχ πνπ θάζε θνξά ήηαλ δηαζέζηκν γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο. Έηζη ινηπφλ, ην ζχλνιν ησλ θνζκεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ην 

ρξνλνινγηθφ θάζκα ηεο ΤΔΥ, πεξηιακβάλεη αληηθείκελα ηα νπνία έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί απφ κία πνηθηιία πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλεη κέηαιια, ιίζνπο, νζηά θαη 

ηερλεηέο χιεο ελψ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε 

ηε ρξήζε ηνπο, δειαδή ην ζεκείν ηνπ ζψκαηνο πνπ θνζκνχζαλ.  

 

Α.1) Καηηγορίες κοζμημάηων 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ηζηνξία, ηηο θαηεγνξίεο θαη ηε 

ρξήζε ηνπ θάζε ηχπνπ θνζκήκαηνο. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζα ζπλνδεπηεί απφ εηθφλεο 

θαη παξαδείγκαηα πνπ ζα πξνζθέξνπλ κία ζπλνιηθή επνπηεία ησλ ηχπσλ ησλ 

θνζκεκάησλ ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη. Οη ελδείμεηο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί δελ 

είλαη πάληα ηθαλνπνηεηηθέο, εηδηθά γηα εθείλεο ηηο ζέζεηο πνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο 

πζηεξεί. Ζ αθφινπζε ηαμηλφκεζε βαζίδεηαη επίζεο ζηε ζέζε ζηελ νπνία ηα 

αληηθείκελα εληνπίζηεθαλ ζηνπο ηάθνπο αιιά θαη φπσο απηή παξνπζηάδεηαη κέζα 

απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο, αθνχ ε ρξήζε ησλ ηχπσλ ησλ θνζκεκάησλ δελ είλαη πάληα 

πξνθαλήο απφ ην ζρήκα ηνπο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηα θνζκήκαηα 

δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ή θέξνληαλ. χκθσλα ινηπφλ κε απηή ηε δηάθξηζε πξνθχπηνπλ νη εμήο θαηεγνξίεο: α) 

ηα θνζκήκαηα γηα ην ιαηκφ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη ράληξεο, ηα πεξίαπηα, ηα 

πεξηδέξαηα, νξηζκέλεο ζθξαγίδεο θαη ηα θπιαθηά, β) ηα θνζκήκαηα πνπ 

ηνπνζεηνχληαλ ζην θεθάιη θαη πεξηιακβάλνπλ πεξφλεο θαη ζθπθσηήξεο γηα ηα 

καιιηά, δηαδήκαηα θαη ελψηηα, γ) ηα θνζκήκαηα γηα ηε δηαθφζκεζε ησλ ελδπκάησλ 

ζηα νπνία αλήθνπλ νη πεξφλεο, νη πφξπεο, ηα επίξξαπηα θνζκήκαηα, αιιά θαη νη 

ηαηλίεο θαη νη δψλεο θαη ηέινο δ) ηα θνζκήκαηα γηα ηα άθξα φπσο πεξηβξαρηφληα, 

πεξηζθχξηα, ςέιηα θαη ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα. 
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α) Κνζκήκαηα γηα ην ιαηκό 

ε απηή ηελ θαηεγνξία εμεηάδνληαη φια εθείλα ηα αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είηε σο ζπζηαηηθά κέξε θνζκεκάησλ είηε απνηεινχζαλ απφ κφλα 

ηνπο θνζκήκαηα. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηα πεξηδέξαηα θαη ηα πεξίαπηα πνπ 

θνζκνχζαλ ην ιαηκφ θαη απνηεινχληαλ απφ ράληξεο κεκνλσκέλεο ή κε ην 

ζρεκαηηζκφ φξκσλ θαη πιαθίδηα. Οη ράληξεο θαη ηα πεξίαπηα απνηεινχλ ηα πην ζπρλά 

αληηθείκελα πνπ εληνπίδνληαη ζε ηάθνπο. Ζ πξψηε ηνπο εκθάληζε ηνπνζεηείηαη ζηε 

Νενιηζηθή Δπνρή φηαλ νη άλζξσπνη, πξνθεηκέλνπ λα δηαθνζκήζνπλ ην ζψκα ηνπο, 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ράληξεο απφ πιηθά φπσο δφληηα δψσλ, νζηά, φζηξεα θαη βφηζαια. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ηα θνζκήκαηα κηκνχληαη ζηνηρεία ηνπ 

θπζηθνχ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ πινχηνπ, ελψ αθζνλνχλ νη ράληξεο απφ κέηαιιν φπσο ν 

ρξπζφο, ν άξγπξνο θαη ν ραιθφο. 

Αξθεηά ζπρλά, απηνχ ηνπ είδνπο ηα θνζκήκαηα, ζπλαληψληαη κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ θπιαθηνχ. πλήζσο, πξφθεηηαη γηα ηα πεξίαπηα, ζηα νπνία πξνζδίδνληαη εηδηθέο 

ηδηφηεηεο θαη θνξηνχληαη πξσηίζησο γηα ηελ ππνηηζέκελε ηθαλφηεηά ηνπο λα θέξνπλ 

ηελ θαιή ηχρε θαη λα πξνζηαηεχνπλ απφ θίλδπλν ή αζζέλεηεο θαη απηή ε δχλακή ηνπο 

απνξξέεη είηε απφ ην πιηθφ απφ ην νπνίν απνηεινχληαη (ιίζν, ειεθαληφδνλην, γπαιί), 

είηε απφ απηφ πνπ ππνηίζεηαη φηη αληηπξνζσπεχνπλ (κνξθή ή επηγξαθή πνπ ηπρφλ 

θέξνπλ)
6
. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα αληηθείκελα εληνπίδνληαη ζηελ Διιάδα αξθεηά λσξίο 

(Νενιηζηθή)
7
, ελψ ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ζε ρξήζε θαη ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. 

Αξθεηά απφ απηά πνπ εληνπίδνληαη ζηα κπθελατθά ζχλνια απνηεινχλ μέλεο επηξξνέο 

πνπ ζε κεγάιν πνζνζηφ εηζάγνληαη απφ ηελ Αίγππην, ηελ Δγγχο Αλαηνιή θαη ηελ 

Κχπξν θαη θέξνπλ νλφκαηα θαη κνξθέο ζεψλ
8
. 

Έλα αληηθείκελν απηήο ηεο θαηεγνξίαο κε αηγππηηαθή πξνέιεπζε, απνηειεί ν 

ζθαξαβαίνο ν νπνίνο ζπκβνιίδεη ηελ αλαγέλλεζε ζηελ αξραία Αίγππην
9
. Οη 

ζθαξαβαίνη ζπλήζσο θαηαζθεπάδνληαλ απφ ζηεαηίηε, θαγεληηαλή ή απφ 

εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο αιιά ζπάληα ζπλαληψληαη ζε κέηαιιν φπσο ρξπζφ, άξγπξν ή 

ραιθφ. Σα αληηθείκελα απηά εληνπίδνληαη ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν γηα πξψηε θνξά ζηελ 

Κξήηε ζηε δηάξθεηα ηεο ΠΜ θαη ηεο ΜΜ πεξηφδνπ
10

. ηε βάζε θέξνπλ εκθαλή 

εγράξαθηα ζχκβνια ηα νπνία απνηππψλνπλ επρέο ή βαζηιηθά νλφκαηα. πλήζσο 

                                                           
6
 W.M. Finders, Amulets, Λνλδίλν, 1914, 1. 

7
 Ν. Κππαξίζζε – Απνζηνιίθα, Τα Πποϊζηοπικά κοζμήμαηα ηηρ Θεζζαλίαρ, Αζήλα 2001. 

8
 Γηα ηνλ θαηάινγν απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ βι. E. Cline, “Sailing the Wine-Dark Sea. International 

Trade and the Late Bronze Age Aegean” BAR IS 591 (1994), 91 – 3. 

9
 E.M. Konstantinidi, Jewellery in its Context. The Bronze Age in N.W. Greece, (MPhil. thesis), 

University of Birmingham, 1993, 46. 

10
 Δ. & Γ. αθειιαξάθεο, Απσάνερ, Αζήλα 1991. 
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ηνπνζεηνχληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηήζνπο ζηηο κνχκηεο, ζηε ζέζε ηεο θαξδηάο, αιιά 

κπνξνχζαλ λα θέξνπλ θαη νπή αλάξηεζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ πεξίαπηα.  

ηελ πεξίνδν ησλ ιαθθνεηδψλ ηάθσλ, νη ράληξεο πνπ απνηεινχζαλ ζπλεθηηθά 

κέξε πεξηδεξαίσλ απνθαιχπηνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε γπλαηθείεο ηαθέο. 

Αξθεηέο απφ απηέο θαηαζθεπάδνληαλ απφ πιηθά ηα νπνία εληνπίδνληαη εθηφο ηνπ 

αηγαηαθνχ ρψξνπ, φπσο ν ακέζπζηνο θαη ν ζάξδηνο. Δίλαη αθφκε πνιχ πηζαλφ λα 

εηζάγνληαλ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή θαη φρη σο πξψηε χιε. Σελ ίδηα επνρή 

εληνπίδνληαη θαη ηα πεξίηκεηα αλάγιπθα αληηθείκελα απφ ρξπζφ κε νπέο αλάξηεζεο 

πνπ πηζαλφηαηα λα απνηεινχζαλ ηκήκαηα απφ πεξηδέξαηα ή πεξίαπηα θαη γηα ηα 

νπνία γίλεηαη πεξαηηέξσ αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα. Πξνο ην ηέινο ηεο ΤΔ πεξηφδνπ, νη 

ράληξεο απφ γπαιί – είηε απιφ ρσξίο δηαθφζκεζε είηε κε αλάγιπθε δηαθφζκεζε – 

απνηεινχλ ηππηθφ κπθελατθφ θφζκεκα. 

Οη ράληξεο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο ζην κπθελατθφ θφζκν θαη 

εληνπίδνληαη ζε κεγάιε πνηθηιία. Καηαζθεπάδνληαη απφ ρξπζφ, ιίζν θαη γπαιί θαη 

εκθαλίδνπλ κία κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ
11

. Σηο ράληξεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

i) Απιέο ράληξεο: εληνπίδνληαη είηε ζε γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζθαηξηθφ, θσληθφ, 

ηξηγσληθφ θ.ά.) ή ζε θπηηθά κνηίβα. Απιήο κνξθήο ράληξεο εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε 

θνξά ζηε Νενιηζηθή πεξίνδν θαη ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη έσο θαη ηελ Δπνρή 

ηνπ Υαιθνχ. Οη ηέζζεξηο πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη είλαη νη εμήο: 

 

– Σθαιπικέρ / πεπλαηςζμένερ ζθαιπικέρ: απηή ε θαηεγνξία απνηειεί ην πην ζπρλφ 

ζρήκα πνπ εληνπίδεηαη, εηδηθφηεξα ζηα κπθελατθά ηαθηθά ζχλνια θαη 

απνηεινχληαη απφ ρξπζφ αιιά θαη άιια κέηαιια. Δληνπίδεηαη γηα πξψηε θνξά 

ζηελ ΠΔ πεξίνδν θαη εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιε ηελ Δπνρή ηνπ 

Υαιθνχ. Απφ ην 15
ν
 αηψλα π.Υ. θαη εμήο, θαίλεηαη λα είλαη πην δεκνθηιήο κία 

κνξθή ράληξαο κε δηαθφζκεζε θνθίδσζεο (Κεθάιαην 1 Β.3), δείγκα ηεο νπνίαο 

εληνπίδεηαη ζην ζεζαπξφ ηεο αθξφπνιεο ησλ Μπθελψλ αιιά θαη ζην 

κπθελατθφ λεθξνηαθείν ησλ Αεδνληψλ (εηθ. 27). 

– Σθαιπικέρ: θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο ΤΔ πεξηφδνπ απηφ ην 

είδνο ράληξαο αθζνλεί ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ 

ηχπνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ Σαθηθφ Κχθιν Α ησλ Μπθελψλ θαη ην 

ζνισηφ ηάθν ζην Βαθεηφ (ΤΔ ΗΗΑ) (εηθ. 28). 

– Κςλινδπικέρ: δείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ράληξαο απφ ρξπζφ, πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ Σαθηθφ Κχθιν Α (ΤΔ) αιιά θαη απφ άιινπο ηάθνπο ησλ Μπθελψλ. 

                                                           
11

 A. Evans, The Palace of Minos at Knossos, ii, pt.2 I London 1921-35, 427 fig. 248, pt.iv, 286, fig. 

200. 
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– Αμςγδαλόζσημερ: νξηζκέλα απφ ηα πξψηκα παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Κξήηε θαη ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΠΜ ΗΗ-ΗΗΗ. ηελ ΤΔ ΗΗΒ-

ΗΗΗΑ, εληνπίδνληαη ζηηο Μπθήλεο (Σαθηθφο Κχθινο Β) κε πεπιαηπζκέλεο άθξεο 

ζε κία πνηθηιία πιηθψλ φπσο ν ρξπζφο, ν ζάξδηνο θαη ε νξεία θξχζηαιινο. 

 

ii) Κνίιεο-θπξηεπίπεδεο ράληξεο: πξφθεηηαη γηα κία εηδηθή θαηεγνξία θνζκεκάησλ 

ηεο κπθελατθήο πεξηφδνπ πνπ έθαλαλ ηελ πξψηε ηνπο εκθάληζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκθάληζεο ησλ ιαθθνεηδψλ ηάθσλ. Οη αλάγιπθεο θνίιεο
12

 ράληξεο ζπρλά 

αλαπαξηζηνχλ κνηίβα απφ ην ζαιάζζην θαη ην θπηηθφ πινχην (εηθ. 21, 22, 23β). 

Δληνπίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε ηαθέο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζζελίαο ελψ θαιχπηνπλ έλα 

επξχ ρξνλνινγηθφ θάζκα απφ ηελ ΤΔ ΗΗΑ έσο ηελ ΤΔ ΗΗΗΓ. Έλαο πιήξεο θαηάινγνο 

ησλ ζρεκάησλ ησλ αλάγιπθσλ ραληξψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα ζηελ 

δηάξθεηα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ είρε δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Higgins θαη ζχκθσλα κε 

απηφ ηνλ θαηάινγν, δηαθξίλνληαη ζηνπο εμήο ηχπνπο: ηεο ξνδέηαο, ηνπ θηνλφθξαλνπ, 

ηνπ αξγνλαχηε, ηνπ θξίλνπ θαη ηνπ θηζζνχ
13

. 

iii) Υάληξεο από ζύξκα: ζπλζέηνπλ κία εηδηθή θαηεγνξία πνπ απνηειείηαη απφ 

ζπεηξνεηδή ειάζκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη εηδηθή ηερληθή. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ράληξαο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο ΤΔ πεξηφδνπ ελψ 

παξαδείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηνλ Σαθηθφ Κχθιν Α (ιαθθνεηδήο ηάθνο ΗΗΗ) θαη απφ 

ηνλ Σαθηθφ Κχθιν Β (Σάθνο Ο) ησλ Μπθελψλ. Πηζαλφηαηα λα απνηεινχλ ηκήκα 

ελφο κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ γηα ην νπνίν έρνπλ δηαηππσζεί απφςεηο φηη ίζσο θέξεη 

επηξξνέο απφ ηε πξία ή ηε Μεζνπνηακία
14

. 

Απφ ηα επξήκαηα κεκνλσκέλσλ ραληξψλ, κπνξεί εχθνια λα γίλεη δηαθξηηφ 

εάλ πξφθεηηαη γηα ηκήκαηα πνπ αλήθαλ ζε πεξηδέξαηα ή άιινπ είδνπο θνζκήκαηα πνπ 

απαξηίδνληαη απφ ράληξεο, εάλ βέβαηα δελ παξαηεξείηαη δηαηάξαμε ζηα επξήκαηα. Σα 

πεξηδέξαηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ είηε απφ ηε ζέζε ζηελ νπνία εληνπίζηεθαλ ζε 

ζρέζε κε ηα αλζξψπηλα θαηάινηπα είηε απφ ηνλ αξηζκφ θαη ηε δηάηαμε ησλ ραληξψλ 

(π.ρ. ράληξεο κε ηέηνηα δηάηαμε ψζηε απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηηο άθξεο λα έρνπλ 

κηθξφηεξε δηαηνκή απφ απηέο πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο δηάηαμεο)
15

. Δλδείμεηο 

γηα ηε ρξήζε πεξηδέξαησλ αληινχληαη θαη απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο κπθελατθήο 

πεξηφδνπ. Μία απφ απηέο εληνπίζηεθε ζην ζξεζθεπηηθφ θέληξν ησλ Μπθελψλ θαη 

                                                           
12

 R.A. Higgins, Greek and Roman Jewellery, London 1980
2
, 75. 

13
 R.Α. Higgins, 77. 

14
 R.Α. Higgins, 69, 81. 

15
 E. Goring, A Survey of Late Bronze Age Jewellery, University of Birmingham 1977, 86. 
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απεηθνλίδεη κία γπλαηθεία κνξθή ηε «Μπθελαία»
16

 (εηθ. 2), ε νπνία θνξά πεξηδέξαην. 

ε ηνηρνγξαθία ζην βφξεην ηνίρν ηεο Ξεζηήο 3, ζην Αθξσηήξη ηεο Θήξαο, ε Πφηληα 

Θεξψλ θέξεη δχν πεξηδέξαηα, ην έλα απφ ηα νπνία κε ράληξεο ζην ζρήκα λήζζαο (εηθ. 

3)
17

. 

Οη ράληξεο, είηε σο κεκνλσκέλα αληηθείκελα, είηε σο ζπλεθηηθά κέξε 

πεξηδεξαίσλ, αξθεηά ζπρλά δελ εμππεξεηνχζαλ κφλν δηαθνζκεηηθνχο ζθνπνχο αιιά 

πνιιέο θνξέο απνθηνχζαλ απνηξνπατθφ ξφιν – ιεηηνπξγνχζαλ σο θπιαρηά ηα νπνία 

πξνζηάηεπαλ ην ρξήζηε ηνπο. Πηζαλφηαηα, ιφγσ ηνπ πιηθνχ, ηνπ ζρήκαηνο ή ηεο 

εγράξαθηεο ζπκβνιηθήο παξάζηαζεο πνπ κπνξεί λα έθεξαλ, λα ηνπο πξνζδίδνληαλ νη 

αλάινγεο ηδηφηεηεο. Έλα πιηθφ ην νπνίν έρεη ζπλδεζεί κε απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

αληηθείκελα είλαη ην θερξηκπάξη
18

, ην νπνίν, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, έρεη 

εληνπηζηεί ζε κπθελατθά θνζκήκαηα
19

. 

 

β) Κνζκήκαηα γηα ηα καιιηά ή ην θεθάιη 

Απηή ε θαηεγνξία θνζκεκάησλ απνηειείηαη απφ αληηθείκελα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαθφζκεζε ησλ καιιηψλ ή ηνπ θεθαιηνχ. ε απηή ηελ 

νκάδα αλήθνπλ νη πεξφλεο, νη ζθηθσηήξεο, ηα δηαδήκαηα θαη ηα ελψηηα. 

Σα δηαδήκαηα / ηαηλίεο, πνπ εληνπίδνληαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο
20

, θάλνπλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν ηελ ΠΔ πεξίνδν ελψ ε ρξήζε ηνπο γηλφηαλ θαη 

απφ ηα δχν θχια
21

. Οη θαηαβνιέο ηνπ είδνπο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή 

ηεο Μεζνπνηακίαο. Έλα αλάινγν αληηθείκελν εληνπίζηεθε ζε ηάθν ηνπ 1900-1500 

π.Υ ζηελ Assur
22

. Σα δηαδήκαηα θαίλεηαη λα απνηεινχζαλ κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία 

θνζκεκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο ή ζξεζθεπηηθήο πηπρήο θαη ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο (Κεθάιαην 3).  

                                                           
16

 . Ηαθσβίδεο, “Μπθελατθή Σέρλε” ζην Γ. Υξηζηφπνπινο (εθδ.), Δλληνική Τέσνη, Η Αςγή ηηρ 

Δλληνικήρ Τέσνηρ, Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ 1994, 235, εηθ 9. 

17 
Υ. Νηνχκαο, Οη Σνηρνγξαθίεο ηεο Θήξαο, Αζήλα : Ίδξπκα Θήξαο 1992. 

18
 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=65956. 

19
 A. Harding & H. Hughes – Brock, “Amber in the Mycenaean World”, BSA 69 (1974), 145 – 72, G.C. 

Williamson, The Book of Amber, London 1932. 

20
 A. Evans 1921-35, pl. 14., E.M. Konstantinidi, “Jewellery Revealed in the Burial Contexts of the 

Greek Bronze Age” BAR IS 912 (2001), 24-5. 

21
 βι. Κεθάιαην 3: Κνηλσλία. 

22
 A. Haller, Die Gräber und Grüfte von Assur, Berlin 1954, pl. 10a. 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=65956
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Δληνπίδνληαη ζηνπο ιαθθνεηδείο ηάθνπο ησλ Μπθελψλ ην 16
ν
 αηψλα π.Υ. θαη 

ε πην θνηλή πνηθηιία αληηπξνζσπεχεηαη ζηνπο Σάθνπο Η, ΗΗ θαη IV ηνπ Σαθηθνχ 

Κχθινπ Α θαη ζηνπο Σάθνπο Λ θαη Υ ηνπ Σαθηθνχ Κχθινπ Β ησλ Μπθελψλ
23

. ε 

πξψηκν ηχπν δηαδήκαηνο αλήθνπλ νη επξείεο απιέο ή δηάζηηθηεο κε αλάγιπθεο 

ζηηγκέο ηαηλίεο απφ άξγπξν ή ρξπζφ
24

. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο θέξνπλ νπέο ζηα 

άθξα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζηεξεψλνληαη ζηα καιιηά κε πεξφλεο ή λήκαηα. Έλαο 

ηχπνο δηαδήκαηνο κε πξνζαξηεκέλα θχιια ρξπζνχ, ελ είδεη ζηαπξνχ, πξνέξρεηαη απφ 

ηηο Μπθήλεο θαη εληνπίζηεθε γχξσ απφ γπλαηθεία θξαλία ελψ επάλσ απφ απηφ ήηαλ 

πξνζαξηεκέλα ηα θχιια απφ ρξπζφ (Σαθηθφο Κχθινο Β: Σάθνη Δ, Ξ, Τ) (εηθ. 4)
25

. 

Απφ ηνπο Σαθηθνχο Κχθινπο ησλ Μπθελψλ πξνέξρνληαη αξθεηέο ηέηνηεο ηαηλίεο κε ή 

ρσξίο πξνζαξηεκέλα θχιια, απφ ηα νπνία κφιηο ειάρηζηα εληνπίζηεθαλ ζηελ αξρηθή 

ηνπο ζέζε θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη πηζαλφ αξθεηά απφ απηά λα ζπγρένληαη κε 

θνζκήκαηα γηα ηελ έλδπζε ηεο ΤΔ πεξηφδνπ. ε φ,ηη αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

θνζκήκαηνο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε κία θππξηαθή επηξξνή, αθνχ δηαδήκαηα 

ηνπ ίδηνπ ηχπνπ απφ ρξπζφ ζπλέρηδαλ λα βξίζθνληαη ζε ρξήζε κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κχπξνπ ζηελ ΤΔ ΗΗΗΓ
26

, ελψ είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξαγκαηνπνηείηαη εηζαγσγή απηψλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν. 

Έλαο άιινο ηχπνο δηαδήκαηνο απνηειείηαη απφ ιεπηφηεξα θχιια κεηάιισλ. 

Σα πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα εληνπίδνληαη ζηελ πεξίνδν ησλ ιαθθνεηδψλ ηάθσλ θαη 

εμήο. Σν βαζηθφ ζρήκα είλαη ην αηξαθηνεηδέο θαη ζηηο άθξεο δεκηνπξγνχληαη κηθξέο 

ζειηέο (εηθ. 5). Δίλαη πξνθαλέο φηη απηφ ην είδνο δηαδήκαηνο πξνζδελφηαλ ζην θεθάιη 

κε ζχξκαηα ή λήκαηα. Σππηθά παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ θνζκήκαηνο 

πξνέξρνληαη απφ ην Σαθηθφ Κχθιν Β ( Σάθνη Γ, Ο) θαη Σαθηθφ Κχθιν Α (Σάθνη Η 

θαη IV)
27

. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο θνζκήκαηνο πνπ παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν ζε 

αλδξηθέο ηαθέο
28

, ρσξίο φκσο λα απνπζηάδεη θαη απφ ηηο ηαθέο γπλαηθψλ
29

. Δίλαη 

μεθάζαξν φηη αλήθαλ ζε άηνκα πςειήο θνηλσληθήο ηάμεο θαη ε αμία ηνπο πξνθαλψο 

πνηθίιεη αλάινγα κε ην πιηθφ θαη ην βαζκφ θαηεξγαζία ηνπο. 

                                                           
23

 Δ.Γ. Μπισλάο, Ο Ταθικόρ Κύκλορ Β’ ηων Μςκηνών, Αζήλα 1973. 

24
 R. Higgins 1980

2
, 54, Μπισλάο Δ.Γ. 1973, 184 πίλ. 159α (Ξ-408), 201 πίλ, 180β2, γ (Ο-432), 233 

πίλ. 207γ (Τ-439). 

25
 Δ.Γ. Μπισλάο 1973, 178,188, 233. 

26
 R. Higgins 1980

2
, 74. 

27
 Δ.Γ. Μπισλάο 1973, 178,188, 228, 233. 

28
 Γηα ηηο ηαηλίεο θεθαιήο πνπ ζρεηίδνληαη κε αλδξηθέο ηαθέο, βι. S. Dietz, Asine II, part 2: Results of 

the Excavations East of Acropolis 1970-1974: The Middle Helladic Cemetery. The Middle Helladic 

and Early Mycenaean Deposits, Stockholm 1980, 30, εηθ. 20-21, 78. 

29
 Δ.Γ. Μπισλάο 1973, 178, (Ξ-404), 188 (Ο-410–11), 228, 233 (Τ-439), O.T.P.K. Dickinson, “Cist 

Graves and Chamber Tombs”, BSA 78 (1983), 74-75. 
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Έλαο άιινο αθφκε ηχπνο δηαδήκαηνο πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΔ πεξίνδν, 

απνηειείηαη απφ ράληξεο δηαθφξσλ πιηθψλ ή γπάιηλα πιαθίδηα ζε δηάθνξα θπηηθά 

κνηίβα (αλζέκηα, θχιια θηζζνχ) ηα νπνία παξαηίζεληαη ζε ζεηξέο φπσο ζηα 

παξαδείγκαηα ησλ Σάθσλ Ξ θαη Τ απφ ηνλ Σαθηθφ Κχθιν Β ησλ Μπθελψλ. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο ηαθέο δχν λεαξψλ θνξηηζηψλ ζηηο νπνίεο εληνπίζηεθαλ ράληξεο απφ 

ζάξδην θαη νξεία θξχζηαιιν νη νπνίεο είραλ ηνπνζεηεζεί ζην κέησπν
30

. Σα 

δηαδήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνζαξκνζηεί επάλσ ζε έλα 

χθαζκα ή λα έρνπλ δεζεί επάλσ ζην θεθάιη ζαλ ζεηξά απφ ράληξεο. 

Οη πεξόλεο γηα ηα καιιηά εκθαλίδνληαη ζηελ ΠΔΥ θαη ζπλερίδνπλ λα 

βξίζθνληαη ζε ρξήζε έσο ην ηέινο ηεο ΤΜ/ΤΔ θαη ζπλήζσο εληνπίδνληαη θνληά ζην 

θεθάιη, ην ιαηκφ θαη ηνπο ψκνπο. Υξεζηκνπνηνχληαλ είηε γηα ηε ζηεξέσζε θάπνηνπ 

ελδχκαηνο ηνπ θεθαιηνχ ζηνπο ψκνπο είηε γηα ηελ θφκκσζε ησλ γπλαηθψλ
31

, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηηο ηνηρνγξαθίεο (εηθ. 3, 6) αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη εληνπίδνληαη ζε 

γπλαηθείεο ηαθέο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη δχζθνινο ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα 

ζηηο πεξφλεο γηα ηα καιιηά θαη ζε απηέο γηα ηε ζηεξέσζε ησλ  ελδπκάησλ, εληνχηνηο 

είλαη αξθεηά απίζαλν νη πεξφλεο νη νπνίεο απνηεινχληαλ απφ εχζξαπζην πιηθφ φπσο 

ην νζηφ θαη ην ειεθαληφδνλην λα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ελδπκάησλ
32

. 

Με βάζε απηήλ ηελ ππφζεζε, ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή πεξνλψλ γηα ηα καιιηά: νζηφ, 

ειεθαληφδνλην
33

, γπαιί θαη άξγπξνο –ελψ ν ρξπζφο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαλ 

γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξψηκεο πεξφλεο είλαη θπθιηθήο 

δηαηνκήο, ελψ αξθεηέο απφ απηέο θέξνπλ θεθάιη κε δηαθφζκεζε απφ νξεία 

θξχζηαιιν
34

. Σέηνηνπ είδνπο πεξφλεο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο Μπθήλεο θαη 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΔ ΗΗΗΑ-Β
35

. 

Δλδείμεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαλ νη πεξφλεο ζην θεθάιη, 

πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο Θήξαο (Ξεζηή 3, Γσκάηην 

3)
36

 νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ έλα λεαξφ θνξίηζη ην νπνίν θέξεη επάλσ απφ ην κέησπφ 

ηνπ έλα είδνο αλζεκίνπ, ελψ ηα καιιηά ηεο πέθηνπλ ζηελ πιάηε, κία ρξπζή πεξφλε ε 

νπνία απνδίδεηαη κε θίηξηλν ρξψκα θαη θαηαιήγεη ζε αλζέκην ίξηδαο, θαίλεηαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ απρέλα ηνπ θνξηηζηνχ, αιιά πηζαλφηαηα λα κελ βξίζθεηαη ζηελ 

                                                           
30

 Δ.Γ. Μπισλάο 1973, πίλ. 209α (Τ-469). 

31
 O.T.P.K. Dickinson 1983, 73-74. 

32
 Αςηόθι. 

33
 Δ.Γ. Μπισλάο 1973, 157, πίλ. 136β (Μ-517–19). 

34
 Δ.Γ. Μπισλάο 1973, 30, πίλ. 20α (Α-259), 203, πίλ. 182 (Ο-312–14), 234, πίλ. 208γ (Τ-320). 

35
 Δ.Γ. Μπισλάο 1973, 202 – 3. 

36
 Υξ. Σειεβάληνπ, “Κνζκήκαηα απφ ηελ Πξντζηνξηθή Θήξα”, ΑΔ 1984, 25. 
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θαηάιιειε ζέζε ιφγσ ηεο θαθήο απνθαηάζηαζεο ηεο ηνηρνγξαθίαο (εηθ. 6). Οη 

πεξφλεο, φπσο εχθνια κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, θέξνληαλ έηζη ψζηε κφλν ε 

θνξπθή ηνπο λα δηαθξίλεηαη θαη γηα απηφ ην ιφγν νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ 

έρνπλ εληνπηζηεί θέξνπλ δηαθνζκεκέλεο θνξπθέο. 

Μία άιιε θαηεγνξία θνζκήκαηνο γηα ην θεθάιη, απνηεινχλ νη ζθεθσηήξεο. 

Πξφθεηηαη γηα ειηθνεηδή αληηθείκελα πνπ θαηαζθεπάδνληαλ απφ ζχξκα θαη ήηαλ 

επξέσο δηαδεδνκέλα ζαλ θνζκήκαηα γηα ηα καιιηά ζηε δπηηθή Αζία
37

. Σέηνηνπ 

είδνπο αληηθείκελα έρνπλ εληνπηζηεί ζε ηάθνπο ηνπ αηγαηαθνχ ρψξνπ θαη ζε ζρεηηθά 

κεγάιεο πνζφηεηεο αλ θαη δελ είλαη πάληα δπλαηφ λα γλσξίδνπκε εάλ ηκήκαηα θξίθσλ 

πνπ εληνπίδνληαη αλήθνπλ πάληα ζε απηφλ ηνλ ηχπν θνζκεκάησλ ή ζε άιιν (π.ρ. 

ελψηηα). Σα παξαδείγκαηα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν θνζκήκαηνο πνπ εληνπίδνληαη 

ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν απνηεινχληαη απφ ζπείξεο ιεπηνχ ζχξκαηνο θπθιηθήο δηαηνκήο. 

Γηα ηνπο ζθεθσηήξεο δελ ππάξρνπλ εηθνλνγξαθηθέο καξηπξίεο, σζηφζν απφ ηα 

επξήκαηα ηαθηθψλ ζπλφισλ πξνθχπηεη φηη απηνχ ηνπ είδνπο ηα θνζκήκαηα θέξνληαλ 

θαη απφ ηα δχν θχια. 

Σα ελώηηα απνηεινχλ έλα είδνο θνζκήκαηνο ην νπνίν πηζαλφηαηα λα 

εηζήρζεθε απφ ηε Μηθξά Αζία
38

. Δκθαλίδνληαη ηελ ΠΔ πεξίνδν ζηνπο Σάθνπο 7 θαη 

20 ζηηο Επγνπξηέο
39

 θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ είηε ζε δεχγε είηε κεκνλσκέλα, ελψ είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο απφ γπλαίθεο, αθνχ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

εληνπίδνληαη ζε γπλαηθείεο ηαθέο, εληνχηνηο φκσο ελψηηα έρνπλ βξεζεί θαη ζε 

αλδξηθέο ηαθέο (Αζίλε)
40

. Απφ ην ζχλνιν ησλ επξεκάησλ κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε κία κεγάιε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ηχπσλ απηνχ ηνπ 

θνζκήκαηνο. Έλαο πξψηκνο ηχπνο απνηειείηαη απφ θξίθνπο θαη εληνπίδεηαη ζηνπο 

Σαθηθνχο Κχθινπο ησλ Μπθελψλ (ηάθνο ΗΗΗ θαη ηάθνο Ο)
41

. Πξφθεηηαη γηα ελψηηα ζε 

ζρήκα ζειηάο απφ ζχξκα ηξηγσληθήο δηαηνκήο ελψ ζηε δηάξθεηα ηεο ΤΔ πεξηφδνπ 

απηφο ν ηχπνο θνζκήκαηνο θαίλεηαη λα είλαη ζπάληνο ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Έλαο 

άιινο ηχπνο ελσηίσλ απνηειείηαη απφ θξίθνπο κε δηαζηαπξνχκελεο απνιήμεηο. 

Δπίζεο, εληνπίδνληαη θαη ελψηηα ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

                                                           
37

 C.L. Wooley, Ur Excavations ΗΗ, London & Philadelphia 1939, pl. 144, 154, H. Schmidt, Schliemann 

Sammlung Trojanischer Altertümer, Berlin 1902, 6014-15. 

38
 H. Schmidt, Schliemann Sammlung Trojanischer Altertümer, Berlin 1902, 245, αξ. 6126. 

39
 R. Higgins, Greek and Roman Jewellery, London 1980

2
, 50-1. 

40
 Γηα ηα ελψηηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αλδξηθέο ηαθέο: S. Dietz, Asine II, part 2: Results of the 

Excavations East of the Acropolis1970–1974: The Middle Helladic Cemetery. The Middle Helladic and 

Early Mycenaean Deposits, Stockholm 1980, 78. 

Γηα ηα πεξηδέξαηα: I. Kilian-Dirlmeier, “Jewellery in Mycenaean and Minoan ʽWarrior Gravesʼ”, ζην 

E.B. French & K.A. Wardle (eds.), Problems in Greek Prehistory, Bristol 1988, 164. 

41
 Δ.Γ. Μπισλάο 1973, 200, πίλ. 180α (Ο-428–9). 
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ηερληθέο, φπσο ην δεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ ην νπνίν εληνπίζηεθε θαη απηφ ζηα Γελδξά 

(εηθ. 7) θαη αλήθεη ζηελ ΤΔ πεξίνδν. Δηθνλνγξαθηθέο ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε απηψλ 

ησλ θνζκεκάησλ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζεξατθέο ηνηρνγξαθίεο
42

. 

 

γ) Κνζκήκαηα ελδπκαζίαο 

Απηή ε θαηεγνξία απνηειεί ίζσο ηε κεγαιχηεξε νκάδα θνζκεκάησλ αθνχ 

πεξηιακβάλεη αληηθείκελα ηα νπνία ξάβνληαλ επάλσ ζην έλδπκα γηα λα ην 

δηαθνζκήζνπλ αιιά θαη αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπγθξαηήζνπλ ην 

έλδπκα επάλσ ζην ζψκα. ε απηή ηελ νκάδα αλήθνπλ πεξίηκεηα αλάγιπθα 

ειάζκαηα, δηζθάξηα, ξφδαθεο, δηάθνξεο ηαηλίεο, δψλεο, πεξφλεο θαη πφξπεο. Σα 

θνζκήκαηα ελδπκαζίαο κπνξνχλ ζρεηηθά εχθνια λα δηαθξηζνχλ ζε αλδξηθά θαη 

γπλαηθεία δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία απφ ηα ηαθηθά ζχλνια ηεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη (Κεθάιαην 3). Δπίζεο, νξηζκέλα απφ ηα 

θνζκήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ θαη σο δηαθνζκεηηθά 

ζηνηρεία γηα ηα λεθξηθά ελδχκαηα ή ηα ζάβαλα
43

. 

Σα πεξίηκεηα ειάζκαηα θαηαζθεπάδνληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ιεπηφ 

θχιιν ρξπζνχ θαη κφλν ειάρηζηα απνηεινχληαη απφ γπαιί θαη ειεθαληφδνλην, ελψ 

παξάιιεια θέξνπλ δχν νπέο αλάξηεζεο ζηηο δχν αληηζηνίρσο πιεπξέο ηνπο. Ζ 

δηαθφζκεζή ηνπο απνηειείηαη απφ δηάθνξα έθηππα αλάγιπθα κνηίβα: νθηάπνδεο, 

ξφδαθεο, πεηαινχδεο, ζπείξεο, γεσκεηξηθά κνηίβα, είλαη κεξηθά απφ ηα πην ζπλήζε 

πνπ αλήθνπλ ζην θξεηνκπθελατθφ δεηγκαηνιφγην. Ζ θαηεγνξία απηψλ ησλ έλζεησλ ή 

επίξξαπησλ θνζκεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εηθνλνγξαθηθά δεδνκέλα, καο 

επηηξέπεη λα αλαπαξαζηήζνπκε έσο έλα βαζκφ ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ 

αλζξψπσλ ηεο επνρήο. Σα πεξίηκεηα αλάγιπθα απφ ρξπζφ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην 

ζπξκφ ηεο επνρήο, αθνχ πξννξίδνληαη γηα ηε δηαθφζκεζε ηνπ ελδχκαηνο
44

. 

Κνζκήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ έρνπλ  αλεπξεζεί ζε πνιιέο ηαθέο απφ ην ηέινο ηεο ΜΔ 

πεξηφδνπ θαη εμήο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηε γπλαηθεία ηαθή ζην 

ιαθθνεηδή ηάθν III ησλ Μπθελψλ, ε νπνία ήηαλ ζηελ θπξηνιεμία θαιπκκέλε κε 

ρξπζά επίξξαπηα θνζκήκαηα (εηθ. 8)
45

.  

                                                           
42

 Υ. Νηνχκαο 1992. 

43
 O.T.P.K. Dickinson 1983, 50, 72, 75, G.C. Nordquist, “Middle Helladic Burial Rites: Some 

Speculations”, ζην R. Hägg & G.C Nordquist (eds), Celebrations of Death and Divinity in the Bronze 

Age Argolid, Stockholm 1990, 39. 

44
 K.A. Wardle, “Does Reconstruction Help?” ζην K.A. Wardle (ed.), Problems in Greek Prehistory, 

Bristol: Bristol Classical Press 1988,: 469-476. 

45
 G. Karo, Schachtgräber  von Mykenai, Berlin 1930, 50 – 1, Pl. 21, 26. 
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ε ηνηρνγξαθία απφ ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ, νη «Γαιάδηεο Κπξίεο» (εηθ. 9) 

θέξνπλ ζηα άθξα ηνπ ελδχκαηφο ηνπο δηαθφζκεζε απφ θπηηθά κνηίβα, ηα νπνία εθηφο 

απφ ηελ χθαλζε, κπνξεί λα παξηζηάλνπλ θαη επίξξαπηα θνζκήκαηα απφ ρξπζφ, ελφο 

ηχπνπ γλσζηνχ απφ αλαζθαθηθά ζχλνια
46

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο ηνηρνγξαθίεο 

απεηθνλίδνληαη γπλαίθεο ηεο αξηζηνθξαηίαο ζε δεκφζηα ζεάκαηα, ή ζε ζθελέο νη 

νπνίεο έρνπλ εξκελεπζεί σο ηειεηνπξγηθέο. Σν θαζεκεξηλφ έλδπκα σζηφζν, ζα πξέπεη 

λα ήηαλ δηαθνξεηηθφ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαθηηθέο αλάγθεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ζηελ αλδξηθή ελδπκαζία, ηα θνζκήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθά θαη θαηαζθεπάδνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ραιθφ, 

ίζσο επεηδή απηφ ήηαλ θαη ην θχξην πιηθφ θαηαζθεπήο νπιηζκνχ. 

Σα δηζθάξηα κε αλάγιπθα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα (εηθ. 34), εκθαλίδνληαη ζηε 

δηάξθεηα ηεο ΜΜ/ΜΔ πεξηφδνπ θαη ζπκίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζεκεξηλέο πφξπεο 

– θαξθίηζεο. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα θνζκήκαηα θαηαζθεπάδνληαλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά απφ ρξπζφ ζε κία κεγάιε πνηθηιία ζρεδίσλ, ελψ γηα ηελ απφδνζε ησλ 

δηαθνζκεηηθψλ ζεκάησλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο φπσο ε έλζεζε θαη ε 

θνθθίδσζε, γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο ζηε ζπλέρεηα (Κεθάιαην 1 Β.3). ε απηή ηελ 

θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη ξόδαθεο νη νπνίνη απαληνχλ κνλνί ή δηπινί, ζε ρξπζφ θαη 

παιφκαδα θπξίσο, κε ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ ηνπο λα πνηθίιιεη απφ 6-12. Πνιινί 

ξφδαθεο θαιχπηνληαλ απφ θχιιν ρξπζνχ ζην ίδην ζρήκα, ζε κία πην νηθνλνκηθή 

απνκίκεζε ηνπ ζπκπαγνχο ρξπζνχ θνζκήκαηνο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο θέξνπλ έλα 

δεχγνο νπψλ, κία νπή ζε θάζε άθξν, γεγνλφο ην νπνίν εληζρχεη ηελ άπνςε ηνπ Wace 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε 

δηαθφζκεζε ησλ γπλαηθείσλ ελδπκάησλ
47

. Σα δηζθάξηα, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα, 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ γπλαίθεο (βι. Κεθάιαην 3). Ο ελ ιφγσ ηχπνο θνζκήκαηνο 

γίλεηαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηελ αξρή ηεο ΤΔ ΗΗ-ΗΗΗ πεξηφδνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

Αξγνιίδα (Μπθήλεο, ιαθθνεηδείο ηάθνη ΗΗΗ θαη V)
48

.  

Μία αθφκε θαηεγνξία θνζκήκαηνο ελδπκαζίαο είλαη νη ηαηλίεο θαη νη δώλεο 

νη νπνίεο εληνπίζηεθαλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ αλζξψπηλνπ ζθειεηνχ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαλ, ζχκθσλα κε ηα αλαζθαθηθά δεδνκέλα, θαη απφ ηα δχν θχια ζηελ 

ΤΔ πεξίνδν. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα θνζκήκαηα εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα κέξε ηνπ 

ζψκαηνο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ήηαλ αληηθείκελα επίξξαπηα ζε ζεκεία ηνπ 

ελδχκαηνο θνληά ζηα ρέξηα, ην ζηήζνο, γχξσ απφ ηε κέζε θαη ηα γφλαηα
49

. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη κεηαιιηθέο θαη απνηεινχληαη απφ ρξπζφ, άξγπξν ή 

ραιθφ κε ή ρσξίο αλάγιπθε δηαθφζκεζε. Σέηνηεο ηαηλίεο εληνπίδνληαη θαη ζε άιια 

                                                           
46

 Konstantinidi 1995:25-28. 

47
 Δ. Κσλζηαληηλίδε (1995), “Έλζεηα θνζκήκαηα ελδπκαζίαο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ”, Απσαιολογία 

12 (1995), 25 – 8, A.J.B. Wace et al., “Excavations at Mycenae 1” Archaeologia 82, Oxford 1932, 195. 

48
 G. Karo 1930, 44-6. 

49
 Δ. Κσλζηαληηλίδε (1995), 25 – 8, Δ.Γ. Μπισλάο 1973, 329. 
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πιηθά εθηφο απφ κέηαιιν, φπσο γπαιί, νζηφ θαη ειεθαληφδνλην ελψ ε δηαηνκή ηνπο 

είλαη ηξηγσληθή ή σνεηδήο θαη κε αηρκεξέο απνιήμεηο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

θνζκεκάησλ απφ ρξπζφ, πξνέξρνληαη απφ ηνλ Σαθηθφ Κχθιν Β ησλ Μπθελψλ 

(Σάθνο Ν)
 50

, ελψ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εληνπίδνληαη ζε αλδξηθέο ηαθέο. 

Πιεξνθνξίεο γηα ην έλδπκα θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ηα θνζκήκαηα ηεο 

ελδπκαζίαο αληινχληαη απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο ησλ Μπθελψλ, ηεο Κλσζνχ θαη ηεο 

Θήξαο, λσπνγξαθίεο ζε ζαξθνθάγνπο, εγράξαθηεο παξαζηάζεηο ζε ζθξαγηδφιηζνπο, 

αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξνπο πεξηπηψζεηο δε δηαθξίλνληαη ιεπηνκέξεηεο ιφγσ ηεο 

κηθξήο θιίκαθαο ησλ παξαζηάζεσλ. Με ηα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα φκσο, κφλν 

ππνζεηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ έλζεησλ θνζκεκάησλ είλαη δπλαηή. ηελ εηθ. 10 

απεηθνλίδεηαη ε ζρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο αλδξηθήο, ηεο γπλαηθείαο κηλσηθήο 

θαη ηεο γπλαηθείαο κπθελατθήο ελδπκαζία. Σα θνζκήκαηα βαζίδνληαη ζε δείγκαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηαθηθά ζχλνια ηνπ Μφρινπ θαη ησλ Μπθελψλ θαη ε 

πξνηεηλφκελε ζέζε ζηελ νπνία αλεπξέζεθαλ ζε ζρέζε κε ην ζθειεηφ
51

. 

Έλα αθφκε είδνο ηαηλίαο απνηειεί απηή γηα ην γφλαην απφ ρξπζφ (εηθ. 11) ε 

νπνία εληνπίδεηαη θαη πάιη ζηνπο Σαθηθνχο Κχθινπο ησλ Μπθελψλ (Σάθνη Α, Γ, Η) , 

απνδίδεηαη ζε ζρήκα Τ
52

. Απφ ην Schliemann δφζεθε ζην αληηθείκελν απηφ ε 

νλνκαζία «επηγνλάηηα ηαηλία» εμαηηίαο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία εληνπίζηεθε ην πξψην 

ηέηνην εχξεκα, δειαδή ζην γφλαην ηνπ λεθξνχ
53

. χκθσλα κε ην Μπισλά, ηα 

αληηθείκελα απηά ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε δηαθφζκεζε ηνπ ελδχκαηνο ζηελ πεξηνρή 

ησλ ρεξηψλ ηα νπνία ζηεξεψλνληαλ είηε απφ κία δψλε είηε απφ ηε δηαθφζκεζε ηεο 

αζπίδαο
54

. 

Οη πεξόλεο ζηήξηδαλ ην έλδπκα ζηνπο ψκνπο, φπσο δείρλεη ε ζέζε ζηελ νπνία 

απνθαιχθζεθαλ ζηα ηαθηθά ζχλνια, ελψ αξθεηά ζπρλά ζπγρένληαη κε ηηο πεξφλεο 

γηα ηε δηαθφζκεζε ηνπ θεθαιηνχ
55

. Ζ ηζηνξία ησλ πεξνλψλ αλάγεηαη ζηνλ θπθιαδηθφ 

πνιηηηζκφ, φπνπ απαληνχλ παξαδείγκαηα θπξίσο απφ αζήκη, αληίζεηα νη πεξφλεο ηεο 

επεηξσηηθήο Διιάδαο θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο απφ ραιθφ, αλ θαη ππάξρνπλ θαη εδψ 

πνιιά δείγκαηα απφ αζήκη θαη ειεθαληφδνλην, ελψ ζπρλά ζπλαληάηαη ζπλδπαζκφο 

                                                           
50
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κεηαιιηθνχ ζηειέρνπο κε θεθαιή απφ δηαθνξεηηθφ (καιαθφ) πιηθφ, φπσο παιφκαδα ή 

νξεία θξχζηαιιν
56

, αθφκε θαη θχιια ρξπζνχ
57

. 

Ζ ρξήζε ηνπο παξαηεξείηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. ε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο εληνπίδνληαη θαηά δεχγε ελψ νη ελδείμεηο απφ ηηο αλαζθαθέο 

δείρλνπλ φηη νη πεξφλεο ρξεζηκνπνηνχληαλ, θπξίσο, απφ γπλαίθεο
58

. Οη ράιθηλεο 

πεξφλεο, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΤΔ IIIΓ, μεπεξλνχλ σο πξνο ηελ πνζφηεηα ηηο 

πεξφλεο απφ άιιν πιηθφ θαη ην κέγεζφο ηνπο πνηθίιιεη απφ 18.4 έσο 37,8cm
59

. 

Πξφθεηηαη γηα πεξφλεο απφ ζχξκα θπθιηθήο δηαηνκήο, ζπλήζσο κε πεπιαηπζκέλεο 

θεθαιέο δηαθφξσλ ζρεκάησλ: θσληθή ή σνεηδήο θεθαιή πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ 

ΤΔ ΗΗΗΓ πεξίνδν (Μπθήλεο), ή κε κηθξή ζθαηξηθή θεθαιή ζηελ ΤΖ ΗΗΗΓ θαη 

ππνκπθελατθή πεξίνδν
60

. Σέινο, ππάξρεη θαη κία αθφκε θαηεγνξία πεξνλψλ απφ 

κέηαιιν ησλ νπνίσλ ε θεθαιή απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά πιηθά φπσο ρξπζφ ή 

νξεία θξχζηαιιν θαη έρνπλ εληνπηζηεί ζε ηάθνπο ζχγρξνλνπο ησλ ιαθθνεηδψλ. ηηο 

Μπθήλεο εληνπίδνληαη κεγάιεο πεξφλεο κε θεθαιή απφ νξεία θξχζηαιιν νη νπνίεο 

ζπλήζσο βξίζθνληαη ζην δεμηφ ψκν ή ζην κέζνλ ηνπ ζηήζνπο (εηθ. 12)
61

. 

Ζ ζπλνιηθή παξνπζία ησλ πεξνλψλ ζηε δηάξθεηα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, 

καο επηηξέπεη λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε πεξφλε δελ απνηεινχζε απαξαίηεην εμάξηεκα 

ηεο κπθελατθήο θαζεκεξηλήο ελδπκαζίαο, θαζψο ηέηνηνπ είδνπο αληηθείκελα  

εκθαλίδνληαη ζε αλαζθαθέο ηάθσλ ελψ απνπζηάδνπλ απφ ηηο ζέζεηο νηθηζκψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. Βέβαηα, αλ ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο φηη πνιιέο απφ 

απηέο εληνπίδνληαη κε κεγάιν πνζνζηφ θζνξάο θαη ζε απνζπαζκαηηθή κνξθή, είλαη 

πνιχ πηζαλφ αξθεηέο απφ απηέο λα έρνπλ ραζεί ιφγσ ηεο θζαξηφηεηαο ησλ πιηθψλ 

απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαλ. ηνπο ηάθνπο ησλ Μπθελψλ εληνπίδνληαη πεξφλεο 

κε πνιχ απιή κνξθή απφ ην 1500 έσο ην 1200 π.Υ. απφ ηηο νπνίεο ειάρηζηεο έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί απφ άξγπξν ελψ νη πεξηζζφηεξεο απνηεινχληαη απφ ραιθφ ή νζηφ. 

Οη πόξπεο εκθαλίδνληαη κφιηο ζηελ χζηεξε πεξίνδν ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ 

κε βαζηθφ πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ην ραιθφ, ελψ ππάξρνπλ θαη κεξηθέο εμαηξέζεηο 

απφ ζίδεξν. Σα δεδνκέλα ησλ αλαζθαθηθψλ επξεκάησλ, νδήγεζαλ ζηελ άπνςε φηη νη 

πφξπεο, πηζαλφηαηα, εηζάγνπλ έλα λέν ηχπν ελδχκαηνο βαξχηεξν απφ ην ζπλήζε, ην 
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νπνίν έπξεπε κε θάπνην ηξφπν λα ζπγθξαηεζεί επάλσ ζην ζψκα
62

. Όια ηα 

παξαδείγκαηα πνξπψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα απνηεινχληαη απφ έλα 

ηεκάρην
63

. Ο πην δηαδεδνκέλνο ηχπνο πφξπεο ζηελ Διιάδα είλαη ε πεξφλε ηφμν (εηθ. 

13) ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ ΤΔ ΗΗΗΒ πεξίνδν θαη παξακέλεη ζε ρξήζε έσο θαη ηελ 

αξρή ηεο Πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ
64

. Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ εηθνλνγξαθηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο πνξπψλ αιιά κφλν ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε ηνπο κέζα απφ γξαπηέο 

πεγέο. ηελ Οδχζζεηα ην έλδπκα ηεο Πελειφπεο πεξηγξάθεηαη λα έρεη δψδεθα ρξπζέο 

πφξπεο («Ἀληηλόῳ κὲλ ἔλεηθε κέγαλ πεξηθαιιέα πέπινλ, πνηθίινλ· ἐλ δ᾽ ἀξ᾽ ἔζαλ 

πεξόλαη δπνθαίδεθα πᾶζαη ρξύζεηαη, θιεῖζηλ ἐυγλάκπηνηο ἀξαξπῖαη»)
65

. Ζ χπαξμε 

ελφο αληηθεηκέλνπ κε απηφ ην ζρήκα, δηθαηνινγεί ηελ άπνςε ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε 

ελφο λένπ ηχπνπ ελδχκαηνο ην νπνίν είρε ζαλ απαξαίηεην εμάξηεκα ηελ πφξπε. 

Σειεπηαία, αιιά φρη θαη ζηελ αμία ηνπο, έξρνληαη ηα θνκβία. χκθσλα κε ηνλ 

Ηαθσβίδε πξφθεηηαη γηα ηα κηθξά (κε ηα κεγαιχηεξα παξαδείγκαηα λα κελ μεπεξλνχλ 

ηα 3.3cm) θσληθά αληηθείκελα ηα νπνία εκθαλίδνληαη απφ ηελ ΤΔ Η θαη εμήο θαη 

ζπλήζσο θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά ρακεινχ θφζηνπο φπσο ν ζηεαηίηεο θαη ν 

πειφο
66

, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ θνηλή ηνπο ρξήζε. Έρνπλ εληνπηζηεί ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο ζηα ηαθηθά ζχλνια ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ, ελψ – ζχκθσλα κε ηα 

αλαζθαθηθά δεδνκέλα – ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη απφ ηα δχν θχια. Γεληθφηεξα, ηα 

παξαδείγκαηα απφ πειφ αλήθνπλ ζηελ ΤΔ Η-ΗΗ θαη ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηα πην 

πξψηκα παξαδείγκαηα, ελψ ηα  παξαδείγκαηα απφ ζηεαηίηε ζα πξέπεη λα αλήθνπλ 

ζηελ ΤΔ ΗΗΗ πεξίνδν. Διάρηζηα παξαδείγκαηα απνηεινχληαη απφ πιηθά φπσο νζηφ, 

ειεθαληφδνλην γπαιί θαη νξεία θξχζηαιιν.  

Απφ ηηο πνιιέο εξκελείεο πνπ έρνπλ δνζεί ζηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, ε 

πην πηζαλή, αλεμάξηεηα απφ ηηο πεξηζηάζεηο, είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζαλ ράληξεο, 

ή ζθνλδχιηα. Αλαπαξαζηάζεηο απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ εληνπίδνληαη ζηηο ζεξατθέο 

ηνηρνγξαθίεο, φπνπ θαίλεηαη λα θξέκνληαη απφ δηπιφ ζρνηλί πεξαζκέλν ζηε κέζε 

γπλαηθείαο κνξθήο, ελ είδεη δψλεο. Παξαηεξήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην 

Μαξηλάην
67

 ζηελ Οηθία ησλ Γπλαηθψλ. ε κία άιιε ρξήζε ηνπο, ζα πξέπεη λα 
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αληηθαζηζηνχζαλ ηηο ράληξεο, ελψ ν Ηαθσβίδεο
68

, πξφηεηλε κία ηξίηε ρξήζε ηνπο κε 

αθνξκή ην κεγάιν αξηζκφ απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ γχξσ απφ ηνπο κεξνχο θαη ηε 

ιεθάλε γπλαηθείνπ ζθειεηνχ θαη ππέζεζε φηη πξφθεηηαη γηα βάξε επίξξαπηα ζηε 

θνχζηα. Σν έλδπκα απηφ κπνξεί λα ήηαλ λεθξηθφ ή επίζεκν. Αλάινγν παξάδεηγκα 

παξαηεξήζεθε θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ, απφ ηελ αλαζθαθέα Δπ. Γετιάθε
69

. 

 

δ) Κνζκήκαηα γηα ηα άθξα 

Σα ςέιηα θαη ηα πεξηβξαρηόληα, εκθαλίδνληαη αξρηθά ζηηο Κπθιάδεο κε θχξην 

πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ηνλ άξγπξν θαη έρνπλ ηε κνξθή ηεο ζπείξαο, κε ηα 

πξσηκφηεξα απφ απηά ηα θνζκήκαηα λα ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΠΚ πεξίνδν θαη εμήο
70

. 

Σα πξψηα παξαδείγκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ κεηαιιηθφ ζχξκα ή ηαηλία (εηθ. 14). 

Απνηεινχληαη απφ ηηο ζηξνγγπιέο ζπείξεο πνπ ππθλψλνληαη ζηηο άθξεο ή απφ ζχλνια 

ζπεηξψλ δηπινχ ζχξκαηνο. Σαηλίεο απφ ρξπζφ, άξγπξν ή ραιθφ αθήλνληαη ζπλήζσο 

αθφζκεηεο ή δηαθνζκνχληαη κε ηελ ηερληθή ηνπ αλάγιπθνπ  θαη, ζηελ ΤΔ πεξίνδν, κε 

αλζέκηα απφ ρξπζφ. Σα ςέιηα απφ θχιια ρξπζνχ ηα νπνία ζηα άθξα πεξηειίζζνληαη 

γχξσ απφ ζχξκα, δηαθνζκνχληαη ζπλήζσο κε έθηππε αλάγιπθε δηαθφζκεζε (εηθ. 15).  

Απηή ε θαηεγνξία θνζκεκάησλ εληνπίδεηαη ηφζν ζε αλδξηθέο φζν θαη ζε 

γπλαηθείεο ηαθέο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ
71

, ε ρξήζε ηνπο φκσο θαη απφ ηα δχν θχια 

γίλεηαη θαλεξή θαη απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο
72

. Οη απεηθνλίζεηο, φπσο θαη ην γεγνλφο φηη 

αξθεηά απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηα θνζκήκαηα εληνπίζηεθαλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε, 

δελ αθήλνπλ θακία ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο. Σα ςέιηα ήηαλ θαηεμνρήλ 

θνζκήκαηα γηα ηα ρέξηα, αιιά κφλν ιίγα απφ απηά έρνπλ απνθαιπθζεί ζηηο 

αλαζθαθέο κέρξη ηψξα. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ πξννξίδνληαλ 

κφλν γηα θηεξίζκαηα. 

Οη εηθνλνγξαθηθέο ελδείμεηο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο ζηηο 

νπνίεο ηα ςέιηα εκθαλίδνληαη αξθεηέο θνξέο λα θέξνληαη απφ ηε Νεαξή Ηέξεηα ηεο 

Γπηηθήο Οηθίαο
73

, ηε γπλαηθεία κνξθή απφ ην Βφξεην Σνίρν ηεο Οηθεία ησλ 

Γπλαηθψλ, ηε «Μπθελαία» απφ ην ζξεζθεπηηθφ θέληξν ησλ Μπθελψλ, αιιά θαη ηηο 
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«Γαιάδηεο Κπξίεο» απφ ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ (εηθ. 2, 3 θαη 9) θαη απφ ην έλα απφ 

ηα δχν λεαξά αγφξηα απφ ηελ ηνηρνγξαθία ησλ “Ππγκάρσλ” ηεο Θήξαο (εηθ. 52)
74

. 

Δπίζεο, ζηελ ίδηα θαηεγνξία αληηθεηκέλσλ αλήθνπλ θαη ηα πεξηθύξηα ηα νπνία 

απνηεινχζαλ θνζκήκαηα γηα ηνπο αζηξαγάινπο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα πξνέξρεηαη 

απφ ηελ ηνηρνγξαθία ηεο “Πνκπήο” (εηθ. 16) απφ ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ
75

 φπνπ 

ηαηλίεο απφ κέηαιιν εκθαλίδνληαη ζηα πφδηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

Mία άιιε θαηεγνξία θνζκήκαηνο γηα ηα ρέξηα, απνηεινχλ ηα δαρηπιίδηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη σο βάζεηο ζθξαγίδσλ. Δκθαλίδνληαη αξρηθά ζηελ ΠΔ πεξίνδν 

θαη απνηεινχληαη απφ ζχξκα –απιφ ή ζπεηξνεηδέο. Απηφο ν ηχπνο δαρηπιηδηνχ 

ζπλέρηζε λα πθίζηαηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ κε ηα πεξηζζφηεξα 

λα έρνπλ απιή κνξθή θαη λα απνηεινχληαη απφ ζχξκα ρξπζνχ, αξγπξνχ θαη ραιθνχ 

(εηθ. 17α). Έλαο δεχηεξνο ηχπνο δαρηπιηδηνχ είλαη εθείλα ηα νπνία θέξνπλ ζθελδφλε 

ζε δηάθνξα ζρήκαηα φπσο ζε ζρήκα θηζζνχ (Βαθεηφ), έιιεηςεο (Σάθνο Τ, Σαθηθφο 

θχθινο Β, Μπθήλεο), ελψ πεξηζηαζηαθά θέξνπλ έλζεζε απφ εκηπνιχηηκν ιίζν ή 

γπαιί
76

. ηελ ίδηα θαηεγνξία, επίζεο, αλήθνπλ θαη ηα ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα (εηθ. 

17β, 36, 37, 39, 40) ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη είηε απφ ζπκπαγέο κέηαιιν κε ηε 

κέζνδν ηεο ρχηεπζεο ηνπ ρξπζνχ είηε κε ηελ ηνπνζέηεζε θχιισλ ρξπζνχ θαη 

γεκίδνπλ κε άκκν. χκθσλα κε ηε ζέζε πνπ εληνπίδνληαη ζε ζρέζε κε ηα 

αλζξσπνινγηθά θαηάινηπα, ηνπνζεηνχληαλ είηε ζηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ είηε 

αλαξηψληαη απφ ην ιαηκφ. Υξνλνινγηθά ηνπνζεηνχληαη ζηελ ΜΔ πεξίνδν (Σαθηθφο 

Κχθινο Α) αιιά ε ρξήζε ηνπο δηαδίδεηαη ζηελ ΤΔ Η θαη ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη έσο 

ζρεδφλ ην ηέινο ηεο ΤΔ ΗΗΗΓ
77

. 

 

Α.2) Παροσζίαζη – Περιγραθή εσρημάηων 

Παξαθάησ, επηρεηξείηαη – κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ παξνπζίαζε 

κεξηθψλ παξαδεηγκάησλ κε ηε κνξθή θαηαιφγνπ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ εηθφλεο – κία 

ηνπνζέηεζε ησλ θνζκεκάησλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

βαζίδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θνζκήκαηα, δειαδή ην πψο 

θνξέζεθαλ, ελψ νη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην ζεκείν ζην νπνίν 
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εληνπίζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηα αλζξσπνινγηθά θαηάινηπα. Σα παξαδείγκαηα 

πξνέξρνληαη απφ ηάθνπο ηνπ κπθελατθνχ λεθξνηαθείνπ ησλ Αεδνληψλ
78

, ησλ 

Σαθηθψλ Κχθισλ Α θαη Β ησλ Μπθελψλ, ην ζνισηφ ηάθν ζηα Γελδξά θαη ην ζνισηφ 

ηάθν ζην Βαθεηφ. 

 

α) Κνζκήκαηα γηα ην ιαηκό 

Πεξηδέξαηα κε ράληξεο απφ παιφκαδα (εηθ. 18α) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ζαιακσηφο ηάθνο 7, ιάθθνο 1, 15
νο

 αηψλαο π.Υ., 

ΜΝ: 646, 647. 

δηαζη.: 0,8 – 2,4 εθ. 

2 πεξηδέξαηα κε ζθαηξηθέο ράληξεο δηαθφξσλ κεγεζψλ.  

 

Πεξηδέξαηα κε ράληξεο απφ παιφκαδα (εηθ. 18β) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ζαιακνεηδήο ηάθνο 7, ιάθθνο 1, 15
νο

 αηψλαο 

π.Υ., ΜΝ: 689. 

δ: 0,3 – 0,5 εθ. 

Γχν πεξηδέξαηα απφ ράληξεο κηθξνχ κεγέζνπο ζε ζθαηξηθφ ζρήκα. 

 

Πεξηδέξαηα κε ράληξεο θαη πιαθίδηα
79

 (εηθ. 19) 

Μπθήλεο, Σαθηθφο Κχθινο Β, Σάθνο Τ, 16
νο

 αηψλαο π.Υ., ΔΑΜ: 9179, 9180. 

δ. ραληξψλ: 0,2 – 1,6 εθ., δ. πιαθηδίσλ: 2,7 Υ 1,7 εθ. 

Γχν πεξηδέξαηα ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ράληξεο δηαθφξσλ πιηθψλ (ζάξδηνο, 

νξεία θξχζηαιινο θαη θαγεληηαλή) θαη ζρεκάησλ (ζθαηξηθέο θαη αηξαθηνεηδείο). ην 

θέληξν ηνπο έρεη ηνπνζεηεζεί ζε θάζε έλα απφ έλα πιαθίδην θαγεληηαλήο ην νπνίν 

θνζκείηαη κε αλάγιπθα γεσκεηξηθά κνηίβα. Σα πιαθίδηα θέξνπλ δχν νπέο γηα ηελ 

αλάξηεζή ηνπο θαηά κήθνο ησλ δχν πιεπξψλ. 

 

                                                           
78

 Κ. Γεκαθνπνχινπ (επηκ.) 1996. 

79
 Δ.Γ. Μπισλάο 1973, 234 – 36, Πίλ. 210α: 1 – 2. 
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Πεξηδέξαην κε ράληξεο απφ θερξηκπάξη
80

 (εηθ. 20) 

Μπθήλεο, Σαθηθφο Κχθινο Β, Σάθνο Τ, β‟ κηζφ 16
νπ

 αηψλα π.Υ., ΔΑΜ: 100. 

δ. ραληξψλ: 0,8 – 3,5 εθ. 

Πεξηδέξαην κε ράληξεο απφ θερξηκπάξη, ζθαηξηθέο θαη πεπηεζκέλεο ζθαηξηθέο. 

 

Πεξηδέξαην κε ρξπζέο θνίιεο–θπξηεπίπεδεο ράληξεο
81

 (εηθ. 21) 

Μπθήλεο, ζαιακσηφο ηάθνο 78, 15
νο

 – 14
νο

 αηψλαο π.Υ., ΔΑΜ: 3087. 

Γηαζη. ραληξψλ: 1 Υ 1,9 εθ. 

Υξπζέο αλάγιπθεο ράληξεο ζε ζρήκα θξίλνπ κε πιαηχ θάιπθα θαη κεγάια ειηθνεηδή 

θχιια. Κάζε ράληξα θέξεη ηξεηο παξάιιειεο νπέο γηα ηελ αλάξηεζή ηεο.  

 

Πεξηδέξαην κε ρξπζέο θνίιεο–θπξηεπίπεδεο ράληξεο
82

 (εηθ. 22α) 

Γελδξά, ζαιακσηφο ηάθνο, β‟ κηζφ 15
νπ

 αηψλαο π.Υ., ΔΑΜ: 7342. 

δ. ραληξψλ: 1,9 – 2,45 εθ. 

Αλάγιπθεο θνίιεο ράληξεο απφ ρξπζφ ζε ζρήκα νθηάθπιινπ ξφδαθα. Κάζε ράληξα 

θέξεη δχν παξάιιειεο νπέο γηα ηελ αλάξηεζή ηεο. 

 

Πεξηδέξαην κε ρξπζέο θνίιεο–θπξηεπίπεδεο ράληξεο
83

 (εηθ. 22β) 

Γελδξά, ζαιακσηφο ηάθνο, β‟ κηζφ 15
νπ

 αηψλαο π.Υ., ΔΑΜ: 7354. 

Γηαζη. ραληξψλ: 0,7 – 0,93 εθ. 

Αλάγιπθεο θνίιεο ράληξεο απφ ρξπζφ ζε ζρήκα θχιινπ θηζζνχ. Κάζε ράληξα θέξεη 

δχν παξάιιειεο νπέο αλάξηεζεο, θαηά ην πιάηνο. 

 

                                                           
80

 G. Karo Schachtgräber  von Mykenai, Berlin 1930, 57, Pl. 25. 

81
 Α. αθειιαξίνπ – Ξελάθε, Οι θαλαμωηοί ηάθοι ηων Μςκηνών. Αναζκαθήρ Χπ. Τζούνηα (1887 – 

1898), Παξίζη 1985, 218, πίλ. 100. 

82
 A.W. Persson, Royal Tombs at Dendra near Midea, Lund 1931, 40, Pl. XVIII: 1. 

83
 A.W. Persson 1931, 38, Pl. XVIII: 2. 
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Υξπζέο θνίιεο ράληξεο (εηθ. 23 α–β) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ζαιακσηφο ηάθνο 7, 15
νο

 αηψλαο π.Υ., ΜΝ: 636. 

α) δ.: 0,3 – 0,6 εθ., δηαζη. αηξαθηνεηδνχο ράληξαο: 0,4 Υ 1,1 εθ. 

17 ράληξεο έρνπλ ζρήκα ζθαηξηθφ θαη 1 κε αηξαθηνεηδέο, ελψ ην κέγεζφο ηνπο 

πνηθίιεη. Ζ αηξαθηνεηδήο ράληξα θαη δχν απφ απηέο κε ζθαηξηθφ ζρήκα θέξνπλ 

απιαθψζεηο. 

β) δηαζη.: 0,5 Υ 1,2 εθ. 

9 ράληξεο ζε ζρήκα παπχξνπ κε πιαηχ θάιπθα θαη κεγάινπο έιηθεο 

 

Υάληξεο απφ θερξηκπάξη (εηθ. 24) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ζαιακσηφο ηάθνο 7, ιάθθνο 1, 16
νο 

– 15
νο

 αηψλαο 

π.Υ., ΜΝ: 835, 838, 643, 839. 

α) δηαζη.: 1 Υ 2,4 εθ. 

6 ράληξεο ζε ζρήκα δίζθνπ θαη 3 ακθθσληθέο απνηεινχλ ηκήκα πεξηδεξαίνπ. 

 

Υάληξεο ακθίθπξηεο απφ παιφκαδα (εηθ. 25) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ζαιακσηφο ηάθνο 7, 15
νο

 αηψλαο π.Υ., ΜΝ: 808, 

797. 

δηαζη.: 0,9 Υ 1,2 εθ. 

12 ράληξεο ζε ζρήκα παπχξνπ κε αλάγιπθε δηαθφζκεζε απφ θακπχιεο γξακκέο. 

Φέξνπλ δχν ζεκεία δηάηξεζεο θαηά ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα. 

 

Πηελφκνξθεο ράληξεο απφ θαγεληηαλή θαη παιφκαδα (εηθ. 26 α–β) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ζαιακσηφο ηάθνο 7, ιάθθνο 1, 15
νο

 – 16
νο

 αηψλαο 

π.Υ., ΜΝ: 638, 637. 

Γηαζη.: α) 0,5 Υ 0,8εθ., 0,6 Υ 0,7 εθ., β) 0,5 Υ 0,8 εθ., 0,65 Υ 0,9 εθ. 

α) Υάληξεο κηθξνχ κεγέζνπο απφ θαγεληηαλή γαιάδηνπ ρξψκαηνο, ζε ζρήκα πάπηαο 

(λήζζαο) κε καδεκέλα ηα θηεξά, φξζην ην θεθάιη θαη ην ξάκθνο θνιιεκέλν ζην 

ιαηκφ. 
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β) Υάληξεο κηθξνχ κεγέζνπο απφ ππφιεπθε παιφκαδα, ζε ζρήκα πάπηαο (λήζζαο). Ζ 

κεγαιχηεξε έρεη ην θεθάιη φξζην θαη κε ην ξάκθνο θνιιεκέλν ζην ιαηκφ, ελψ ε 

κηθξφηεξε δε δηαηεξεί θεθάιη. 

Όιεο νη ράληξεο θέξνπλ νπή αλάξηεζεο παξάιιειε πξνο ην κηθξφ άμνλα ηεο βάζεο. 

Δίλαη πνιχ πηζαλφ απηνχ ηνπ είδνπο νη ράληξεο λα εηζάγνληαλ απφ ηελ Αίγππην. 

 

Υξπζή θνίιε ράληξα κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε (εηθ. 27) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ιαθθνεηδήο ηάθνο 12, 15
νο

 αηψλαο π.Υ., ΜΝ: 

655. 

δ: 1,1 εθ. 

Υξπζή ράληξα ζθαηξηθνχ πεπηεζκέλνπ ζρήκαηνο. Φέξεη δηπιή ζεηξά θνθθίδσζεο πνπ 

πεξηηξέρεη ηελ πεξηνρή φπνπ ελψλνληαη ηα δχν εκηζθαίξηα θαη κνλή ζεηξά ε νπνία 

πεξηηξέρεη ηηο δχν νπέο αλάξηεζεο. Σέζζεξηο, αθηηλσηά ηνπνζεηεκέλνη θφθθνη, 

θνζκνχλ ηελ θπξηή επηθάλεηα ησλ δχν εκηζθαηξίσλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο θνζκήκαηνο ην νπνίν καξηπξεί ηε γλψζε πξνεγκέλσλ 

ηερληθψλ θνζκεκαηνπνηίαο. 

 

Υξπζή θνίιε ράληξα
84

 (εηθ. 28) 

Βαθεηφ, ζνισηφο ηάθνο, α΄ κηζφ 15
νπ

 αηψλα π.Υ., ΔΑΜ: 1806. 

δ: 1,95 εθ. 

Υξπζή ράληξα ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν ελσκέλα εκηζθαίξηα. Πεξηκεηξηθά ησλ 

νπψλ αλάξηεζεο θαη ηνπ ζεκείνπ φπνπ ελψλνληαη ηα δχν εκηζθαίξηα, θέξεη κνλέο 

ζεηξέο θνθθίδσζεο. Έμη θχθινη απφ κνλέο ζεηξέο θνθθίδσζεο εληνπίδνληαη ζην θάζε 

εκηζθαίξην.  

 

Υάληξα απφ ζάξδην (εηθ. 29) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ιαθθνεηδήο ηάθνο 15, 15
νο

 – 13
νο

 αηψλαο π.Υ., 

ΜΝ: 759. 

Γηαζη.: 2 Υ 2,75 εθ. 

                                                           
84

 Υ. Σζνχληαο 1889, 151, πίλ. 7:7. 
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Ακπγδαιφζρεκε ράληξα απφ ζάξδην κε δχν αηξαθηνεηδείο επηθάλεηεο νη νπνίεο 

θνζκνχληαη κε νξηδφληηεο γιπθέο. Φέξεη κία νπή αλάξηεζεο παξάιιειε πξνο ηνλ 

θαηά κήθνο άμνλα. 

 

Υάληξεο απφ ζάξδην (εηθ. 30) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ζαιακσηφο ηάθνο 7, ιαθθνεηδήο ηάθνο 12, 15
νο

 – 

13
νο

 αηψλαο π.Υ., ΜΝ: 650, 664, 668, 658, 686, 768. 

δ.: 0,4 – 1 εθ. 

Υάληξεο ζθαηξηθνχ ζρήκαηνο δηαθφξσλ κεγεζψλ, κία ακπγδαιφζρεκε θαη κία 

θπιηλδξηθή. 

 

Υάληξεο απφ ακέζπζην (εηθ. 31) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ζαιακσηνί ηάθνη 7 θαη 8, 15
νο

 – 13
νο

 αηψλαο 

π.Υ., ΜΝ: 667, 669, 674, 677, 637, 766. 

δ.: 0,65 – 1,4 εθ. 

Υάληξεο ζθαηξηθνχ ζρήκαηνο δηαθφξσλ κεγεζψλ. 

 

Υάληξεο απφ θαγεληηαλή (εηθ. 32) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ζαιακσηνί ηάθνη 8, 9 θαη ιαθθνεηδήο ηάθνο 12, 

15
νο

 – 13
νο

 αηψλαο π.Υ., ΜΝ: 794, 670, 659, 677, 840. 

δ.: 0,4 – 0,75 εθ. 

Υάληξεο ζθαηξηθνχ ζρήκαηνο δηαθφξσλ κεγεζψλ κε κία νπή αλάξηεζεο ε θάζε κία. 

Αθφζκεηεο ή κε νξηδφληηεο απιαθψζεηο. 

 

β) Κνζκήκαηα γηα ηα καιιηά/θεθαιή 

Υξπζφ δηάδεκα
85

 (εηθ. 5) 

Μπθήλεο, Σαθηθφο Κχθινο Α, Σάθνο IV, β κηζφ 16
νπ

 αηψλα π.Υ., ΔΑΜ: 233. 

Γηαζη.: Μ: 38,3 εθ., Π. κέγηζην: 8,2 εθ.: 8,2 εθ. 

                                                           
85

 G. Karo 1930, 73, Pl. 36. 
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Υξπζφ έιαζκα αηξαθηνεηδνχο ζρήκαηνο. Γηαθνζκείηαη απφ 7 έθηππνπο ξφδαθεο κέζα 

ζε θχθινπο απφ ζηηγκέο θαη κηθξφηεξνπο θχθινπο κε ζηηγκέο ζηα δηάθελα. ηα δχν 

άθξα ηνπ δηαηεξεί νπέο απφ ηηο νπνίεο, κε ηε βνήζεηα ζχξκαηνο, ην δηάδεκα 

ζηεξησλφηαλ ζην θεθάιη.   

 

Εεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ (εηθ. 33) 

Μπθήλεο, Σαθηθφο Κχθινο Α, Σάθνο ΗΗΗ, β‟ κηζφ 16
νπ

 αηψλα π.Υ., ΔΑΜ: 61. 

δ. εμσηεξηθή: 7,3 εθ., δ. εζσηεξηθή: 4 εθ. 

Δλψηηα απφ ρξπζφ, θαζέλα απφ ηα νπνία απνηειείηαη απφ δχν ειάζκαηα πνπ 

ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδνπλ έλα 

πεξίηερλν θξίθν κε νμπθφξπθεο απνιήμεηο. Οη θξίθνη θνζκνχληαη κε έθηππα 

ηεηξάθπιια ζε ζεηξά ηα νπνία θέξνπλ θνθθίδσζε ζηηο ελψζεηο ηνπο. Γηα ηελ 

αλάξηεζή ηνπο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θξίθνη απφ ρξπζφ ζχξκα. 

Παξφκνηα θνζκήκαηα θνξνχλ γπλαηθείεο κνξθέο ζε ηνηρνγξαθίεο ζην Αθξσηήξη ηεο 

Θήξαο
86

. 

 

γ) Κνζκήκαηα ελδπκαζίαο 

Υξπζά δηζθάξηα κε έθηππε δηαθφζκεζε
87

 (εηθ. 34) 

Μπθήλεο, Σαθηθφο Κχθινο Α, Σάθνο ΗΗΗ, β‟ κηζφ 16
νπ

 αηψλα π.Υ., ΔΑΜ: 1, 18, 10, 

14. 

δ.: 6 – 6,6. εθ 

Λεπηά ειάζκαηα ρξπζνχ, θπθιηθνχ ζρήκαηνο, κε έθηππε δηαθφζκεζε πεηαινχδαο, 

ρηαπνδηνχ, ζπλερφκελσλ ζπεηξψλ θαη θχθισλ. 

Σέηνηνπ είδνπο θνζκήκαηα ήηαλ επίξξαπηα ζε πνιπηειή ελδχκαηα. 

 

Υξπζά πεξίηκεηα ειάζκαηα
88

 (εηθ. 8) 

Μπθήλεο, Σαθηθφο Κχθινο Α, Σάθνο ΗΗΗ, β‟ κηζφ 16
νπ

 αηψλα π.Υ., ΔΑΜ: 43, 48, 51. 

                                                           
86

 Υ. Σειεβάληνπ 1984, 23, 43, εηθ. 4: 29. 

87
 G. Karo 1930, 44 – 6, Pl. 28, 29. 

88
 G. Karo 1930, 50 – 1, Pl. 21, 26. 
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δηαζη.: 2,7 Υ 3,8 εθ., 2,5 Υ 3,4 εθ.,  2,1 Υ 2,9 εθ. 

Σξία ρξπζά πεξίηκεηα ειάζκαηα: κία πεηαινχδα κε αλνηρηά ζρεκαηνπνηεκέλα θηεξά, 

κία ζθίγγα ζε θαηαηνκή θαη δχν αληηκέησπα πδξφβηα πηελά. Καη απηά ηα θνζκήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ σο επίξξαπηα ζε ελδχκαηα. 

 

Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα
89

 (εηθ. 35) 

Μπθήλεο, Σαθηθφο Κχθινο Α, Σάθνο ΗV, β‟ κηζφ 16
νπ

 αηψλα π.Υ., ΔΑΜ: 386. 

δ.: 6,8 εθ. 

Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε ηε έθηππε απφδνζε πνιχπνδα. 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηάθν εληνπίζηεθαλ 53 φκνηα ειάζκαηα ηα νπνία επηξξάπηνληαλ 

ζε πνιπηειή ελδχκαηα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα δηαθνζκνχζαλ. 

 

Πεξφλε (εηθ. 12) 

Μπθήλεο, Σαθηθφο Κχθινο Β, Σάθνο Τ, 16
νο

 αηψλαο, ΔΑΜ: 9178. 

Μ: 19,3 εθ., δηαζη. θεθαιήο: 4,5 Υ 2,7 εθ. 

Πεξφλε ε νπνία απνηειείηαη απφ ράιθηλε βειφλε κε θεθαιή απφ νξεία θξχζηαιιν ζε 

αηξαθηνεηδέο ζρήκα κε θνριηφζρεκεο ξαβδψζεηο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο θνζκήκαηνο πνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζε γπλαηθείεο ηαθέο θαη 

απνηεινχζε εμαξηήκαηα έλδπζεο ή θφκκσζεο. 

 

δ) Κνζκήκαηα γηα ηα άθξα 

Υξπζφ πεξηβξαρηφλην
90

 (εηθ. 14) 

Μπθήλεο, Σαθηθφο Κχθινο Β, Σάθνο Ο, 16
νο

 αηψλαο, ΔΑΜ: 8639. 

Μ : 25,3 εθ., Τ ζπεηξψλ: 1 εθ. 

Πεξηβξαρηφλην απφ ρξπζφ ζχξκα ην νπνίν πεξηειίζζεηαη θαη δεκηνπξγεί δέθα 

ζπλερφκελεο ζπείξεο ζην επάλσ κέξνο ηνπο, ελψ ζην ππφινηπν ηκήκα ην ζχξκα είλαη 

δηπιφ. 

                                                           
89

 G. Karo 1930, 94, Pl. 44. 

90
 Δ.Γ. Μπισλάο 1973, 199, Πίλ. 178β – 179α. 
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Υξπζφ ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη
91

 (εηθ. 36) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ζαιακσηφο ηάθνο 7, ιάθθνο1 (π. 1500 π.Υ.) 

δ. ζθελδφλεο : 1,25 Υ 2 εθ., δ. θξίθνπ: 1,8 εθ., ΜΝ: 550. 

Υξπζφ δαρηπιίδη κε ειιεηςνεηδή ζθελδφλε ε νπνία ζηεξεψλεηαη ζε θξίθν κε δηπιή 

ζεηξά θνθθίδσζεο ζηηο παξεηέο. Ζ ζθελδφλε θνζκείηαη κε παξάζηαζε πνκπήο ηξηψλ 

γπλαηθψλ πξνο βξαρψδεο χςσκα ζηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ ππάξρεη νηθνδφκεκα ην 

νπνίν πιαηζηψλεηαη απφ δχν δέληξα.  

 

Υξπζφ ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη
92

 (εηθ. 37) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ζαιακσηφο ηάθνο 7, ιάθθνο1 (π. 1500 π.Υ.) 

δ. ζθελδφλεο : 1,45 Υ 2,5 εθ., δ. θξίθνπ: - , ΜΝ: 549. 

Υξπζφ δαρηπιίδη κε ειιεηςνεηδήο ζθελδφλε ε νπνία ζηεξεψλεηαη ζε θξίθν θαη θέξεη 

παξάζηαζε πνκπήο δχν γπλαηθψλ πξνο ηεξφ νηθνδφκεκα ην νπνίν επηζηέθεηαη κε 

θέξαηα θαζνζηψζεσο.  

 

Υξπζφ ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη (εηθ. 38) 

Μπθελατθφ λεθξνηαθείν Αεδνληψλ, ζαιακσηφο ηάθνο 7, ιάθθνο1 (π. 1500 π.Υ.) 

δ. ζθελδφλεο : 1,25 εθ., δ. θξίθνπ: 1,7 εθ. , ΜΝ: 551. 

Υξπζφ δαρηπιίδη κε ζθελδφλε ζε ζρήκα νθηάθπιινπ ξφδαθα ν νπνίνο πεξηηξέρεηαη 

απφ κία ζεηξά κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε, ελψ κε δηπιή ζεηξά ηνπ ίδηνπ ηχπνπ 

δηαθφζκεζεο θνζκνχληαη νη δχν παξεηέο ηνπ θξίθνπ ζηνλ νπνίν εδξάδεηαη ε 

ζθελδφλε.  

 

Υξπζφ ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη
93

 (εηθ. 39) 

Μπθήλεο, Σαθηθφο Κχθινο Α, Σάθνο IV, β‟ κηζφ 16
νπ

 αηψλα π.Υ., ΔΑΜ: 240. 

                                                           
91

 I. Pini, Kleinere griechische Sammlungen. Corpus der minoischen und mykenischen Siegel, Band V, 

Suppl. 1B, Berlin 1993, αξηζ. 114.  

92
 I. Pini 1993, CMS V, Suppl. 1B, αξηζ. 113. 

93
 A. Sakellariou, Die minoischen und mykenischen Siegel des Nationalsmuseums in Athen. Corpus der 

minoischen und mykenischen Siegel, Band I, Berlin 1964, CMS I, 15, Α. θειιαξίνπ – Ξελάθε 1989, 
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 δ. ζθελδφλεο : 2,1 – 3,45 εθ., δ. θξίθνπ: 1,9 εθ. 

Υξπζφ ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη κε ειιεηςνεηδή ζθελδφλε ε νπνία θέξεη ζθελή 

θπλεγηνχ κε δχν άλδξεο ζε άξκα ην νπνίν ζχξνπλ δχν άινγα. 

 

Υξπζφ ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη
94

 (εηθ. 40) 

Μπθήλεο, Σαθηθφο Κχθινο Α, Σάθνο IV, β‟ κηζφ 16
νπ

 αηψλα π.Υ., ΔΑΜ: 241. 

 δ. ζθελδφλεο : 2,1 – 3,5 εθ., δ. θξίθνπ: 1,9 εθ. 

Υξπζφ ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη κε αλάγιπθε δηαθφζκεζε ζηελ ζθελδφλε θαη ηνλ 

θξίθν. Ζ ζθελδφλε θέξεη ζθελή κάρεο κε ηέζζεξηο πνιεκηζηέο. 

 

Υξπζφ δαρηπιίδη
95

 (εηθ. 41) 

Βαθεηφ, ζνισηφο ηάθνο, α΄ κηζφ 15
νπ

 αηψλα π.Υ., ΔΑΜ: 1803. 

δ. ζθελδφλεο: 1,7 – 1,9 εθ., δ. θξίθνπ: 1,5 εθ. 

Υξπζφ δαρηπιίδη κε ειαθξψο ειιεηςνεηδή θαη θπξηή ζθελδφλε ε νπνία θέξεη 

δηαθφζκεζε κε ζπξκαηεξή ηερληθή. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαθνζκείηαη θαη ν πιαηχο 

θξίθνο. Σν θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην θέληξν ηεο ζθελδφλεο, πηζαλφηαηα λα 

πξννξηδφηαλ γηα έλζεζε. 
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Β. ΣΟ ΤΛΙΚΟ ΣΩΝ ΚΟΜΗΜΑΣΩΝ 

 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηε κειέηε ησλ 

θνζκεκάησλ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ αιιά θαη πην δηαρξνληθά, είλαη φ, ηη αθνξά ηα 

πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο, αθελφο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα 

(ηδηφηεηεο) θαη αθεηέξνπ ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπο. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ελφο 

θνζκήκαηνο, ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζχλνιν παξακέηξσλ (ε ζπαληφηεηα, ν βαζκφο 

θαηεξγαζίαο θαη ε αλζεθηηθφηεηά ηνπ) νη νπνίεο απφ ηε κία πιεπξά δίλνπλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη απφ ηελ 

άιιε θαζνξίδνπλ ηελ νπηηθή απφ ηελ νπνία ζα δνχκε έλα ηέηνην αληηθείκελν αιιά θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ην εμεηάζνπκε. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν πην ζπάλην θαη 

δπζεχξεην είλαη έλα πιηθφ, αιιά θαη φζν πην δχζθνινο είλαη ν βαζκφο θαηεξγαζίαο 

ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη θαη ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη 

απφ απηφ, αιιά θαη ε ζεκαζία πνπ απνθηνχζε γηα ηνλ θάηνρφ ηνπ. Απηή ε 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ πιηθνχ θαη θνζκήκαηνο είλαη δηαρξνληθή θαη γεληθεχεηαη γηα 

θάζε είδνπο αληηθείκελν. 

Πξηλ αθφκε αλαθαιπθζνχλ ηα πνιχηηκα κέηαιια, νη άλζξσπνη είραλ βξεη 

ηξφπνπο γηα λα θνζκνχλ ηα ζψκαηά ηνπο,. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, ηα 

πξψηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ, αλαδεηήζεθαλ ζην δσηθφ θαη 

ζην θπηηθφ βαζίιεην. Γηα ηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ εηδψλ θνζκεκάησλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε κία κεγάιε πνηθηιία απφ θπζηθά πιηθά ζηα νπνία ν άλζξσπνο είρε 

άκεζε πξφζβαζε (ιίζνο, νζηφ). Σα πξψηα αληηθείκελα απφ κέηαιιν, αξρηθά, 

εηζάγνληαη ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν, ελψ φηαλ ε ρξήζε ησλ κεηάιισλ δηαδίδεηαη θαη 

παξαηεξείηαη θαη ζε άιιεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ηφηε πηζαλφηαηα αξρίδνπλ λα 

θαηαζθεπάδνληαη θαη θνζκήκαηα. Σν αξραηφηεξν πνιχηηκν κέηαιιν ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θνζκεκαηνπνηΐα είλαη ν ρξπζφο, ελψ ιίγν αξγφηεξα θαη 

παξάιιεια κε ην ρξπζφ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια κέηαιια φπσο ν άξγπξνο, ν 

ραιθφο αιιά θαη ην θξάκα ραιθνχ κε θαζζίηεξν
96

.  

Άιια πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν γηα ηα 

θνζκήκαηα είλαη νη εκηπνιχηηκνη ιίζνη, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο – φπσο 

αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα – εηζάγνληαη καδί κε άιια πιηθά θαη ηερλνηξνπνίεο ζηελ 

Διιάδα απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ. ηελ νκάδα ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ αλήθνπλ θαη ηα νξγαληθά πιηθά φπσο ην ειεθαληφδνλην, ην 

νζηφ, αιιά θαη απνιηζψκαηα φπσο ην θερξηκπάξη θαη ηερλεηέο χιεο φπσο ν πειφο θαη 

ε θαγεληηαλή.  

 

                                                           
96

 J.D Muhly, “Sources of Tin and the Beginnings of Bronze Metallurgy”, AJA 89 (1985), 275 – 291. 



~ 31 ~ 

 

Β.1) Διδικά ταρακηηριζηικά ηων σλικών 

Παξαθάησ εμεηάδνληαη παξάκεηξνη φπσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θνζκεκάησλ. 

Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία ηα νπνία θαζφξηζαλ ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα 

ην θάζε είδνο θνζκήκαηνο, ελψ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφ γηλφηαλ απνηεινχζε 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν φρη κφλν γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ θάζε πιηθνχ,  αιιά θαη γηα 

ηελ επθνιία ζηε ρξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξννξηδφηαλ. 

 

 Μέηαλλα 

Ο ρξπζόο είλαη έλα απφ ηα κέηαιια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα θνζκήκαηα ηεο 

ελ ιφγσ πεξηφδνπ.  Δκθαλίζηεθε πηζαλφηαηα γηα πξψηε θνξά ζηε Μεζνπνηακία ην 

3000 π.Υ., ελψ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη απνηεινχζε έλα 

πιηθφ πνπ παξνπζίαδε κεγάιε επθνιία ζηελ θαηεξγαζία ηνπ
97

. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ 

ηα πην δηαδεδνκέλα κέηαιια ζηελ ειιεληθή θνζκεκαηνπνηία, παξά ην φηη ήηαλ 

αξθεηά ζπάληνο γηα λα έρεη επξεία ρξήζε. Σν γεγνλφο φηη ν ρξπζφο είλαη έλα κέηαιιν 

αξθεηά ειαηφ, έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ηερλίηεο λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή πνιχπινθσλ ζρεδίσλ, νη νπνίνη  ζπλήζηδαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ρξπζφ 

κεγάιεο θαζαξφηεηαο, δειαδή ζρεδφλ αηφθην ρξπζφ (22 – 24 θαξάηηα)
98

. Λφγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ δηαζέηεη, φπσο ε ιάκςε αιιά θαη ην 

γεγνλφο φηη είλαη έλα πνιχ αλζεθηηθφ πιηθφ αθφκα θαη φηαλ εθηίζεηαη ζε ζεξκφηεηα, 

αξθεηά λσξίο ηνπ απνδίδνληαλ δηάθνξεο ηδηφηεηεο (πνιχηηκν πιηθφ)
99

. 

ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, ν ρξπζφο ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο θχξην πιηθφ 

θαηαζθεπήο αληηθεηκέλσλ είηε γηα ηελ επηκεηάιισζε κίαο κεγάιεο πνηθηιίαο 

θνζκεκάησλ φπσο είλαη νη ράλδξεο, ηα δαρηπιίδηα, ηα ελψηηα θαη ηα δηαδήκαηα ηα 

νπνία είραλ θαηαζθεπαζηεί απφ άιιν πιηθφ ην νπνίν επελδπφηαλ κε ηελ ρξήζε 

θχιισλ ρξπζνχ. Υξπζά θνζκήκαηα εληνπίδνληαη ζε έληεθα ηάθνπο (Α, Β, Γ, Γ, Δ, Η, 

Λ, Ν, Ξ, Ο θαη Τ) ηνπ Σαθηθνχ Κχθινπ Β ησλ Μπθελψλ
100

. 
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Ο άξγπξνο είλαη ην ακέζσο επφκελν κέηαιιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απηφ 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ είλαη έλα κέηαιιν πνπ παξνπζηάδεη 

κία κεγάιε πνηθηιία ζπλζέζεσλ. Ο αξραίνο άξγπξνο ηππηθά πεξηέρεη ίρλε κνιχβδνπ, 

ρξπζνχ (ζπλήζσο θάησ ηνπ 1%) θαη άιισλ κεηάιισλ
101

. Πξφθεηηαη γηα έλα πιηθφ ην 

νπνίν εληνπίδεηαη ζηε θχζε ζπλήζσο κε ηε κνξθή ησλ θφθθσλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί κία πνζφηεηα απφ απηφ ην κέηαιιν, εμάγεηαη απφ άιια κέηαιια φπσο ν 

κφιπβδνο θαη ν ραιθφο
102

. Σέινο, ν αξηζκφο ησλ θνζκεκάησλ ηεο αξραηφηεηαο απφ 

άξγπξν είλαη πνιχ κηθξφο, γεγνλφο ην νπνίν ίζσο λα νθείιεηαη ζε ιφγνπο φπσο ε 

πξνηίκεζε απηνχ ηνπ πιηθνχ ή ε δπζθνιία εχξεζεο πεγψλ. 

Ο ραιθόο ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά πεξίπνπ ην 8000 π.Υ. ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνπνηακίαο θαη απφ απηή ηελ πεξηνρή κεηαθέξεηαη ζηα Βαιθάληα θαη θαη‟ 

επέθηαζε θαη ζηελ Διιάδα πξνο ηα ηέιε ηεο Νενιηζηθήο πεξηφδνπ ζχκθσλα κε ηηο 

αξραηνινγηθέο καξηπξίεο
103

. Καζψο φκσο ν θαζαξφο ραιθφο είλαη έλα καιαθφ θαη 

εχπιαζην πιηθφ, ζπρλά εληνπίδεηαη ζε θξάκαηα πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

ζθιεξφηεηα θαη λα είλαη αλζεθηηθφηεξνο
104

. πλήζσο αλακεηγλχεηαη κε θαζζίηεξν 

ηνπ νπνίνπ ε πξσηκφηεξε ρξήζε εληνπίδεηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηελ 3
ε
 ρηιηεηία 

π.Υ.
105

 Ο ραιθφο ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ φπσο 

δαρηπιηδία, ζθπθσηήξεο, ςέιηα, πεξφλεο αιιά θαη ράληξεο. 

Έλα άιιν κέηαιιν πνπ εληνπίδεηαη ζηα ηέιε ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, είλαη 

ν ζίδεξνο. Σν κέηαιιν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε θαη ηελ θαηαζθεπή 

θνζκεκάησλ – θπξίσο ζηηο ζθελδφλεο ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ (εηθ. 36, 37, 39, 40) 

– θαζψο θαη άιια κέηαιια φπσο ν ραιθφο θαη ν κφιπβδνο, ηα νπνία ζην ηειηθφ 

ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπο επελδχνληαη κε κεηάιινπ κεγαιχηεξεο αμίαο, φπσο ν 

ρξπζφο ή ν άξγπξνο (δηαδηθαζία επηκεηάιισζεο)
106

. 

 

 Ημιπολύηιμοι  Λίθοι 

Οη πνιχηηκνη θαη εκηπνιχηηκνη ιίζνη εληνπίδνληαη κεκνλσκέλνη είηε σο 

ράληξεο ή πεξίαπηα είηε σο ζπλεθηηθά ηκήκαηα θνζκεκάησλ (πεξηδέξαηα, 

πεξηβξαρηφληα), είηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέηαιια κε ηε κνξθή 
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ελζεκάησλ ζε απηά,  φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα δαρηπιίδηα ή ηηο πεξφλεο
107

. Οη 

θαηεγνξίεο εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα θνζκήκαηα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ είλαη δηάθνξεο πνηθηιίεο ραιαδία, ραιθεδφληνπ θαη ζε 

κηθξφηεξε έθηαζε ν lapis lazuli, έλαο θξπζηαιινπαγήο αδηαθαλήο ιίζνο κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ην βαζχ θπαλφ ρξψκα
108

. 

Οη ραιαδίεο πνπ ζπλαληάκε απηή ηελ επνρή είλαη: ν ακέζπζηνο κε δηαπγέο 

βηνιεηί ρξψκα, ε δηάθαλεο θαη άρξσκε νξεία θξύζηαιινο θαη ν αδηαθαλήο ίαζπεο 

κε εξπζξφ θπξίσο ρξψκα. Σν είδνο ηνπ ραιθηδφληνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα 

θνζκήκαηα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ήηαλ ν ζάξδηνο κε εξπζξφ ή θαθέ ρξψκα.  

Ο κηθξφο βαζκφο ζθιεξφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ν ραιαδίαο, ήηαλ ν 

θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή εγράξαθησλ 

ραληξψλ, πεξηάπησλ θαη ζθξαγηδφιηζσλ. Αληίζεηα, πιηθά κε κεγαιχηεξε ζθιεξφηεηα 

πεξηνξίδνληαλ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο, φπσο ε νξεία θξχζηαιινο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πεξφλεο γηα ηε δηαθφζκεζε ηεο θεθαιήο ηνπο. ε κηθξή θιίκαθα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν lapis lazuli, ν πνιχηηκνο ιίζνο θπαλνχ ρξψκαηνο πνπ 

εληνπίδεηαη ζηε δηαθφζκεζε ησλ βαζηιηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηελ Αίγππην, ελψ γηα ηελ 

απνκίκεζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ην γπαιί. Αλαθνξέο γηα απηφ ην ιίζν εληνπίδνληαη 

θαη ζην Όκεξν
109

. Κνζκήκαηα απφ εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο, εληνπίδνληαη ζηνπο ηάθνπο 

Γ, Μ, Ξ, Ο, Τ ηνπ Σαθηθνχ Κχθινπ Β, κε θπξίαξρεο ηηο  ςεθίδεο απφ ζάξδην (εηθ. 

29–30) νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ φξκνπο
110

. 

 

 Οργανικά Τλικά 

Μία άιιε θαηεγνξία πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ηερλίηεο ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ, ήηαλ νη νξγαληθέο χιεο. Αλάκεζα ζηηο πην 

εχρξεζηεο απφ απηέο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα επξήκαηα ήηαλ ην ειεθαληφδνλην, 

ην θερξηκπάξη, ην νζηφ θαη ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο ην θνξάιιη ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ραληξψλ.  
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Σν ειεθαληόδνλην είλαη έλα πιηθφ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην ραπιηφδνληα 

ηνπ ειέθαληα ή ηνπ ηππνπφηακνπ
111

 κε θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ ηελ νδνληίλε ελψ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ππάξρεη κία θνηιφηεηα κε ηξηγσληθφ πεξίπνπ ζρήκα. Ζ πνζφηεηα ε 

νπνία εμάγεηαη απφ έλα ραπιηφδνληα γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη πνιιή κηθξή ιφγσ 

ηεο ππάξρνπζαο θνηιφηεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη ζπάλην θαη άξα πνιχηηκν 

πιηθφ. Πξφθεηηαη γηα κία αξθεηά επαίζζεηε χιε κε απνηέιεζκα, νη αθαηάιιειεο 

ζπλζήθεο θχιαμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία επαξθνχο πνζφηεηαο πγξαζίαο λα 

νδεγήζνπλ ζηελ απψιεηα θνιιαγφλνπ θαη ηελ απνμήξαλζή ηνπ. 

Σν ειεθαληφδνλην εηζαγφηαλ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα σο πξψηε χιε, κε ηελ 

θαηεξγαζία ηνπ
112

 λα ιακβάλεη ρψξα εληφο ηνπ αηγαηαθνχ ρψξνπ
113

. Πξψηα απφ φια 

έπξεπε λα επηιεγεί ην θαηάιιειν ηκήκα ηνπ ραπιηφδνληα αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ επξφθεηην λα θαηαζθεπαζηεί. ηε ζπλέρεηα δηλφηαλ ην επηζπκεηφ 

ζρήκα θαη έπεηηα αθνινπζνχζε ε ζηίιβσζε. Οξηζκέλα αληηθείκελα απφ 

ειεθαληφδνλην ζην ηέινο ηεο θαηεξγαζίαο ηνπο  θαιχπηνληαλ κε θχιια ρξπζνχ – κία 

πξαθηηθή ε νπνία ζπλερίζηεθε θαη ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ θαη επηζεκαίλεηαη ζηελ 

Ηιηάδα
114

. πρλά ην ειεθαληφδνλην ην ζπλαληάκε σο πιηθφ θαηαζθεπήο πεξηάπησλ, 

ελψ καδί κε ην νζηφ, ήηαλ ηα κφλα πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή θηελψλ θαη πεξνλψλ γηα ηα καιιηά ράξε ζηε ιεία επηθάλεηά ηνπο. 

Αληηθείκελα απφ ειεθαληφδνλην έρνπλ εληνπηζηεί ζηνπο ηάθνπο Γ, Μ θαη Ο ηνπ 

Σαθηθνχ Κχθινπ
115

. 

Σν θερξηκπάξη, εθηφο ηνπ φηη ππήξμε έλα πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή 

θνζκεκάησλ, έρεη αλαγλσξηζηεί ζαλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

Μπθελαίσλ πνπ απνδεηθλχεη ηηο επαθέο θαη ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε άιιεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο
116

. Πξφθεηηαη γηα απνιίζσκα ξεηίλεο κε θίηξηλν έσο 

θνθθηλσπφ ρξψκα, γλσζηφ θαη σο ήιεθηξνλ ζηελ αξραία Διιάδα, εμαηηίαο ηνπ 

ειεθηξηζκνχ πνπ παξάγεη. Ζ κειέηε ηνπ κπθελατθνχ θερξηκπαξηνχ πεξηβάιιεηαη απφ 

αξθεηά πξνβιήκαηα. Έλα απφ απηά απνηειεί ε θζαξηφηεηά ηνπ, αθνχ ζαλ νξγαληθφ 

πιηθφ ππφθεηηαη ζε θζνξά ιφγσ ηεο δηάβξσζεο. Σν γεγνλφο φηη εηζαγφηαλ ζηνλ 
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αηγαηαθφ ρψξν, ίζσο λα απνηειεί παξάγνληαη πνπ πνιχ πηζαλφ λα ην θαζηζηνχζε 

πνιχηηκν θαη ειθπζηηθφ πιηθφ.  

Σν ρξνληθφ θάζκα πνπ θαιχπηνπλ ηα επξήκαηα απφ θερξηκπάξη ζηνλ 

αηγαηαθφ ρψξν είλαη κία πεξίνδνο 150 εηψλ πεξίπνπ, απφ ην 1600 π.Υ., πεξίπνπ θ.ε. 

Μέρξη ην ηέινο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ραληξψλ θαη πεξηάπησλ ελψ πνιχ ζπάληα ρξεζηκνπνηήζεθε καδί κε ρξπζφ
117

. Σα πην 

πξψηκα επξήκαηα θερξηκπαξηνχ ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν εληνπίδνληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ Πεινπφλλεζν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Σαθηθφ Κχθιν Β ησλ 

Μπθελψλ (ιαθθνεηδήο ηάθνο Τ) (εηθ. 20) θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Πχινπ, ηα 

νπνία ρξνλνινγνχληαη ζην ηέινο ηεο ΤΔ Η–ΗΗ, κε ην πιήζνο ηνπο λα θπκαίλεηαη απφ 

1500 έσο 2000 αληηθείκελα
118

. Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη αλ θαη ε παξνπζία 

ηνπ πεξηνξίδεηαη γεσγξαθηθά, εκθαλίδεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. ηελ ΤΔ ΗΗΗΑ ην 

θερξηκπάξη δηαδίδεηαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ην Αηγαίνπ (εηθ. 42)
119

. Παξαηεξείηαη 

κία κεγαιχηεξε δηαζπνξά ησλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο εληνπίδεηαη θερξηκπάξη ελψ 

αληηζηξφθσο αλάινγα, ην πιήζνο ησλ επξεκάησλ ζε θάζε ζέζε είλαη κηθξφηεξν. 

Γηαρξνληθά φκσο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επξεκάησλ θερξηκπαξηνχ, 

πξνέξρεηαη απφ ηάθνπο φισλ ησλ ηχπσλ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα
120

. 

Σν γεγνλφο φηη ην πιηθφ απηφ, αλ θαη ζηελ ΤΔ Η-ΗΗ ήηαλ πεξηνξηζκέλν ζηελ 

Πεινπφλλεζν, εκθαλίδεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηνπο ιαθθνεηδείο ηάθνπο, δίλεη 

ηελ εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα μερσξηζηφ πιηθφ, ην νπνίν ιίγνη κπνξνχζαλ λα 

απνθηήζνπλ
121

. Δπίζεο, δηαθέξεη θαη απφ άιια πιηθά θαηαζθεπήο ησλ κπθελατθψλ 

θνζκεκάησλ ιφγν ηνπ κηθξνχ βαζκνχ ζθιεξφηεηαο πνπ έρεη (2 – 2 ½ ζηελ θιίκαθα 

Mohs) (πίλ. 1) θαη κπνξεί πνιχ εχθνια λα δηακνξθσζεί ζε αληίζεζε κε άιια πιηθά 

φπσο ν ακέζπζηνο, ν ζάξδηνο ή ην γπαιί. Απφ ην πιηθφ απηφ θαηαζθεπάδνληαλ 

ράληξεο
122

 –νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα εηζήρζεθαλ ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν ζηελ 

ηειηθή ηνπο κνξθή– πιαθίδηα  θαη πεξίαπηα (Σαθηθφο Κχθινο Α: ηάθνη I, II, IV θαη 

V, Σαθηθφο Κχθινο Β: ηάθνο Τ) (εηθ. 19)
123
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Πίλαθαο 1: Κιίκαθα ζθιεξφηεηαο πιηθψλ ηνπ Mohs. 

 

 Σετνηηές Ύλες 

Πξφθεηηαη γηα κία νκάδα πιηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάκεημε άιισλ 

πιηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ην γπαιί θαη ε 

θαγεληηαλή. 

Σν γπαιί είλαη έλα ζχλζεην πιηθφ ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ αλάκεημε 

πιηθψλ φπσο ε άκκνο, ε άζβεζηνο (ππεξνμείδην λαηξίνπ θαη δηνμείδην ππξηηίνπ) θαη 

δηάθνξα αιθάιηα ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε θπηηθά είηε νξπθηά, ελψ νη αλαινγίεο 

θάζε θνξά κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα θαη ηελ ρξήζε 

γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη
124

. Πξφθεηηαη γηα έλα πιηθφ κε ζρεηηθά κεγάιε ζθιεξφηεηα 

(πίλ. 1) ην νπνίν δνπιεπφηαλ ζπλήζσο κε ραιαδία
125

, ελψ κία ηππηθή θαη δηαρξνληθή 

κέζνδνο θαηαζθεπήο αληηθεηκέλσλ κε γπαιί είλαη ε ρχηεπζε.  

Σν γπαιί ηεο ελ ιφγσ ρξνληθήο πεξηφδνπ, ζπρλά πεξηγξάθεηαη θαη σο 

παιφπαζηα – άρξσκε ή κε ρξψκα – ε νπνία εθαξκφδεηαη επάλσ ζε άιιεο επηθάλεηεο 

κε ηε κνξθή δηάθνξσλ δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ. Αξθεηά ζπρλά, κε ηελ πξνζζήθε 

ρξσκάησλ, ην γπαιί ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή απνκηκήζεσλ πνιχηηκσλ 
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πιηθψλ φπσο ν lapis lazuli
126

. Αληίζεηα κε ηελ επηειή αμία πνπ έρεη ζήκεξα ην πιηθφ 

απηφ, ζηελ θξεηνκπθελατθή επνρή ην ζεσξνχληαλ σο κία ζεκαληηθή επηλφεζε θαη 

ζαλ πιηθφ, πνιχηηκν
127

. Ηζάμηα ζεκαζία ηνπ πξνζδηδφηαλ θαη ζηελ Αίγππην, ηνλ 

έιεγρν ηεο δηαθίλεζεο ηνπ νπνίνπ, πξέπεη λα είραλ νκάδεο πνπ βξίζθνληαλ ζε πςειή 

θνηλσληθή ζέζε, ελψ απφ απηφ ην πιηθφ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαλ αληηθείκελα πνπ 

πξνζέδηδαλ γφεηξν
128

. Σν πιήζνο απφ ιίζηλεο κήηξεο (εηθ. 43) ππνδειψλεη φηη ην 

γπαιί ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν παξαζθεπαδφηαλ απφ ηνπηθά εξγαζηήξηα θαη θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα, γηα εγρψξηα ρξήζε
129

. Ζ ρξήζε ηνπ ήηαλ αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηνλ 

αηγαηαθφ ρψξν θαη θπξίσο ζηε κπθελατθή Διιάδα, ζε αληίζεζε κε ηελ Κξήηε
130

. 

Σν γπαιί ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ραληξψλ, νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Κξήηε ην 16
ν
 αηψλα π.Υ. θαη παξακέλνπλ ζε 

πεξηνξηζκέλε θιίκαθα αιιά ζπλερή παξνπζία, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ
131

. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξφθεηηαη γηα απνκηκήζεηο ζε απνρξψζεηο ηνπ 

θπαλνχ (απνκίκεζε lapis lazuli) ή ηεο ψρξαο (απνκίκεζε ρξπζψλ ραλδξψλ)
132

. 

ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ γπαιηνχ γηα ηελ θαηαζθεπή απνκηκήζεσλ, παξαηεξείηαη κία 

δηάζηαζε απφςεσλ νη νπνίεο ζέινπλ ην γπαιί ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ πνπ 

αθζνλνχζε ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν, είηε λα ρξεζηκνπνηήζεθε σο ππνθαηάζηαην ησλ 

πνιχηηκσλ πιψλ θαη κεηάιισλ ή γηα ηελ θαηαζθεπή ππξήλσλ ρξπζψλ 

θνζκεκάησλ
133

, είηε λα έθηαζε ε αμία ηνπ ζε ηέηνην ζεκείν πνπ λα εμνκνηψζεθε κε 

ην ρξπζφ
134

. Αλ ιάβνπκε ππφςε ηε κεγάιε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θνζκεκάησλ απφ 

γπαιί, ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ρξπζά, ζε ηαθέο ηεο ΤΔΥ, νπφηε παξαηεξείηαη 
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θαη κία θζίλνπζα θαιιηηερληθή παξαγσγή ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν, ε πξψηε ζεσξία 

κνηάδεη λα είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλή. 

Μία δεχηεξε θαηεγνξία γπάιηλσλ θνζκεκάησλ ηα νπνία, αξρηθά, 

εκθαλίδνληαη ζε κπθελατθά λεθξνηαθεία ζηα ηέιε ηνπ 15
νπ

 αηψλα π.Υ. έσο θαη ην 

1100 π.Υ. πεξίπνπ, απνηεινχλ ηα πιαθίδηα
135

. Σα πεξηζζφηεξα  απφ απηά είλαη 

κηθξνχ κεγέζνπο (κε κήθνο 2-3 εθ.), επίπεδα, ιεπηά θαη ειαθξψο παρχηεξα ζηα άθξα 

φπνπ ππάξρεη κία νπή γηα ηελ αλάξηεζή ηνπο, ελψ ζηε κηα επηθάλεηά ηνπο
136

 

θνζκνχληαη απφ πνηθηιία αλάγιπθσλ ζεκάησλ
137

. Σφζν ηα πιαθίδηα φζν θαη νη 

αλάγιπθεο ράλδξεο απφ γπαιί, κπνξνχζαλ λα ζρεκαηίζνπλ πεξηδέξαηα ή επίξξαπηα 

ζηνιίδηα ηεο ελδπκαζίαο
138

. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε (15
ν
 αηψλα π.Υ.) επίζεο θαη σο 

έλζεην πιηθφ γηα ηε δηαθφζκεζε ρξπζψλ θνζκεκάησλ, ιφγσ ηεο ξεπζηήο ηνπ 

ζχζηαζεο γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο λσξίηεξα, αιιά θαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

επίρξπζσλ ραλδξψλ (πνπ θαιχπηνληαλ κε θχιια ρξπζνχ)
 139

. 

Ζ θαγεληηαλή είλαη έλα αθφκε ηερλεηφ πιηθφ ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

ζπκππθλσκέλε άκκν ραιαδία (94-99%) θαη κία εθπάισζε πξάζηλνπ ή κπιε 

ρξψκαηνο
140

. Ζ βαζηθή δηαθνξά ηεο θαγεληηαλήο απφ ην γπαιί εληνπίδεηαη ζηηο 

ζπλζέζεηο ησλ πιηθψλ θαη ζηηο εθπαιψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Δίρε ηελ ίδηα 

ρξήζε κε ην γπαιί γηα ηελ θαηαζθεπή ραληξψλ, πεξηάπησλ αιιά θαη απνκηκήζεσλ, κε 

ηελ ίδηα ηερληθή θαηεξγαζίαο
141

. 

Όπσο θαη κε ην γπαιί, ηα αληηθείκελα απφ θαγεληηαλή, θπξίσο ράληξεο, 

πιαθίδηα θαη πεξίαπηα, θαηαζθεπάδνληαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ζε πήιηλεο 

κήηξεο
142

. Λεπθέο αιιά θαη ρξσκαηηζηέο ράληξεο απφ θαγεληηαλή ηνπηθήο παξαγσγήο 

εληνπίδνληαη ζηελ Κξήηε ήδε απφ ην 1800 π.Υ.
143

, ελψ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα 
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αληηθείκελα απφ απηφ ην πιηθφ εληνπίδνληαη θαη ζηνπο ηάθνπο Ξ θαη Τ ηνπ Σαθηθνχ 

Κχθινπ Β (εηθ. 19, 32)
144

. 

 

 

Β.2) Πηγές σλικών 

Δθηφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα γηα ηα 

πιηθά, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ πιηθψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλαζθαθηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο, δειαδή απφ 

πφζν καθξηά πξνέξρεηαη έλα πιηθφ αιιά θαη νη ζπλζήθεο απφθηεζήο ηνπ, θαζηζηνχλ 

ζαθή ηε ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο χιεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ. 

πλεηξκηθά, νδεγνχκαζηε ζε αξθεηέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηα κέζα (ηνπο ηξφπνπο) 

πνπ δηέζεηε θάζε θνξά κία θνηλσλία γηα λα ηα απνθηήζεη θαη θαη‟ επέθηαζε λα 

ππνζέηνπκε ηελ αμία ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ, ελ ηέιεη, απνηεινχληαλ απφ απηά ηα 

πιηθά. Ζ Αίγππηνο απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πεγήο πινχηνπ γηα ηνπο 

Μπθελαίνπο
145

 (εηθ. 44). 

 

 Μέηαλλα 

Ο ρξπζόο απνηειεί έλα πνιχηηκν πιηθφ έσο ζήκεξα. αλ πξψηε χιε, 

εληνπίδεηαη είηε ζε θνηηάζκαηα ραιαδία είηε ζε  παξάθηηεο κεηαιινθφξεο απνζέζεηο 

θαη ζπλήζσο εκπεξηέρεη κηθξνπνζφηεηεο αξγχξνπ θαη ζπρλά ραιθνχ
146

. ηελ πεξίνδν 

πνπ εμεηάδνπκε, πεγέο απηνχ ηνπ κεηάιινπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν εληνπίδνληαη ζηηο 

Κπθιάδεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ίθλνο, ε Πάξνο, ηα Κνπθνλήζηα, ε Θήξα θαη ε 

Κίκσινο, απνηεινχζαλ πεγέο ρξπζνχ κηθξψλ πνζνηήησλ
147

. Δπίζεο, θνηηάζκαηα 

ρξπζνχ εληνπίδνληαλ θαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα ζε πεξηνρέο φπσο ε Αξθαδία θαη 

ην Λαχξην
148

. Οη πεγέο απηέο φκσο, άξγεζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ θαη ζε ζπλδπαζκφ 
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κε ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θακία έλδεημε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ 

ρξπζνχ ζηε βφξεηα Διιάδα, φπνπ εκθαλίδεηαη ρξπζφο ηφζν κε ηε κνξθή παξάθηηαο 

απφζεζεο φζν θαη κε ηε κνξθή θνηηάζκαηνο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε 

πξνέιεπζε απηνχ ηνπ κεηάιινπ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πξψην κηζφ ηεο 2
εο

 

ρηιηεηίαο π.Υ., απφ ηνπο Μηλσίηεο θαη ηνπο Μπθελαίνπο ρξπζνρφνπο, πξνεξρφηαλ απφ 

ηελ Αίγππην θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηε δπηηθή φρζε ηνπ Νείινπ ή ην λφηην 

νπδάλ
149

 θαζψο ήηαλ νη πην πξνζηηέο απφ έλα ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ 

(Αξαβία, Ηλδία) (εηθ. 44)
150

. 

Ο άξγπξνο ίζσο λα είρε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ ζηνλ 

ίδην βαζκφ κε ην ρξπζφ αιιά εμαηηίαο ηεο θζαξηήο θχζεο ηνπ, έρνπλ δηαηεξεζεί ιίγα 

αληηθείκελα. Αληίζεηα κε ην ρξπζφ, ν άξγπξνο ζπάληα εληνπίδεηαη ζε κνξθή έηνηκε 

γηα ρξήζε. ηνλ αηγαηαθφ ρψξν, ηελ ΠΔΥ, κεηαιιεία αξγχξνπ εληνπίδνληαη ζηε 

Μαθεδνλία, ηε Θξάθε θαη ζηηο Κπθιάδεο (ηε ίθλν, ηελ Κέα θαη ηε Νάμν)
 151

. Ζ 

θπξίαξρε πεγή γηα ηνλ άξγπξν πνπ εληνπίδεηαη ζηνπο ηάθνπο ησλ Σαθηθψλ Κχθισλ 

ησλ Μπθελψλ (χζηεξε ΜΔ έσο ΤΔ Η), είλαη ηα κεηαιιεία ηνπ Λαπξίνπ
152

 θαη 

αθνινπζνχλ νη Κπθιάδεο θαη ε δπηηθή Κξήηε
153

. 

Ζ κειέηε αληηθεηκέλσλ απηήο ηεο επνρήο απφ ραιθό, ζε ζρέζε κε ηηο 

γεσγξαθηθέο ζέζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ εληνπηζηεί θνηηάζκαηα απηνχ ηνπ κεηάιινπ 

ζηε Μεζνπνηακία, ηε δπηηθή Αζία (Σξνία) θαη ηε Θξάθε, παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ 

πξψηε ρξήζε ηνπ ραιθνχ ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην
154

. εκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

παξέρνπλ νη γξαπηέο πεγέο ζρεηηθά κε ηηο θαζεκεξηλέο δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ππνζέζεηο, ζε ζρέζε κε γεσγξαθηθέο ζέζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ εληνπηζηεί 

θνηηάζκαηα
155

. Ίζσο, αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο κπθελατθέο επαθέο κε ηε δπηηθή 

Μεζφγεην, πηζαλφηαηα ε αξδελία λα είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή ραιθνχ γηα ηελ 

παξαγσγή ράιθηλσλ αληηθεηκέλσλ ζην Αηγαίν
156

. 
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 Ημιπολύηιμοι  Λίθοι 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξνέιεπζε ησλ εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ, νξηζκέλνη 

εληνπίδνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ  αηγαηαθνχ ρψξνπ, ελψ θάπνηνη άιινη εηζάγνληαη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν lapis lazuli απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ βαζηιηθψλ θνζκεκάησλ ζηελ Αίγππην, 

φπνπ εληνπίδνληαη πεγέο ηνπ, φπσο επίζεο θαη ζην Αθγαληζηάλ
157

. Ζ Αίγππηνο, εθηφο 

απφ ην lapis lazuli, ζα πξέπεη λα εμήγαγε πξνο ηνλ αηγαηαθφ ρψξν θαη άιια είδε ιίζσλ 

φπσο ν ακέζπζηνο
158

, ν ραιθεδόληνο θαη ζάξδηνο, ελψ κηθξνπνζφηεηεο απφ νξεία 

θξύζηαιιν εληνπίδνληαη ζηελ Κξήηε
159

. 

 

 Οργανικά Τλικά 

Πεγέο ειεθαληόδνληνπ εληνπίδνληαη ζηελ Αίγππην, ηε πξία θαη ηελ Ηλδία. Σν 

κπθελατθφ ειεθαληφδνλην φκσο γηα ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

Αίγππην ή ηε πξία
160

. Έλα άιιν πιηθφ πνπ γηα πξψηε θνξά εληνπίδεηαη ζε ηαθέο ηνπ 

Σαθηθνχ Κχθινπ Β είλαη ην θερξηκπάξη πνπ ε ρξήζε ηνπ παξαηεξείηαη έσο ην ηέινο 
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ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ
162

. Άιιεο πεγέο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ πξέπεη λα ήηαλ 

νη λφηηεο αθηέο ηεο Βξεηαλίαο, ε ηθειία θαη ν Λίβαλνο
163

.  

Όζν γηα ην ηαμίδη πνπ αθνινπζνχζε πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ 

ηνπ, έρνπλ πξνηαζεί δχν δηαδξνκέο
164

. Σελ πξψηκε πεξίνδν ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

πιηθνχ  ζηελ Πεινπφλλεζν (εηθ. 45) θαη ε νκνηφηεηά ηνπ κε αληίζηνηρα απφ ηηο λφηηεο 

αθηέο ηεο Βξεηαλίαο, απνδεηθλχεη ηε κεηαθνξά κε πινία πηζαλφηαηα απφ ην βνξξά 

(Βξεηαλία). Αληίζεηα, ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν (ΤΔ ΗΗΗΒ–Γ) παξαηεξείηαη κία 

αμηνζεκείσηε δηαζπνξά ησλ επξεκάησλ ζηα δπηηθά παξάιηα ηεο Διιάδαο θαη ηελ 

Αδξηαηηθή (εηθ. 46), γεγνλφο ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ πηζαλή χπαξμε επαθψλ κε 

ρψξεο απηήο ηεο πεξηνρήο. 

 

 Σετνηηές Ύλες 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, ην γπαιί θαη ε θαγεληηαλή
165

, απνηεινχλ 

ηερλεηά πιηθά. ε αξρηθφ ζηάδην ζα πξέπεη λα εηζάγνληαλ αληηθείκελα απφ απηά ηα 

πιηθά. ηε ζπλέρεηα φκσο, παξαηεξείηαη ε χπαξμε ηνπηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξαγσγή απηψλ ησλ πιηθψλ αιιά θαη ηελ θαηαζθεπή 

αληηθεηκέλσλ απφ απηά, φπσο θαίλεηαη απφ ηα αλαζθαθηθά δεδνκέλα (εχξεζε 

αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζίκεπαλ ζηελ θαηαζθεπή γπαιηνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

ιίζηλεο κήηξεο)
166

.
 
Παξφια απηά φκσο, ηηο πεγέο ησλ γλψζεψλ ηνπο γηα ηερληθέο 

θαηαζθεπήο ηνπ ηηο νθείινπλ ζε ρψξεο ηεο αλαηνιήο πνπ είραλ ηελ πξσηνπνξία ζε 

απηφ ηνλ ηνκέα
167

, ελψ έθηαζαλ ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν ζαλ απνηέιεζκα ησλ επαθψλ 

θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ
168

. 

Οη ηερληθέο απηέο ζηελ πνξεία, ζαθψο, βειηηψζεθαλ θαη εμαηνκηθεχηεθαλ, κε 

απνηέιεζκα ηα κπθελατθά αληηθείκελα απφ γπαιί λα έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

 

                                                           
162

 J.M. de Navarro, “Prehistoric Routes between Northern Europe and Italy defined by the Amber 

Trade”, Geographical Journal 66 (1925) 481-503, V.R. d‟A. Desborough, The Last Mycenaeans and 

their Successors: An Archaeological Survey, C.1200 - C.1000 B.C., Oxford 1964, 101. 

163
 G.C. Williamson, The Book of Amber, London 1932, 58, 88. 

164
 A. Harding & Hughes – H. Brock (1974), 159. 

165
 V. Webb, Archaic Greek Faience, Warminster 1978, 1, P.K. Foster, Aegean Faience of the Bronze 

Age, London 1979. 

166
 A. Evans PM I 1921, fig. 349, H. Schliemann 1878, fig. 163.  

167
 W.M.F. Petrie, Tell el-Amarna, London1894, C. Lilyquist & R. H. Brill, Studies in Early Egyptian 

Glass, New York: Metropolitan Museum of Art, 1993, C.M. Jackson 2005, 1750 – 52. 

168
 M.S. Walton, A. Shortland, S. Kirk, P. Degryse (2009), 1496 – 1503. 



~ 43 ~ 

 

Β.3) Σετνικές καηαζκεσής κοζμημάηων 

εκαληηθφ ξφιν ζηε κειέηε ησλ θνζκεκάησλ έρεη ε αλαδήηεζε θαη, σο έλα 

βαζκφ, ε κειέηε ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο ζηελ 

ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν. Μέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ηερληθνχ – ηερλνινγηθνχ 

ππφβαζξνπ αιιά θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ πηζαλψλ εξγαζηεξίσλ θαη εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, κπνξνχλ λα αληιεζνχλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ηερλνινγηθφ θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ην βηνηηθφ-θνηλσληθφ επίπεδν 

ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν, νη θνζκεκαηνπνηνί θαίλεηαη 

φηη είραλ ήδε ηειεηνπνηήζεη φιεο ζρεδφλ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ζήκεξα, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο εηζήρζεζαλ απφ ηελ Αλαηνιή (θνθθίδσζε, 

ζπξκαηεξή) ελψ άιιεο αλαπηχρζεθαλ ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν, φπσο ε θνίιε ρξπζή 

ράληξα (relief bead), ε νπνία ζεσξείηαη κπθελατθή έκπλεπζε. Σηο απνζπαζκαηηθέο 

γλψζεηο καο γηα ην ηερλνινγηθφ επίπεδν ηεο επνρήο έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 

εξγαιεία, νη κήηξεο θαη ηα εκηηειή θνζκήκαηα πνπ έρνπλ αλεπξεζεί ζηνπο ηάθνπο 

θαη ηα αλαθηνξηθά εξγαζηήξηα, ηα νπνία φκσο δελ εμεηδηθεχνληαλ απνθιεηζηηθά ζηελ 

θαηαζθεπή θνζκεκάησλ (εξγαζηήξηα θαηεξγαζίαο ειεθαληφδνληνπ ησλ 

Μπθελψλ)
169

.  

ηαδηαθά, αλαθαιχπηνληαη λέεο ηερληθέο θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ 

απαηηνχλ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε. Γηα παξάδεηγκα, κε ηε ρξήζε ησλ κεηάιισλ θαη ησλ 

θξακάησλ ηνπο ζηελ θαηαζθεπή ησλ θνζκεκάησλ, βειηηψλνληαη θαη νη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηεξγαζία ησλ ιίζσλ κε ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ εξγαιείσλ, ελψ αλαθαιχπηνληαη θαη λέα πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο λέεο 

απαηηήζεηο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηερληθέο θαη ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θνζκεκάησλ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, 

πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα ίδηα ηα θνζκήκαηα. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα, 

ζεκαληηθή βνήζεηα παξέρνπλ θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηα νπνία 

αλήθνπλ ην ακφλη, ην ζθπξί, αιιά θαη ην ηξππάλη, ε ζκίιε θαη νη δηάθνξεο κήηξεο γηα 

ηε δηαδηθαζία ηεο ρχηεπζεο. Πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα εξγαιεία πξνέξρνληαη 

απφ ηηο απεηθνλίζεηο εξγαζηεξίσλ γηα θνζκήκαηα ζε αηγππηηαθέο ηνηρνγξαθίεο (εηθ. 

47, 48). 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ραληξψλ, ππάξρνπλ κειέηεο
170

 πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο κέζσ ηεο 

αλαδεκηνπξγίαο ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, ε νπνία 

βαζίδεηαη είηε ζηα ζεκάδηα πνπ άθελαλ ηα εξγαιεία ζηηο ράληξεο είηε απφ ην 

εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηελ Αίγππην. Σα θχξηα ζηάδηα ζηελ θαηαζθεπή ραληξψλ 

απφ ιίζν, είηε κε απιή κνξθή είηε κε πεξίηερλα ζρήκαηα, είλαη αξρηθά ην πξηφληζκα 
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πξνθεηκέλνπ λα θνπεί ε επηζπκεηή πνζφηεηα πιηθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ράληξαο 

απφ ηελ πξψηε χιε, ελψ ζηε ζπλέρεηα απηφ ην πιηθφ ιεηαηλφηαλ κε ηε ρξήζε κίαο 

ιεηαληηθήο πέηξαο ή ζκίιεο
171

. ηε ζπλέρεηα ε ράληξα ζηηιβσλφηαλ κε ηε ρξήζε ελφο 

κείγκαηνο απφ άκκν ραιαδία θαη θάπνην ξεπζηφ πιηθφ (έιαην ή λεξφ) κέζα ζην νπνίν 

νη ράλδξεο ηξίβνληαη κε θπθιηθέο θηλήζεηο θαη ηέινο, κε ηε ρξήζε ηξππαληνχ, 

αλνηγφηαλ κία νπή γηα ηελ αλάξηεζή ηεο
172

. Πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

απνθξπζηάιισζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, παξέρνπλ νη αηγππηηαθέο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 

Νένπ Βαζηιείνπ νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ηερλίηεο ελ ψξα εξγαζίαο
173

. 

Μία απφ ηηο ηέρλεο πνπ, εθηφο ησλ άιισλ εθαξκνγψλ πνπ είρε, 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θφξνλ γηα ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ ζηελ Δπνρή ηνπ 

Υαιθνχ, ήηαλ ε κεηαιινπξγία. Ζ ηέρλε απηή γλψξηζε ζεκαληηθή εμέιημε κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζθεπή νινέλα θαη πην πεξίηερλσλ 

αληηθεηκέλσλ. Σα κέηαιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα θνζκήκαηα ηεο ελ ιφγσ 

πεξηφδνπ είλαη ν ραιθφ, ν ρξπζφο, ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο ν ζίδεξνο θαη δηάθνξα 

θξάκαηα κεηάιισλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, αμηφινγεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα δψζεη ε 

χπαξμε πηζαλψλ εξγαζηεξίσλ. Γηα ηελ θαηεξγαζία ραιθνχ ζηνλ επεηξσηηθφ ρψξν, 

ππάξρνπλ ελδείμεηο ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ κε ηελ χπαξμε έμη 

κεηαιινπξγηθψλ θιηβάλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθαδίαο νη νπνίνη ρξνλνινγνχληαη 

ζηελ ΠΔ
174

. Απφ ηε κειέηε επξεκάησλ, φπσο ππνιείκκαηα κεηάιισλ, πξψηεο χιεο 

αιιά θαη ηα εξγαιεία ησλ κεηαιινπξγψλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ρψξνπο, είλαη δπλαηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαζχλζεζε  ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηαιινπξγίαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηεο θαηαζθεπήο αληηθεηκέλσλ απφ κέηαιιν, αλάκεζα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ππήξραλ θαη θνζκήκαηα. 

Απφ ηηο γξαπηέο πεγέο ηεο επνρήο δελ πξνθχπηεη θακία πεξηγξαθή γηα 

εξγαζηήξην κεηαιινπξγίαο, ππάξρνπλ φκσο ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμή ηνπο ζηηο 

Μπθήλεο. Έλαο ηέηνηνο ρψξνο θαίλεηαη λα είλαη ην απνθαινχκελν “Σεηξάγσλν ησλ 

Σερληηψλ” ζηηο Μπθήλεο φπνπ έρνπλ έξζεη ζην θσο ζξαχζκαηα θχιισλ ρξπζνχ καδί 

κε απνθξνχζκαηα ειεθαληφδνληνπ, έλα ηκήκα ραιθνχ θαη ππξήλεο ιίζσλ
175

. Αλ 

φληνο ε εηθφλα απηή αλήθεη ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εξγαζηεξίνπ ηεο 

επνρήο, ηφηε κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη πξφθεηηαη γηα πνιπδηάζηαηνπο ρψξνπο, νη 
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νπνίνη πξνθαλψο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ θαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα φπια, επνκέλσο ζα πξέπεη λα απνηεινχζαλ 

θαη εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ
176

. Με κία πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

ρψξσλ απηψλ κε έξεπλα πνπ λα πεξηιακβάλεη ζηάδηα φπσο ηελ εμέηαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ επξεκάησλ – γηα παξάδεηγκα ηα ίρλε ησλ εξγαιείσλ ζην κέηαιιν, ηε 

ζχγθξηζε κε νξηζκέλεο ηερληθέο πνπ έρνπλ δηαζσζεί ή αθφκε θαη κε ζχγρξνλεο 

πεξηγξαθέο απηψλ θαη ηέινο κέζα απφ ηηο απεηθνλίζεηο ησλ αηγππηηαθψλ ηαθηθψλ 

ηνηρνγξαθηψλ, καο επηηξέπεη λα αλαζπζηήζνπκε ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

κεηαιινπξγίαο ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν, ηνπιάρηζηνλ ζε φ, ηη αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

θνζκεκάησλ. 

 

Σερληθέο δηαθόζκεζεο 

 

Οη βαζηθέο ηερληθέο δηαθφζκεζεο ησλ θνζκεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα, αθνξνχλ θνζκήκαηα ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαλ απφ κέηαιιν. Οη ηερληθέο 

πνπ ήηαλ γλσζηέο, ζχκθσλα ηα επξήκαηα θαη ηε ζπρλφηεηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

απηά, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζηε δηαθφζκεζε κε ηελ πξνζζήθε 

ηνπ ίδηνπ κεηάιινπ (αλάγιπθν, θνθθίδσζε, ζπξκαηεξή ηερληθή θαη ρχηεπζε), ζε 

ηερληθέο κε ηελ πξνζζήθε άιισλ πιηθψλ (ε έλζεζε ζκάιηνπ ή θάπνηνπ άιινπ 

πιηθνχ) θαη ζηελ θαηεγνξία ηεο αθαίξεζεο κεηάιινπ (εγράξαμε, γιππηηθή θαη 

δηάηξεζε). ηε ζπλέρεηα δίλεηαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ηελ θάζε κία απφ απηέο. 

 

 Αλάγιπθν 

Πξφθεηηαη γηα έλα γεληθφ φξν πνπ πξνζδηνξίδεη ηε δηαθνζκεηηθή εξγαζία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα θχιιν κεηάιινπ κε ζθπξειάηεζε. Οη εξγαζίεο απνηχπσζεο 

ηεο δηαθφζκεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ πίζσ φςε (εηθ. 15). Ζ κέζνδνο απηή 

είλαη θαηάιιειε ηφζν γηα ηε δηαθφζκεζε νιφθιεξνπ θνζκήκαηνο φζν θαη γηα 

κεκνλσκέλα ζεκεία ηνπ. Μία απιή δηαθφζκεζε κε απηή ηελ ηερληθή απνηειείηαη απφ 

κνηίβα πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηηγκέο ή γξακκέο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απφ 

ηελ εκπξφζζηα είηε απφ ηελ νπίζζηα φςε. 

Έρεη εληνπηζηεί κία κεγάιε πνηθηιία απφ φιεο ζρεδφλ ηηο θαηεγνξίεο 

θνζκεκάησλ πνπ θέξνπλ δηαθφζκεζε κε απηή ηελ ηερληθή ηα νπνία θαιχπηνπλ έλα 
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ρξνλνινγηθφ θάζκα πνπ ζπκπίπηεη ζρεδφλ κε νιφθιεξε ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ
177

. 

Έλα αξγπξφ δηάδεκα απφ ηηο Επγνπξηέο θαη έλα ρξπζφ πεξηβξαρηφλην απφ ηνλ 

ιαθθνεηδή ηάθν IV ησλ Μπθελψλ (ΤΔ ΗΑ-Β), απνηεινχλ παξαδείγκαηα απηήο ηεο 

ηερληθήο δηαθφζκεζεο, ελψ κία πνιιή κεγάιε πνζφηεηα απφ ράλδξεο κε αλάγιπθε 

δηαθφζκεζε, αλήθεη ζηελ ΤΔΥ
178

. Δπίζεο, απνηειεί έλα απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηαθνζκεζνχλ νη ζθελδφλεο ησλ κπθελατθψλ 

ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ (εηθ. 36, 37, 39, 40)
179

. 

Μία άιιε εθδνρή ηεο αλάγιπθεο ηερληθήο απνηειεί ε εκπίεζε. Με απηή ηε 

κέζνδν δηαθφζκεζεο δεκηνπξγείηαη ην απνηχπσκα ελφο ζρεδίνπ κε κία κφλν θίλεζε 

αθνχ ην κνηίβν ππάξρεη επάλσ ζε κία επηθάλεηα ε νπνία εκπηέδεηαη ζηελ πξνο 

δηαθφζκεζε επηθάλεηα ελ είδεη ζθξαγίδαο. Ζ ηερληθή απηή δηεπθφιπλε κία πην καδηθή 

θαηαζθεπή θνζκεκάησλ θαζψο παξείρε ην πιενλέθηεκα φηη ην ίδην ζρέδην κπνξνχζε 

λα αλαπαξαρζεί πνιιέο θνξέο ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ηνλ ιηγφηεξν 

δπλαηφ θφπν
180

.  

 

 Κνθθίδσζε 

Πξφθεηηαη γηα κία ηερληθή αξθεηά δχζθνιε πνπ απαηηεί πνιχ πςειά πξφηππα 

ηερληθήο ηθαλφηεηαο, ηε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο πξνζπάζεζαλ λα αλαβηψζνπλ νη 

ρξπζνρφνη ηνλ 20
ν
 αηψλα κ.Υ.

181
. Με ηε ρξήζε κεγάιεο πνζφηεηαο κηθξνζθνπηθψλ 

θφθθσλ  κεηάιινπ (κε δηάκεηξν π. 0,01κ.) πνπ ζπγθνιιψληαη ζε έλα ππφβαζξν, είλαη 

δπλαηή ε απφδνζε απιψλ γξακκψλ, γεσκεηξηθψλ κνηίβσλ, αιιά θαη κνξθψλ. Οη 

θφθθνη, πνπ ηνπνζεηνχληαη ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν, ζηεξεψλνληαλ κε ηε ρξήζε 

νξγαληθήο νπζίαο ή ιησκέλνπ κεηάιινπ επάλσ ζηελ επηθάλεηα πνπ επξφθεηην λα 

δηαθνζκεζεί θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν απνδηδφηαλ ην επηζπκεηφ δηαθνζκεηηθφ 

κνηίβν
182

.  

Ζ ηερληθή απηή έρεη ηηο θαηαβνιέο ηηο ζηε Μεζνπνηακία, ην πξψην γλσζηφ 

παξάδεηγκα ηεο νπνίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ Ur θαη ρξνλνινγείηαη ην 2200 π.Υ.
183

. 
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ηνλ αηγαηαθφ ρψξν, ε ηερληθή απηή εηζάγεηαη πξνο ηα ηέιε ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ 

κε ην κε πην γλσζηφ παξάδεηγκα έλα πεξίηερλν πεξίαπην κε ηελ εξαιδηθή απεηθφληζε 

δχν κειηζζψλ απφ ηα Μάιηα (εηθ. 49) πνπ ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ζηα 1700 π.Υ. θαη 

απνηειεί ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν ηερληθψλ: ηεο θνθθίδσζεο θαη ηεο ζπξκαηεξήο 

ηερληθήο, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο ζηε ζπλέρεηα.  

 

 πξκαηεξή Σερληθή 

Δίλαη κία ηερληθή ε νπνία ζπρλά ζπλδπάδεηαη κε απηή ηεο θνθθίδσζεο θαη 

βξήθε ρξήζε ζε πνιιά παξαδείγκαηα ηεο αξραίαο θνζκεκαηνπνηίαο. Απηφο ν ηξφπνο 

δηαθφζκεζεο, φπσο θαη ε θνθθίδσζε, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ εμεηαδφκελε επνρή, 

πεξηνξίδνληαη ζηα αληηθείκελα απφ ρξπζφ
184

. Καη απηή ε ηερληθή εκθαλίδεηαη γηα 

πξψηε θνξά ιίγν κεηά ην 2000 π.Υ., ζρεδφλ καδί κε ηελ θνθθίδσζε, κε ηηο απαξρέο 

ηεο εληνπίδνληαη ζηε Μεζνπνηακία (ζε θνζκήκαηα ησλ ηάθσλ ηεο Ur), ελψ ζηνλ 

αηγαηαθφ ρψξν ζηελ ΤΔΥ απφ ην 1550 έσο ην 1100 π.Υ.
185

 

Ζ πην θνηλή κνξθή απηνχ ηνπ είδνπο δηαθφζκεζεο απνηειείηαη απφ ζχξκαηα 

ηα νπνία ζπγθνιιψληαη κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζρεκαηηζκνί επάλσ ζε 

έλα ππφβαζξν. Σν ζχξκα, κε θπθιηθή ή πνιπγσληθή δηαηνκή, κε απιή ή ζηξεπηή 

κνξθή (κέζσ ηεο ζθπξειάηεζεο) (εηθ. 50 α), ρξεζηκνπνηνχληαλ αξρηθά γηα ηελ 

θαηαζθεπή απιψλ ειηθνεηδψλ θνζκεκάησλ θαη αξγφηεξα γηα πην πνιχπινθεο 

θαηαζθεπέο (εηθ. 49)
186

. Σα πην δεκνθηιή ζρέδηα είλαη ν θξίθνο θαη ε ζπείξα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ζε πξνθαζνξηζκέλα θαη ζηαζεξά ζρέδηα, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη επθνιφηεξε αληηγξαθή θαη ε επαλάιεςε ησλ κνηίβσλ.  

Μία αθφκε εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο απνηειεί θαη ε θαηαζθεπή ησλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ ηεο αιπζίδα πνπ είρε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ 

θαηά ηελ αξραηφηεηα. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα πεξηδέξαηα αιιά θαη γηα ηελ 

αλάξηεζε πεξηάπησλ. Ζ απιήο κνξθήο αιπζίδα βξηζθφηαλ ζε ρξήζε θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη απνηεινχληαλ απφ κία ζεηξά θξίθσλ
187

. Μία πην 

πεξίηερλε κνξθή αιπζίδαο, είλαη ε απνθαινχκελε “loop-in-loop” ή “ηεηξάγσλε 

αιπζίδα” (εηθ. 50 β)
188

, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε ρξήζε απφ ην 2.200 π.Υ.
189

. ηε Μέζε 
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Αλαηνιή, έρεη εληνπηζηεί έλα ηέηνην παξάδεηγκα αιπζίδαο αλάκεζα ζε θνζκήκαηα 

ηεο Ur ηνπ 2500 π.Υ.
190

. 

 

 Υύηεπζε 

Σα ρπηά αληηθείκελα έρνπλ κία παξνπζία ζε φιε ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, πνιχ 

ιίγα φκσο απνηεινχληαη απφ κέηαιιν φπσο ρξπζφ θαη άξγπξν (πεξφλεο, ελψηηα, 

δαρηπιίδηα θαη ςέιηα)
 191

. Σν βαζηθφηεξν κέζν γηα απηή ηε δηαδηθαζία απνηεινχζαλ 

νη κήηξεο (ιίζηλεο, κεηάιιηλεο ή πήιηλεο) κέζα ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαλ ην ιησκέλν 

κέηαιιν
192

. ε απηή ηελ ηερληθή ην κέηαιιν δελ πξέπεη λα απνηεινχζε ην θπξίαξρν 

πιηθφ αλ θξίλνπκε απφ ην κηθξφ αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ρξπζφ ή άξγπξν ζε 

ζρέζε κε ηελ, ζπγθξηηηθά, πνιιή κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ κήηξεο. Έλα ηέηνην πιηθφ 

ηνπ νπνίνπ ε ηδηφηεηα ηήμεο ζα κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί, είλαη ην γπαιί
193

. 

Μία πξσηνπνξηαθή δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ρχηεπζε ήηαλ ε 

ηερληθή ηνπ “ρακέλνπ θεξηνχ” (cire perdue), θαζψο πξφθεηηαη γηα ηελ πην 

δηαδεδνκέλε αξραία κέζνδν θαηαζθεπήο ρπηψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηαηεξείηαη έσο θαη 

ζήκεξα θαη βαζίδεηαη ζηελ έγρπζε ξεπζηνχ γπαιηνχ ή κεηάιινπ ζε κία κήηξα, 

ζπλήζσο απφ πειφ ή ιίζν (ζηεαηίηε)
194

. Αξρηθά, δεκηνπξγείηαη έλα θέξηλν νκνίσκα 

ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί θαη θαιχπηεηαη κε ζηξψζεηο πεινχ 

(εηθ. 51). ηε ζπλέρεηα, θαη αθνχ ε πήιηλε κήηξα έρεη ζηεξενπνηεζεί, αλνίγεηαη κία 

νπή ζε θάπνην ζεκείν ηεο, χζηεξα ππξαθηψλεηαη κε απνηέιεζκα ην θεξί λα 

ξεπζηνπνηείηαη θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα αθαηξείηαη απφ ηε κήηξα. Έπεηηα, ν θελφο 

ρψξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απψιεηα ηνπ θεξηνχ, ζπκπιεξψλεηαη κε ην επηζπκεηφ 

πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε ξεπζηή κνξθή θαη αθνχ απηφ ζηεξενπνηεζεί, 

ε πήιηλε ή ιίζηλε κήηξα ζξπκκαηίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζεί ην ρπηφ κεηάιιηλν 

αληηθείκελν πνπ πξνέθπςε. 

Ζ θαηαζθεπή ρπηψλ αληηθεηκέλσλ, αλάγεηαη ζηε 2
ε
 ρηιηεηία π.Υ. Μήηξεο γηα 

ηελ θαηαζθεπή γπάιηλσλ ραληξψλ θαη κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο δαρηπιίδηα, 

ελψηηα έρνπλ εληνπηζηεί ζε πνιιή κεγάιε πνζφηεηα ζηελ ΤΔΥ ζην Αηγαίν. Αξθεηέο 

ηέηνηεο κήηξεο απφ δηάθνξα είδε ιίζνπ, φπσο ζηεαηίηε, γξαλίηε θαη βαζάιηε, έρνπλ 
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εληνπηζηεί ζηελ αθξφπνιε αιιά θαη ηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ Μπθελψλ
195

. Φέξνπλ ηα 

αξλεηηθά ζρεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ζε θνζκήκαηα φπσο είλαη νη ράληξεο απφ γπαιί, 

θαγεληηαλή ή κέηαιιν
196

. Αμηνζεκείσηε επίζεο είλαη ε χπαξμε απιαθηψλ ζηα κνηίβα 

γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ νπψλ αλάξηεζεο. 

 

 Έλζεζε  

Πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν πνιχρξσκεο δηαθφζκεζεο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε πην ζπρλά ζηελ αξραηφηεηα γηα ηε δηαθφζκεζε ησλ θνζκεκάησλ κε 

ηελ ηνπνζέηεζε ρξσκαηηζηψλ ιίζσλ, γπαιηνχ θαη άιισλ πιηθψλ ζηα θελά πνπ 

αθήλνληαη απφ ηε δηαθφζκεζε ζην ππφβαζξν ηνπ θνζκήκαηνο. Ζ ηερληθή νθείιεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηε Μεζνπνηακία, φπνπ εληνπίδεηαη ζε θνζκήκαηα ησλ βαζηιηθψλ ηάθσλ 

ηεο Ur ηνπ 2500 π.Υ
197

 θαη ζηελ Αίγππην
198

. Παξφια απηά φκσο, εμειίρζεθε ζηνλ 

αηγαηαθφ ρψξν αθνχ ζηελ ΜΔ – ΤΔ ΗΑ εκθαλίδεηαη ην ζκάιην κπιε ρξψκαηνο ζε 

ηαθέο απφ ηνλ Σαθηθφ Κχθιν Β, ην νπνίν ζεσξείηαη εγρψξηα αλαθάιπςε
199

.  

Απηή ε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηαθνζκήζεη ζθελδφλεο 

ζθξαγηζηηθψλ δαρηπιηδηψλ θαη κεξηθέο θνξέο ζε πεξίαπηα, γλσξίδεη ηδηαίηεξε αθκή 

ζηελ ΤΔΥ θαη ηδηαίηεξα ην 15
ν
 αηψλα π.Υ.

200
. ηαδηαθά, παξαηεξείηαη ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ιίζσλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ζκάιηνπ, δειαδή ρξσκαηηζηνχ γπαιηνχ 

ζε ξεπζηή κνξθή ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζηαζεξνπνηείηαη. Ζ πξαθηηθή απηή νδήγεζε 

ζηε δηαθφζκεζε θνζκεκάησλ κε απνκηκήζεηο πιηθψλ πνπ ήηαλ δπζεχξεηα θαη 

ζπάληα γηα ηελ πεξηνρή πνπ εμεηάδεηαη θαη επνκέλσο ην θφζηνο γηα ηελ απφθηεζή 

ηνπο αξθεηά πςειφ. Έηζη ινηπφλ, δηαδίδεηαη επξέσο ε ρξήζε ηνπ γπαιηνχ κε ζθνχξν 

κπιε ρξψκα γηα ηελ θαηαζθεπή απνκηκήζεσλ ηνπ lapis lazuli θαη ε απφρξσζε ηνπ 

πξάζηλνπ κπιε γηα ηελ απνκίκεζε ηνπ ηπξθνπάδ. 
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 Δγράξαμε ιίζσλ 

Δίλαη ε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απφδνζε ησλ εηθνλνγξαθηθψλ 

ζεκάησλ ζηηο επηθάλεηεο ησλ ζθξαγηδφιηζσλ. Οη θπιηλδξηθνί ζθξαγηδφιηζνη 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο ζηε Μεζνπνηακία ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 3500 π.Υ. 

έσο θαη ην 400 π.Υ. πεξίπνπ, ζρεδφλ παξάιιεια κε ηελ εκθάληζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο ζθελνεηδνχο γξαθήο
201

. Μία κειέηε κε ηα ζηάδηα ηεο ηερληθήο απφ ηελ αξρηθή 

θαηεξγαζία ηνπ ιίζνπ κέρξη ηελ απφδνζε ηεο ηειηθήο κνξθήο ηνπ ζθξαγηδφιηζνπ, 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο L. Gorelick θαη A.J. Gwinnett
202

 νη νπνίνη έρνπλ 

πξνζδηνξίζεη κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο κεζφδνπο θαηεξγαζίαο ηνπ ιίζνπ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Μεζνπνηακίαο ην 3000 π.Υ. πεξίπνπ. ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ηερληθψλ εγράξαμεο κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ηεο 

ζκχξηδαο, ελφο ιεηαληηθνχ πιηθνχ
203

. Ζ πξφνδνο απηή έθαλε δπλαηή ηελ θαηεξγαζία 

θαη ηε ρξήζε ιίζσλ κε κεγαιχηεξε ζθιεξφηεηα φπσο ν αηκαηίηεο θαη ελ ζπλερεία ν 

ραιαδίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ζθξαγηδφιηζσλ ζηε δηάξθεηα ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Α) ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ Η ΔΙΓΙΚΩΝ 

ΠΔΡΙΣΑΔΩΝ; 

ε απηφ ην θεθάιαην εμεηάδεηαη ν πηζαλφο ξφινο πνπ ελδερνκέλσο λα 

εμππεξεηνχζε έλα θφζκεκα ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. Δπηρεηξείηαη κία πξνζπάζεηα λα 

εξκελεπηεί ε ζεκαζία πνπ κπνξεί λα είρε έλα ηέηνην αληηθείκελν, ελψ βξηζθφηαλ ζε 

ρξήζε. Με ιίγα ιφγηα, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ έλα θφζκεκα απνηεινχζε 

θάπνην κέζν δηάθξηζεο γηα ην άηνκν πνπ ην έθεξε ή απιψο ήηαλ έλα ζπλνδεπηηθφ 

εμάξηεκα ηνπ ζπλφινπ ηεο εκθάληζήο ηνπ. Γειαδή λα είρε δηαθνζκεηηθφ ραξαθηήξα 

(αληηθείκελν ηνπ ζπξκνχ ηεο επνρήο). 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα θνζκήκαηα απνηειεί έλα 

παξάγνληα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κειέηε ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο καο γηα απηά 

πξνέξρνληαη απφ ηα αλαζθαθηθά δεδνκέλα αιιά θαη απφ ηηο απεηθνλίζεηο ηνπο ζε 

ηνηρνγξαθίεο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ
204

. Μαδί κε απηέο ηηο δχν πεγέο 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο παξέρνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία – εθηφο ηεο θαηεγνξίαο ησλ 

ηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ – γηα ηε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζψκα, κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη επηβνεζεηηθά ζε κεγάιν βαζκφ θαη εκπεηξία καο απφ ηε ρξήζε ησλ 

θνζκεκάησλ ζήκεξα. 

Απηφ φκσο ελέρεη θηλδχλνπο, θαζψο αλ βαζηζηνχκε ζε κεγάιν βαζκφ ζε απηφ 

ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο κε βάζε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο ζήκεξα, ηφηε πξνθχπηεη ην 

εμήο εξψηεκα: γηαηί ηα θνζκήκαηα εληνπίδνληαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζε 

ηάθνπο παξά ζε αξραηνινγηθέο ζέζεηο κε νηθηζηηθφ ραξαθηήξα; Πξφθεηηαη γηα κία 

εχινγε απνξία, ηθαλή φκσο λα καο νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξνχκε πνιχ εχθνια λα ππνζέζνπκε φηη ηα θνζκήκαηα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ απνηεινχζαλ κία νκάδα αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ζπλφδεπαλ 

ηνπο λεθξνχο θαη επνκέλσο ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν γηα απηφ ην ζθνπφ. Όκσο, αλ 

παξαηεξήζνπκε ηηο απεηθνλίζεηο ηνπο ζε ηνηρνγξαθίεο, ακέζσο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη 

ηα θνζκήκαηα δελ θαηαζθεπάδνληαλ γηα ηαθηθή ρξήζε, αιιά ζπλφδεπαλ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπο ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο, κία απφ ηηο νπνίεο (ζην ηέινο) ήηαλ 

θαη ν ζάλαηνο. 

Ωζηφζν, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θάπνηεο θαηεγνξίεο θνζκεκάησλ πνπ ίζσο 

λα είραλ απνθιεηζηηθά ηαθηθή ρξήζε, ρσξίο φκσο λα είλαη απνιχησο βέβαην. ε απηή 

ηε δηαθνξνπνίεζε ζπλεγνξεί ην γεγνλφο φηη νξηζκέλα απφ απηά ηα αληηθείκελα πνπ 

εληνπίδνληαη είλαη αξθεηά ιεπηεπίιεπηα θαη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ πνιχηηκα 
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πιηθά (π.ρ. θχιια ρξπζνχ πνιχ κηθξνχ πάρνπο), κε απνηέιεζκα λα απνθιείεηαη ε 

θαζεκεξηλή ηνπο ρξήζε, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο (κεγάινο βαζκφο θζαξηφηεηαο). Σα 

θνζκήκαηα πνπ είραλ απνθιεηζηηθά ηαθηθή ρξήζε, πνιχ πηζαλφ λα κελ 

ηνπνζεηνχληαλ απιά γηα λα ζπλνδεχζνπλ ην λεθξφ ή γηαηί κπνξεί λα ην απαηηνχζε 

θάπνην ηειεηνπξγηθφ, αιιά ίζσο, άιινηε ζε κεγαιχηεξν θαη άιινηε ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ, λα απνηεινχζαλ δείθηεο νη νπνίνη έδηλαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην λεθξφ 

(ειηθία, θχιν, θαηαγσγή, ηδηφηεηα)
205

. εκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ εξκελεία, έρεη 

θαη ε πνζφηεηα κε ηελ νπνία ηνπνζεηνχληαλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη παξαδείγκαηα ηα 

νπνία – αλ θαη εληνπίδνληαη κε ηε κνξθή ησλ θηεξηζκάησλ – ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ κε ην λα απνηεινχλ 

αληηθείκελα ηα νπνία δηαθνζκνχζαλ ζεκεία ηνπ ζψκαηνο ή ηεο ελδπκαζίαο, ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. 

Δίλαη πνιχ πηζαλφ, ε επηζπκία γηα ηα θνζκήκαηα ζηνλ αξραίν θφζκν λα 

ζηεξίρζεθε ζηνπο ίδηνπο ιφγνπο κε ζήκεξα. Θα κπνξνχζαλ λα είλαη αληηθείκελα πνπ 

επελδχνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηε δσή ησλ θαηφρσλ ηνπο, αλαινγηθά κε ζεκεξηλά 

παξαδείγκαηα. Ίζσο λα πξνζθέξνληαλ ζαλ δψξα ζε λενγέλλεηα κσξά ή ηηο κεηέξεο 

ηνπο, ζε γάκνπο θαη γεληθφηεξα ζηνλ ενξηαζκφ ελφο επράξηζηνπ ή ζεκαληηθνχ 

γεγνλφηνο. Οη θαξαψ ζηελ αξραία Αίγππην, γηα παξάδεηγκα, δηέλεηκαλ πεξηδέξαηα, 

πεξίαπηα θαη δαρηπιίδηα απφ ρξπζφ ζε πεξηπηψζεηο ραξκφζπλσλ γεγνλφησλ, ελψ 

επίζεο, νη αηγχπηηνη, πξνζέθεξαλ ζαλ δψξα γηα ηε λέα ρξνληά δαρηπιίδηα απφ 

θαγεληηαλή
206

. ηα νκεξηθά έπε, ηα θνζκήκαηα είλαη θπξίσο αληηθείκελα ηα νπνία 

δίλνληαη ζπλήζσο σο αληάιιαγκα
207

 ή σο δψξν (π.ρ. δψξν γάκνπ)
208

. 

Δίλαη πνιχ πηζαλφ, νξηζκέλα θνζκήκαηα λα είραλ θάπνην ηδηαίηεξν ιφγν 

χπαξμεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ηνπο σο δηαθξηηηθά ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα 

κίαο ηειεηήο (π.ρ. ζξεζθεπηηθήο, δηαβαηήξηαο).  Να θνξέζεθαλ, δειαδή, εμαηηίαο 

θάπνηαο δηαθξηηηθήο, ζξεζθεπηηθήο ή πξνζηαηεπηηθήο ηδηφηεηαο πνπ ελδερνκέλσο λα 

είραλ θαη απηφ, ελ κέξεη, λα εμεγεί θαη ην γεγνλφο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο απφ πνιχηηκα 

πιηθά. Γε ζα πξέπεη φκσο λα παξαιεθζεί θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζεκαζία πνπ κπνξεί 

λα είρε έλα θφζκεκα θαη ην ζηνηρείν απηφ λα απνηεινχζε αθφκε έλα ιφγν γηα ην 

γεγνλφο φηη θαηαζθεπάδνληαη απφ πνιχηηκεο χιεο. 
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Β) ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ Ή ΜΔΑ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ 

Έλα άιιν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη εάλ ηα θνζκήκαηα ήηαλ αληηθείκελα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή απιψο αληηθείκελα πνπ αληηπξνζψπεπαλ θάπνηα αμία θαη 

κπνξνχζαλ λα δηαθηλεζνχλ θαη λα αληαιιαγνχλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ κία θνηλσλίαο 

αιιά θαη εθηφο ησλ νξίσλ απηήο. Αλ ηζρχεη ε δεχηεξε πεξίπησζε, ηφηε ηα θνζκήκαηα 

ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο έλα είδνο κνλάδαο ζπλαιιαγψλ – 

λνκίζκαηνο (;). 

Έλα θφζκεκα ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα λα θνξεζεί, είλαη ζε ζέζε λα δψζεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζε φ, ηη αθνξά ζην πξψην κέξνο 

ηνπ εξσηήκαηνο, θάπνηα απφ απηά ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πην πξνζσπηθφ ραξαθηήξα 

θαη λα δήισλαλ έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρξήζηε ηνπο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ 

κεξηθά λα απνηεινχζαλ δηαθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ θνηλσληθή 

θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή ηελ ηδηφηεηα απηνχ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχζε, ζηνηρεία 

δειαδή πνπ ηνλ μερψξηδαλ απφ έλα επξχηεξν ζχλνιν ή ηνλ θαζηζηνχζαλ κέινο κίαο 

νκάδαο
209

. Σν θαηά πφζν κπνξνχζε λα ηζρχεη θάηη ηέηνην ζηελ θνηλσλία ηεο Δπνρήο 

ηνπ Υαιθνχ, είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν εμεηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, ζην Κεθάιαην 3. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηήκαηνο γηα ηελ αμία πνπ κπνξεί λα είρε έλα 

θφζκεκα, θαη επνκέλσο ε ιεηηνπξγία ηνπ σο κέηξν ηεο, βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηε ρξήζε πνιχηηκσλ θαη ζπάλησλ πιηθψλ (Κεθάιαην 1.Β.), αιιά θαη ηερληθψλ κε 

κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο (Κεθάιαην 1.Γ.), γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Δπξήκαηα φπσο 

νη ράληξεο απφ θερξηκπάξη θαη lapis lazuli κπνξνχκε λα ηα εθιάβνπκε σο απφδεημε 

ησλ επαθψλ κε ηε βφξεηα Δπξψπε, ηελ Αίγππην θαη ην Αθγαληζηάλ
210

. Μεηαμχ ησλ 

βαζηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηα νξζνγψληα πιαθίδηα απφ θαγεληηαλή απφ ηνπο ηάθνπο Ξ 

θαη Τ είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνέξρνληαη απφ ηελ Δγγχο Αλαηνιή, ελψ νη 

“ηαιηζκαληθνί ιίζνη” απφ ηνπο ηάθνπο Μ θαη Ο, αλακθίβνια, έρνπλ εηζαρζεί
211

. Ο 

ηξφπνο εηζαγσγήο ηνπο ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν ζίγνπξα ήηαλ απφξξνηα ηεο αμίαο ηνπο, 

θαζψο ε απφθηεζή ηνπο ζα πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη ηελ αληαιιαγή ηνπο κε θάηη άιιν 

αληάμηφ ηνπο. 

Έλα άιιν κέζν κέηξεζεο ηεο αμίαο ελφο θνζκήκαηνο, ζα κπνξνχζε λα είλαη ν 

βαζκφο παιαηφηεηάο ηνπ. Σν πφζν παιαηφ είλαη έλα θφζκεκα ζα κπνξνχζε λα 

απνηειεί κέηξν, φρη κφλν γηα ηελ αληηθεηκεληθή ηνπ αμία (εάλ απηφ ίζρπε), αιιά θαη 
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γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή πνπ ελδερνκέλσο λα είρε γηα ην ρξήζηε ηνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε έλα θφζκεκα ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί σο θεηκήιην ην νπνίν 

κεηαθεξφηαλ απφ γεληά ζε γεληά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Σα θνζκήκαηα ζηα νκεξηθά έπε αλαδεηθλχνληαη σο είδε πνιπηειείαο θαη σο 

ηέηνηα πξνζδίδνπλ ζηνλ ρξήζηε ηνπο θχξνο θαη γφεηξν
212

. Απηφ άιισζηε 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο κνξθέο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη λα ηα θνξνχλ, αθνχ 

θαίλεηαη λα είλαη ζπλδεδεκέλα θπξίσο θαη κε ηνπο ζενχο θαη κε άηνκα ηα νπνία είραλ 

ζεκαίλνπζα ζέζε, φπσο είλαη ε Πελειφπε. Ο Όκεξνο παξνπζηάδεη ζλεηνχο θαη ζενχο 

λα θνξνχλ ηα ίδηα θνζκήκαηα, ελψ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλαθέξνληαη ζε 

γπλαίθεο
213

. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τπάξρεη κία ιαλζαζκέλε ηάζε λα ζεσξνχκε φηη ηα θνζκήκαηα πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί απφ πνιχηηκα πιηθά, φπσο ν ρξπζφο, άξγπξνο ή απφ πνιχηηκνπο 

ιίζνπο, απνηεινχλ ηε κνλαδηθή έλδεημε πινχηνπ. Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη 

ελδερνκέλσο θαη άιια πιηθά πνπ απνθαιχθζεθαλ – κεξηθέο θνξέο ζε κεκνλσκέλα 

αληηθείκελα – ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαλ πνιπηηκφηεξα, θαζψο ε πξνζθφκηζε ηνπο 

ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν ήηαλ δχζθνιε θαη επνκέλσο, δαπαλεξή. Σν ειεθαληνζηφ, ην 

θερξηκπάξη αιιά θαη κεξηθά είδε εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ, ηα νπνία εηζάγνληαλ, 

απνηεινχζαλ κία ηέηνηα πεξίπησζε.  

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί θαη ην γεγνλφο φηη είλαη πνιχ πηζαλφ, ελδείμεηο 

ηνπ πινχηνπ αιιά θαη ηεο χπαξμεο κίαο πηζαλήο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο, λα 

απνηεινχλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο θηεξηζκάησλ πνπ, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ, ήηαλ 

αδχλαην λα δηαηεξεζνχλ. ε απηή ηελ νκάδα ζα κπνξνχζαλ λα αλήθνπλ ελδχκαηα (ε 

κνλαδηθή εηθφλα γηα ηα νπνία πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο επνρήο) ή 

αθφκε θαη ε πνζφηεηα ηξνθίκσλ πνπ κπνξεί λα ζπλφδεπαλ ην λεθξφ. ηελ ΤΔ Η-ΗΗ, 

γηα παξάδεηγκα, εληνπίδνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο θερξηκπαξηνχ ζε ειάρηζηεο, φκσο, 

ζέζεηο (Σαθηθνί Κχθινη Μπθελψλ), ελψ, γεληθφηεξα, παξαηεξείηαη κία αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε απηνχ ηνπ πιηθνχ ζην ζχλνιν ηεο Πεινπνλλήζνπ
214

. Δπίζεο, ε 

εκθάληζε ηνπ θερξηκπαξηνχ πνπ έθηαλε ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν απφ αξθεηά καθξηά, θαη 

κάιηζηα ζε αμηφινγεο πνζφηεηεο, ίζσο λα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε φ,ηη 

αθνξά θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ Μπθελαίσλ λα απνθηνχλ θαη λα δηαηεξνχλ ηηο 

πξνκήζεηεο απηνχ ηνπ πιηθνχ.  
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Έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν αξρηθά καο θηλεί ηελ πεξηέξγεηα, είλαη ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ αξρηηεθηνληθήο. Οη Σαθηθνί Κχθινη ησλ 

Μπθελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κία ζεακαηηθή ζπγθέληξσζε αληηθεηκέλσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο έλα 

ζεκαληηθφ θαηλφκελν ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν. Οξηζκέλνη κειεηεηέο ζεσξνχλ απηά ηα 

ηαθηθά ζχλνια σο απφδεημε ηεο χπαξμεο δχν βαζηιηθψλ γελψλ ζηα ηέιε ηεο ΜΔ θαη 

ΤΔ Η πεξηφδνπ
215

. Ζ πξνέιεπζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ Σαθηθψλ 

Κχθισλ ζα πξέπεη λα ήηαλ ην επαθφινπζν κηαο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο 

θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο. Ζ πεξηνρή απηή, ρσξίο ακθηβνιία επηιέρζεθε κε ζθνπφ 

ην δηαρσξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λεθξψλ απφ ην ζχλνιν ηεο “λεθξήο θνηλφηεηαο” 

θαη επνκέλσο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζεκαηνδνηνχζε θαη ην δηαρσξηζκφ ηεο 

δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία, πηζαλφηαηα, λα αλήθαλ νη λεθξνί πνπ 

εληαθηάδνληαλ ζηνπο ιαθθνεηδείο ηάθνπο απηνχ ηνπ ζεκείνπ.  

Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε κειέηε ηεο θνηλσληθήο 

δηαζηξσκάησζεο, έηζη φπσο απηή κπνξεί λα απνηππσζεί κέζα απφ ηα θνζκήκαηα 

ησλ ηάθσλ, έγθεηηαη αθελφο ζηελ παξαηήξεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ελφο ηάθνπ θαη αθεηέξνπ ζηελ πνηφηεηα (π.ρ. ηέιεηα 

θαηεξγαζία) ησλ θηεξηζκάησλ, δχν παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα κπθελατθά 

ηαθηθά ζχλνια. ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ε πνηθηιία απφ ηελ 

πνηφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: α) ε ελαπφζεζε κίαο κεγάιεο 

πνηθηιίαο αληηθεηκέλσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε κειέηε ησλ ίδησλ ησλ 

Μπθελαίσλ θαη β) ε πνηθηιία είλαη ιηγφηεξν ηθαλή λα δηαζηξεβιψζεη παξάγνληεο 

φπσο ε θαθέο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο. Αληίζεηα, ε εμέηαζε ησλ θηεξηζκάησλ σο πξνο 

ηελ πνηφηεηά ηνπο είλαη έσο έλα βαζκφ επηζθαιήο θαη ππνθεηκεληθή, αλ 

“κεηαθξάζνπκε” ηελ πνηφηεηα ζε αμία, απφ ηε ζηηγκή πνπ κφλν ππνζεηηθά κπνξνχκε 

λα πξνζεγγίζνπκε ηφζν ηε ζπκβνιηθή φζν θαη ηελ εκπνξηθή ηνπο αμία κε βάζε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο δηαθφζκεζήο ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο 

πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο.  

Αλ ιάβνπκε ππφςε ηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο, ζα πξέπεη λα καο 

απαζρνιήζνπλ ηα εμήο εξσηήκαηα: Αληηθαηνπηξίδεη ε κεηαρείξηζε ηνπ λεθξνχ πάληα 

ην θνηλσληθφ ηνπ επίπεδν ελ δσή; Τπάξρεη πάληα κία αληαπφθξηζε αλάκεζα ζηελ 

λεθξηθή θαηαγξαθή θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε; Οη ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο είλαη 
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πνιχ πηζαλφ λα αληαλαθινχλ αμηφπηζηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά 

κπνξνχλ επίζεο λα δηαζηξεβιψζνπλ θαη λα εμηδαληθεχζνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο
216

. 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ νη ηχπνη ησλ ηάθσλ θαη ηα επίπεδα ηνπ πινχηνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε εηδηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο. χκθσλα κε νξηζκέλεο κειέηεο
217

 νη 

ζνισηνί ηάθνη ηαπηίδνληαη κε ηνπο βαζηιείο, νη ζαιακνεηδείο θαη νη ιαθθνεηδείο κε ηε 

κεζαία ηάμε, ελψ νη κεκνλσκέλνη, απιήο κνξθήο, ηάθνη κε ηα θησρφηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα
218

. 

Πξψηα απ‟ φια, ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε αλ ππήξμαλ θνηλσληθέο 

θαηεγνξίεο ζηε κπθελατθή θνηλσλία θαη αλ απηέο ππήξμαλ απφ ηελ αξρή ηεο 

πεξηφδνπ ή πξνέθπςαλ ζε κία κεηαγελέζηεξε ρξνληθή ζηηγκή, αιιά θαη αλ κία 

ζπγθεθξηκέλε ηαθηθή πξαθηηθή (π.ρ. ε αξρηηεθηνληθή ησλ ηάθσλ) έρεη ηελ ίδηα 

ζεκαζία ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Έηζη ινηπφλ είλαη πξνηηκφηεξν θαηά ηελ εμέηαζε 

λα κελ επηκέλνπκε ηφζν ζηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ελφο εληαθηαζκνχ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζην είδνο ηνπ ηάθνπ, αιιά πεξηζζφηεξν ζηηο ρσξνρξνληθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ, δειαδή ζε ζπλάξηεζε κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχζαλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Απηφ καο επηηξέπεη λα 

θαηαλνήζνπκε ηε γελλαηφδσξε ελαπφζεζε ηνπ πινχηνπ κε ηνπο λεθξνχο, φπνπ απηφ 

ζπκβαίλεη. ηφρνο, δειαδή, δελ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο 

κπθελατθήο πεξηφδνπ, αιιά ε νπηηθή ησλ ηαθηθψλ πξαθηηθψλ σο θνηλσληθή 

ζηξαηεγηθή, ζπλεπψο πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε πσο εμειίζζεηαη ε θνηλσλία θαη ηη 

ξφιν θαηέρνπλ ηα θνζκήκαηα ζε απηή ηε δηεξγαζία. 

ηελ ΤΔ Η πεξίνδν (εηθ. 53) κπνξνχκε ακέζσο λα αληηιεθζνχκε κία αξθεηά 

άληζε θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ  (Γξάθεκα 1). Παξαηεξείηαη ε ζπγθέληξσζε κεγάιεο 

πνζφηεηαο θηεξηζκάησλ ζε ιίγνπο ηάθνπο, ελψ εκθαλίδνληαη θαη ηαθέο ρσξίο 

θνζκήκαηα. Πξφθεηηαη γηα ην απφγεην ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ Σαθηθψλ Κχθισλ ησλ 

Μπθελψλ κε ηνπο ιαθθνεηδείο ηάθνπο ζηνπο νπνίνπο εληνπίζηεθε κία κεγάιε 

ζπγθέληξσζε εηζεγκέλσλ θαη πνιχηηκσλ εηδψλ. Οη πξψηνη ζαιακνεηδείο ηάθνη ηεο ελ 

ιφγσ πεξηφδνπ, πνπ εληνπίδνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Μπθελψλ (ΤΔ ΗΗ) 

παξνπζηάδνπλ κία πνηθηιία ζηνλ πινχην, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη γηα 

                                                           
216

 I. Hodder, “The Identification and Interpretation of Ranking in Prehistory: a Contextual 

Perspective” ζην A. C. Renfrew and S. J. Shennen (eds), Ranking, Resource and Exchange: Aspect of 

the Archaeology of Early European Society, Cambridge University Press 1982, 150-154, I. Morris, 

Death-Ritual and Social Structure in Classical Antiquity, Cambridge University Press 1992, 1-30, S. 

Voutsaki 1993, Κεθάιαην 2. 

 
217

 O.T.P.K. Dickinson 1983, 55-67, C.B. Mee & W.G. Cavanagh 1984, 45-65, W.G. Cavanagh, “Cluster 

Analysis of Mycenaean Chamber Tombs”, ζην R. Laffineur (ed.), THANATOS: Les coutumes funéraires en Egée à 

l'âge du Bronze [Aegaeum 1], Liège 1987, 61-9, J. Wright, “Death and Power at Mycenae: Changing Symbols in 

Mortuary Practices”, ζην R. Laffineur (ed.), THANATOS: Les coutumes funéraires en Egée à l'âge du Bronze 

[Aegaeum 1], Liège 1987, 171-84, C.B. Mee & W.G. Cavanagh, “The Spatial Distribution of Mycenaean Tombs”, 

BSA 85 (1990), 225-43, G. Graziadio 1991, 403-40. 
218

 O.T.P.K. Dickinson 1983, W.G. Cavanagh 1987, J. Wright, 1987. 



~ 58 ~ 

 

πινχζηνπο ηάθνπο, αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηνπο ιαθθνεηδείο. Οη κεκνλσκέλεο ηαθέο 

πνπ εληνπίδνληαη ζε ηάθνπο κε απινχζηεξε κνξθή, είλαη ζπλεπψο θησρφηεξεο ζε 

επξήκαηα (παξαηεξείηαη απνπζία θνζκεκάησλ). ηελ ΤΔ ΗΗ πεξίνδν (εηθ. 54) 

(Γξάθεκα 2), αθφκα θαη αλ παξαηεξείηαη κία γεληθφηεξε εγθαηάιεηςε ησλ Σαθηθψλ 

Κχθισλ, ε δηαλνκή ηνπ πινχηνπ πξννδεπηηθά δηαβαζκίδεηαη. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο, ε ΤΔ ΗΗ αληηπξνζσπεχεη ην απφγεην ζηε ρξήζε ησλ 

ζαιακνεηδψλ ηάθσλ ελψ παξαηεξείηαη θαη κία ζεκαληηθή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ζνισηψλ ηάθσλ πνπ θέξνπλ ζεκαληηθή πνζφηεηα πινχηνπ
219

 (Γξάθεκα 3).  
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Γξάθεκα 1: Ζ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ζε ηάθνπο ηεο Αξγνιίδαο ηελ ΤΔ Η. 

 

 

 

Γξάθεκα 2: Ζ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ησλ θνζκεκάησλ ζε ηάθνπο ηεο Αξγνιίδαο 

ηελ ΤΔ ΗΗ. 
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Γξάθεκα 3: Ζ αλαινγία ησλ ηχπσλ ησλ ηάθσλ ηεο Αξγνιίδαο ηελ ΤΔ ΗΗ. 

 

 

 

 

Γξάθεκα 4: Ζ αλαινγία ησλ ηχπσλ ησλ ηάθσλ ηεο Αξγνιίδαο ηελ ΤΔ ΗΗΗ. 

 

ηελ ΤΔ ΗΗΗ, παξαηεξείηαη κία δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ ΤΔ ΗΗ θαη απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αιιάδεη ε αλαινγία ησλ ηάθσλ (Γξάθεκα 4). ηελ ΤΔ IΗIA 
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(εηθ. 55α) παξνπζηάδεηαη γηα αθφκε κία θνξά αληζφηεηα, ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηαλνκή 

ηνπ πινχηνπ ησλ θνζκεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ζηνπ ηάθνπο (Γξάθεκα 5). Απηφ 

νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζηε δηάδνζε ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ θαη ηε κείσζε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ ζνισηψλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ πεξηέιζεη ζε αρξεζηία
220

. ηελ 

ΤΔ ΗΗΗΒ (εηθ. 55β), ηα θνζκήκαηα θαηαλέκνληαη αθφκε πην άληζα ζηνπο ηάθνπο, 

δεδνκέλνπ φηη δελ εληνπίδνληαη ζνισηνί ηάθνη έμσ απφ ηα αλαθηνξηθά θέληξα θαη δελ 

θαίλεηαη λα ππάξρεη θαλέλαο πινχζηνο ηάθνο εθηφο ησλ Μπθελψλ
221

. Ζ πεξίνδνο 

απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα κείσζε ζηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ 

θηεξηζκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ζηνπο ηάθνπο (Γξάθεκα 6), θαζψο επίζεο θαη κηα 

κείσζε ζηελ πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ην κέγεζνο ησλ ηάθσλ (ζαιακνεηδψλ). 

 

 

 

Γξάθεκα 5: Ζ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ησλ θνζκεκάησλ ζε ηάθνπο ηεο Αξγνιίδαο 

ηελ ΤΔ ΗΗΗΑ. 
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Γξάθεκα 6: Ζ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ησλ θνζκεκάησλ ζε ηάθνπο ηεο Αξγνιίδαο 

ηελ ΤΔ ΗΗΗΒ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνχκε λα δνχκε φηη ε νκάδα πνπ ζαβφηαλ 

ζηνπο ιαθθνεηδείο ηάθνπο ζηελ ΤΔ Η δηακνξθψλεη κηα απζηεξά θαζνξηζκέλε νκάδα 

πνπ δηαηεξεί απνζηάζεηο απφ ην ππφινηπν ηεο θνηλφηεηαο. Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη 

απφ ηε ρξήζε κηαο νξνζεηεκέλεο πεξηνρήο ηαθήο, ηνπο ηάθνπο κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

θαη πξσηίζησο κέζσ ηεο γελλαηφδσξεο απφζεζεο ησλ πνιχηηκσλ θαη ζπάλησλ 

αληηθεηκέλσλ. Ίζσο, απηά ηα ζηνηρεία λα καξηπξνχλ ηελ εκθάληζε κηαο νινέλα 

αθκάδνπζαο θαη θνζκνπνιίηηθεο θνηλσληθήο νκάδαο
222

.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξαθηηθή ηεο 

απφζεζεο ηνπ πινχηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θνζκήκαηα. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη 

λα δνχκε ηε ζχλζεηε ζρέζε κεηαμχ απηνχ ηνπ πινχηνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ζέζεο 

αιιά θαη ην γεγνλφο φηη απηφ ην ζηνηρείν είλαη ζε ζέζε λα κεηαηξέςεη έλα θφζκεκα 

ζε αληηθείκελν πνπ πξνζδίδεη γφεηξν θαη εμνπζία, κέζα απφ ηελ επηδεηθηηθή δηάζεζή 

ηνπ
223

. Καη‟ αλαινγία κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη 

ηνλ πινχην ησλ θηεξηζκάησλ, θαζψο είλαη πνιχ πηζαλφ νη ηαθηθέο πξαθηηθέο λα 

απνηεινχζαλ ζηνηρείν ην νπνίν επηβεβαίσλε ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ λεθξνχ κέζα 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 
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Α) Σο κόζμημα ως δείκηης διαθοροποίηζης ηων κοινωνικών 

ομάδων 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ηελ ηεξαξρία ηεο 

εμνπζίαο γίλνληαη εκθαλείο απφ ηνλ πινχην ησλ θηεξηζκάησλ
224

, φπσο αλαθέξζεθε 

θαη λσξίηεξα. Θα πξέπεη φκσο λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε θνηλσληθή ζέζε θαη ν 

πινχηνο δελ είλαη πάληα ηζφκεηξνη. Δληνχηνηο, φηαλ ζπγθξίλνπκε ηηο ελδείμεηο απφ 

ηνλ Σαθηθφ Κχθιν Α θαη Β κε άιινπο ζχγρξνλνπο ηάθνπο, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη 

νη ηαθέο ησλ δχν Κχθισλ αλήθνπλ ζε άηνκα απφ αλψηεξεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο ηα 

νπνία, πηζαλφηαηα επηζπκνχζαλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν.  ε 

έλα ηέηνην πιαίζην, ε πνζφηεηα θαη ε πνηθηιία ησλ θνζκεκάησλ – εηδηθά απηψλ πνπ 

είραλ εηζαρζεί θαη πξνέξρνληαλ απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο – ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ σο ζπκβνιηθνί δείθηεο πινχηνπ. 

ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, ε αληίιεςε γηα ηα πνιχηηκα πιηθά δηέθεξε απφ ηε 

ζεκεξηλή: άηνκα κε ζεκαίλνπζα ζέζε αξθεηέο θνξέο ζα πξέπεη λα θηεξίδνληαλ κε 

θνζκήκαηα ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαλ απφ πιηθά πνπ ζήκεξα ζα πεξλνχζαλ 

απαξαηήξεηα, ηφηε φκσο ε εηζαγσγή ηνπο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πξνυπέζεηε αλζεξή 

νηθνλνκία θαη θπξίσο αλεπηπγκέλε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο έρεη αλαθεξζεί 

θαη λσξίηεξα. Δπίζεο, θάπνηα πιηθά ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ πνιχηηκα ζε 

πεξηφδνπο πνπ ε ρξήζε ηνπο δελ ήηαλ αθφκα δηαδεδνκέλε. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ν ζίδεξνο, ν νπνίνο ζηελ ΤΔ ΗΗΗΒ, εκθαλίδεηαη 

πξψηκα ζε κεκνλσκέλα παξαδείγκαηα θνζκεκάησλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ, 

ππνδεηθλχνληαο έηζη ηε ζεκαίλνπζα θνηλσληθή ζέζε ησλ θαηφρσλ ηνπο. 

ηελ ΠΔ θαη ΜΔ πεξίνδν, ειάρηζηε είλαη ε ζπκβνιή ησλ θνζκεκάησλ ζηε 

κειέηε ηεο θνηλσληθήο δνκήο, αθνχ ζηηο πξψηκεο ηαθέο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιά 

θνζκήκαηα γηα ηελ θηέξηζε ηνπ λεθξνχ. Μφιηο ζην ηέινο ηεο ΜΔ επνρήο, ζηνπο 

Σαθηθνχο Κχθινπο ησλ Μπθελψλ, αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη κία δηαθνξνπνίεζε ηεο 

άξρνπζαο ηάμεο, ε νπνία δειψλεηαη, εθηφο ησλ άιισλ (κλεκεηαθή ηαθηθή 

αξρηηεθηνληθή) θαη κε ηνλ εληππσζηαθφ αξηζκφ πνιχηηκσλ θνζκεκάησλ. Γηα ηελ 

ΤΔΥ, ε πιεηνςεθία ησλ εθηεηακέλσλ λεθξνηαθείσλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην θφζκεκα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηαθέο, αλήθεη ζε επγελείο.  
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Β) Σο κόζμημα και η ιδιόηηηα ηοσ τρήζηη ηοσ 

Ζ εηθφλα πνπ παξέρνπλ ηα θνζκήκαηα σο θηεξίζκαηα δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ. Άιινπ είδνπο θαηεγνξίεο θηέξηζεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα εξγαιεία ή ηα φπια (πξντφληα κεηαιινηερλίαο) 

ππαηλίζζνληαη ηελ χπαξμε ηερληηψλ θαη πνιεκηζηψλ αληίζηνηρα. Γηα θάπνηεο νκάδεο 

ηεο θνηλσλίαο, φπσο ε πξψηε, είλαη πνιχ πηζαλφ ηα θνζκήκαηα ηα νπνία, 

ελδερνκέλσο, ηνπο ζπλφδεπαλ λα απνηεινχζαλ ην είδνο κε ην νπνίν αληακείθζεθαλ 

θάπνηα ζηηγκή γηα ηελ εξγαζία ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ίζσο λα εμεγεί ηελ παξνπζία 

ελφο κεκνλσκέλνπ πνιχηηκνπ αληηθεηκέλνπ ζε έλα ηάθν, δελ απνηειεί φκσο 

ελδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ κειψλ κίαο θνηλσλίαο. 

Οη θνηλσληθέο νκάδεο γηα ηηο νπνίεο ην θφζκεκα παξέρεη ζηνηρεία, είλαη απηέο 

ησλ πνιεκηζηψλ θαη ησλ “ηεξέσλ”, αηφκσλ δειαδή πνπ θαηείραλ, ηξφπνλ ηηλά, έλα 

βαζκφ εμνπζίαο θαη επνκέλσο ε θηέξηζή ηνπο πεξηέρεη θάπνηεο πνζφηεηεο νξηζκέλσλ 

ηχπσλ θνζκεκάησλ πνπ πηζαλφηαηα λα ιεηηνχξγεζαλ σο ζξεζθεπηηθά ή πνιεκηθά 

ζχκβνια. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ππνδεηθλχεηαη ε χπαξμε κίαο, πηζαλφηαηα, άξρνπζαο 

ηάμεο κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο είλαη πνιχ πηζαλφ 

λα απνηππψλνληαη ζε αξθεηά εηθνλνγξαθηθά παξαδείγκαηα ηεο επνρήο πνπ 

απνδίδνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εληνπίδνληαη αλζξψπηλεο κνξθέο πνπ 

θέξνπλ θνζκήκαηα, ελψ ηνπο έρεη απνδνζεί ηειεηνπξγηθή ρξνηά. 

 

 Σαθέο πνιεκηζηώλ  

Οη κπθελατθέο ηαθέο ησλ πνιεκηζηψλ κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα 

αλαγλσξηζηνχλ απφ ηελ πινχζηα θηέξηζε πνπ πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ φπισλ. 

Μηα ζρέζε κεηαμχ ησλ φπισλ θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ θηεξηζκάησλ είλαη άκεζα 

εκθαλήο θαη ππνδεηθλχεη φηη ε πξφζβαζε ζηνλ πινχην αθνξνχζε θαη κηα νκάδα 

πνιεκηζηψλ
225

, ε νπνία εκθαλίδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη βαζκηαία ζηε δηάξθεηα ηεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. ηνλ Σαθηθφ Κχθιν Β γηα παξάδεηγκα, νη αλδξηθέο ηαθέο 

θηεξίδνληαη κε έλα ζχλνιν φπισλ (μίθνο, ζηηιέην θαη ιφγρε) θαη πνιχηηκα 

θνζκήκαηα φπσο επηζηήζηα, ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, δηαδήκαηα θαη πεξηδέξαηα.  

Σα θνζκήκαηα φκσο, πνπ εληνπίδνληαη καδί κε φπια, δε ζα πξέπεη πάληα λα 

απνδίδνληαη ζε άλδξεο, θαζψο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο φηη θαη νη γπλαηθείεο 

ηαθέο νξηζκέλεο θνξέο ζπλνδεχνληαλ απφ φπια. Δηδηθφηεξα ε χπαξμε μηθψλ ζε κία 

ηαθή δε ζρεηίδεηαη πάληα κε ηελ ηάμε ησλ πνιεκηζηψλ. Έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ηα μίθε 

ζα κπνξνχζαλ να απνηεινχλ δείθηεο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο ή αθφκα λα επηζθξαγίδνπλ 

ηε ζξεζθεπηηθή ζεκαζία θαη φρη απιά λα εμππεξεηνχλ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο 
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ηδηφηεηαο ηνπ πνιεκηζηή
226

. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα φπια, ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα 

απνηεινχλ αληηθείκελα κε ιαηξεπηηθφ ραξαθηήξα, ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε κία 

πξνλνκηνχρν θνηλσληθή νκάδα
227

. Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηή ε χπαξμε κίαο 

εμέρνπζαο θαηεγνξίαο αηφκσλ, απφ ηηο ηαθέο ησλ νπνίσλ παξαηεξείηαη κία άκεζε 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαηνρή φπισλ θαη ηελ πνζφηεηα ησλ άιισλ θηεξηζκάησλ – 

αλάκεζα ζηα νπνία θαη κεγάιεο πνζφηεηεο θνζκεκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί 

ζηελ ππφζεζε φηη ε πξφζβαζε ζηνλ πινχην ζα πξέπεη λα εμαξηηφηαλ, ή ηνπιάρηζηνλ 

λα ζρεηηδφηαλ, έσο έλα βαζκφ, κε ην ζηξαηησηηθφ αμίσκα, ρσξίο φκσο λα απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ, κφλν, ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιεκηζηή αθνχ – φπσο αλαθέξζεθε θαη 

λσξίηεξα – φπια εληνπίδνληαη θαη ζε γπλαηθείεο ηαθέο.  

Σέινο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππάξρνπλ νξηζκέλνη εηδηθνί ηχπνη θνζκεκάησλ 

πνπ πηζαλφηαηα λα κεηαθέξνπλ θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα (θαηαγσγή, 

ηδηφηεηα) ηνπ ρξήζηε ηνπο, αθφκε θαη απφ ηελ πνζφηεηα, ηε ζέζε ή ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν θέξνληαλ ζε ζρέζε κε ην ζψκα ηνπ λεθξνχ. ε απηή ηελ θαηεγνξία ζα 

κπνξνχζαλ λα αλήθνπλ θνζκήκαηα φπσο ηα πεξηβξαρηφληα θαη ηα δαρηπιίδηα ηα 

νπνία ζπλήζσο θέξνληαη ζε δάρηπια ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ αλά νκάδεο ησλ δχν ή ησλ 

ηξηψλ, πνιιέο θνξέο ζην ίδην δάθηπιν ή ρέξη θαη απνηεινχληαλ απφ δηαθνξεηηθά 

κέηαιια (ρξπζφο, άξγπξνο, ραιθφο, ζίδεξνο). Ζ δηαβάζκηζε απηή ησλ πιηθψλ, ε 

νπνία καξηπξείηαη πεξηζζφηεξν ζην  λεθξνηαθείν ηεο Πεξάηεο (ΤΔ ΗΗΗΓ)
228

, ίζσο 

ππνδεηθλχεη ηελ θαηνρή αμηψκαηνο ή θαη κχεζε ζε θάπνηνπ είδνπο ηειεηή. 

 

Γ) Κόζμημα και θύλο – ηλικία 

 

 Κόζκεκα θαη παηδηθέο ηαθέο.  

ηελ εηθνλνγξαθία, ε ρξήζε θνζκεκάησλ απφ παηδηά πηζηνπνηείηαη θπξίσο 

απφ  ηε ζεξατθή ηνηρνγξαθία ησλ “Ππγκάρσλ” (εηθ. 52α) ζην λφηην ηνίρν ηνπ 

Γσκαηίνπ Β1, ζην Αθξσηήξη ηεο Θήξαο. Ζ δεμηά κνξθή θέξεη πεξηβξαρηφληα, 

πεξηζθχξηα, ςέιηα θαη αιπζίδεο ζην ιαηκφ
229

. Σν γεγνλφο φηη ε αξηζηεξή κνξθή δελ 

θέξεη θνζκήκαηα, ίζσο λα ππνδεηθλχεη δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ηάμε. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο παηδηθέο ηαθέο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη απφ ην 

αλζξσπνινγηθφ πιηθφ, είλαη δπλαηφλ λα ηαπηηζηνχλ θαη απφ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 
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θηεξηζκάησλ φπσο ηα κηθξνγξαθηθά αγγεία ή ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα ζθεπψλ, φπσο 

ην ζήιαζηξν. Δπίζεο, δηαθξίλνληαη απφ αληηθείκελα πνπ πηζαλφλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

σο παηρλίδηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θνρχιηα. Όζνλ αθνξά ηα θνζκήκαηα, ηα παηδηά 

θηεξίδνληαη ζπλήζσο κε ράληξεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κηθξνχ κεγέζνπο, 

ακπγδαιφζρεκεο ή ζθαηξηθέο, απφ δηάθνξα πιηθά αλάκεζα ζηα νπνία θαη ν ζάξδηνο 

(Πεξάηε ΤΔ ΗΗΗΓ, Σάθνη 31, 134,49, 147)
230

. Ζ εκθάληζε απηψλ ησλ δχν ζρεκάησλ, 

ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί θαη σο ελδεηθηηθφ ηνπ θχινπ. Οη κεκνλσκέλεο ράληξεο 

πνπ εληνπίδνληαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ηαθέο, πηζαλφηαηα λα ιεηηνπξγνχζαλ σο 

θπιαθηά πνπ ζπλφδεπαλ ηα παηδηά ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, αλ ιάβνπκε ππφςε 

καο ζεκεξηλά παξάιιεια. 

 

 Σν θόζκεκα ζηηο γπλαηθείεο ηαθέο.  

ε ηαθέο νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο γπλαηθείεο, ζπρλά εκθαλίδνληαη 

θηεξίζκαηα φπσο ειεθαληνζηέηλα αληηθείκελα θαη αιάβαζηξα ή άιινπ είδνπο αγγεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαιισπηζκφ, φπσο νη ππμίδεο ή ηα αξσκαηνδνρεία, 

θπξίσο φκσο απφ ην κεγάιν αξηζκφ θνζκεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ επίξξαπησλ. Απφ 

ηα κέρξη ζηηγκήο αλαζθαθηθά δεδνκέλα, πξνθχπηεη ην γεγνλφο φηη φιεο νη γπλαηθείεο 

ηαθέο πεξηείραλ θνζκήκαηα, άιιεο θνξέο πεξηζζφηεξα θαη άιιεο ιηγφηεξα, επνκέλσο 

ηα θνζκήκαηα αθνξνχζαλ ηηο γπλαίθεο φισλ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Σν πην 

ζπλεζηζκέλν θφζκεκα είλαη νη ράληξεο πνπ απνηεινχζαλ ηκήκαηα απφ πεξηδέξαηα 

(Σαθηθφο Κχθινο Β: Σάθνη Ο, Μ), ηα ςέιηα, ηα πεξηβξαρηφληα, ηα πεξηζθχξηα, αιιά 

θαη αληηθείκελα γηα ηε δηαθφζκεζε ηεο θψκεο (εηθ. 3, 6, 9)
231

, ηα νπνία θαίλεηαη φηη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ γπλαίθεο (Σαθηθνί Κχθινη Μπθελψλ)
232

.  

ηελ εηθνλνγξαθία, ζηνηρεία γηα ηνλ θαιισπηζκφ ησλ γπλαηθψλ παξέρνπλ νη 

ηνηρνγξαθίεο απφ ηε Θήξα, ηελ Κλσζφ θαη ηηο Μπθήλεο, φπνπ γπλαίθεο επηδεηθλχνπλ 

ζε δεκφζηα ζεάκαηα ηνλ πινχην ησλ πνιπηειψλ ελδπκάησλ θαη ησλ θνζκεκάησλ 

ηνπο, φπσο νη πεξφλεο κε αλζφζρεκεο θεθαιέο, ηα πεξηδέξαηα κε θηζζφθπιια απφ 

ρξπζφ θαη ηα ζπεηξνεηδή ςέιηα (εηθ. 3, 6). 

 

 Σν θόζκεκα ζηηο αλδξηθέο ηαθέο.  

Έλα ζηνηρείν πνπ ζπλήζσο, αιιά φρη πάληα, ζπλδέεηαη κε αλδξηθέο ηαθέο 

είλαη ε χπαξμε αξθεηψλ φπισλ, φπσο ην ζχλνιν ησλ ηάθσλ ησλ πνιεκηζηψλ 

(Μπθήλεο), ή κε εξγαιεία ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. θεθσηήξεο γηα ηα καιιηά θαη 
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δηαδήκαηα έρνπλ αλεπξεζεί ζε αλδξηθέο ηαθέο, ελψ νη δψλεο θαη εμαξηήκαηα 

ελδπκαζίαο απφ ρξπζφ θαη ραιθφ απνηεινχλ επίζεο ζπρλφ θηέξηζκα  ησλ αλδξηθψλ 

ηαθψλ
233

. Ο ραιθφο θαίλεηαη λα είλαη ην ζπλεζηζκέλν πιηθφ γηα ηα θνζκήκαηα ησλ 

αλδξψλ. Σέινο, νη “επηγνλαηίδεο” απφ ηνπο Σαθηθνχο Κχθινπο ησλ Μπθελψλ, 

ζεσξνχληαη θαη' εμνρήλ αλδξηθά θηεξίζκαηα
234

. 

Οη ελδείμεηο απφ ηα ηαθηθά ζχλνια απνδεηθλχνπλ φηη ζρεδφλ νη ίδηνη ηχπνη 

θνζκεκάησλ εληνπίδνληαη ηφζν ζε γπλαηθείεο φζν θαη ζε αλδξηθέο ηαθέο κε ηε κφλε 

δηαθνξά φηη ζηηο αλδξηθέο ηαθέο ππεξηζρχνπλ ηα θνζκήκαηα απφ ραιθφ. Απηφ ίζσο 

λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν ραιθφο απνηεινχζε ην βαζηθφ πιηθφ γηα ηελ 

θαηαζθεπή φπισλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ απνθιεηζηηθά νη άλδξεο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σα θνζκήκαηα απνηεινχλ κία θαηεγνξία αληηθεηκέλσλ κε αμηνζεκείσηε 

δηαρξνληθφηεηα ζε φ,ηη αθνξά ηφζν ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο φζν θαη ηελ εξκελεία 

ηνπο. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, δηάθνξα αληηθείκελα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

δηαθνζκήζνπλ δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη ηεο ελδπκαζίαο ησλ αλζξψπσλ 

ηα νπνία, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ζπλδέζεθαλ κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν. 

Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηε δηαθνζκεηηθή ηνπο ρξήζε, ηα αληηθείκελα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο εληνπίδνληαη ζε αξθεηέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη απνθηνχλ θαη 

άιινπο ξφινπο. Γηα παξάδεηγκα, ηφζν ζην παξειζφλ φζν θαη ζήκεξα, 

αληαιιάζζνληαη κε άιια αληηθείκελα ζηα πιαίζηα κίαο ζπλαιιαγήο,  πξνζθέξνληαη 

ζαλ δψξα, ελψ αθφκε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηνλ πηζαλφ απνηξνπατθφ ηνπο 

ραξαθηήξα, σο θπιαθηά. 

Δμαηηίαο απηνχ ηνπ πνιπδηάζηαηνπ θαη ηαπηφρξνλα βαζχηαηα πξνζσπηθνχ 

ηνπο ξφινπ, κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα κέζν γηα ηελ 

εξκελεία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ παξειζφληνο, ζε ζέκαηα φπσο ε ζξεζθεία αιιά 

θαη νη πεπνηζήζεηο κίαο νκάδαο αηφκσλ, ζε αληίζηημε κε άιιεο θαηεγνξίεο 

επξεκάησλ φπσο ε θεξακηθή θαη ε αξρηηεθηνληθή. Σα αληηθείκελα απηά απνηεινχλ 

πεγέο νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, αθελφο ζρεηηθά κε 

ηελ αξραία νηθνλνκία, ην εκπφξην θαη ηηο δηαπνιηηηζκηθέο επαθέο θαη αθεηέξνπ γηα ηα 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα κίαο θνηλσλίαο, θαη σο ηέηνηα έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ παξνχζα εξγαζία, ηα 

θνζκήκαηα εμεηάζηεθαλ φρη ηφζν γηα ην ξφιν ηνπο σο πξντφληα θαιιηηερληθήο 

έθθξαζεο αιιά ζαλ αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη ζπλεπψο κειεηήζεθαλ ζε 

ζπλάθεηα κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, δειαδή ηνλ ρξήζηε ηνπο πνπ ηα θνξνχζε θαη 

εληαθηαδφηαλ κε απηά. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε αμία ησλ θνζκεκάησλ 

δελ πξνζδηνξηδφηαλ απφ ηελ αμία ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπο αιιά θπξίσο απφ ηε 

ζπαληφηεηα θαη ην βαζκφ επθνιίαο ζηελ πξφζβαζε ησλ πξψησλ πιψλ (Κεθάιαην 1 

Β.2). Σν γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζπκβάιιεη 

πεξαηηέξσ ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο θαη ησλ δηάθνξσλ ζπλεζεηψλ 

ησλ αλζξψπσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη (π.ρ. ν ζπξκφο ηεο 

επνρήο), ελψ νη απιέο ή πεξίηερλεο ηερληθέο θαηαζθεπήο ελφο θνζκήκαηνο, ζίγνπξα 

ζα απνηεινχζαλ έλα αθφκε παξάγνληα, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

εθηηκεζεί ε αμία ηνπ. Πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ ηε δηαθφζκεζε απηψλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ γηα ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ηεο επνρήο ζηελ νπνία αλήθνπλ, είλαη ζε 

ζέζε λα δειψζνπλ θαη πηζαλέο επηξξνέο απφ ηελ Δγγχο Αλαηνιή, σο απφξξνηα ησλ 

επαθψλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηνπ αηγαηαθνχ ρψξνπ θαη ησλ 

πνιηηηζκψλ ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ. 
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Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνθνκίδνληαη γηα ηε κπθελατθή επνρή κέζα απφ ηελ 

εμέηαζε ησλ θνζκεκάησλ, είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ 

επξεκάησλ αλήθεη ζε απηή ηελ πεξίνδν, ελψ κεγάιεο ζεκαζίαο είλαη θαη ε ζρέζε 

ηνπο κε αξθεηέο θαηεγνξίεο θηεξηζκάησλ. Αξθεηά φπια (μίθε, ζηηιέηα θαη αζπίδεο) 

έρνπλ εληνπηζηεί ζε ηάθνπο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη γηα ηνλ πινχην ηνπο πνπ 

απνδεηθλχεηαη θπξίσο απφ ηα θνζκήκαηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Σαθηθψλ 

Κχθισλ ησλ Μπθελψλ. Οη ελδείμεηο απφ απηέο ηηο ηαθέο, δελ αθήλνπλ ακθηβνιία φηη 

αλήθνπλ ζε άηνκα απφ αλψηεξεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο (άλδξεο θαη γπλαίθεο), ηα 

νπνία επηζπκνχζαλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία, πηζαλφηαηα.  ε 

έλα ηέηνην πιαίζην ε πνζφηεηα θαη ε πνηθηιία ησλ αληηθεηκέλσλ, εηδηθά ησλ 

εηζεγκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο 

ζπκβνιηθνί δείθηεο πινχηνπ. 

Σα πεξηζζφηεξα γλσζηά εθηεηακέλα λεθξνηαθεία αλήθνπλ ζε εχξσζηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο – γεγνλφο ην νπνίν δειψλεηαη απφ ηελ πνηθηιία, ηελ πνζφηεηα θαη 

ηελ πνηφηεηα ζηελ θηέξηζε ησλ λεθξψλ – θαη απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε αθνξνχλ θπξίσο απηέο ηηο νκάδεο αηφκσλ. Σα κέιε ησλ 

θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ πηζαλφηαηα εληαθηάδνληαλ ζε ηάθνπο κε ηελ 

απιή κνξθή ιάθθσλ πνπ εληνπίδνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηα θέληξα. ε απηνχο 

ηνπο ηάθνπο ηα πνιχηηκα θηεξίζκαηα φπσο θνζκήκαηα ή φπια, είλαη ειάρηζηα έσο 

αλχπαξθηα. Έηζη εμεγείηαη θαη ην γεγνλφο φηη εληνπίδνπκε ζε αξθεηνχο απφ απηνχο 

ηνπο ηάθνπο, αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ απνκηκήζεηο πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ, 

θπξίσο απφ γπαιί. 

Έλα κηθξφ δείγκα ησλ θνζκεκάησλ ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη, παξαηίζεηαη 

ζην Κεθάιαην 1 Α.2 κε ηε κνξθή θαηαιφγνπ κε ηνλ νπνίν επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε 

κεξηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ θνζκήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζε ιαθθνεηδείο θαη 

ζαιακνεηδείο ηάθνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο θαη ρξνλνινγνχληαη, 

θπξίσο, ζηελ ΤΔΥ. Ο θαηάινγνο απηφο δηαξζξψλεηαη ζε θαηεγνξίεο θνζκεκάησλ 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ ζην 

Κεθάιαην 1 Α.1.  

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζε απηή ηελ εξγαζία ήηαλ πνιιέο θαη 

δηαθφξσλ εηδψλ. Κπξίσο ήηαλ, αθελφο, ε αδπλακία απφδνζεο ησλ θηεξηζκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηαθέο θαη αθεηέξνπ θάπνηα, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

εξγαζίαο – ζε φ,ηη αθνξά ηελ εξκελεία ηνπ αξραίνπ θνζκήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσλία – λα θαζίζηαληαη έσο έλα βαζκφ ακθηζβεηήζηκα. Μεξηθέο απφ απηέο πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ, ήηαλ ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

ζπιεκέλσλ θαη δηαηαξαγκέλσλ ηάθσλ αιιά θαη ην αδεκνζίεπην πιηθφ.  

Πεξαηηέξσ έξεπλα απηνχ ηνπ πιηθνχ, θαζψο θαη ε ελδειερήο εμέηαζε 

νξηζκέλσλ πηπρψλ φπσο ε αζθαιήο ρξνλνιφγεζε ζηε βάζε ησλ παξαιιήισλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηνλ ππφινηπν αηγαηαθφ ρψξν, ζα κπνξνχζε λα εκπινπηίζεη 

πεξηζζφηεξν ηε γλψζε καο γηα ηα θνζκήκαηα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζην Αηγαίν θαη 
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λα δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπο. Οη πξννπηηθέο απηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα απνδεηρζνχλ ρξήζηκεο ζε νπνηνδήπνηε εξεπλεηή αζρνιεζεί ζην 

κέιινλ κε ηε κειέηε ησλ θνζκεκάησλ αιιά θαη κε άιια αληηθείκελα κειέηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηά, φπσο ηα ηαθηθά έζηκα ή κε άιιεο θαηεγνξίεο θηεξηζκάησλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάζηεθε εδψ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

έιιεηςε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ βαζκνχ γξαπηψλ πεγψλ, εθηφο απφ ηηο ιίγεο αλαθνξέο 

ζε θνζκήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε επηγξαθέο ηεο γξακκηθήο Β θαη ζηα νκεξηθά έπε, 

καο σζεί ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζην θσο λέσλ αλαζθαθψλ ίζσο λα απνδεηρζνχλ 

αλαθξηβή ή αληίζεηα λα επηβεβαησζνχλ. 

Σέινο, κέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, ζέηνληαη νη βάζεηο  γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνβιεκαηηζκψλ φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή δνκή ηεο επνρήο ελψ παξάιιεια, 

πξνζθέξεηαη ην ππφβαζξν γηα κία δηεμνδηθή αλάιπζε θαη πεξαηηέξσ κειέηε ησλ 

ηερλνηξνπηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζε ηχπνπο θνζκεκάησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ή 

ηηο ηνπηθέο παξαιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη θαη ζπλεπψο ηελ εμαθξίβσζε ηνπηθψλ 

εξγαζηεξίσλ παξαγσγήο. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κία πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, ζα κπνξνχζαλ φκσο, 

κειινληηθά, λα απνηειέζνπλ κία αιπζίδα επηκέξνπο εξγαζηψλ κε βαζηθφ αληηθείκελν 

ην θφζκεκα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν. 
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λεθξνηαθείν Αεδνληψλ (Πεγή: Γεκαθνπνχινπ Κ. 1996). 

Δηθόλα 39: Υξπζφ ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη, Σάθνο IV, Σαθηθφο Κχθινο Α ησλ 

Μπθελψλ (Πεγή: Γεκαθνπνχινπ Κ. 1996). 

Δηθόλα 40: Υξπζφ ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη, Σάθνο IV, Σαθηθφο Κχθινο Α ησλ 

Μπθελψλ (Πεγή: Γεκαθνπνχινπ Κ. 1996). 

Δηθόλα 41: Υξπζφ δαρηπιίδη, Βαθεηφ, ζνισηφο ηάθνο (Πεγή: Γεκαθνπνχινπ Κ. 

1996). 

Δηθόλα 42: Ζ δηαζπνξά ηνπ θερξηκπαξηνχ ζηελ ΤΔ Η–ΗΗ ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν (Πεγή: 

Harding & Hughes – Brock 1974). 

Δηθόλα 43: Οη δχν φςεηο ιίζηλεο κήηξαο απφ ηελ αθξφπνιε ησλ Μπθελψλ 

(Schliemann 1878). 

Δηθόλα 44: Υάξηεο κε ηηο θπξηφηεξεο πεξηνρέο νη νπνίεο παξήγαγαλ ρξπζφ ζηελ 

αξραηφηεηα θαη ηηο πεγέο νξηζκέλσλ απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο πνιχηηκνπο ιίζνπο 

(Ogden 1992). 

Δηθόλα 45: Ζ δηαζπνξά ηνπ θερξηκπαξηνχ ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν ηελ ΤΔ Η–ΗΗ (Harding 

& Hughes – Brock 1974). 

Δηθόλα 46: Ζ δηαζπνξά ηνπ θερξηκπαξηνχ ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν ηελ ΤΔ ΗΗΗΒ–Γ. 

(Harding & Hughes – Brock 1974). 
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Δηθόλα 47: Αξγπξνρξπζνρφνη ελ ψξα εξγαζίαο, ιεπηνκέξεηα απφ ηελ εγράξαθηε 

δηαθφζκεζε ζηνλ ηάθν ηνπ Petosiris ζηελ Αίγππην (300 π.Υ) (Ogden 1992). 

Δηθόλα 48: θελή απφ εξγαζηήξην κεηαιινηερλίαο, ηκήκα ηνηρνγξαθίαο απφ 

αηγππηηαθφ βαζηιηθφ ηάθν (Raven M.J. 2000). 

Δηθόλα 49: Υξπζφ πεξίαπην κε ηηο εξαιδηθέο κνξθέο δχν κειηζζψλ απφ ην 

Υξπζφιαθθν, Μάιιηα (Πεγή: http://www.ancient.eu.com). 

Δηθόλα 50: Σερληθέο θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ: α) θνπή θαη θαηεξγαζία ζχξκαηνο 

(Ogden 1992, fig. 30), β) ηεηξάγσλε αιπζίδα (loop-in-loop chain) (Higgins 1980). 

Δηθόλα 51: Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ρακέλνπ θεξηνχ: α) δεκηνπξγείηαη ην 

επηζπκεηφ ζρήκα απφ θεξί, β) ζηε ζπλέρεηα θαιχπηεηαη απφ πειφ, γ) φηαλ 

ζηεξενπνηεζεί ν πειφο αλνίγεηαη κία νπή αθαηξείηαη απφ ηελ νπνία αθαηξείηαη ην 

ξεπζηφ θεξί αθνχ έρεη ζεξκαλζεί, δ) ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη θαιχπηεηαη κε ξεπζηφ 

κέηαιιν, ε) φηαλ ζηεξενπνηεζεί ην κέηαιιν αθαηξείηαη ε κήηξα ηνπ πεινχ θαη 

ιεηαίλνληαη νη ηπρφλ αηέιεηεο θαη έηζη ζη) πξνθχπηεη ην αληηθείκελν κε ην επηζπκεηφ 

ζρήκα (Ogden 1992). 

Δηθόλα 52:  α) Ζ ηνηρνγξαθία ησλ “Ππγκάρσλ”, Αθξσηήξη Θήξαο, Κηήξην Β, 

Γσκάηην 1, Νφηηνο ηνίρνο, β) Λεπηνκέξεηα (Πεγή: Νηνχκαο Υ. 1992). 

Δηθόλα 53: Ο ράξηεο παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ζηελ ΤΔ Η (Πεγή: 

Voutsaki S. 1975). 

Δηθόλα 54: Ο ράξηεο παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ζηελ ΤΔ ΗΗ (Πεγή: 

Voutsaki S. 1975). 

Δηθόλα 55: Ο ράξηεο παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ζηελ α) ΤΔ ΗΗΗΑ θαη β) 

ΤΔ ΗΗΗΒ (Πεγή: Voutsaki S. 1975). 
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Voutsaki S. 1975). 
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αη. π.Φ., Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν (Πεγή: Ηαθσβίδεο Σ. 1994). 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ. 3: “Πόηληα Θεξώλ”, ιεπηνκέξεηα. Αθξσηήξη Θήξαο, Ξεζηή 3, Γσκάηην 3, 

Βόξεηνο ηνίρνο πξώηνπ νξόθνπ (Πεγή: Νηνύκαο Φ. 1992). 

 

   

Εικ. 4: Σηαπξόζρεκα ρξπζά θνζκήκαηα, Ταθηθόο Κύθινο Β Τάθνο (Πεγή: Μπισλάο 

Δ.Γ. 1973). 

 

 

Εικ. 5: Φξπζό δηάδεκα κε ηε κνξθή ηαηλίαο. (Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 



 

 

 

  

 

 

Εικ. 6: Λεπηνκέξεηα από ηελ ηνηρνγξαθία κε 

ηηο “Λαηξεύηξηεο”,  Ξεζηή 3, Αθξσηήξη Θήξαο. 

(Πεγή: Πεγή: Νηνύκαο Φ. 1992). 

 

  

 

 

Εικ. 7: Εεπγάξη από ρξπζά ελώηηα, 

Γελδξά (Konstantinidi E.M. 2001). 

 

  

 

 

 

Εικ. 8: Φξπζά πεξίηκεηα ειάζκαηα. 

Ταθηθόο Κύθινο Α, Μπθήλεο (Πεγή: 

Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

 

  

 

 

Εικ. 9: Ζ ηνηρνγξαθία ησλ 

“Γαιάδησλ Κπξηώλ”, αλάθηνξν 

Κλσζνύ (Konstantinidi E.M. 

2001). 



 

  

Εικ. 10: Σρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο αλδξηθήο θαη γπλαηθείαο κηλσηθή θαη ηεο 

γπλαηθείαο κπθελατθήο ελδπκαζίαο (Πεγή: Κσλζηαληηλίδε Δ. 1995). 

 

  

 

 

 

Εικ. 11: Φξπζή ηαηλία ζε ζρήκα Υ. 

Τάθνο Α, Ταθηθόο Κύθινο Β, Μπθήλεο 

(Πεγή: Μπινλάο Δ.Γ. 1973). 

 

    

 

 

 

 

                                   Εικ. 12: Πεξόλε κε θεθαιή από νξεία   

                           θξύζηαιιν (Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 



Εικ. 13: Φάιθηλε πεξόλε ζε ζρήκα 

ηόμνπ από ζαιακσηό ηάθν ησλ 

Μπθελώλ (Πεγή: Konstantinidi E.M. 

2001). 

 

  

 

Εικ. 14: Φξπζό πεξηβξαρηόλην, Τάθνο 

Ο, Ταθηθόο Κύθινο Β Μπθελώλ 

(Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

 

  

 

 

 Εικ. 15: Φξπζό πεξηβξαρηόλην κε αλάγιπθε 

δηαθόζκεζε, Τάθνο Α, Ταθηθόο Κύθινο Β 

Μπθελώλ (Πεγή: Konstantinidi E.M. 2001). 

 

  

Εικ. 16: Σρεδηαζηηθή απνθαηάζηαζε ηεο ηνηρνγξαθίαο  ηεο “Πνκπήο”. Αλάθηνξν 

Κλσζνύ, αλαηνιηθόο ηνίρνο Γηαδξόκνπ πιεζίνλ Γπηηθήο Δηζόδνπ (Πεγή: Cameron 

M.A.S. 1999). 

 α)     β) 

Εικ. 17 α – β: Φξπζά δαρηπιίδηα από ηάθνπο ησλ Μπθελώλ (Konstantinidi E.M. 

2001). 



 

 α)   β) 

Εικ. 18 α – β: Πεξηδέξαηα κε ράληξεο από παιόκαδα, ζαιακνεηδήο ηάθνο 7 Αεδνληώλ 

(Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

 

  

 

 

 

 

 

Εικ. 19: Πεξηδέξαηα κε ράληξεο θαη 

πιαθίδηα, Τάθνο Υ, Ταθηθόο Κύθινο Β 

Μπθελώλ (Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 

1996).  

 

  

 

 

 

Εικ. 20: Πεξηδέξαην κε ράληξεο από θερξηκπάξη, 

Τάθνο Υ, Ταθηθόο Κύθινο Β Μπθελώλ (Πεγή: 

Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 



  

 

 

 

 

 

Εικ. 21: Πεξηδέξαην κε ρξπζέο θνίιεο–

θπξηεπίπεδεο ράληξεο, ζαιακνεηδήο ηάθνο 

78 Μπθελώλ (Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 

1996). 

 

  

 

 

 

 

 

Εικ. 22 α–β): Πεξηδέξαην κε ρξπζέο 

θνίιεο–θπξηεπίπεδεο ράληξεο, 

ζαιακνεηδήο ηάθνο Γελδξά (Πεγή: 

Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

 

α) 

 β) 

Εικ. 23: α) Φξπζέο θνίιεο ράληξεο, ζαιακνεηδήο ηάθνο 7, κπθελατθό λεθξνηαθείν 

Αεδνληώλ β) Φξπζέο ράληξεο ζε ζρήκα παπύξνπ, ζαιακνεηδήο ηάθνο 7, κπθελατθό 

λεθξνηαθείν Αεδνληώλ (Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 



  

Εικ. 24: Φάληξεο από 

θερξηκπάξη, ζαιακνεηδήο 

ηάθνο 7, κπθελατθό 

λεθξνηαθείν Αεδνληώλ 

(Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 

1996). 

 

 

  

Εικ. 25: Φάληξεο ακθίθπξηεο 

από παιόκαδα, ζαιακνεηδήο 

ηάθνο 7, κπθελατθό 

λεθξνηαθείν Αεδνληώλ (Πεγή: 

Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

 

 

α)  β) 

Εικ. 26 α-β:  Πηελόκνξθεο ράληξεο από θαγεληηαλή θαη παιόκαδα, ζαιακνεηδήο 

ηάθνο 7, κπθελατθό λεθξνηαθείν Αεδνληώλ (Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

 

 

  

 

Εικ. 27: Φξπζή θνίιε ράληξα κε θνθθηδσηή δηαθόζκεζε, 

ιαθθνεηδήο ηάθνο 12, κπθελατθό λεθξνηαθείν Αεδνληώλ 

(Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

 



  

 

 

Εικ. 28: Φξπζή θνίιε ράληξα κε θνθθηδσηή 

δηαθόζκεζε, ζαιακνεηδήο ηάθνο, Βαθεηό 

(Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

 

  

 

 

 

Εικ. 29: Φάληξα από ζάξδην, ιαθθνεηδήο 

ηάθνο 15, κπθελατθό λεθξνηαθείν Αεδνληώλ 

(Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

  

 

 

 

Εικ. 30: Φάληξεο από ζάξδην, Φάληξα από 

ζάξδην, ζαιακνεηδήο ηάθνο 7, κπθελατθό 

λεθξνηαθείν Αεδνληώλ (Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 

1996). 

  

 

 

 

 

Εικ. 31: Φάληξεο από ακέζπζην, ζαιακνεηδείο 

ηάθνη 7 θαη 8, κπθελατθό λεθξνηαθείν 

Αεδνληώλ (Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996).  

 



  

 

 

 

Εικ. 32: Φάληξεο από θαγεληηαλή, ζαιακνεηδείο 

ηάθνη 8, 9 θαη ιαθθνεηδήο ηάθνο 12, κπθελατθό 

λεθξνηαθείν Αεδνληώλ (Πεγή: Γεκαθνπνύινπ 

Κ. 1996). 

 

  

Εικ. 33: Εεύγνο ρξπζώλ ελσηίσλ, Τάθνο ΗΗΗ, Ταθηθόο Κύθινο Α Μπθελώλ (Πεγή: 

Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

 

  

 

 

 

Εικ. 34: Φξπζά δηζθάξηα κε έθηππε δηαθόζκεζε, 

Τάθνο ΗΗΗ, Ταθηθόο Κύθινο Α Μπθελώλ (Πεγή: 

Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

 

  

 

 

Εικ. 35: Φξπζό πεξίηκεην έιαζκα, Τάθνο ΗV, 

Ταθηθόο Κύθινο Α Μπθελώλ (Πεγή: 

Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 



 

  

 

 

Εικ. 36: Φξπζό ζθξαγηζηηθό δαρηπιίδη, ζαιακνεηδήο 

ηάθνο 7, κπθελατθό λεθξνηαθείν Αεδνληώλ (Πεγή: 

Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

  

 

 

Εικ. 37: Φξπζό ζθξαγηζηηθό δαρηπιίδη, 

ζαιακνεηδήο ηάθνο 7, κπθελατθό λεθξνηαθείν 

Αεδνληώλ (Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

  

 

Εικ. 38: Φξπζό ζθξαγηζηηθό δαρηπιίδη, ζαιακνεηδήο 

ηάθνο 7, κπθελατθό λεθξνηαθείν Αεδνληώλ (Πεγή: 

Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

 

 

  

 

Εικ. 39: Φξπζό ζθξαγηζηηθό δαρηπιίδη, 

Τάθνο IV, Ταθηθόο Κύθινο Α ησλ 

Μπθελώλ (Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

 

  

 

Εικ. 40: Φξπζό ζθξαγηζηηθό δαρηπιίδη, 

Τάθνο IV, Ταθηθόο Κύθινο Α ησλ 

Μπθελώλ (Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 

1996). 



 

 

 

  

 

Εικ. 41: Φξπζό δαρηπιίδη, Βαθεηό, ζνισηόο ηάθνο 

(Πεγή: Γεκαθνπνύινπ Κ. 1996). 

 

 

  

Εικ. 42: Ζ δηαζπνξά ηνπ θερξηκπαξηνύ ζηελ ΥΔ ΗΗΗA ζηνλ αηγαηαθό ρώξν (Πεγή: 

Harding & Hughes – Brock 1974). 

 

 



  

Εικ. 43: Οη δύν όςεηο ιίζηλεο κήηξαο από ηελ αθξόπνιε ησλ Μπθελώλ (Schliemann 

1878). 

 

 

Εικ. 44: Φάξηεο κε ηηο θπξηόηεξεο πεξηνρέο νη νπνίεο παξήγαγαλ ρξπζό ζηελ 

αξραηόηεηα θαη ηηο πεγέο νξηζκέλσλ από ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο πνιύηηκνπο ιίζνπο 

(Ogden 1992). 

 

 



 

Εικ. 45: Ζ δηαζπνξά ηνπ θερξηκπαξηνύ ζηνλ αηγαηαθό ρώξν ηελ ΥΔ Η–ΗΗ. (Harding & 

Hughes – Brock 1974). 

 

  

 

 

 

Εικ. 46: Ζ δηαζπνξά ηνπ 

θερξηκπαξηνύ ζηνλ αηγαηαθό ρώξν 

ηελ ΥΔ ΗΗΗΒ–Γ. (Harding & Hughes – 

Brock 1974). 

 

 

  

 

 

 

 

Εικ. 47: Αξγπξνρξπζνρόνη ελ ώξα 

εξγαζίαο, ιεπηνκέξεηα από ηελ 

εγράξαθηε δηαθόζκεζε ζηνλ ηάθν ηνπ 

Petosiris ζηελ Αίγππην (300 π.Φ). 

(Ogden 1992). 



 

 

   

 

 

 

 

Εικ. 48: Σθελή από εξγαζηήξην 

κεηαιινηερλίαο, ηκήκα ηνηρνγξαθίαο 

από αηγππηηαθό βαζηιηθό ηάθν 

(Raven M.J. 2000). 

  

 

 

Εικ. 49: Φξπζό πεξίαπην κε ηηο 

εξαιδηθέο κνξθέο δύν κειηζζώλ από ην 

Φξπζόιαθθν, Μάιηα (Πεγή: 

http://www.ancient.eu.com). 

 

 

 α)               β)  

Εικ. 50: Τερληθέο θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ: α) θνπή θαη θαηεξγαζία ζύξκαηνο 

(Ogden 1992, fig. 30), β) ηεηξάγσλε αιπζίδα (loop-in-loop chain) (Higgins 1980). 

 

 

http://www.ancient.eu.com/


  

Εικ. 51: Τα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ρακέλνπ θεξηνύ: α) δεκηνπξγείηαη ην επηζπκεηό 

ζρήκα από θεξί, β) ζηε ζπλέρεηα θαιύπηεηαη 

από πειό, γ) όηαλ ζηεξενπνηεζεί ν πειόο 

αλνίγεηαη κία νπή αθαηξείηαη από ηελ νπνία 

αθαηξείηαη ην ξεπζηό θεξί αθνύ έρεη ζεξκαλζεί, 

δ) ην θελό πνπ δεκηνπξγείηαη θαιύπηεηαη κε 

ξεπζηό κέηαιιν, ε) όηαλ ζηεξενπνηεζεί ην 

κέηαιιν αθαηξείηαη ε κήηξα ηνπ πεινύ θαη 

ιεηαίλνληαη νη ηπρόλ αηέιεηεο θαη έηζη ζη) 

πξνθύπηεη ην αληηθείκελν κε ην επηζπκεηό 

ζρήκα (Ogden 1992). 

 

 

 

 α)        β) 

Εικ. 52:  α) Ζ ηνηρνγξαθία ησλ “Ππγκάρσλ”, Αθξσηήξη Θήξαο, Κηήξην Β, Γσκάηην 

1, Νόηηνο ηνίρνο, β) Λεπηνκέξεηα (Πεγή: Νηνύκαο Φ. 1992). 

 

 



 

Εικ. 53: Ο ράξηεο παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ ζηελ ΥΔ Η (Πεγή: 

Voutsaki S. 1975). 

 

 

  

Εικ. 54: Ο ράξηεο παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ ζηελ ΥΔ ΗΗ (Πεγή: 

Voutsaki S. 1975). 

 

 

 

 



 

 α) 

 

 β) 

Εικ. 55: Ο ράξηεο παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ ζηελ α) ΥΔ ΗΗΗΑ θαη β) 

ΥΔ ΗΗΗΒ (Πεγή: Voutsaki S. 1975). 

 

 

 

 

 

 


	1 +Χ+η+σ+ο+ξ+δ+δ+θ - +ι+Χ+κ+β+Χ+π+θ+ε+Χ+ζ+Σ
	2 +γ+Χ+β+ε+Χ+ζ+θ
	3 +Χ+β+γ+θ+ζ+Χ+μ



