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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Δ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηε κειέηε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνζκεκάησλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ρξπζφ, άξγπξν θαη ήιεθηξν απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο 

Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ 

(11
νο

-7
νο

 αη. π.Υ.). Σν ζχλνιν πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ, 

νξηζκέλα απφ ηα νπνία έρνπλ παξνπζηαζηεί απνζπαζκαηηθά, ελψ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο είλαη αδεκνζίεπην. Ο ππξήλαο ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηεο 

ηππνινγίαο, ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπήο θαη δηαθφζκεζεο θαζψο θαη ησλ 

δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ θαη ησλ εηθνλνγξαθηθψλ ζεκάησλ πνπ θέξνπλ ηα θνζκήκαηα 

ή πνπ έρνπλ ηε κνξθή απηψλ. Δ ρξνλνιφγεζή ηνπο επηρεηξείηαη κε βάζε ηε 

ζπλεμέηαζε ησλ παξαπάλσ θαζψο ν ρξφλνο ελαπφζεζεο ησλ θνζκεκάησλ ζε ηάθνπο 

σο θηεξίζκαηα ησλ λεθξψλ δελ πξνζδηνξίδεη απαξαίηεηα θαη ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο 

ηνπο θαζψο κπνξεί λα απνηεινχλ θαη θεηκήιηα. Οξηζκέλεο θνξέο, φηαλ απνπζηάδνπλ 

παξάιιεια παξαδείγκαηα, αλαθέξεηαη θαη ε αλαζθαθηθή ηνπο ζπλάθεηα, ε νπνία 

νδεγεί ζε αθξηβέζηεξε ρξνλνιφγεζε ή ηνπιάρηζηνλ απνδίδεη ην ante quem ηεο 

ρξνλνιφγεζήο ηνπο. Βπηπξφζζεηα εμεηάδεηαη ε ρξήζε ησλ θνζκεκάησλ, πνπ δίλεη 

ζηνηρεία γηα ηνπο θαηφρνπο ηνπο, δειαδή γηα ηελ θνηλσληθή ζέζε ή ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

ηδίσλ ή ησλ ζπγγελψλ θαη θεδεπηψλ ηνπο ελ δσή.  

ηε κειέηε ζπκπεξηιακβάλεηαη, επίζεο, ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

ρξπζψλ θαη αξγπξψλ θνζκεκάησλ ηεο Κξήηεο, πνπ ζπλεμεηάδνληαη ζπζηεκαηηθά. Δ 

απνπζία, ζηε κέρξη ζήκεξα γλσζηή βηβιηνγξαθία, ζπγθεληξσηηθψλ κειεηψλ πνπ λα 

αθνξνχλ ζηελ θνζκεκαηνηερλία ηεο Κξήηεο θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ 

θαηέζηεζε απαξαίηεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνζκεκάησλ ηεο Κξήηεο 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κειέηεο αιιά θαη γηα ηελ αζθαιέζηεξε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. Δ ζπλδπαζηηθή εμέηαζε ησλ θνζκεκάησλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο 

Βιεχζεξλαο θαη ησλ γλσζηψλ έσο ζήκεξα έξγσλ απφ ηελ Κξήηε θαζψο θαη ε 

εμέηαζε ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ ηεο θξεηηθήο θνζκεκαηνηερλίαο νδήγεζε ζηε 

ζχληαμε ελφο ζπλνιηθνχ θαηαιφγνπ ησλ θξεηηθψλ ρξπζψλ θαη αξγπξψλ θνζκεκάησλ 

θαζψο θαη ζηε ζπλνιηθή κειέηε ηεο θνζκεκαηνηερλίαο ζηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε 

Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. Βπίζεο, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο πνιχηηκσλ 

κεηάιισλ, ε χπαξμε εξγαζηεξίσλ ζην λεζί θαη δηεξεπλάηαη ε επηθξαηνχζα αιιά 

ακθηζβεηνχκελε άπνςε ηεο αλαγέλλεζεο ηεο θνζκεκαηνηερλίαο ζηελ Κξήηε ζηα 
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ηέιε ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. απφ αλαηνιίηεο ηερλίηεο. Σν ζέκα ηεο πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ 

πιψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεηηθψλ θνζκεκάησλ, αλ θαη κειεηήζεθε γηα λα 

δηεξεπλεζνχλ ζέκαηα ζρέζεσλ θαη επηξξνψλ, δελ αλαιχεηαη δηεμνδηθά θαζψο 

απνηειεί έλα μερσξηζηφ θεθάιαην έξεπλαο. 

Ώθφκα, εμεηάδεηαη ε χπαξμε ή κε παξάιιεισλ παξαδεηγκάησλ ησλ 

θνζκεκάησλ, σο πξνο ηνλ ηχπν ή ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο θαη δηαθφζκεζεο ζην λεζί 

ή ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη επηρεηξείηαη λα δηαθξηζνχλ, φηαλ απηφ 

είλαη δπλαηφ, ζε εηζεγκέλα, απνκηκήζεηο ή ακαιγάκαηα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη 

απφ ηα θνζκήκαηα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ αλαθέξνληαη εδψ θπξίσο απηά πνπ 

δηαζαθελίδνπλ δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Χο εθ ηνχηνπ ε 

απαξίζκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξάιιεισλ παξαδεηγκάησλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ δελ 

εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Δ ζπαληφηεηα ή/θαη κνλαδηθφηεηα ησλ ρξπζψλ θαη αξγπξψλ θνζκεκάησλ απφ 

ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, σο πξνο ηελ ηππνινγία, ηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο 

θαη δηαθφζκεζεο αιιά θαη ηα εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα θαζψο θαη ε επηζθαιήο, πνιιέο 

θνξέο, ρξνλνιφγεζε ησλ θνζκεκάησλ, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, θαηέζηεζε 

απαξαίηεηε ηε δηεχξπλζε ηεο έξεπλαο γεσγξαθηθά εθηφο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη 

ρξνλνινγηθά ζηελ πξνγελέζηεξε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ. Δ δηεχξπλζε ηεο έξεπλαο 

θξίζεθε απαξαίηεηε, δεδνκέλεο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θξεηηθήο ηέρλεο, ε νπνία 

θαζνξίζηεθε ηφζν απφ ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, πνπ ηεο επέηξεςε λα αλαπηχμεη 

πξψηκα επαθέο κε ηνλ θφζκν ηεο Βγγχο Ώλαηνιήο θαη ηελ Κχπξν, φζν θαη απφ ηελ 

ηζρπξή κηλσηθή θαη κπθελατθή ηεο παξάδνζε, ηεο νπνίαο ζηνηρεία δηαηεξνχληαη ή 

επαλεκθαλίδνληαη σο αληηδάλεηα απφ ηελ αλαηνιηθή ή ηελ θππξηαθή ηέρλε.  

Οη δεκνζηεχζεηο ησλ κεγάισλ ζέζεσλ ηεο Κξήηεο ή ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ 

ζηε δεκνζίεπζε ρξπζψλ θαη αξγπξψλ θξεηηθψλ θνζκεκάησλ θαζψο θαη απηά πνπ, 

αλάκεζα ζε άιια, πξαγκαηεχνληαη ζέκαηα ηεο θξεηηθήο θνζκεκαηνηερλίαο, ππήξμαλ 

ν ππξήλαο ζηνλ νπνίν βαζίζηεθε θαη‟ αξρήλ ε ζπλνιηθή έξεπλα θαη κειέηε. Οη 

κνλνγξαθίεο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θνζκεκάησλ βνήζεζαλ ζηε 

κειέηε ηεο ηππνινγίαο, ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ρξνλνιφγεζεο ησλ θνζκεκάησλ. 

Πνιχηηκε ππήξμε ε βαζηθή κνλνγξαθία ηνπ R.A. Higgins, Greek and Roman 

Jewellery (1961), ε νπνία, σζηφζν, παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ ειιεληθή 

θνζκεκαηνηερλία απφ ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ έσο ηε Ρσκατθή πεξίνδν θαη 

θαζψο έρνπλ πεξάζεη ζρεδφλ έμη δεθαεηίεο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο, δελ πεξηιακβάλεη 

ηα επξήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ αιιά θαη λεφηεξεο απφςεηο. Σα παξαπάλσ 
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ζπλεμεηάζηεθαλ κε ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ ζέζεσλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ αιιά θαη ηεο 

Κχπξνπ θαη ηεο Βγγχο Ώλαηνιήο, κε ηηο βαζηθέο κνλνγξαθίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ζηελ Βιιάδα θαζψο θαη κε ηελ εθηελή βηβιηνγξαθία πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ηηο ζρέζεηο ησλ ιαψλ ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

Βηδηθφηεξα ε εξγαζία είλαη δηαξζξσκέλε ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην 

θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή, αλά είδνο, ησλ ππφ κειέηε θνζκεκάησλ απφ 

ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα. Σν δεχηεξν θεθάιαην αθνξά ζηα 

είδε θαη ζε ηππνινγηθά δεηήκαηα ησλ θνζκεκάησλ θαη ην θάζε ππνθεθάιαην, αλά 

είδνο θνζκήκαηνο, πεξηιακβάλεη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ θαη αλαθνξά 

παξάιιεισλ παξαδεηγκάησλ ηνπο σο πξνο ηνλ ηχπν θαη ηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο θαη 

δηαθφζκεζεο. πλεμεηάδνληαη αληηθείκελα θπξίσο απφ ηελ Κξήηε θαη απφ ηελ 

Βιεχζεξλα θαζψο θαη απφ άιιεο ζέζεηο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ηεο Πξψηκεο Βπνρήο 

ηνπ ηδήξνπ, ιφγσ δε ηεο ζπαληφηεηαο πνιιψλ εθ ησλ θνζκεκάησλ, θαη απφ ζέζεηο 

ηεο πεξηνρή ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ αιιά, επίζεο, αλαδεηνχληαη θαη αλάινγα απφ 

ηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ. Δ έξεπλα αθνξά ζε θνζκήκαηα ή ζε παξαζηάζεηο 

θνζκεκάησλ θαη ζηα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα θαη κνηίβα ηνπο, ηα νπνία δίλνπλ ζηνηρεία 

γηα ηελ θαηαγσγή, ηηο επηξξνέο, ηε ρξνλνιφγεζε αιιά θαη ηε ρξήζε ησλ 

θνζκεκάησλ. Δ ρξνλνιφγεζε ησλ αληηθεηκέλσλ δίδεηαη κε βάζε ην ρξνλνινγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Coldstream. ε θάζε ππνθεθάιαην αλαθέξνληαη, επίζεο, γεληθά ζηνηρεία 

γηα ην θάζε είδνο θνζκήκαηνο, ηα δεκνζηεπκέλα θνζκήκαηα απφ πνιχηηκα κέηαιια 

απφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο θαζψο θαη ζπγθξηηηθά κεηαμχ ηνπο ζηνηρεία. ην ηξίην 

θεθάιαην εμεηάδνληαη νη ηερληθέο θαηαζθεπήο θαη δηαθφζκεζεο ησλ θνζκεκάησλ απφ 

ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο θαζψο κπνξνχλ λα δψζνπλ επηπξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα εξγαζηεξηαθά θέληξα θαζψο θαη γηα ηελ θξεηηθή 

θνζκεκαηνηερλία θαη ηελ εμέιημή ηεο. ην ηέηαξην θεθάιαην κειεηψληαη ηα 

εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα πνπ θέξνπλ ηα θνζκήκαηα. Ώλαθέξνληαη γεληθά ζηνηρεία γηα 

ην θάζε εηθνλνγξαθηθφ ζέκα θαη εμεηάδνληαη παξάιιεια παξαδείγκαηα απφ ηελ 

Βιεχζεξλα, ηελ Κξήηε θαη απφ άιιεο ζέζεηο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη ηεο 

Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ αιιά θαη ηεο Βπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ. Βξεπλψληαη ζέκαηα εξκελείαο θαη ζπκβνιηζκνχ ησλ εηθνλνγξαθηθψλ 

ζεκάησλ αιιά θαη ρξήζεο ησλ θνζκεκάησλ σο ηαθηθψλ θηεξηζκάησλ ή/θαη σο 

θνζκεκάησλ ζξεζθεπηηθνχ ζπκβνιηζκνχ θαη ραξαθηήξα, πνπ δίδνπλ ζηνηρεία γηα 

ηνπο θαηφρνπο ηνπο θαζψο θαη γηα ηηο ηδηφηεηεο ή ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ ηδίσλ ή ησλ 

ζπγγελψλ ηνπο ελ δσή. ηα ζπκπεξάζκαηα γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο κειέηεο ησλ 
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ρξπζψλ θαη αξγπξψλ θνζκεκάησλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ 

Βιεχζεξλα θαη κία ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο θξεηηθήο θνζκεκαηνηερλίαο ηεο 

Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ θαζψο θαη ζπλδπαζηηθή εμέηαζε φισλ ησλ παξαπάλσ. 

Δ ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ θνζκεκάησλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Βιεχζεξλαο κε ηα 

γλσζηά, δεκνζηεπκέλα θνζκήκαηα απφ ηελ ππφινηπε Κξήηε θαηαδεηθλχεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ πξψησλ αιιά θαη επηβεβαηψλεη ην πςειφ επίπεδν ηεο θξεηηθήο 

θνζκεκαηνηερλίαο θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. 

Δ παξάζεζε δχν ζπκπιεξσκαηηθψλ παξαξηεκάησλ κε ζπγθεληξσηηθνχο 

πίλαθεο θνζκεκάησλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα θαη απφ 

ηελ Κξήηε δίλεη ζαθέζηεξε εηθφλα ηνπ πιηθνχ θαη δηεπθνιχλεη ηε κειέηε αιιά θαη 

ηελ εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ. Ο πίλαθαο ησλ θνζκεκάησλ απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ην είδνο ησλ θνζκεκάησλ, 

φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, θαη πεξηιακβάλεη ην 

πιηθφ θαηαζθεπήο, ηνλ ρψξν εχξεζεο, ηε ρξνλνιφγεζε θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο ηνπο. Ο πίλαθαο ησλ θνζκεκάησλ απφ ηελ Κξήηε έρεη ζπληαρζεί θαηά 

πεξηνρέο, Ώλαηνιηθή, Κεληξηθή, Απηηθή Κξήηε θαη θαηά ζέζε πξνέιεπζεο, ζε 

αιθαβεηηθή ζεηξά, θαη πεξηιακβάλεη ην είδνο, ην πιηθφ, ηε ρξνλνιφγεζε, φπσο απηή 

δίδεηαη ζηε δεκνζίεπζή ηνπο, θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηνπο. 

Βπίζεο παξαηίζεληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο 

Βιεχζεξλαο θαη γηα ηα θνζκήκαηα απφ ηελ Κξήηε θαζψο θαη ζπγθξηηηθά κεηαμχ ηνπο 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  

Ώθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε. Οη 

έγρξσκεο θσηνγξαθίεο θαη ηα ζρέδηα ησλ ππφ κειέηε θνζκεκάησλ απφ ηε λεθξφπνιε 

ηεο Οξζήο Πέηξαο πξνέξρνληαη απφ ην αξρείν ηεο αλαζθαθήο. Βπραξηζηψ ζεξκά ηνλ 

Καζεγεηή θ. Ν. ηακπνιίδε γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο ηνπο. Οη πίλαθεο 

εηθφλσλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξαηίζεληαη πεξηιακβάλνπλ ηα πεξηζζφηεξα, θαη 

ζεκαληηθφηεξα θαηά ηε κειέηε, αληηθείκελα ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

παξνχζα εξγαζία.  

 

Δπραξηζηίεο 

 

O Καζεγεηήο Νίθνο ηακπνιίδεο ήηαλ εθείλνο πνπ κε νδήγεζε λα αζρνιεζψ 

κε ηελ θξεηηθή θνζκεκαηνηερλία ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ θαη κνπ 

εκπηζηεχηεθε ηε κειέηε απηνχ ηνπ εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ ζπλφινπ θνζκεκάησλ απφ 



9 

 

ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα. Γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ, γηα ηηο 

ψξεο δηδαζθαιίαο ζηηο παλεπηζηεκηαθέο αίζνπζεο θαη γηα ηηο αμέραζηεο εκέξεο 

αλαζθαθήο ζηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο αθηεξψλσ ηελ εξγαζία απηή ζηνλ 

δάζθαιφ κνπ σο ειάρηζην αληίδσξν.  

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ζηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο γηα ηηο πνιχηηκεο 

ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπο. Εδηαίηεξα επραξηζηψ, επίζεο, γηα ηελ πνιχηηκε θαη 

πνιχπιεπξε βνήζεηά ηνπο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο κνπ ηνπο θίινπο 

ζπλαδέιθνπο Μ. Κιάδνπ, Γ. Κνπθιάθε, Θ. Ληαλφ θαη Κ. θνπξιή. Ξερσξηζηφ είλαη 

ην επραξηζηψ ζηε ζπληεξήηξηα ηεο Βθνξείαο Ώξραηνηήησλ Δξαθιείνπ Γ. Παράθε γηα 

ηηο ψξεο πνπ δνπιέςακε καδί, ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε.  

Σέινο, ηηο πην ζεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ε δηαξθήο 

ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε πνπ κνπ πξνζέθεξε ππήξμαλ πνιχηηκεο γηα ην 

απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο κνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΚΏΣΏΛΟΓΟ ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΧΝ. 

 

1. Γηαδήκαηα 

 

1. Υξπζό δηάδεκα κε ηξηγσληθή νμπθόξπθε απόιεμε θαη πεξίηκεην πεληάθπιιν 

άλζνο (έγτρ. πίλαθας 1α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ738. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,152κ., πιάηνο κε ην άλζνο: 0,028κ., πι. ηαηλίαο: 

0,018εθ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλν απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ. Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. 

Αηακνξθψλεηαη απφ επηκήθε ζηελή ηαηλία κε ηξηγσληθή νμπθφξπθε απφιεμε θαη 

θαηεξρφκελεο θνίιεο ηηο δχν πιεπξέο. Πεξίηκεην πεληάθπιιν άλζνο εμέρεη αξηζηεξά 

ηεο νμπθφξπθεο παξπθήο. Ώθφζκεην. 

 

2. Υξπζό ηξηγσληθό δηάδεκα κε θάζεηα θακπύια άθξα (έγτρ. πίλαθας 1β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν/2010. 

ΏΚΜΡ Μ5434. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,21κ., πιάηνο: 0,06κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

  

Καηαζθεπαζκέλν απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ. Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. 

Αηακνξθψλεηαη απφ ηξηγσληθφ πιαηχ έιαζκα κε θάζεηα, ειαθξά θακπχια άθξα. 

Ώθφζκεην. 

 

3. Υξπζό ηαηληόζρεκν αθόζκεην δηάδεκα (έγτρ. πίλαθας 1γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή 5Φ, 5Φ/ΠΣ1/Κν2/2007. 

ΏΚΜΡ Μ4308. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,152κ., πιάηνο: 0,0125κ., πάρνο: 0,0005κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ πεξίνδνο. 
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Καηαζθεπαζκέλν απφ έιαζκα ρξπζνχ. Ώθέξαην. Βιαθξά θζαξκέλν κε ζρηζίκαηα. 

πγθνιιεκέλν απφ δχν ηκήκαηα. Αηακνξθψλεηαη απφ επηκήθε ζηελή ηαηλία κε 

απνζηξνγγπιεκέλα άθξα. Φέξεη δχν δεχγε νπψλ ζε θάζεηε δηάηαμε ζηα άθξα θαη 

πέληε δεχγε νπψλ θαηά κήθνο ηεο παξπθήο θάζε καθξάο πιεπξάο.  

 

2. Σαηλίεο 

 

4. Υξπζή ηαηλία κε ζηηθηή γξακκηθή δηαθόζκεζε (έγτρ. πίλαθας 2α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Ώ1/Κ1/Ώ232/Κν2/1996. 

ΏΚΜΡ Μ3185. 

Αηαζηάζεηο: α) κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,183κ., πιάηνο: 0,027κ., πάρνο: 0,0005κ., δηάκ. 

νπήο: 0,001κ. β) κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,058κ., πιάηνο: 0,024κ., πάρνο: 0,0005κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΠξΓΏ πεξίνδνο. 

 

α) Καηαζθεπαζκέλε απφ έιαζκα ρξπζνχ. Βιιείπεη ηκήκα ηεο κίαο ζηελήο πιεπξάο. 

Βιαθξά παξακνξθσκέλα ηκήκαηα ησλ καθξψλ θαη ησλ ζηελψλ πιεπξψλ. Μηθξέο 

θζνξέο θπξίσο ζηηο παξπθέο. Αηαηεξνχληαη ίρλε ζθσξίαο ζηδήξνπ. Βπηκήθεο 

νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο ηαηλία κε απνζηξνγγπιεκέλεο ηηο ζηελέο πιεπξέο. Κνζκείηαη κε 

ζηηθηνχο θχθινπο θαη ζβάζηηθεο θαη ζηηο παξπθέο κε ζηηθηή ζπλερή θπκαηνεηδή 

γξακκή. Φέξεη κηθξή θπθιηθή δηακπεξή νπή ζηελ παξπθή ηεο κίαο ζηελήο πιεπξάο. 

 

β) Σκήκα νξζνγψληαο ηαηλίαο. Καηαζθεπαζκέλε απφ έιαζκα ρξπζνχ. Βιαθξά 

παξακνξθσκέλν κε θζνξέο θαη ζρηζίκαηα. Κνζκείηαη κε ζηηθηνχο θχθινπο, 

ζβάζηηθεο, καίαλδξν θαη ζπλερή θπκαηνεηδή γξακκή.  

 

5. Υξπζή ηαηλία κε δηαθόζκεζε δηαγξακκηζκέλσλ θπθιίζθσλ ελ είδεη ζηεθάλσλ 

(έγτρ. πίλαθας 2β-γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Ώ1/Κ1/Ώ143/Κν4/1995. 

ΏΚΜΡ Μ1870. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,09κ., πιάηνο: 0,019κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠΓ πεξίνδνο.  

 

Καηαζθεπαζκέλε απφ έιαζκα ρξπζνχ. Ώθέξαηε. Βιαθξά ηζαιαθσκέλε θπξίσο ζηηο 

παξπθέο. Οξζνγσλίνπ ζρήκαηνο ηαηλία κε απνζηξνγγπιεκέλεο ηηο ζηελέο πιεπξέο. 
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Φέξεη νξηδφληηα δηαθνζκεηηθή δψλε, νξηδφκελε απφ δχν αλάγιπθεο γξακκέο, κε νθηψ 

θαη κία εκηηειή έθηππεο κεηφπεο πνπ θνζκνχληαη κε θχθινπο κε δηαγξακκηζκέλν 

πεξίγξακκα, ελ είδεη ζηεθάλσλ. Οη κεηφπεο πιαηζηψλνληαη απφ ζπλερή ηεζιαζκέλε 

γξακκή. Φέξεη δχν δηακπεξείο θπθιηθέο νπέο, θάζεηα δηαηεηαγκέλεο, ζηελ παξπθή 

θάζε ζηελήο πιεπξάο. 

 

6. Υξπζή ηαηλία κε δηαθόζκεζε δηπιήο ζπείξαο (έγτρ. πίλαθας 3α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ππξά 4Λ, 4Λ/Κν2α,2β θαη Κν18/1993. 

ΏΚΜΡ Μ3182, Μ3182α. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,093κ., πιάηνο: 0,023κ., πάρνο: 0,0005κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλε απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ. Βιιηπήο ζε κηθξά ηκήκαηα ηεο 

επηθάλεηαο θαη ησλ παξπθψλ ησλ καθξψλ πιεπξψλ. Φζνξέο θαη κηθξά ζρηζίκαηα 

θαηά ηφπνπο ζηελ επηθάλεηα. Βιαθξά ηζαιαθσκέλε θαη αλαδηπισκέλε θαηά ηφπνπο 

ζηηο παξπθέο. πγθνιιεκέλε απφ δχν ηκήκαηα. Οξζνγσλίνπ ζσδφκελνπ  ζρήκαηνο. 

Φέξεη έθηππεο δηπιέο θάζεηεο ζπείξεο. Καηά κήθνο ηεο κίαο καθξάο πιεπξάο 

δηαηεξνχληαη δχν παξάιιειεο αλάγιπθεο γξακκέο θαη ηκήκα φκνηαο θαηά κήθνο ηεο 

έηεξεο καθξάο πιεπξάο. 

 

7. Υξπζή ηαηλία κε γξακκηθή δηαθόζκεζε (έγτρ. πίλαθας 3β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Κ1/Ώ52/Κν1, 2, 3/1993. 

ΏΚΜΡ Μ2812. 

Αηαζηάζεηο: ζπλ. κήθνο: 0,234κ., πιάηνο: 0,005κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο.  

 

Καηαζθεπαζκέλε απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ. Αηαηεξνχληαη ηέζζεξα ηκήκαηα. 

Βιιηπή ζε κηθξά κέξε. Βιαθξά παξακνξθσκέλα. Μηθξέο θζνξέο ζηελ επηθάλεηα. 

Βπηκήθε ηαηλησηά ειάζκαηα. Καηά κήθνο ησλ καθξψλ πιεπξψλ θέξνπλ δχν έθηππεο 

ηαηλίεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξεκβάιινληαη παξάιιεια γξακκίδηα. 

 

8. Υξπζή ηαηλία κε παξάζηαζε κάρεο κε άξκαηα θαη ηνμόηεο (έγτρ. πίλαθας 3γ-

δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Κ1/Ώ72/Κν10/1993. 
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ΏΚΜΡ Μ3179. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,175κ., πιάηνο: 0,032κ., πάρνο: 0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο.  

 

Καηαζθεπαζκέλε απφ έιαζκα ρξπζνχ. Ώθέξαηε. Σζαιαθσκέλε κε θζνξέο θαηά 

ηφπνπο, θπξίσο ζηηο παξπθέο. Οξζνγσλίνπ ζρήκαηνο κε απνζηξνγγπιεκέλεο ηηο 

ζηελέο πιεπξέο. Φέξεη δχν δηακπεξείο νπέο, θάζεηα δηαηεηαγκέλεο, ζηελ παξπθή θάζε 

ζηελήο πιεπξάο. Κνζκείηαη κε παξάζηαζε έμη αξκάησλ αλησπψλ, αλά ηξία, κε ελίνρν 

θαη ηνμφηε κε πξνηεηακέλν ηφμν. Κάησ απφ ηα άξκαηα εηθνλίδνληαη λεθξνί 

πνιεκηζηέο θαη αλάκεζα ζε απηά δχν θχλεο. Δ παξάζηαζε πιαηζηψλεηαη απφ 

ηξέρνληα ζπεηξνεηδή καίαλδξν.  

 

9.-17. Δλλέα ρξπζέο επηκήθεηο ηαηλίεο κε δηαθόζκεζε δηθηπσηνύ (έγτρ. πίλαθας 

4α-ζ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ739-Μ747. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,38κ.-0,71κ., πιάηνο: 0,004εθ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 

0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο.  

 

Καηαζθεπαζκέλεο απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ. Βιιηπείο. πγθνιιεκέλεο. Βπηκήθεηο 

ζηελέο ηαηλίεο κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ. 

 

18. Υξπζή εκηειιεηςνεηδήο ηαηλία κε δηαθόζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνύ (έγτρ. 

πίλαθας 5α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1/ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ748. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,475εθ., πιάηνο: 0,004εθ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 

0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο  

 

Καηαζθεπαζκέλε απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ. Μηθξέο ειιείςεηο ζηηο παξπθέο. 

Βιαθξά θζαξκέλε επηθάλεηα. πγθνιιεκέλε. Δκηειιεηςνεηδνχο ζρήκαηνο. Φέξεη 

έθηππε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ.  
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19. Υξπζή ζπεηξνεηδήο ηαηλία κε δηαθόζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνύ (έγτρ. 

πίλαθας 5γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1/ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ749. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,185εθ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,07εθ., πι. ηαηλίαο: 

0,005κ., πάρ. ηαηλίαο: κηθξφηεξν απφ  0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο.  

 

Καηαζθεπαζκέλε απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ. Βιιηπήο ζηα άθξα. Βιαθξά θζαξκέλε 

επηθάλεηα. πγθνιιεκέλε. πεηξνεηδήο ηαηλία. Αηαηεξνχληαη πέληε δηακπεξείο κηθξέο 

θπθιηθέο νπέο, ηξεηο θνληά ζηηο παξπθέο ηεο ηαηλίαο θαη δχν, ζε θάζεηε ζπκκεηξηθή 

δηάηαμε, ζην έλα άθξν ηεο. Φέξεη έθηππε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ. 

 

20.-22.Σξία ηκήκαηα ρξπζήο/ώλ ηαηλίαο/ηώλ κε δηαθόζκεζε έλζηηγκνπ 

δηθηπσηνύ (έγτρ. πίλαθας 5δ-ζη). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1/ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ750α-γ. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: α) 0,197εθ. β) 0,192εθ. γ) 0,141εθ., πι. ηαηλίαο: 

0,004εθ. πάρνο: κηθξφηεξν απφ  0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο.  

 

Καηαζθεπαζκέλεο απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ. Ώπνζπαζκαηηθά ζσδφκελεο. Βιαθξά 

θζαξκέλε επηθάλεηα. πγθνιιεκέλεο. Σαηληφζρεκεο θπκαηνεηδείο ηαηλίεο. Αχν εθ ησλ 

ηαηληψλ δηαηεξνχλ δηακπεξείο κηθξέο θπθιηθέο νπέο. Φέξνπλ έθηππε δηαθφζκεζε 

έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ.  

 

23. Σκήκα ρξπζήο νξζνγώληαο ηαηλίαο κε δηαθόζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνύ 

(έγτρ. πίλαθας 6α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν140/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4575. 

Αηαζηάζεηο: (α): κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,118κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,038κ., κέγ. ζσδ. 

πάρνο: κηθξφηεξν απφ 0,001κ., δηαζηάζεηο ζξαπζκάησλ: β) 0,103κ.Υ0,014κ. γ) 

0,031κ.Υ0,032κ. δ) 0,022κ.Υ0,023κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 
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Καηαζθεπαζκέλα απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ. Σκήκα ηαηλίαο (α) θαη δχν κηθξφηεξα 

ζξαχζκαηα (β, γ). Βιιείπνπλ κηθξά ηκήκαηα θπξίσο ζηηο παξπθέο. Βιαθξά θζαξκέλε 

επηθάλεηα. πγθνιιεκέλα. Σν ηκήκα ηεο ηαηλίαο (α) έρεη νξζνγψλην ζρήκα κε ειαθξά 

απνζηξνγγπιεκέλε ηε κία ζηελή πιεπξά. Έλα εθ ησλ δχν κηθξφηεξσλ ζξαπζκάησλ 

(β) έρεη επζεία ηε κία καθξά πιεπξά θαη ειαθξά θακπχιε ηελ έηεξε καθξά θαη ηε κία 

ζηελή, ελψ ην δεχηεξν ζξαχζκα (γ) έρεη ηεηξάγσλν ζρεδφλ ζρήκα θαη δηαηεξεί ζηελ 

παξπθή ηεο κίαο πιεπξάο θπθιηθή δηακπεξή νπή. Σα παξαπάλσ θέξνπλ έθηππε 

δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ. Αχν εμ απηψλ (α) θαη (γ) θέξνπλ νξηδφληηα ζηελή 

δηαθνζκεηηθή ηαηλία κε παξάιιεια γξακκίδηα.  

 

24. Σκήκα ρξπζήο νξζνγώληαο ηαηλίαο κε δηαθόζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνύ 

(έγτρ. πίλαθας 6β).  

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν141/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4576. 

Αηαζηάζεηο: α) κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,107κ,. κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,038κ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ., δηάκ. νπήο: 0,002κ. β) κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,093κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 

0,016κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Καηαζθεπαζκέλα απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ. Σκήκα ηαηλίαο (α) θαη έλα κηθξφηεξν 

ζξαχζκα (β). Βιιείπεη κηθξφ κέξνο απφ ηελ παξπθή ηνπ ελφο ηκήκαηνο θαη κηθξφηεξν 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ έηεξνπ ζξαχζκαηνο. Βιαθξά θζαξκέλε επηθάλεηα. 

πγθνιιεκέλα. Σν έλα ηκήκα (α) έρεη νξζνγψλην ζρήκα κε ειαθξά 

απνζηξνγγπιεκέλε ηε κία ζηελή πιεπξά. Αηαηεξείηαη δηακπεξή θπθιηθή νπή ζηελ 

παξπθή ηεο κίαο ζηελήο πιεπξάο. Σν δεχηεξν (β), κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, ζξαχζκα 

έρεη επζεία ηε κία καθξά πιεπξά θαη ειαθξά θακπχιε ηελ έηεξε. Φέξνπλ έθηππε 

δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ. 

 

25. Σκήκα ρξπζήο νξζνγώληαο ηαηλίαο κε δηαθόζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνύ 

(έγτρ. πίλαθας 6γ-δ).  

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν142/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4577. 
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Αηαζηάζεηο: α) κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,056κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,022κ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ. β) κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,043κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,019κ. πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ  0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Καηαζθεπαζκέλα απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ. Αχν ηκήκαηα ηαηλίαο/-ψλ. Βιιείπνπλ 

κηθξά ηκήκαηα θπξίσο ζηηο παξπθέο. Βιαθξά θζαξκέλε ε επηθάλεηα. πγθνιιεκέλα. 

Αηαηεξνχληαη ίρλε νξγαληθνχ πιηθνχ. Σα δχν ηκήκαηα έρνπλ νξζνγψλην ζρήκα, ην 

έλα εμ απηψλ έρεη ειαθξά απνζηξνγγπιεκέλε ηε κία ζηελή πιεπξά ηνπ. Φέξνπλ 

έθηππε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ.  

 

3. θεθσηήξεο 

 

26. Αξγπξόο ζθεθσηήξαο (έγτρ. πίλαθας 7α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Μ22/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4582. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,01κ., δηάκεηξνο 0,008κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο.  

 

Ώθέξαηνο. Αηακνξθψλεηαη απφ παρχ ζχξκα σνεηδνχο δηαηνκήο κε πέληε πεξηειίμεηο. 

 

27. Αξγπξόο ζθεθσηήξαο (έγτρ. πίλαθας 7β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν78/2009.  

ΏΚΜΡ Μ4560. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,015κ., δηάκεηξνο 0,008κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.  

 

Ώθέξαηνο. Βιαθξά παξακνξθσκέλνο. Αηακνξθψλεηαη απφ παρχ ζχξκα ηεηξάπιεπξεο 

δηαηνκήο κε πέληε πεξηειίμεηο. 

 

28. Αξγπξόο ζθεθσηήξαο (έγτρ. πίλαθας 7γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν123/2009.  

ΏΚΜΡ Μ4572. 
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Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,018κ., δηάκεηξνο 0,006κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.  

 

Ώθέξαηνο. Παξακνξθσκέλνο θαηά ην ήκηζπ. Αηακνξθψλεηαη απφ παρχ ζχξκα 

ηεηξάπιεπξεο δηαηνκήο κε έμη πεξηειίμεηο.  

 

29. Αξγπξόο ζθεθσηήξαο (έγτρ. πίλαθας 7δ-ε). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν124α/2009.  

ΏΚΜΡ Μ4573. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,01κ., δηάκεηξνο 0,01κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.  

 

Ώθέξαηνο. Αηακνξθψλεηαη απφ παρχ ζχξκα σνεηδνχο δηαηνκήο, απμαλφκελεο 

δηακέηξνπ πξνο ην έλα άθξν ηνπ νπνίνπ ε απφιεμε ζπζπεηξψλεηαη πξνο ην εζσηεξηθφ 

ηνπ ζθεθσηήξα, κε έμη πεξηειίμεηο. 

 

4. Δλώηηα-Κξίθνη 

 

30-31. Εεύγνο ελσηίσλ κε θνθθηδσηά πξνζθύκαηα από ήιεθηξν (έγτρ. πίλαθας 

8α-γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν117α,β/2009.  

ΏΚΜΡ Μ4569α, β. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο α) 0,034κ. β) 0,03κ. δηάκ. ζηειέρνπο: α) 0,002κ. β) 0,0015κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.  

 

Ώθέξαην ην έλα ελψηην (α). Βιιείπνπλ δχν νκάδεο θνθθίδσλ απφ ην δεχηεξν ελψηην 

(β). Γεχγνο θξηθφζρεκσλ ελσηίσλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ζχξκα θπθιηθήο 

δηαηνκήο κεηνχκελεο πξνο ηα αγθηζηξνεηδή άθξα ηνπ ηα νπνία ζπκπιέθνληαη. Σν έλα 

ελψηην (α) θέξεη ζε ηξία ζεκεία ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ, ζε ίζε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε, 

νκάδεο αληζνκεγεζψλ θνθθίδσλ. Οη δχν εμ απηψλ δηακνξθψλνληαη απφ ηέζζεξηο 

ζθαηξηθέο θνθθίδεο ρξπζνχ ζε ζηαπξνεηδή δηάηαμε ελψ ε ηξίηε, ε θεληξηθή, απφ δχν 

θνθθίδεο, εθ ησλ νπνίσλ ε θαηψηεξε είλαη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο πεπιαηπζκέλε θαη 

θέξεη κηθξή θάζεηε εγράξαμε πνπ δίλεη ηελ εληχπσζε χπαξμεο δχν ζθαηξηθψλ 

θνθθίδσλ. ην δεχηεξν ελψηην (β) δηαηεξείηαη κία νκάδα ηεζζάξσλ ζθαηξηθψλ 
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θνθθίδσλ ζε ζηαπξνεηδή δηάηαμε. Σα ελψηηα βξέζεθαλ ην έλα πεξαζκέλν κέζα ζην 

άιιν. 

 

32. Υξπζό ελώηην (έγτρ. πίλαθας 8δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ν-Ξ, Ν-Ξ/Π9/ΠΣ2/Κν3/2002. 

ΏΚΜΡ Μ3533. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο 0,016κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΜΓ/πξψηκε ΤΓ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαην. Κξίθνο θπθιηθήο δηαηνκήο, παρχηεξνο θαη πεπιαηπζκέλνο ζην κέζνλ, ηνπ 

νπνίνπ ηα άθξα αιιεινθαιχπηνληαη.  

 

33. Αξγπξόο επηρξπζσκέλνο θξίθνο-ελώηην; (έγτρ. πίλαθας 9α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Κ1/Ώ59/Κν9/1993. 

ΏΚΜΡ Μ3180. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο 0,019κ., δηάκ. ζηειέρνπο: 0,0025κ. (0,0035κ. κε ηνλ 

δαθηχιην).  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηνο. πγθνιιεκέλνο. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο θπθιηθήο δηαηνκήο 

κεηνχκελεο πξνο ηα αλνηθηά άθξα ηνπ. Φέξεη ηαηλησηφ δαθηχιην ζην κέζνλ. 

  

34. Αξγπξόο θξίθνο-ελώηην; (έγτρ. πίλαθας 9β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν124β/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4574. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο 0,012κ., πάρ. ζηειέρνπο: 0,002κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηνο. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο ηξηγσληθήο δηαηνκήο παρχηεξν θαη 

πεπιαηπζκέλν ζην κέζνλ. 

 

35. Υξπζό θξίθνο-ελώηην; (έγτρ. πίλαθας 9γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή 5Φ, 5Φ/ΠΣ1/Κν5/2007. 

ΏΚΜΡ Μ4310. 
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Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο 0,011κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηνο. Αηακνξθψλεηαη απφ πεπιαηπζκέλν ζηέιερνο ηεηξάπιεπξεο δηαηνκήο πνπ 

δηακνξθψλεηαη θπθιηθή πξνο ηα άθξα ηνπ ηα νπνία εθάπηνληαη. 

 

36. Υξπζόο θξίθνο (έγτρ. πίλαθας 10α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Κν3/1995. 

ΏΚΜΡ Μ1869. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,015κ., δηάκ. ζηειέρνπο: 0,005κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηνο. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο θπθιηθήο δηαηνκήο ειαθξά κεηνχκελεο 

δηακέηξνπ πξνο ηα άθξα ηνπ ηα νπνία εθάπηνληαη. 

 

37. Υξπζόο θξίθνο (έγτρ. πίλαθας 10β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ν-Ξ, Ν-Ξ/Π9/ΠΣ2/Κν3/2002. 

ΏΚΜΡ Μ3532. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο 0,021κ., πάρ. ζηειέρνπο: 0,01κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΜΓ/πξψηκε ΤΓ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηνο. πξκάηηλνο θξίθνο.  

 

38. Αξγπξόο θξίθνο (έγτρ. πίλαθας 11α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν71/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4555. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,023κ., δηάκ. ζηειέρνπο: 0,0025κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηνο. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο θπθιηθήο δηαηνκήο. 

 

39. Αξγπξόο επηρξπζσκέλνο θξίθνο-ελώηην; (έγτρ. πίλαθας 11β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ππξά ΐΐ, ΐΐ/Μ6/1986. 

ΏΚΜΡ Μ3183. 
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Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,019κ., δηάκ. ζηειέρνπο: 0,004κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο.  

 

Ώθέξαηνο. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο θπθιηθήο δηαηνκήο κεηνχκελεο δηακέηξνπ 

πξνο ηα άθξα ηνπ ηα νπνία εθάπηνληαη. 

 

40. Αξγπξόο θξίθνο-ελώηην; (έγτρ. πίλαθας 11γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αλνηθηή ηαθή 4Υ-4Φ, 4Υ-4Φ/Κν1/2006. 

ΏΚΜΡ Μ3744. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,021κ., δηάκ. ζηειέρνπο: 0,0045κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηνο. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο θπθιηθήο δηαηνκήο παρχηεξν ζην κέζνλ. 

  

41. Υξπζόο θξίθνο (έγτρ. πίλαθας 12α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν317/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4588. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,012κ., πάρ. ζηειέρνπο: 0,002κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηνο. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο ηεηξάγσλεο δηαηνκήο. Φέξεη αβαζή 

πεξηζένπζα απιάθσζε. 

 

42. Υξπζόο θξίθνο (έγτρ. πίλαθας 12β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν116/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4568. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,023κ., δηάκ. ζηειέρνπο: 0,0035κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηνο. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο θπθιηθήο δηαηνκήο. 

 

5. Πεξηδέξαηα-Υάληξεο 

 

43. Πεξηδέξαην από ρξπζέο θαη νξείαο θξπζηάιινπ ράληξεο (έγτρ. πίλαθας 13α). 
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Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, απνηεθξσηήξην Ώ, Ώ/Μ68/1985. 

ΏΚΜΡ Μ1621. 

Αηαζηάζεηο: ρξπζέο ράληξεο: δηάκεηξνο: 0,012κ., πάρνο: 0,0105-0,0135κ. 

Πεπιαη. ράληξεο νξείαο θξπζηάιινπ: δηάκεηξνο: 0,011-0,022κ., πάρνο: 0,005-0,007κ. 

Κπιηλδξηθέο ράληξεο: κήθνο: 0,031κ., δηάκεηξνο: 0,012κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΐ-ΠΓ πεξίνδνο. 

 

Οη ράληξεο είλαη ειαθξά παξακνξθσκέλεο θαη θζαξκέλεο απφ ηελ θαχζε. Δ κία 

ράληξα νξείαο θξπζηάιινπ είλαη ζπγθνιιεκέλε. Δ ζχλζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη 

ζχγρξνλε. Σν πεξηδέξαην δηακνξθψλεηαη απφ επηά ρξπζέο ράληξεο, πνπ πηζαλφλ 

πεξηέθιεηαλ άιιν πιηθφ, θαη επηά ράληξεο νξείαο θξπζηάιινπ. Οη ρξπζέο ράληξεο 

έρνπλ ακθηθσληθφ ζρήκα κε αλάγιπθεο ξαβδψζεηο, πιελ κίαο πνπ θέξεη δηακήθεηο 

εγραξάμεηο θαη κίαο κε εγράξαθηεο αλησπέο ηεζιαζκέλεο. Οη ηέζζεξηο ράληξεο νξείαο 

θξπζηάιινπ έρνπλ ζθαηξηθφ θαη νη ηξεηο θπιηλδξηθφ ζρήκα. Οη ηειεπηαίεο θέξνπλ 

φκνηνπ ζρήκαηνο θχιιν ρξπζνχ ζηελ νπή αλάξηεζεο. Οη δχν εμ απηψλ είλαη 

επελδεδπκέλεο, ζην έλα ζσδφκελν άθξν ηνπο, απφ θχιιν ρξπζνχ πνπ θέξεη ζηελή 

δψλε κε έθηππε δηαθφζκεζε. Αηαηεξνχληαη επίζεο δχν ρξπζνί ειαζκάηηλνη 

θχιηλδξνη, πνπ πηζαλφλ ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη ζηελ νπή αλάξηεζεο ηζάξηζκσλ ραληξψλ 

νξείαο θξπζηάιινπ, φπσο ζηηο παξαπάλσ. 

 

44. Πεξηδέξαην ή δηάδεκα από ρξπζό θαη επηρξπζσκέλν άξγπξν (έγτρ. πίλαθας 

13β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώλ. κάξηπξαο 3Φ, Ώλ. κάξηπξαο 3Φ/Κν1-8, 11, 

13-20/Ώ5/2002. 

ΏΚΜΡ Μ3515-Μ3527. 

Αηαζηάζεηο: πιαθίδηα: χςνο: 0,011κ., πιάηνο: 0,0105κ., πάρνο: 0,004κ., δηάκ. θξίθνπ: 

0,004κ. ξφδαθεο: δηάκεηξνο: 0,018κ-0,024κ., δηάκ. θξίθνπ: 0,006κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Σα πιαθίδηα είλαη αξγπξά κε επηθάιπςε θχιινπ ρξπζνχ κφλν ζηελ πξφζζηα 

επηθάλεηα. Οη ξφδαθεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρξπζφ. Βιιείπεη ε αλάγιπθε 

θεθαιή ζε έλα απφ ηα πιαθίδηα. Μηθξέο ειιείςεηο ζε ηξία πιαθίδηα. Βιαθξά 

ηζαιαθσκέλνη νη ξφδαθεο κε κηθξέο παξακνξθψζεηο ηδηαίηεξα ζηνπο θξίθνπο. Δ 

ζχλζεζε ηνπ θνζκήκαηνο είλαη ζχγρξνλε. Πεξηδέξαην ή δηάδεκα πνπ δηακνξθψλεηαη 



22 

 

απφ νθηψ πιαθίδηα θαη πέληε ξφδαθεο. Σα πιαθίδηα θέξνπλ δαηδαιηθή θεθαιή κε 

κηθξφ ηκήκα ηνπ ιαηκνχ ηεο κνξθήο. Πξφζσπν ζρήκαηνο V κε ζηελφ κέησπν πνπ 

θαιχπηεηαη απφ ηνπο βνζηξχρνπο ηεο δαηδαιηθήο θελάθεο, κεγάινη νθζαικνί κε 

ζηηγκή ζηε ζέζε ηεο θφξεο, ηνληζκέλα δπγσκαηηθά θαη ζαξθψδε ρείιε κε ειαθξφ 

κεηδίακα. Γχξσ απφ ηελ θεθαιή απνδίδεηαη δψλε, πνπ αθνινπζεί ην πεξίγξακκα ηνπ 

πιαθηδίνπ, κε εκπίεζηνπο θπθιίζθνπο. Οη ηέζζεξηο ξφδαθεο είλαη νθηάθπιινη θαη ν 

πέκπηνο, θεληξηθφο, είλαη εμάθπιινο κε ζπλερφκελν θνθθηδσηφ πεξίγξακκα. Σα 

θχιια θνζκνχληαη κε θνθθηδσηά ηξίγσλα θνληά ζηα άθξα θαη θνθθηδσηνχο ξφδαθεο 

θνληά ζηε βάζε ηνπο. Φέξνπλ θπθιίζθν κε θνθθηδσηφ επηάθπιιν ξφδαθα ζην 

θέληξν, πνπ πεξηβάιιεηαη -κφλν ζηνπο κεγάινπο ξφδαθεο- απφ ηέζζεξηο ζπκκεηξηθά 

δηαηεηαγκέλεο θνθθίδεο. Σα πιαθίδηα θαη ν ξφδαθεο θέξνπλ ηαηλησηφ θξίθν ζηελ 

νπίζζηα επηθάλεηά ηνπο. 

 

Υάληξεο 

 

45. Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 14α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν101/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4566. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,006κ., πάρνο: 0,005κ., δηάκ. νπήο: 0,0025κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηε. θαηξηθνχ ζρήκαηνο κε επξεία θπθιηθή νπή αλάξηεζεο. Φέξεη ρξπζφ 

θπιηλδξηθφ έιαζκα ζην εζσηεξηθφ ηεο νπήο αλάξηεζεο. 

 

46. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 14γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν110ε/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4550. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,006κ., πάρνο: 0,003κ., δηάκ. νπήο: 0,002κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηε. Ώκθηθσληθνχ ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο.  

 

47. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 14δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν119/2009. 
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ΏΚΜΡ Μ4571. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,0035κ., πάρνο: 0,0025κ., δηάκ. νπήο: 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηε. Ώκθηθσληθνχ ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο. 

 

48. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 15α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/2009. 

ΏΚΜΡ Μ5430. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,055κ., πάρνο: 0,004κ., δηάκ. νπήο: 0,0015κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηε. Ώκθηθσληθνχ ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο.  

 

49. Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 15β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν77/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4559. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,016κ., δηάκεηξνο: 0,004κ.-0,006κ., δηάκ. νπήο: 0,004κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Καηαζθεπαζκέλε απφ έιαζκα ρξπζνχ. Βιιείπεη ν έλαο πιαζηηθφο δαθηχιηνο. Βιαθξά 

παξακνξθσκέλα ηα άθξα θαη ην θεληξηθφ έμαξκα. Κπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο κε επξεία 

θπθιηθή νπή αλάξηεζεο ζηνλ θαηά κήθνο άμνλα. Φέξεη πνιπεδξηθφ έμαξκα ζην 

κέζνλ ηνπ κήθνπο ηεο πνπ νξίδεηαη απφ πιαζηηθνχο ζρνηλνεηδείο δαθηπιίνπο.  

 

50. Υξπζή ράληξα κε ζθαηξίδηα (έγτρ. πίλαθας 15γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν91/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4564. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,008κ., πιάηνο: 0,0055κ., πάρνο: 0,004κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Βιαθξά παξακνξθσκέλε. Αηακνξθψλεηαη απφ δχν δεχγε εθαπηφκελσλ ζθαηξηδίσλ. 

Φέξεη κηθξή θπθιηθή νπή αλάξηεζεο. 
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51. Αξγπξή ζθαηξηθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 16α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν41/2008. 

ΏΚΜΡ Μ4411α. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,009κ. πάρνο: 0,007κ., δηάκ. νπήο: 0,003κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηε. θαηξηθνχ ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο.  

 

52. Αξγπξή ζθαηξηθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 16β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν41/2008. 

ΏΚΜΡ Μ4411β. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,007κ., πάρνο: 0,006κ., δηάκ. νπήο: 0,002κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηε. θαηξηθνχ ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο. Φέξεη ζηελ πεξηθέξεηα 

ηνπ ελφο άθξνπ ηεο νπήο αλάξηεζεο δχν επζείεο εγραξάμεηο ζε δηακεηξηθά αληίζεηε 

ζέζε. 

 

53. Αξγπξή ζθαηξηθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 16γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν75α/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4556. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,009κ., πάρνο: 0,008κ., δηάκ. νπήο: 0,0025κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηε. θαηξηθνχ ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο.  

 

54. Αξγπξή ζθαηξηθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 17α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν75γ/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4558. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,007κ., πάρνο: 0,007κ., δηάκ. νπήο: 0,0015κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηε. θαηξηθνχ ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο.  
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55. Αξγπξή ζθαηξηθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 17β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν110δ/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4548. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,0085κ., πάρνο: 0,0065κ., δηάκ. νπήο: 0,003κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηε. θαηξηθνχ ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο.  

 

56. Αξγπξή ακθηθσληθή ράληξα (πίλαθας 17γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν75β/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4557.  

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,008κ., πάρνο: 0,0085κ., δηάκ. νπήο: 0,003κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηε. Ώκθηθσληθή ράληξα κε νπή αλάξηεζεο. Ώλάγιπθνη δαθηχιηνη ζηα άθξα ηεο 

νπήο αλάξηεζεο.  

 

57. Αξγπξή ακθηθσληθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 18α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν104/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4567. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,006κ., πάρνο: 0,004κ., δηάκ. νπήο: 0,0025κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηε. Ώκθηθσληθή ράληξα κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο. 

 

58. Αξγπξή ακθηθσληθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 18γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν110ε/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4549. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,0085κ., πάρνο: 0,005κ., δηάκ. νπήο: 0,003κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηε. Ώκθηθσληθή ράληξα κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο.  
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59. Αξγπξή ηεηξάγσλε ράληξα (έγτρ. πίλαθας 18δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/2009. 

ΏΚΜΡ Μ5429. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,006κ., πιάηνο: 0,006κ., πάρνο: 0,0025κ., δηάκ. νπήο: 0,002κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαηε. Σεηξάγσλνπ ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο.  

 

60. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 19α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1/ΠΣ1/Κν376/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4591. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,015κ., πάρνο: 0,013κ., δηάκ. νπήο: 0,005κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλε απφ έιαζκα ρξπζνχ. Πηζαλφλ έθεξε ππξήλα απφ άιιν πιηθφ. 

Βιιηπήο. Μηθξέο παξακνξθψζεηο, βαζχλζεηο θαη θζνξέο θαηά ηφπνπο. Ώκθηθσληθνχ 

ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο. Ώλάγιπθνη δαθηχιηνη ζηα άθξα ηεο νπήο 

αλάξηεζεο. Φέξεη εγράξαθηεο δηακήθεηο γξακκέο.  

 

61. Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 19γ-δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν447/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4595. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,014κ., δηάκεηξνο: 0,004κ., δηάκ. νπήο: 0,004κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλε απφ έιαζκα ρξπζνχ. Ώθέξαηε. Βιαθξά παξακνξθσκέλε. 

Κπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο κε επξεία θπθιηθή νπή αλάξηεζεο ζηνλ θαηά κήθνο άμνλα. 

Ώλάγιπθνη δαθηχιηνη κε εγράξαθηε ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε ζηα άθξα ηεο νπήο 

αλάξηεζεο.  

 

62. Υξπζή ηεηξάγσλε ράληξα κε θνίιεο πιεπξέο (έγτρ. πίλαθας 19ε-ζη). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1/ΠΣ1/Κν427/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4593. 
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Αηαζηάζεηο: χςνο: 0,01κ., πιάηνο: 0,01κ., πάρνο: 0,005κ., δηάκ. νπήο: 0,003κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο.  

 

Καηαζθεπαζκέλε απφ έιαζκα ρξπζνχ, ην νπνίν πεξηθιείεη άγλσζην πιηθφ. Ώθέξαηε. 

ε ζρήκα ηδεαηνχ ηεηξαγψλνπ κε θνίιεο πιεπξέο θαη απνζηξνγγπιεκέλεο αθκέο. 

Φέξεη θεληξηθή ηεηξάγσλε νπή αλάξηεζεο, δηαζη.: 0,0035κ.Υ0,0035κ., ε νπνία 

εκπεξηέρεη ρξπζφ θπιηλδξηθφ έιαζκα. Ώλαδηπισκέλεο νη παξπθέο ησλ πιεπξψλ πξνο 

ην εζσηεξηθφ ηνπ θνζκήκαηνο.  

 

63. Αξγπξή ράληξα ζθαηξηθνύ πεπηεζκέλνπ ζρήκαηνο (έγτρ. πίλαθας 20α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Μ8/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4581. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,006κ., πάρνο: 0,004κ., δηάκ. νπήο: 0,002κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηε. Φζνξέο ζηελ επηθάλεηα. θαηξηθνχ πεπηεζκέλνπ ζρήκαηνο, ζρεδφλ 

ακθηθσληθνχ, κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο. 

 

64. Αξγπξή θπιηλδξηθή ράληξα κε ακθηθσληθό έμαξκα (έγτρ. πίλαθας 20γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν437/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4594. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,01κ., δηάκεηξνο: 0,005κ., δηάκ. νπήο: 0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιείπεη ν έλαο πιαζηηθφο δαθηχιηνο. Κπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο κε ακθηθσληθφ έμαξκα 

ζην κέζνλ ηνπ κήθνπο θαη ηξηπιφ πιαζηηθφ δαθηχιην ζηα άθξα. Φέξεη νπή αλάξηεζεο 

ζηνλ θαηά κήθνο άμνλα. 

 

65. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 21α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Ώ88/Κν2α/1994. 

ΏΚΜΡ Μ4551. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,003κ., πάρνο: 0,002κ., δηάκ. νπήο: 0,0015κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 
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Ώθέξαηε. Ώκθηθσληθνχ ζρήκαηνο κε επξεία θπθιηθή νπή αλάξηεζεο. 

 

66. Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 21β-γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Κν1/1996.  

ΏΚΜΡ Μ3184. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,008κ., πάρνο: 0,0065κ., δηάκ. νπήο: 0,004κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηε. ΐαζχλζεηο ζηελ επηθάλεηα. θαηξηθνχ ζρήκαηνο κε επξεία θπθιηθή νπή 

αλάξηεζεο. Ώλάγιπθνη δαθηχιηνη ζηα άθξα ηεο νπήο αλάξηεζεο. Φέξεη ηξία δεχγε  

εγράξαθησλ γξακκψλ. 

 

67. Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα κε ζθαηξηθό έμαξκα (έγτρ. πίλαθας 21δ-ε). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Ώ191/Κν7/1995.  

ΏΚΜΡ Μ1868.  

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,018κ., κέγ. δηάκεηξνο: 0,009κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλε απφ έιαζκα ρξπζνχ. Βιιείπεη κηθξφ ηκήκα. Φζνξέο ζηα άθξα ηεο 

νπήο αλάξηεζεο. ΐαζχλζεηο ζηελ επηθάλεηα. Κπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο κε ζθαηξηθφ 

έμαξκα ζην κέζνλ ηνπ κήθνπο ηεο.  

 

68. Αξγπξή ράληξα ζθαηξηθνύ πεπηεζκέλνπ ζρήκαηνο (έγτρ. πίλαθας 22α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή 5Φ, 5Φ/ΠΣ1/Κν27/2007. 

ΏΚΜΡ Λ4018. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,005κ., πάρνο: 0,003κ., δηάκ. νπήο: 0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηε. θαηξηθνχ πεπηεζκέλνπ ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο. 

 

69. Αξγπξή ακθηθσληθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 22β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή 5Φ, 5Φ/ΠΣ1/Κν42/2007. 

ΏΚΜΡ Λ4019. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,0075κ., πάρνο: 0,005κ., δηάκ. νπήο: 0,0025κ.  
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Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηε. Ώκθηθσληθνχ ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο. 

 

70. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 22γ-δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή 3Υ/ΠΣ16, 3Υ/ΠΣ16/Κν2/2003. 

ΏΚΜΡ Μ3591. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,007κ., πάρνο: 0,007κ., δηάκ. νπήο: 0,002κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλε απφ θχιιν ρξπζνχ, ην νπνίν πεξηθιείεη άγλσζην πιηθφ. Βιιηπήο. 

Ώκθηθσληθνχ ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο. Ώλάγιπθνη ηαηλησηνί δαθηχιηνη 

ζηα άθξα ηεο νπήο αλάξηεζεο θαη ζην χςνο ηεο κέγηζηεο δηακέηξνπ ηεο ράληξαο. Δ 

ηειεπηαία δεκηνπξγεί δχν δψλεο πνπ θνζκνχληαη απφ αλάγιπθεο παξάιιειεο ηαηλίεο.  

 

71. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 22ε-ζη). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή 3Υ/ΠΣ16, 3Υ/ΠΣ16/Κν4/2003.  

ΏΚΜΡ Μ3592. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,007κ., πάρνο: 0,007κ., δηάκ. νπήο: 0,002κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλε απφ έιαζκα ρξπζνχ, ην νπνίν πεξηθιείεη άγλσζην πιηθφ. Βιιηπήο. 

Φζνξέο θαη κηθξέο ειιείςεηο θαηά ηφπνπο. Ώκθηθσληθνχ ζρήκαηνο κε θπθιηθή νπή 

αλάξηεζεο. Ώλάγιπθνη ηαηλησηνί δαθηχιηνη ζηα άθξα ηεο νπήο αλάξηεζεο θαη ζην 

χςνο ηεο κέγηζηεο δηακέηξνπ ηεο ράληξαο. Δ ηειεπηαία δεκηνπξγεί δχν δψλεο πνπ 

θνζκνχληαη απφ αλάγιπθεο παξάιιειεο ηαηλίεο.  

 

72. Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα (έγτρ. πίλαθας 23α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ππξά ΛΛ, ΛΛ/Μ8/1990.  

ΏΚΜΡ Μ1776. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,009κ., πάρνο: 0,006κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 
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Καηαζθεπαζκέλε απφ έιαζκα ρξπζνχ, ην νπνίν πηζαλφλ πεξηέθιεηε άγλσζην πιηθφ. 

Αηαηεξείηαη ζε δχν ζπλαλήθνληα ηκήκαηα. θαηξηθνχ ειαθξά πεπηεζκέλνπ ζρήκαηνο 

κε θπθιηθή νπή αλάξηεζεο. Ώλάγιπθνη δαθηχιηνη ζηα άθξα ηεο νπήο αλάξηεζεο. 

Φέξεη αλάγιπθεο ξαβδψζεηο.  

 

73. Αξγπξή δαθηπιηόζρεκε ράληξα (έγτρ. πίλαθας 23β-γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή ΜΜ, ΜΜ/κέζα απφ ην Ώ2/Μ4/1989. 

ΏΚΜΡ Μ3177. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,01κ., πάρνο: 0,006κ., δηάκ. νπήο: 0,006κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηε. Ααθηπιηφζρεκε κε επξεία νπή αλάξηεζεο. Κνζκείηαη κε θάζεηεο 

εγραξάμεηο. 

 

6. Πεξίαπηα 

 

74. Υξπζό επηζηήζην θόζκεκα (έγτρ. πίλαθας 24α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν109/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4547. 

Αηαζηάζεηο: χςνο (κε ηε ζειηά αλάξηεζεο): 0,047κ., χς. πιαθηδίνπ: 0,0225κ., πι. 

πιαθηδίνπ: 0,014κ., πάρ. πιαθηδίνπ: 0,005κ., δηάκ. εκηθπθιηθνχ ζηειέρνπο: 0,029κ., 

δηάκ. ζηειέρνπο: 0,04κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Μηθξέο ειιείςεηο ζε δχν ζπξκάηηλα εκηθχθιηα. Βιαθξά παξακνξθσκέλν ην θεληξηθφ 

ηκήκα ηνπ πιαθηδίνπ θαη ε πεξηθέξεηα ηεο θάησ ζπξκάηηλεο θνηιφηεηαο. 

Αηακνξθψλεηαη απφ ηξαπεδηφζρεκν επίπεδν πιαθίδην, ην νπνίν είλαη ζπγθνιιεκέλν 

πάλσ ζε ειιεηςνεηδέο ζηέιερνο θπθιηθήο δηαηνκήο κεηνχκελεο δηακέηξνπ πξνο ηα 

άθξα ηνπ ηα νπνία αιιεινθαιχπηνληαη. ηελ εμσηεξηθή πεξηθέξεηα ηνπ ζηειέρνπο 

θχνληαη έμη, αλά δχν ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηνπ, ζρεδφλ εκηθπθιηθά ζηειέρε. Μηθξφ 

ηαηλησηφ έιαζκα πεξηζέεη ην ζεκείν έθθπζεο θάζε ζηειέρνπο. Σα δχν εμ απηψλ πνπ 

θχνληαη ζην θάησ, ζρεδφλ νξηδφληην, ηκήκα ηνπ ζηειέρνπο έρνπλ, έθαζην, αλνηθηφ ην 

έλα άθξν ηνπο ην νπνίν επηθαιχπηεη ην άιιν. Σν έηεξν άθξν ησλ άιισλ ηεζζάξσλ 

ζηειερψλ εθάπηεηαη ζην θεληξηθφ ζηέιερνο. Σν πιαθίδην ηνπ θνζκήκαηνο 
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δηακνξθψλεηαη απφ δχν θχιια ρξπζνχ. ηηο ζηελέο πιεπξέο ην πιαθίδην είλαη 

αλνηθηφ, ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ δηακνξθψλεηαη θακπχιν γηα λα ζηεξεσζεί πάλσ ζην 

εκηθπθιηθφ ζηέιερνο, ελψ ζηελ πάλσ δηακνξθψλεηαη ζρεδφλ αηξαθηνεηδέο, φπνπ 

ζηεξεψλεηαη ε πιαηηά ζειηά αλάξηεζεο ηνπ θνζκήκαηνο. Σν πεξίγξακκα ηνπ 

πιαθηδίνπ, ζηελ πξφζζηα θαη ηελ νπίζζηα φςε ηνπ, ηνλίδεηαη κε δχν ζπξκάηηλεο 

ηαηλίεο, εθ ησλ νπνίσλ ε εμσηεξηθή θέξεη εγράξαθηε ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε. ην 

θέληξν ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο ηνπ πιαθηδίνπ δηακνξθψλνληαη ηξεηο θάζεηεο 

δηαθνζκεηηθέο δψλεο. Δ θεληξηθή θαη θαξδχηεξε θέξεη δχν ζπξκάηηλα θπθιηθά 

πιαίζηα ζε θάζεηε δηάηαμε, αλάκεζα ζηα νπνία δηακνξθψλνληαη ηξεηο ζηελέο 

δηαθνζκεηηθέο δψλεο, πνπ νξίδνληαη απφ δεχγνο θάζεησλ ζπξκάησλ, νη νπνίεο, πιελ 

ηεο θεληξηθήο αθφζκεηεο, πιεξνχληαη, έθαζηε, απφ δεχγνο θάζεησλ ζπξκάηηλσλ 

εκηθπθιίσλ αλνηθηά πξνο ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πιαθηδίνπ. Οη δχν άιιεο δψλεο, 

πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ θεληξηθή, θνζκνχληαη απφ ηέζζεξα ζπξκάηηλα θάζεηα 

εκηθχθιηα. ην άλσ ηκήκα ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ πιαθηδίνπ δηαηεξείηαη κηθξφ 

νξηδφληην ηκήκα ζχξκαηνο ρξπζνχ άγλσζηεο ρξήζεο. Οξζνγψλην αλαδηπισκέλν 

θχιιν ρξπζνχ, ζην θέληξν ηεο πάλσ πιεπξάο ηνπ θνζκήκαηνο, δηακνξθψλεη ηε ζειηά 

αλάξηεζήο ηνπ. 

 

75. Υξπζό πεξίαπην κε παξάζηαζε Πόζεσο ζεξώλ (έγτρ. πίλαθας 25α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν55/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4552. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. χςνο: 0,029κ., δηάκεηξνο: 0,036κ., πάρ. ζηειέρνπο: 0,006κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Σν κελνεηδέο ζηέιερνο δηακνξθψλεηαη απφ θχιιν ρξπζνχ πνπ έρεη αλαδηπισζεί γχξσ 

απφ άγλσζην πιηθφ. Βιιείπεη ε ζειηά/-έο (;) αλάξηεζεο ηνπ θνζκήκαηνο, ην θεθάιη 

θαη κέξνο ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηνπ θνξκνχ ηεο αλδξηθήο κνξθήο. Βιαθξά 

παξακνξθσκέλν ηκήκα ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο ηνπ ζηειέρνπο. Έρνπλ απνθνιιεζεί 

ηα δχν άθξα πφδηα ηνπ αξηζηεξνχ δψνπ θαη ην αξηζηεξφ άθξν πφδη ηεο αλζξψπηλεο 

κνξθήο απφ ηελ εζσηεξηθή πεξηθέξεηα ηνπ ζηειέρνπο. Σν πεξίαπην απνηειείηαη απφ 

κελνεηδέο ζηέιερνο πνπ εκπεξηέρεη πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ 

κεηαμχ δχν φξζησλ ιεφλησλ. Δ εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή πεξηθέξεηα ηνπ ζηειέρνπο 

θαζψο θαη ην πεξίγξακκα ηνπ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο ηνλίδνληαη κε θνθθίδσζε. ηελ 

πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ ζηειέρνπο απνδίδνληαη ηξεηο νξηδφληηεο παξάιιειεο 
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δηαθνζκεηηθέο δψλεο, πνπ νξίδνληαη απφ δχν ιεπηά ζχξκαηα ρξπζνχ, εθ ησλ νπνίσλ 

ε αλψηεξε θαη ε θαηψηεξε θνζκνχληαη κε θνθθηδσηή ηεζιαζκέλε θαη ε θεληξηθή κε 

θνθθηδσηά ζηγκνεηδή άγθηζηξα. Δ νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ ζηειέρνπο θέξεη ηξία 

ζχξκαηα ρξπζνχ πνπ αθνινπζνχλ ην πεξίγξακκά ηνπ. Σν πεξίηκεην έιαζκα θέξεη 

παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ κεηαμχ δχν φξζησλ ιεφλησλ. Δ αλδξηθή κνξθή 

εηθνλίδεηαη κε ην ζψκα θαηελψπηνλ θαη ηα πφδηα ζε θαηαηνκή πξνο ηα δεμηά ζε 

ειαθξχ δηαζθειηζκφ. Φνξά κηλσηθφ δψκα, απνδνζκέλν κε θνθθίδσζε, πνπ θνζκείηαη 

ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ κε νξηδφληηα ζεηξά θνθθίδσλ. Οη δχν ιένληεο ζηεξίδνληαη 

ζηα νπίζζηα ζθέιε ηνπο θαη έρνπλ ηα πξφζζηα αλνξζσκέλα, ηα νπνία εθάπηνληαη 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζηειέρνπο. Σα θεθάιηα ηνπο είλαη ζηξακκέλα πξνο ηα πίζσ θαη 

πάλσ θαη αθνπκπνχλ ζηελ θεληξηθή αλδξηθή κνξθή πεξίπνπ ζην χςνο ηεο κέζεο ηεο. 

Με θνθθίδσζε ηνλίδεηαη ην πεξίγξακκα ηνπ ζψκαηνο ησλ ιεφλησλ, δειψλνληαη 

επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ ζψκαηφο ηνπο, ζθέιε θαη θεθαιή, θαη απνδίδεηαη ην ηξίρσκά 

ηνπο. Οη νθζαικνί ησλ δψσλ απνδίδνληαη κε δχν ζπξκάηηλνπο ξφκβνπο. ηελ νπίζζηα 

επηθάλεηα ηνπ θνζκήκαηνο, ζην άλσ αξηζηεξφ ηκήκα ηεο εζσηεξηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ 

ζηειέρνπο, δηαηεξείηαη κηθξφ νξζνγψλην έιαζκα γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ πεξίηκεηνπ 

ειάζκαηνο ζην κελνεηδέο ζηέιερνο. Αχν κηθξά ειάζκαηα ρξπζνχ, ζηε δεμηά πιεπξά 

ηνπ ζηειέρνπο θαη έλα φκνην ζην αξηζηεξφ άλσ ηκήκα ηεο νπίζζηαο επηθάλεηάο ηνπ 

πηζαλφλ ρξεζίκεπαλ γηα ηε δηακφξθσζε ζειεηάο αλάξηεζεο ηνπ θνζκήκαηνο. 

 

76. Υξπζό πεξίαπην κε παξάζηαζε θεθαιώλ δύν αλησπώλ θξαλνθόξσλ αλδξώλ 

(έγτρ. πίλαθας 25γ-δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν118/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4570. 

 

Αηαζηάζεηο: χςνο: 0,028κ., δηάκεηξνο: 0,034κ., πάρ. ζηειέρνπο: 0,003κ., δηάκ. ζει. 

αλάξηεζεο: 0,002κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Βιαθξά παξακνξθσκέλν ην αξηζηεξφ ήκηζπ πεξίπνπ ηνπ ζηειέρνπο. Σν πεξίαπην 

απνηειείηαη απφ κελνεηδέο ζηέιερνο πνπ εκπεξηέρεη πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε 

θεθαιψλ δχν αλησπψλ θξαλνθφξσλ αλδξψλ. Ώλάκεζα ζηηο δχν θεθαιέο ππάξρεη 

ζπξκάηηλν θπθιηθφ πιαίζην. Δ εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή πεξηθέξεηα ηνπ ζηειέρνπο, 

ην πεξίγξακκα ηνπ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο θαζψο θαη ε πεξηθέξεηα ηεο θνηιφηεηαο 
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ηνλίδνληαη κε θνθθίδσζε. ηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ ζηειέρνπο απνδίδνληαη 

ηέζζεξηο νξηδφληηεο παξάιιειεο δηαθνζκεηηθέο δψλεο, πνπ νξίδνληαη απφ ηξία 

ζχξκαηα ρξπζνχ, εθ ησλ νπνίσλ ε θαηψηεξε θαη ε αλψηεξε θνζκνχληαη κε 

θνθθηδσηή ηεζιαζκέλε θαη νη δχν θεληξηθέο κε ζηγκνεηδή άγθηζηξα. ην πεξίηκεην 

έιαζκα απνδίδνληαη νη θεθαιέο δχν αλησπψλ θξαλνθφξσλ αλδξψλ. Οη δχν κνξθέο 

δελ απνδίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σν πξφζσπν θαη ν ιαηκφο ηεο αξηζηεξήο, ηνπ 

ζεαηή, κνξθήο είλαη πεξηζζφηεξν ξαδηλνί θαη ν νθζαικφο ηεο απνδίδεηαη ειαθξά 

κεγαιχηεξνο. Με θνθθίδσζε νξίδεηαη ην πεξίγξακκα ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ιαηκνχ 

ησλ κνξθψλ θαη απνδίδεηαη ε κχηε θαη ην ζηφκα. Οη νθζαικνί απνδίδνληαη κε δχν 

ζπξκάηηλνπο ξφκβνπο. Γεχγνο θνθθίδσλ, ζε θάζεηε δηάηαμε, θνζκνχλ ηνλ ιαηκφ ησλ 

δχν κνξθψλ. Με θνθθίδσζε θνζκνχληαη θαη ηα θξάλε ησλ κνξθψλ θαη νξίδνληαη ηα 

επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπο. Αχν νξζνγψληα ειάζκαηα πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλα ζην 

πάλσ ηκήκα ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ ζηειέρνπο θαη απνιήγνπλ πεξηειηγκέλα, ελ 

είδεη πελίνπ, ζηελ πάλσ πιεπξά ησλ άθξσλ ηνπ ζηειέρνπο δηακνξθψλνπλ δχν 

νξηδφληηεο θπιηλδξηθέο ζειηέο γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ θνζκήκαηνο. Σα δχν ειάζκαηα 

θέξνπλ, έθαζην, ηέζζεξα δηακήθε ζχξκαηα. Σν πεξίηκεην έιαζκα έρεη πξνζθνιιεζεί 

ζην ζηέιερνο κε ηέζζεξα κηθξά ηεηξάγσλα ειάζκαηα ρξπζνχ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, 

αλά έλα, ζηα άθξα ηεο πάλσ θαη ηεο θάησ νπίζζηαο επηθάλεηάο ηνπ.  

 

77. Υξπζό πεξίαπην κε παξάζηαζε πξνηνκήο ηαύξνπ θαηελώπηνλ (έγτρ. πίλαθας 

25ε-ζη). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν65/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4553. 

Αηαζηάζεηο: χςνο: 0,027κ., δηάκεηξνο: 0,034κ., πάρ. ζηειέρνπο: 0,0035κ., δηάκ. ζει. 

αλάξηεζεο: 0,002κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Φέξεη δχν ειαθξέο παξακνξθψζεηο ζην ζηέιερνο. Σν πεξίαπην απνηειείηαη απφ 

κελνεηδέο ζηέιερνο πνπ εκπεξηέρεη πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε ηαχξνπ 

θαηελψπηνλ. Δ εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή πεξηθέξεηα ηνπ ζηειέρνπο θαζψο θαη ην 

πεξίγξακκα ηνπ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο ηνλίδνληαη κε θνθθίδσζε. ηελ πξφζζηα 

επηθάλεηα ηνπ ζηειέρνπο απνδίδνληαη ηξεηο νξηδφληηεο παξάιιειεο δηαθνζκεηηθέο 

δψλεο, πνπ νξίδνληαη απφ δχν ζχξκαηα ρξπζνχ, εθ ησλ νπνίσλ ε αλψηεξε θαη ε 

θαηψηεξε θνζκνχληαη κε θνθθηδσηή νξηδφληηα ηεζιαζκέλε θαη ε θεληξηθή κε 
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θνθθηδσηφ αξηζηεξφζηξνθν καίαλδξν. Σν πεξίηκεην έιαζκα θέξεη παξάζηαζε 

πξνηνκήο ηαχξνπ θαηελψπηνλ. Δ ηξαπεδηφζρεκε θεθαιή ηνπ δψνπ επηζηέθεηαη απφ 

εκηθπθιηθή ζηεθάλε πνπ απνδίδεη ην ζψκα θαη ηα πξφζζηα ζθέιε ηνπ. Με θνθθίδσζε 

δειψλνληαη ηα νθξπαθά ηφμα, αλάκεζα ζηα νπνία απνδίδεηαη θνθθηδσηφ V, νη 

ξψζσλεο, ην ηξίρσκα θαη νη φλπρεο ησλ πνδηψλ ηνπ δψνπ. Οη νθζαικνί απνδίδνληαη 

κε δχν ζπξκάηηλνπο ξφκβνπο. Αχν νξζνγψληα ειάζκαηα πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλα 

ζην πάλσ ηκήκα ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ ζηειέρνπο θαη απνιήγνπλ πεξηειηγκέλα, 

ελ είδεη πελίνπ, ζηελ πάλσ πιεπξά ησλ άθξσλ ηνπ ζηειέρνπο δηακνξθψλνπλ δχν 

νξηδφληηεο θπιηλδξηθέο ζειηέο γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ θνζκήκαηνο. Σα δχν ειάζκαηα 

θέξνπλ, έθαζην, ηέζζεξα δηακήθε ζχξκαηα. Σν πεξίηκεην έιαζκα έρεη πξνζθνιιεζεί 

ζην ζηέιερνο κε ηέζζεξα κηθξά ηεηξάγσλα ειάζκαηα ρξπζνχ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, 

ειαθξά ινμά, αλά έλα, ζηα άθξα ηεο πάλσ θαη ηεο θάησ νπίζζηαο επηθάλεηάο ηνπ. 

 

78. Υξπζό πεξίαπην ή επίξξαπην θόζκεκα κε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο. (έγτρ. 

πίλαθας 26α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν274/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4586. 

Αηαζηάζεηο: χςνο: 0,018κ., πιάηνο: 0,0175κ., πάρνο: 0,002κ., δηάκ. θξίθνπ: 0,005κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλν απφ δχν επάιιεια θχιια ρξπζνχ. Ώθέξαην. Μηθξέο θζνξέο θαη 

παξακνξθψζεηο θαηά ηφπνπο. Σν θφζκεκα θέξεη έθηππε γπλαηθεία δαηδαιηθή κνξθή 

θαηελψπηνλ ζηνλ ηχπν ηεο ζεάο-κέιηζζαο, ελψ αλ ζηξαθεί ην θάησ ηκήκα ηνπ πξνο 

ηα πάλσ έρεη ην ζρήκα θξίλνπ κε δχν αλνηρηά ζηξακκέλα πξνο ηα έμσ πέηαια. Δ 

κνξθή θέξεη ηα ρέξηα, ιπγηζκέλα ζηνπο αγθψλεο, ζην άλσ ηκήκα ηνπ θνξκνχ. Κάησ 

απφ ηα ρέξηα θαη ελ κέξεη αλάκεζα ζε απηά απνδίδεηαη, ειιεηςνεηδνχο ζρήκαηνο κε 

γσληψδεηο απνιήμεηο, ζψκα κέιηζζαο εθαηέξσζελ ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη, 

ζηξακκέλα πξνο ηα έμσ, ηα θηεξά ηεο κέιηζζαο ή ν ζηήκνλαο θαη ηα πέηαια ηνπ 

άλζνπο, αληίζηνηρα, αλ ζηξαθεί ην θφζκεκα. Δ κνξθή έρεη ηξαπεδηφζρεκν πξφζσπν 

κε ζηελφ κέησπν θαη πινχζηα θφκε ηνπ ηχπνπ ηεο νξνθσηήο θελάθεο. Με θνθθίδσζε 

ηνλίδεηαη ην πεξίγξακκα ηνπ θνζκήκαηνο, απνδίδεηαη ην πεξίγξακκα ηνπ πξνζψπνπ 

θαη ηνπ ζψκαηνο ηεο κνξθήο θαη ηνλίδνληαη ηα κάηηα, ηα νθξπαθά ηφμα, ε κχηε θαη 

ην πεγνχλη απηήο. Αχν ειαθξά ινμέο ζεηξέο θνθθίδσλ θαηέξρνληαη απφ ην χςνο ησλ 

ψκσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ρεξηψλ ηεο κνξθήο, έσο ην χςνο ηνπ αγθψλα πεξίπνπ, νη 



35 

 

νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ζεηξά θνθθίδσλ πνπ ηνλίδεη ην πεξίγξακκα ησλ ρεξηψλ 

δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε ελδχκαηνο κε θάιπκκα θεθαιήο. Σν ζψκα ηεο κνξθήο 

θνζκείηαη κε έμη νξηδφληηεο, ζρεδφλ παξάιιειεο, θνθθηδσηέο γξακκέο, ελψ πάλσ απφ 

απηφ, αλάκεζα ζηα ρέξηα ηεο κνξθήο, απνδίδεηαη ζεηξά ηεζζάξσλ θνθθίδσλ ζε 

θάζεηε δηάηαμε. Πάλσ ζε θάζε θηεξφ ηεο κέιηζζαο/πέηαιν ηνπ άλζνπο απνδίδεηαη, 

αθνινπζψληαο ην ζρήκα ηνπο, ζεηξά απφ πέληε εμάθπιινπο θνθθηδσηνχο ξφδαθεο, 

πιελ ελφο επηάθπιινπ -ζην δεμηφ ηεο θηεξφ- θαη πιελ απηψλ ζηα άθξα ηνπο πνπ 

δηακνξθψλνληαη απφ ηξεηο θνθθίδεο. Σν θφζκεκα θέξεη ζην κέζνλ πεξίπνπ ηνπ 

χςνπο ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο θάζεην ηαηλησηφ θξίθν ηνπ νπνίνπ ηα άθξα 

εθάπηνληαη. 

 

79. Υξπζό πεξίαπην κε δαηδαιηθή γπλαηθεία θεθαιή (έγτρ. πίλαθας 26γ-δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν95/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4565. 

Αηαζηάζεηο: χςνο: 0,022κ. (κε ηε ζειηά αλάξηεζεο: 0,026κ.), πιάηνο: 0,0175κ., 

πάρνο: 0,003κ., δηάκ. ζει. αλάξηεζεο: 0,0025κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Καηαζθεπαζκέλν απφ δχν επάιιεια ειάζκαηα. Ώθέξαην. Μηθξέο παξακνξθψζεηο 

θαη θζνξέο ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα. Σξαπεδηφζρεκν πεξίαπην. Φέξεη έθηππε 

παξάζηαζε δαηδαιηθήο γπλαηθείαο θεθαιήο θαηελψπηνλ θαη ηξηψλ αγγείσλ θάησ απφ 

απηήλ. Δ κνξθή έρεη ηξαπεδηφζρεκν πξφζσπν κε ζηελφ κέησπν, πνπ θνζκείηαη κε 

ζηγκνεηδή, θαη πινχζηα θφκε ηνπ ηχπνπ ηεο νξνθσηήο θελάθεο. Κάησ απφ ηελ 

θεθαιή απνδίδνληαη ηξία νμππχζκελα αγγεία, ζε νξηδφληηα δηάηαμε, ελψ θάησ θαη ελ 

κέξεη αλάκεζα ζε απηά ηέζζεξηο θνθθηδσηνί θπθιίζθνη ζπκκεηξηθά δηαηεηαγκέλνη ζε 

φκνηα δηάηαμε. Με θνθθίδσζε ηνλίδεηαη ην πεξίγξακκα ηνπ θνζκήκαηνο, ηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ θαη ε θφκε ηεο κνξθήο, θαζψο θαη ην 

πεξίγξακκα θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ ηξηψλ αγγείσλ θαη ησλ θχθισλ θάησ απφ 

απηά. Παξάιιειεο ζεηξέο θνθθίδσλ θνζκνχλ ηα ηξία αγγεία. Βπίκεθεο ηαηλησηφ 

έιαζκα, πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλν ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ θνζκήκαηνο θαη 

απνιήγεη πεξηειηγκέλν ζην πάλσ κέξνο ηνπ, δηακνξθψλεη ηε ζειηά αλάξηεζεο ηνπ 

θνζκήκαηνο. 
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80. Υξπζό πεξίαπην ή επίξξαπην θόζκεκα ζε κνξθή ρειώλαο (έγτρ. πίλαθας 27α-

β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Κν5/1995.  

ΏΚΜΡ Μ1867. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,0185κ., πιάηνο: 0,015κ., πάρνο: 0,0025κ., δηάκ. νπήο: 0,001κ., 

δηάκ. θξίθνπ: 0,0045κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλν απφ δχν επάιιεια ειάζκαηα ρξπζνχ. Ώθέξαην. Έρνπλ 

απνθνιιεζεί θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ηα δχν ειάζκαηα. Βιαθξά 

παξακνξθσκέλε ε θεθαιή θαη ην έλα πξφζζηα άθξν. Πεξίαπην ή επίξξαπην θφζκεκα 

ζε κνξθή ρειψλαο. ψκα ειιεηςνεηδέο κε ηξεηο απνθχζεηο πνπ απνδίδνπλ ην θεθάιη 

θαη ηα πξφζζηα άθξα, ελψ ηα νπίζζηα άθξα θαη ε νπξά δηακνξθψλνληαη ζπκθπή κε ην 

ζψκα. Δ θεθαιή είλαη επηκήθεο ειιεηςνεηδήο, ηα νπίζζηα άθξα θαη ε νπξά 

δηακνξθψλνληηα ηαηλησηά πεπιαηπζκέλα. Σν πεξίγξακκα ηνπ θειχθνπο ηνλίδεηαη κε 

θνθθίδσζε. Δ θεθαιή, ε επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο θαη ηα άθξα ηνπ δψνπ θνζκνχληαη 

κε θνθθίδσζε. Αηαηεξνχληαη ηξεηο θνθθίδεο ζηελ θεθαιή θαη ηζάξηζκεο νκάδεο ζηελ 

άλσ επηθάλεηα θάζε άθξνπ. Σν θέιπθνο θνζκείηαη κε πέληε παξάιιειεο ζεηξέο 

θνθθίδσλ. Μηθξή δηακπεξήο θπθιηθή νπή ζηε ζέζε ηεο νπξάο. Φέξεη ηαηλησηφ θξίθν, 

ηνπ νπνίνπ ηα άθξα αιιεινθαιχπηνληαη, ζην θέληξν πεξίπνπ ηεο νπίζζηαο επηθάλεηάο 

ηνπ. 

 

81. Υξπζό πεξίαπην ή επίξξαπην θόζκεκα ζε κνξθή ρειώλαο (έγτρ. πίλαθας 27γ-

δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν90/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4563. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,013κ., πιάηνο: 0,01κ., πάρνο: 0,001κ., δηάκ. θξίθνπ: 0,0035κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

  

Καηαζθεπαζκέλν απφ δχν επάιιεια ειάζκαηα. Ώθέξαην. Πεξίαπην ή επίξξαπην 

θφζκεκα ζε κνξθή ρειψλαο. ψκα θπθιηθφ κε έμη απνθχζεηο πνπ απνδίδνπλ ηελ 

θεθαιή, ηα άθξα θαη ηελ νπξά ηνπ δψνπ. Κεθαιή επηκήθεο ειιεηςνεηδήο ζηξακκέλε 

πξνο ηα πιάγηα, νπξά ηξηγσληθή έληνλα ζηξακκέλε πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ηεο 

θεθαιήο. Σα πξφζζηα άθξα είλαη εκηθπθιηθνχ ζρήκαηνο, ελψ ηα δχν νπίζζηα, φκνηνπ 
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ζρήκαηνο κε ηελ θεθαιή, απνδίδνληαη ζηξακκέλα πξνο ηα πίζσ θαη ειαθξά πξνο ηα 

έμσ. Ο παξαπάλσ ηξφπνο απφδνζεο ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ δψνπ δίλεη ηελ 

εληχπσζε ηεο απεηθφληζήο ηνπ ελ θηλήζεη. Με θνθθίδσζε ηνλίδεηαη ην πεξίγξακκα 

ηνπ θνζκήκαηνο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο θαη δειψλνληαη ηα κάηηα θαη 

ην ζηφκα. Δ άλσ επηθάλεηα ησλ άθξσλ θέξεη θνθθηδσηή δηαθφζκεζε θαη ην θέιπθνο 

θνθθηδσηφ έλζηηγκν θχθιν πνπ πεξηζέεηαη απφ θνθθηδσηά ζηγκνεηδή. Φέξεη ηαηλησηφ 

θξίθν, ηνπ νπνίνπ ηα άθξα εθάπηνληαη, ζηελ νπίζζηα επηθάλεηά ηνπ. 

 

82. Υξπζό πεξίαπην ζε κνξθή πξσην-ηππαιεθηξπώλα (πίλαθας 28α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Κν1/1994. 

ΏΚΜΡ Μ3197. 

Αηαζηάζεηο: χςνο: 0,026κ., κήθνο: 0,026κ., πάρνο: 0,0005κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαην. Παξακνξθσκέλν θαη ηζαιαθσκέλν θαηά ηφπνπο. Πεξίαπην ζε κνξθή 

πξσην-ηππαιεθηξπψλα. Ώπνδίδεηαη ε θεθαιή θαη ην ζψκα κε ηελ νπξά. Σν ζψκα 

θνζκείηαη, θαη ζηηο δχν πιεπξέο, κε θνθθηδσηή θακπχιε γξακκή, πνπ πηζαλφλ 

απνδίδεη ην θηεξφ, εθαηέξσζελ ηεο νπνίαο απνδίδνληαη θνθθηδσηά αληίξξνπα 

ηξίγσλα. Φέξεη ηαηλησηφ έιαζκα ζηνλ ιαηκφ, απφ ηνλ νπνίν θξέκνληαη ηξεηο θάζεηεο 

θνθθηδσηέο ζεηξέο θαη κέξνο έηεξεο. Σα κάηηα δειψλνληαη κε ζπξκάηηλνπο 

δαθηπιίνπο. Φέξεη ηξεηο ηαηλησηνχο θξίθνπο ζην άλσ ηκήκα ηεο θεθαιήο θαη έλαλ 

φκνην ζηε ζέζε ηνπ ζηφκαηνο.  

 

83. Υξπζό πεξίαπην κε δηαθόζκεζε θεθαιήο ηαύξνπ (πίλαθας 28γ-δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώλ. κάξηπξαο 3Φ, Ώλ. κάξηπξαο 

3Φ/Μ9/Ώ5/2002.  

ΏΚΜΡ Μ3530. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,0095κ., πάρνο: 0,0005κ.-0,003κ., δηάκ. θξίθνπ: 0,005κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλν απφ έιαζκα ρξπζνχ. Φέξεη δχν κηθξέο απνθξνχζεηο. Έληνλα 

παξακνξθσκέλε ε πξφζζηα επηθάλεηα. Ώλαδηπισκέλν ζε ζεκείν ηεο πεξηθέξεηαο. 

Πεξίαπην θπθιηθνχ ζρεδφλ ζρήκαηνο. Φέξεη έθηππε δπζδηάθξηηε παξάζηαζε, 

πηζαλφλ θεθαιήο ηαχξνπ θαηελψπηνλ. Αηαθξίλνληαη νη νθζαικνί θαη ην ξχγρνο ηνπ 



38 

 

δψνπ θαζψο θαη ηα δχν αλνξζσκέλα επζέα, θακπχια, ειαθξά ζηξακκέλα πξνο ηα 

έζσ, θέξαηα. Ώλάκεζα ζε απηά εγράξαθην δηθηπσηφ θφζκεκα. Φέξεη ηαηλησηφ θξίθν, 

κε αλνηθηά άθξα, ζηελ νπίζζηα επηθάλεηά ηνπ. 

 

84. Υξπζό πεξίαπην ζε ζρήκα νθζαικνύ (έγτρ. πίλαθας 29). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν305/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4587. 

Αηαζηάζεηο: χςνο: 0,013κ. (κε ηνλ θξίθν αλάξηεζεο: 0,016κ.), κήθνο: 0,028κ., πάρνο: 

0,006κ., δηάκ. θξίθνπ αλάξηεζεο: 0,004κ., κήθ. θξίθνπ αλάξηεζεο: 0,006κ., δηάκ. 

νπήο: 0,003κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Υξπζφο, γαιάδηα πάζηα θαη αηγππηηαθφ κπιε, ηνπ νπνίνπ δηαηεξνχληαη ειάρηζηα ίρλε 

Ώθέξαην. Βιαθξά παξακνξθσκέλε ε νπίζζηα επηθάλεηα. Ώπνρξσκαηηζκέλε ε 

γαιάδηα πάζηα θαηά ηφπνπο.. Πεξίαπην ζε ζρήκα νθζαικνχ, ην νπνίν δηακνξθψλεη 

φκνηνπ ζρήκαηνο θνηιφηεηα ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα. Βπίπεδε ε νπίζζηα επηθάλεηα. Δ 

θνηιφηεηα θέξεη ηαηλία απφ γαιάδηα πάζηα, πνπ ηνλίδεη ην εζσηεξηθφ ηεο πεξίγξακκα, 

θαη ίρλε αηγππηηαθνχ κπιε ην νπνίν πηζαλφλ ζα πιεξνχζε ηελ θνηιφηεηα ή ηκήκα 

απηήο ή ζα δηακφξθσλε ηελ θφξε ηνπ νθζαικνχ. Σν εμσηεξηθφ πεξίγξακκα ηνπ 

θνζκήκαηνο ηνλίδεηαη κε δχν ζεηξέο πεπιαηπζκέλσλ θνθθίδσλ. Φέξεη θπιηλδξηθφ 

θξίθν αλάξηεζεο, θαηαζθεπαζκέλν κε ζπξκαηεξή, ζην άλσ ηκήκα ηνπ.  

 

85. Υξπζό πεξίαπην κε θνθθηδσηά πξνζθύκαηα ζηελ πεξηθέξεηα (έγτρ. πίλαθας 

30α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθή ζε πηζακθνξέα, ηνκή ΐ, ΐ/Μ4/1989. 

ΏΚΜΡ Μ3178. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,14κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαην. Κξηθφζρεκν πεξίαπην κε πέληε νκάδεο θνθθίδσλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. 

Φέξεη ηαηλησηφ θξίθν αλάξηεζεο.  
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86. Υξπζό κελνεηδέο πεξίαπην (έγτρ. πίλαθας 30β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν4/2008. 

ΏΚΜΡ Μ4385. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,017κ., δηάκ. ζηειέρνπο: 0,003κ., δηάκ. νπήο: 0,0015κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαην. Μελνεηδέο πεξίαπην πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο θπθιηθήο δηαηνκήο 

κεηνχκελεο δηακέηξνπ πξνο ηα άθξα ηνπ. ην κέζνλ δηακνξθψλεηαη κηθξφ έμαξκα κε 

κηθξή δηακπεξή θπθιηθή νπή.  

 

87. Μελνεηδέο πεξίαπην από ήιεθηξν (έγτρ. πίλαθας 30γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν70/2009.  

ΏΚΜΡ Μ4554. 

Αηαζηάζεηο: χςνο κε ηε ζειηά αλάξηεζεο: 0,02κ., δηάκεηξνο 0,017κ., δηάκ. 

ζηειέρνπο: 0,002κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαην. Μηθξέο θζνξέο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηειέρνπο. Μελνεηδέο πεξίαπην πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο θπθιηθήο δηαηνκήο κεηνχκελεο δηακέηξνπ πξνο ηα άθξα 

ηνπ. Βπίκεθεο ηαηλησηφ έιαζκα, ηνπ νπνίνπ ηκήκα είλαη πξνζθνιιεκέλν ζην κέζνλ 

ηνπ κήθνπο ηνπ ζηειέρνπο, δηακνξθψλεη ηε ζειηά αλάξηεζεο ηνπ θνζκήκαηνο.  

 

88. Υξπζό θξηθόζρεκν πεξίαπην (έγτρ. πίλαθας 31α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν106/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4546. 

Αηαζηάζεηο: χςνο κε ηε ζειηά αλάξηεζεο: 0,02κ., δηάκεηξνο 0,012κ., δηάκ. 

ζηειέρνπο: 0,002κ., δηάκ. νπήο: 0,002κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Ώθέξαην. ην εζσηεξηθφ ηνπ θξίθνπ δηαηεξνχληαη ίρλε νξγαληθνχ πιηθνχ θαη 

απνηκήκαηα νζηνχ. Κξηθφζρεκν πεξίαπην πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο 

θπθιηθήο δηαηνκήο. Φέξεη ζπκθπή ηαηλησηή ζειηά αλάξηεζεο.  
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89. Υξπζό ζθαηξηθό πεξίαπην-εμάξηεκα θνζκήκαηνο (έγτρ. πίλαθας 31β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Κν2/1995. 

ΏΚΜΡ Μ1787. 

Αηαζηάζεηο: χςνο κε ηε ζειηά αλάξηεζεο: 0,014κ., δηάκ. ζθαηξηδίνπ: 0,008κ., δηάκ. 

θξίθνπ: 0,0035κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαην. Φέξεη αβαζείο θνηιάλζεηο. Πεξίαπην πνπ δηακνξθψλεηαη απφ θνίιν 

ζθαηξίδην κε κηθξφ θπιηλδξηθφ ηκήκα θάζεηα ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε απηφ. Σαηλησηφ  

έιαζκα, ηνπνζεηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπιηλδξηθνχ ηκήκαηνο, δηακνξθψλεη ηε 

ζειηά αλάξηεζεο ηνπ θνζκήκαηνο. 

 

90. Πνιπεδξηθό πξίζκα από νξεία θξύζηαιιν/Σκήκα πεξίαπηνπ θνζκήκαηνο; 

(έγτρ. πίλ. 32). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν97/2009. 

ΏΚΜΡ Τ766. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,021κ., πάρνο: 0,01κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Φέξεη κία ειαθξά απφθξνπζε. Πνιπεδξηθφ πξίζκα κε αληζνκεγέζεηο έδξεο. 

 

7. Πεξόλεο  

 

91. Υξπζή πεξόλε (έγτρ. πίλαθας 33α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή 5Φ/ΠΣ2, 5Φ/ΠΣ2/Κν2/2007. 

ΏΚΜΡ Μ4317. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,043κ. δηάκ. βειφλαο: 0,0015κ., δηάκ. θεθαιήο: 0,004κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηε. ΐειφλα επζχγξακκε θπθιηθήο δηαηνκήο κεηνχκελεο πξνο ηελ αηρκεξή ηεο 

απφιεμε. Αηζθνεηδήο θεθαιή κε θσληθφ θνκβίν. Σν άλσ ηκήκα ηεο βειφλαο θέξεη 

ακθηθσληθφ έμαξκα πνπ πιαηζηψλεηαη απφ, ηξεηο θάησ θαη δχν πάλσ, δηζθνεηδείο 

δαθηπιίνπο. Ώπνηειεί δεχγνο κε ηελ επφκελε πεξφλε. 
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92. Υξπζή πεξόλε (έγτρ. πίλαθας 33β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή 5Φ/ΠΣ2, 5Φ/ΠΣ2/Κν68/2007.  

ΏΚΜΡ Μ4319. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,0425κ., δηάκ. βειφλαο: 0,015κ., δηάκ. θεθαιήο: 0,004κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηε. ΐειφλα επζχγξακκε θπθιηθήο δηαηνκήο κεηνχκελεο πξνο ηελ αηρκεξή ηεο 

απφιεμε. Αηζθνεηδήο θεθαιή κε θσληθφ θνκβίν. Σν άλσ ηκήκα ηεο βειφλαο θέξεη 

ακθηθσληθφ έμαξκα πνπ πιαηζηψλεηαη απφ, ηξεηο θάησ θαη δχν πάλσ, δηζθνεηδείο 

δαθηπιίνπο.  

 

93. Αξγπξή πεξόλε (έγτρ. πίλαθας 33γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή 5Φ, 5Φ/Μ4/2007. 

ΏΚΜΡ Μ4309.  

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,0645κ., δηάκ. βειφλαο: 0,002κ., δηάκ. θεθαιήο: 

0,007κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιείπεη ε αηρκεξή απφιεμε ηεο βειφλαο θαη κηθξφ κέξνο ησλ δχν δαθηπιίσλ. 

πγθνιιεκέλε απφ δχν ηκήκαηα. ΐειφλα επζχγξακκε θπθιηθήο δηαηνκήο κεηνχκελεο 

πξνο ηελ απφιεμή ηεο. Αηζθνεηδήο θεθαιή κε ζθαηξηθφ έμαξκα. Σν άλσ ηκήκα ηεο 

βειφλαο θέξεη ακθηθσληθφ θνκβίν θάησ απφ ην νπνίν δηακνξθψλνληαη δχν 

αλάγιπθνη δαθηχιηνη. 

 

94. Αξγπξή πεξόλε (έγτρ. πίλαθας 33δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή 5Φ, 5Φ/ΠΣ2/Κν15/2007. 

ΏΚΜΡ Μ4311. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,0655κ., δηάκ. βειφλαο: 0,003κ., δηάκ. θεθαιήο: 

0,007κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιείπεη ε αηρκεξή απφιεμε ηεο βειφλαο. Βιαθξά παξακνξθσκέλε ε βειφλα ζην 

κέζνλ πεξίπνπ ηνπ κήθνπο ηεο. πγθνιιεκέλε απφ ηέζζεξα ηκήκαηα. ΐειφλα 

θπθιηθήο δηαηνκήο κεηνχκελεο πξνο ηελ απφιεμή ηεο. Αηζθνεηδήο θεθαιή κε θσληθφ 
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έμαξκα. Σν άλσ ηκήκα ηεο βειφλαο θέξεη ακθηθσληθφ έμαξκα πνπ πιαηζηψλεηαη απφ 

δχν νκάδεο ηξηψλ δηζθνεηδψλ δαθηπιίσλ. 

 

95. Αξγπξή πεξόλε (έγτρ. πίλαθας 34α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή 5Φ, 5Φ/εμσηεξηθά ΠΣ2/Κν26/2007. 

ΏΚΜΡ Μ4314. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,074κ., δηάκ. βειφλαο: 0,003κ., δηάκ. θεθαιήο: 0,0085κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηε. ΐειφλα θπθιηθήο δηαηνκήο κεηνχκελεο πξνο ηελ αηρκεξή ηεο απφιεμε. 

Αηζθνεηδήο θεθαιή κε θσληθφ έμαξκα. Σν άλσ ηκήκα ηεο βειφλαο θέξεη ακθηθσληθφ 

θνκβίν πνπ πιαηζηψλεηαη απφ νκάδεο ηξηψλ αλάγιπθσλ δηζθνεηδψλ δαθηπιίσλ. Δ 

βειφλα δηακνξθψλεη ακβιεία γσλία ζην θάησ ηκήκα ηεο.  

 

96. Αξγπξή θεθαιή πεξόλεο ζε ζρήκα ξνδηνύ (έγτρ. πίλαθας 34β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή 5Φ, 5Φ/ΠΣ2/Κν67/2007. 

ΏΚΜΡ Μ4318. 

Αηαζηάζεηο: χςνο: 0,011κ., δηάκεηξνο: 0,009κ., δηάκ. νπήο: 0,004κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Φέξεη δχν κηθξέο απνθξνχζεηο ζην ζψκα θαη κία ζην έλα θχιιν. Αχν κηθξέο 

βαζχλζεηο ζην ζψκα. Αηακνξθψλεηαη απφ ακθηθσληθνχ ζρήκαηνο ηκήκα πνπ νξίδεηαη 

απφ αλάγιπθν δαθηχιην απφ ηνλ νπνίν εθθχνληαη ηέζζεξα νμπθφξπθα θχιια. 

Ώβαζήο πεξηζένπζα απιάθσζε αλάκεζα ζην θσληθφ ηκήκα θαη ηνλ δαθηχιην. Φέξεη 

δηακπεξή νπή ζηνλ θαζ‟ χςνο άμνλα πνπ θνζκείηαη ζην έλα άθξν ηεο κε αλάγιπθν 

ηαηλησηφ δαθηχιην. 

 

97. Αξγπξή πεξόλε (έγτρ. πίλαθας 35α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Μ26/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4545. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο ηκήκαηνο βειφλαο κε θεθαιή: 0,026κ., κέγ. ζσδ. κήθνο 

ηκήκαηνο βειφλαο: 0,015κ., δηάκ. βειφλαο: 0,002κ., δηάκ. θεθαιήο: 0,0065κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 
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Βιιείπεη ηκήκα ηεο βειφλαο θαη ε απφιεμή ηεο. Αηαηεξείηαη ζε δχν, κε 

ζπγθνιινχκελα, ηκήκαηα. ΐειφλα επζχγξακκε θπθιηθήο δηαηνκήο. Αηζθνεηδήο 

θεθαιή κε θσληθφ έμαξκα. Σν άλσ ηκήκα ηεο βειφλαο θέξεη ακθηθσληθφ έμαξκα πνπ 

πιαηζηψλεηαη απφ ηέζζεξηο ηαηλησηνχο δαθηπιίνπο θάησ θαη πέληε φκνηνπο πάλσ.  

 

98. Αξγπξή πεξόλε (έγτρ. πίλαθας 35β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν79/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4561. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,072κ., δηάκ. βειφλαο: 0,003κ., δηάκ. θεθαιήο: 0,009κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηε. Μηθξή παξακφξθσζε ζην θάησ ηκήκα ηεο βειφλαο. πγθνιιεκέλε απφ 

ηέζζεξα ηκήκαηα. ΐειφλα επζχγξακκε θπθιηθήο δηαηνκήο κεηνχκελεο δηακέηξνπ 

πξνο ηελ αηρκεξή ηεο απφιεμε. Κεθαιή δηζθνεηδήο κε θσληθφ έμαξκα. Σν άλσ ηκήκα 

ηεο βειφλαο θέξεη ακθηθσληθφ πνιπεδξηθήο επηθάλεηαο έμαξκα πνπ πιαηζηψλεηαη απφ 

νκάδεο ηξηψλ αλάγιπθσλ δαθηπιίσλ. 

 

99. Αξγπξή πεξόλε (έγτρ. πίλαθας 35γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν143/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4578. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,054κ., δηάκ. βειφλαο: 0,0025κ., δηάκ. θεθαιήο: 0,007κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηε. ΐειφλα επζχγξακκε θπθιηθήο δηαηνκήο κεηνχκελεο δηακέηξνπ πξνο ηελ 

αηρκεξή ηεο απφιεμε. Αηζθνεηδήο θεθαιή κε θσληθφ έμαξκα. ην άλσ ηκήκα ηεο 

βειφλαο δηακνξθψλεηαη ακθηθσληθφ έμαξκα πνπ πιαηζηψλεηαη απφ δχν νκάδεο ηξηψλ 

δαθηπιίσλ.  

 

100. Αξγπξή πεξόλε (έγτρ. πίλαθας 36α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώλ. Μάξηπξαο 3Φ, Ώλ. Μάξηπξαο 

3Φ/Κν12/2002.  

ΏΚΜΡ Μ3528. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,045κ., δηάκ. βειφλαο: 0,005κ., δηάκ. θεθαιήο: 0,007κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 
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Βιιείπεη ε αηρκεξή απφιεμε ηεο βειφλαο. Αηαηεξείηαη ζε δπν ζπλαλήθνληα ηκήκαηα. 

ΐειφλα επζχγξακκε θπθιηθήο δηαηνκήο κεηνχκελεο πξνο ηελ απφιεμή ηεο. Κεθαιή 

δηζθνεηδήο κε εκηζθαηξηθφ έμαξκα. Σν άλσ ηκήκα ηεο βειφλαο θνζκείηαη κε έμαξκα 

πνπ πιαηζηψλεηαη απφ δχν δεχγε αλάγιπθσλ νμπθφξπθσλ δαθηπιίσλ.  

 

101. Αξγπξή πεξόλε (έγτρ. πίλαθας 36β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώλ. Μάξηπξαο 3Φ, Ώλ. Μάξηπξαο 

3Φ/Κν12/2002.  

ΏΚΜΡ Μ3529. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,041κ., δηάκ. βειφλαο: 0,002κ., δηάκ. θεθαιήο: 0,006κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιείπεη ε αηρκεξή απφιεμε ηεο βειφλαο. ΐειφλα επζχγξακκε θπθιηθήο δηαηνκήο 

κεηνχκελεο πξνο ηελ απφιεμή ηεο. Κεθαιή δηζθνεηδήο κε εκηζθαηξηθφ έμαξκα. Σν 

άλσ ηκήκα ηεο βειφλαο θνζκείηαη κε έμαξκα πνπ πιαηζηψλεηαη απφ δχν δεχγε 

αλάγιπθσλ νμπθφξπθσλ δαθηπιίσλ.  

 

102.-103. Αξγπξή πεξόλε θαη ηκήκα δεύηεξεο όκνηαο (έγτρ. πίλαθας 36γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Μ9/1995. 

ΏΚΜΡ Μ1792. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,07κ., δηάκ. θεθαιήο: 0,009κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηε. ην θάησ ηκήκα ηεο βειφλαο είλαη πξνζθνιιεκέλν ηκήκα φκνηαο, 

πηζαλφηαηα, πεξφλεο. ΐειφλα επζχγξακκε θπθιηθήο δηαηνκήο κε αηρκεξή απφιεμε. 

Κεθαιή δηζθνεηδήο κε ακθηθσληθφ έμαξκα. Σν άλσ ηκήκα ηεο βειφλαο θνζκείηαη κε 

ακθηθσληθφ, πνιπεδξηθήο επηθάλεηαο, έμαξκα πνπ πιαηζηψλεηαη απφ νκάδεο ηξηψλ 

δαθηπιίσλ. 

 

104. Αξγπξή πεξόλε (έγτρ. πίλαθας 37). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, «απιή» απνηεθξσηεξίνπ Ώ, ΏΏ/Μ2/1987. 

ΏΚΜΡ Μ1715. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,022κ., δηάκ. ζηειέρνπο: 0,004κ., δηάκ. θεθαιήο: 

0,009κ.  
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Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιείπεη ην θάησ ηκήκα ηεο βειφλαο. ΐειφλα επζχγξακκε θπθιηθήο δηαηνκήο. 

Κεθαιή δηζθνεηδήο κε εκηζθαηξηθφ έμαξκα. Σν άλσ ηκήκα ηεο βειφλαο θέξεη έμαξκα 

πνπ πιαηζηψλεηαη απφ δχν δεχγε πιαζηηθψλ δαθηπιίσλ. 

 

8.Πόξπεο 

 

105. Σκήκα αξγπξήο πόξπεο (έγτρ. πίλαθας 38). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Μ15/1995. 

ΏΚΜΡ Μ1849. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,021κ., κέγ. ζσδ. δηάκεηξνο 0,005κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓ-Γ πεξίνδνο; 

 

Αηαηεξείηαη κηθξφ ηκήκα ηεο ξάρεο ζε δχν κε ζπγθνιινχκελα κέξε. Σνμσηή ξάρε κε 

ζθαηξηθά εμάξκαηα. ην έλα ζσδφκελν άθξν θέξεη ηξεηο αλάγιπθνπο νμπθφξπθνπο 

δαθηπιίνπο. 

 

9. Ρόδαθεο 

 

106. Υξπζό ηεηξάθπιιν θόζκεκα ζε ζρήκα ξόδαθα (έγτρ. πίλαθας 39α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν49/2010.  

ΏΚΜΡ Μ4583. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. χςνο: 0,022κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,035κ., κέγ. ζσδ. πάρνο: 

0,001κ., δηάκ. θξίθνπ: 0,0045κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλν απφ έιαζκα ρξπζνχ. Αηαηεξείηαη πεξίπνπ θαηά ην ήκηζπ. Βιαθξά 

παξακνξθσκέλν. Αηαηεξείηαη ν θεληξηθφο νκθαιφο, δχν πεηαιφζρεκα θχιια θαη 

κηθξφ ηκήκα ξφκβνπ αλάκεζά ηνπο. Σα ηέζζεξα ζσδφκελα ηκήκαηα νξίδνληαη απφ 

ζχξκα ρξπζνχ ην νπνίν πιαηζηψλεηαη απφ ζεηξά θνθθίδσλ, πιελ ηνπ θεληξηθνχ 

νκθαινχ πνπ νξίδεηαη απφ κία ζεηξά. Σν θάζε θχιιν θέξεη ζπξκαηεξή 

ζηαγνλφζρεκε «ζήθε», κε ην γσληψδεο άθξν ηεο πξνο ηνλ νκθαιφ, δηαθνζκεηηθή ή 
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γηα ηελ έλζεζε ιίζνπ ή άιινπ πιηθνχ. ηελ νπίζζηα επηθάλεηα θέξεη θξίθν κε 

πεπιαηπζκέλα άθξα ηα νπνία αιιεινθαιχπηνληαη.  

 

107.-111. Πέληε ρξπζνί ξόδαθεο (έγτρ. πίλαθας 39γ-δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αλνηθηή ηαθή ΐ, ΐ/Σ3/Μ7θαη Μ17/1987. 

ΏΚΜΡ Μ1622-Μ1626. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,028κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώθέξαηνη νη ηξεηο ξφδαθεο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο θέξεη δηακπεξή νπή ζην θέληξν, 

ειιηπείο νη δχν. Μηθξέο παξακνξθψζεηο θαη θζνξέο θαηά ηφπνπο. Βμάθπιινη ξφδαθεο 

κε δηπιφ, ζπλερφκελν, ζπκκεηξηθφ, νθηνεηδέο θνθθηδσηφ πεξίγξακκα θχιισλ. 

Έληνλα θπξηφο νκθαικφο ζην θέληξν πνπ πεξηβάιιεηαη απφ δχν θνθθηδσηνχο 

θχθινπο. Βμσηεξηθά ζηηο πεξίηκεηεο ελψζεηο ησλ θχιισλ παξεκβάιινληαη έμη 

κηθξφηεξα.  

 

112. Υξπζόο ξόδαθαο (έγτρ. πίλαθας 40α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν54/2010.  

ΏΚΜΡ Μ4584. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,014κ., πάρνο: 0,001κ., δηάκ. θξίθνπ: 0,0035κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιείπνπλ κηθξά ηκήκαηα θπξίσο ζε ζεκεία ηεο πεξηθέξεηαο. Βιαθξά 

παξακνξθσκέλνο. Οθηάθπιινο ξφδαθαο. Σν πεξίγξακκα ηνπ ξφδαθα θαη ν 

θπθιίζθνο ηνλίδνληαη κε ζεηξά θνθθίδσλ. Σα θχιια θνζκνχληαη κε ηξεηο θνθθίδεο ζε 

ηξηγσληθή δηάηαμε, πιελ ελφο θχιινπ πνπ θέξεη ηέζζεξηο, θαη κε κία θνθθίδα 

ρξπζνχ, ην θαζέλα, ζε θπθιηθή δηάηαμε γχξσ απφ ηνλ θεληξηθφ θπθιίζθν. Βμάθπιινο 

θνθθηδσηφο ξφδαθαο ζην θέληξν ηνπ θπθιίζθνπ. Φέξεη ηαηλησηφ θξίθν ζην θέληξν 

ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο. 

 

113. Υξπζόο ξόδαθαο (έγτρ. πίλαθας 40γ-δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν58/2010.  

ΏΚΜΡ Μ4585. 
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Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. δηάκεηξνο 0,014κ., πάρνο: 0,001κ., δηάκ. θξίθνπ: 0,004κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Αηαηεξείηαη θαηά ηα 2/3 πεξίπνπ. Βιαθξά παξακνξθσκέλνο. Οθηάθπιινο ξφδαθαο. 

Σν πεξίγξακκα ηνπ ξφδαθα θαη ν θπθιίζθνο ηνλίδνληαη κε ζεηξά θνθθίδσλ. Σα θχιια 

θνζκνχληαη κε ηξεηο θνθθίδεο ζε ηξηγσληθή δηάηαμε θαη κε κία θνθθίδα ρξπζνχ, ην 

θαζέλα, ζε θπθιηθή δηάηαμε γχξσ απφ ηνλ θεληξηθφ θπθιίζθν. Βπηάθπιινο 

θνθθηδσηφο ξφδαθαο ζην θέληξν ηνπ θπθιίζθνπ. Φέξεη ηαηλησηφ θξίθν ζην θέληξν 

ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο. 

 

114. Σκήκα ρξπζνύ ξόδαθα (έγτρ. πίλαθας 40ε). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν324/2010.  

ΏΚΜΡ Μ4589. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. δηάκεηξνο: 0,004κ., δηάκ. θξίθνπ: 0,004κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο.  

 

Αηαηεξείηαη ν θξίθνο, ηκήκα ηνπ θεληξηθνχ θπθιίζθνπ θαη κηθξφηαηα αλαδηπισκέλα 

ζξαχζκαηα δχν θχιισλ. Σαηλησηφο θξίθνο. Σν πεξίγξακκα ηνπ θπθιίζθνπ ηνλίδεηαη 

κε θνθθίδσζε, ζην θέληξν ηνπ θέξεη εμάθπιιν θνθθηδσηφ ξφδαθα. Έλα εθ ησλ δχν 

ζξαπζκάησλ ησλ θχιισλ δηαηεξεί δχν ρξπζέο θνθθίδεο ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Ο 

ξφδαθαο, πηζαλφλ, έθεξε φκνηα δηαθφζκεζε κε απηή ησλ δχν παξαπάλσ (αξ. θαη. 

112-113) πνπ έρνπλ βξεζεί ζηνλ ίδην πίζν.  

 

115. Υξπζόο ξόδαθαο (έγτρ. πίλαθας 41α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Κ1/Ώ59/Κν8/1993.  

ΏΚΜΡ Μ3181. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,015κ., πάρνο: 0,001κ., δηάκ. θξίθνπ: 0,004κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο.  

 

Ώθέξαηνο. Μηθξέο παξακνξθψζεηο θαηά ηφπνπο. Οθηάθπιινο ξφδαθαο. Σν 

πεξίγξακκα ηνπ ξφδαθα θαη ν θπθιίζθνο ηνλίδνληαη κε ζεηξά θνθθίδσλ. Σα θχιια 

θνζκνχληαη κε νκάδα ηεζζάξσλ θνθθίδσλ ζε ζηαπξνεηδή δηάηαμε θαη κε κία θνθθίδα 

ρξπζνχ, ην θαζέλα, ζε θπθιηθή δηάηαμε γχξσ απφ ην θέληξν ηνπ ξφδαθα. Βμάθπιινο 

θνθθηδσηφο ξφδαθαο ζην θέληξν ηνπ θπθιίζθνπ θαη ηέζζεξηο θνθθίδεο ρξπζνχ γχξσ 
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απφ απηφλ. Φέξεη ηαηλησηφ θξίθν, ηνπ νπνίνπ ηα άθξα εθάπηνληαη, ζην θέληξν ηεο 

νπίζζηαο επηθάλεηαο.  

 

116. Υξπζόο ξόδαθαο (έγτρ. πίλαθας 41γ-δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αλνηθηή ηαθή 8Δ, 8Δ/Σ1/Κν1/2002.  

ΏΚΜΡ Μ3534. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο 0,015κ., πάρνο: 0,001κ., δηάκ. θξίθνπ: 0,004κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιαθξά παξακνξθσκέλνο θαη θζαξκέλνο κε δχν έληνλα ζρηζίκαηα. πγθνιιεκέλνο. 

Οθηάθπιινο ξφδαθαο. Σν πεξίγξακκα ηνπ ξφδαθα θαη ν θπθιίζθνο ηνλίδνληαη κε 

ζεηξά θνθθίδσλ. Σα θχιια θνζκνχληαη κε νκάδα ηεζζάξσλ θνθθίδσλ ζε ζηαπξνεηδή 

δηάηαμε θαη κε κία θνθθίδα ρξπζνχ, ην θαζέλα, ζε θπθιηθή δηάηαμε γχξσ απφ ην 

θέληξν ηνπ ξφδαθα. Βμάθπιινο θνθθηδσηφο ξφδαθαο ζην θέληξν ηνπ θπθιίζθνπ θαη 

δχν θνθθίδεο ρξπζνχ γχξσ απφ απηφλ. Φέξεη ηαηλησηφ θξίθν, ηνπ νπνίνπ ηα άθξα 

αιιεινθαιχπηνληαη, ζην θέληξν ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο. 

 

117-120. Σέζζεξηο ρξπζνί ξόδαθεο (έγτρ. πίλαθας 42α-ε).  

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώλ. κάξηπξαο 3Φ, Ώλ. κάξηπξαο 3Φ/Κν8, 11, 5, 

3/Ώ5/2002.  

ΏΚΜΡ Μ3511-Μ3514. 

Αηαζηάζεηο: δηάκεηξνο: 0,02κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλνη απφ έιαζκα ρξπζνχ. Βιιηπείο νη δχν ξφδαθεο. Οη ηξεηο ξφδαθεο 

είλαη δεθάθπιινη θαη έλαο είλαη ελλεάθπιινο. Έληνλα θπξηφο νκθαιφο πνπ θνζκείηαη 

κε δηθηπσηφ. 
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10. Διάζκαηα 

 

α. Διάζκαηα κε εηθνλνγξαθηθή ή γξακκηθή δηαθόζκεζε. 

 

121. Υξπζό έιαζκα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο ζεόηεηαο ηζηάκελεο πάλσ ζε δών 

(έγτρ. πίλαθας 43α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Ώ232/Κν2/1996.  

ΏΚΜΡ Μ2814. 

Αηαζηάζεηο: χςνο: 0,088κ., πιάηνο: 0,041κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΤΠξΓΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιείςεηο θαηά ηφπνπο. Βπηθάλεηα ηζαιαθσκέλε κε ξσγκέο θαη ζρηζίκαηα. 

Οξζνγψληνπ ζρήκαηνο έιαζκα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο ζεφηεηαο θαηελψπηνλ 

ηζηάκελεο πάλσ ζηνλ απρέλα θαζηζηνχ ιένληα. Δ κνξθή θέξεη ην αξηζηεξφ ηεο ρέξη 

πξνο ηα θάησ, ιπγηζκέλν ζηνλ αγθψλα, θαη αθνπκπά ην άθξν ρέξη ηεο πάλσ ζηελ 

θνηιηά. Δ ζεφηεηα είλαη γπκλή θαη θνξά ρακειφ πφιν θνζκεκέλν κε ηξεηο (;) 

νξηδφληηεο παξάιιειεο εγραξάμεηο. Ώπνδίδεηαη ζρεκαηηθά κε ηξηγσληθή θεθαιή, 

κεγάινπο ζηξνγγπινχο νθζαικνχο θαη πξνεμέρνληα ψηα, νξηδφληηα αβαζήο εγράξαμε 

ππνδειψλεη ην ζηφκα.  

 

122. Υξπζό έιαζκα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο ζεόηεηαο κε πςσκελα ρέξηα 

ηζηάκελεο πάλσ ζε δών (έγτρ. πίλαθας 43β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ΐ, ΐ/Μ7/1985. 

ΏΚΜΡ Μ1620. 

Αηαζηάζεηο: χςνο: 0,078κ., πιάηνο: 0,042κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΐ πεξίνδνο. 

 

Βιιείςεηο θαηά ηφπνπο. Βπηθάλεηα ηζαιαθσκέλε κε ξσγκέο θαη ζρηζίκαηα. 

Οξζνγψληνπ ζρήκαηνο έιαζκα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο κνξθήο θαηελψπηνλ 

ηζηάκελεο πάλσ ζε δψν-αηινπξνεηδέο (;) πνπ βαδίδεη πξνο ηα αξηζηεξά. Δ κνξθή 

εηθνλίδεηαη κε πςσκέλα, ιπγηζκέλα ζηνπο αγθψλεο, ρέξηα κε ηα νπνία θξαηά πηελά. 

Φνξά έλδπκα κε ζηελή δψλε, επίβιεκα (;) θαη θέξεη ρακειφ πφιν δηαθνζκεκέλν κε 

ηέζζεξηο νξηδφληηεο εγραξάμεηο. ρεκαηηθά απνδίδεηαη ε ηξηγσληθή θεθαιή κε ηνπο 
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κεγάινπο ζηξνγγπινχο νθζαικνχο θαη ηα πξνεμέρνληα ψηα, νξηδφληηα αβαζήο 

εγράξαμε δειψλεη ην ζηφκα.  

 

123. Υξπζό έιαζκα κε παξάζηαζε αλδξηθήο κνξθήο (έγτρ. πίλαθας 44α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή 5Φ, 5Φ/Κν23-25, 28-35, 38-41, 43-44, 47-65 

(56ΐ-Γ), 69-72/2007.  

ΏΚ ΜαΒ Μ769. 

 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. χςνο: 0,05κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,025κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 

0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Σκήκα ειάζκαηνο νξζνγσλίνπ ζσδφκελνπ ζρήκαηνο. Βιιηπέο θαηά ηφπνπο. Βιαθξά 

παξακνξθσκέλν θαη ηζαιαθσκέλν. πγθνιιεκέλν. Φέξεη παξάζηαζε αλδξηθήο 

κνξθήο θαηά ηξία ηέηαξηα πξνο ηα αξηζηεξά. Αηαθξίλεηαη ε θεθαιή ηεο κνξθήο πνπ 

απνδίδεηαη κε πξφζσπν ηξηγσληθνχ πεξηγξάκκαηνο, ακπγδαιφζρεκνπο νθζαικνχο 

θαη ζαξθψδε ρείιε. Φέξεη θφκκσζε ηνπ ηχπνπ ηεο νξνθσηήο θελάθεο, πνπ 

θαηέξρεηαη έσο ην χςνο ηνπ ψκνπ, θαη θάιπκκα θεθαιήο. Ώξηζηεξά ηεο κνξθήο 

εηθνλίδεηαη γπλαηθεία κνξθή, κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, κε πφιν θαη πνδήξεο έλδπκα. 

 

124. Υξπζό έιαζκα κε παξάζηαζε αζπηδνύρσλ πνιεκηζηώλ (έγτρ. πίλαθας 45α-

β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Μ151Ώ/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4579. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. χςνο: 0,052κ., κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,094κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 

0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Βιιηπέο. Αηαηεξνχληαη ηκήκαηα ησλ ηαηληψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην ηνπ 

ειάζκαηνο, ην αξηζηεξφ, ζρεδφλ ηξαπέδηνπ ζσδφκελνπ ζρήκαηνο, ηκήκα ηνπ 

ειάζκαηνο θαζψο θαη κηθξφ ηξηγσληθνχ, ζσδφκελνπ, ζρήκαηνο αθφζκεην ηκήκα ηνπ. 

Βπηθάλεηα ειαθξά θζαξκέλε θαη ηζαιαθσκέλε. πγθνιιεκέλν. Μέζα ζε νξζνγψλην 

πιαίζην, πνπ θνζκείηαη κε ινμέο παξάιιειεο γξακκέο, δηαηεξείηαη ηκήκα ειάζκαηνο 

κε έθηππε παξάζηαζε δχν δαηδαιηθψλ αζπηδνχρσλ πνιεκηζηψλ θαηελψπηνλ. 
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Αηαθξίλεηαη ε θεθαιή θαη ην άλσ ηκήκα ηνπ ζψκαηνο ησλ κνξθψλ. Φέξνπλ θάιπκκα 

θεθαιήο θαη θξαηνχλ θπθιηθή αζπίδα, ε νπνία θαιχπηεη ην άλσ ηκήκα ηνπ ζψκαηφο 

ηνπο. Οη κνξθέο έρνπλ πξφζσπν κε ηξαπεδηφζρεκν πεξίγξακκα, κεγάινπο θπθιηθνχο 

νθζαικνχο, έληνλα νθξπαθά ηφμα, ηξηγσληθή πεπιαηπζκέλε κχηε θαη ζαξθψδε ρείιε 

κε επζχ ην άλσ θαη θακπχιν ην θάησ ρείινο. Βθαηέξσζελ ησλ παξεηψλ θαηέξρεηαη, 

έσο ην ζηφκα, θφκκσζε ηνπ ηχπνπ ηεο νξνθσηήο θελάθεο. 

 

125. Θξαύζκαηα ρξπζώλ ειαζκάησλ κε αλζξώπηλεο κνξθέο (έγτρ. πίλαθας 45γ-

ζη). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ770α-δ. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. δηαζηάζεηο κέγ. ζξαχζκαηνο: χςνο: 0,027κ., πιάηνο: 0,01κ. 

πάρνο: κηθξφηεξν απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Σέζζεξα ζξαχζκαηα ειαζκάησλ, αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο θαη δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ, 

πνπ δηαηεξνχλ έθηππα ραξαθηεξηζηηθά αλζξψπηλσλ πξνζψπσλ, θπξίσο νθζαικψλ 

θαη ζηφκαηνο. 

 

126. Θξαύζκα ρξπζνύ ειάζκαηνο κε παξάζηαζε ζεηξάο δώσλ θαη δηαθνζκεηηθή 

δώλε ηξέρνπζαο ζπείξαο (έγτρ. πίλαθας 46α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν451/2010. 

ΏΚΜΡ Μ5412β.  

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. χςνο: 0,019εθ., κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,023εθ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Σκήκα ειάζκαηνο νξζνγσλίνπ ζσδφκελνπ ζρήκαηνο. Λίγεο θζνξέο θαηά ηφπνπο 

θπξίσο ζηηο παξπθέο. Βιαθξά παξακνξθσκέλν θαη ηζαιαθσκέλν. Φέξεη έθηππε 

παξάζηαζε ζεηξάο δψσλ πνπ θηλνχληαη πξνο ηα αξηζηεξά θαη δηαθνζκεηηθή δψλε 

ηξέρνπζαο ζπείξαο. 
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127. Υξπζό νξζνγώλην πιαθίδην κε δηαθόζκεζε δηπιήο ζπείξαο κε ξόκβν ζην 

θέληξν (έγτρ. πίλαθας 46γ-δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/Κν394/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4592. 

Αηαζηάζεηο: χςνο: 0,0275κ., πιάηνο: 0,032κ., πάρνο: 0,001κ., δηάκ. νπψλ: 0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλν απφ ηξία θχιια ρξπζνχ. Ώθέξαην. Μηθξά ζρηζίκαηα θαη θζνξέο 

ζηηο παξπθέο ησλ καθξψλ πιεπξψλ. Βιαθξά αλαδηπισκέλα ηα ηξία άθξα ηνπ 

πιαθηδίνπ. Πιαθίδην νξζνγψληνπ ζρήκαηνο. Φέξεη κία δηακπεξή θπθιηθή νπή ζην 

κέζνλ πεξίπνπ ηνπ χςνπο θάζε ζηελήο πιεπξάο, ε νπνία έρεη  δεκηνπξγεζεί απφ ηελ 

πξφζζηα πξνο ηελ νπίζζηα επηθάλεηα. Δ πξφζζηα επηθάλεηα θέξεη δηαθφζκεζε δηπιήο 

ζπείξαο κε ξφκβν ζην θέληξν εγγεγξακκέλε ζε ηεηξάγσλν πιαίζην (δηαζη.: 

0,021κ.Υ0,021κ.). Σν πεξίγξακκα ηνπ πιαθηδίνπ θέξεη ζεηξά έθηππσλ θνθθίδσλ, νη 

νπνίεο ζηηο ζηελέο πιεπξέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ νπίζζηα πξνο ηελ πξφζζηα 

επηθάλεηα θαη ζηηο καθξέο πιεπξέο απφ ηελ πξφζζηα πξνο ηελ νπίζζηα επηθάλεηά ηνπ. 

Πηζαλφλ νη καθξέο πιεπξέο ηνπ πιαθηδίνπ ήηαλ αλαδηπισκέλεο ζε φιν ην κήθνο θαη 

γσλησδψο ζηα άθξα ηνπο, δηακνξθψλνληαο έηζη ην νξαηφ ηκήκα ηνπ πιαθηδίνπ ζε 

ζρήκα νθηαγψλνπ.  

 

128. Υξπζό ειιεηςνεηδέο έιαζκα κε δηαθόζκεζε δηθηπσηνύ (έγτρ. πίλ. 47α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ753. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,098κ., πιάηνο: 0,036κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Βιιεηςνεηδνχο ζρήκαηνο κε γσληψδε άθξα. Φέξεη έθηππε 

δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ. Αηαηεξνχληαη δχν κηθξφηαηεο δηακπεξείο θπθιηθέο νπέο ζε 

θάζεηε δηάηαμε θνληά ζην δεμηφ, ηνπ ζεαηή, άθξν. 

 

129. Υξπζό ειιεηςνεηδέο έιαζκα κε δηαθόζκεζε δηθηπσηνύ (έγτρ. πίλ. 47β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ754. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,074κ., πιάηνο: 0,035κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 0,001κ.  
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Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Βιιεηςνεηδνχο ζρήκαηνο κε γσληψδε άθξα. Φέξεη έθηππε 

δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ.  

 

130. Υξπζό ειιεηςνεηδέο έιαζκα κε δηαθόζκεζε δηθηπσηνύ (έγτρ. πίλ. 47γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ755. 

Αηαζηάζεηο: κήθνο: 0,08κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,02κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο. Βιιεηςνεηδνχο ζρήκαηνο κε γσληψδε άθξα. Φέξεη έθηππε δηαθφζκεζε 

δηθηπσηνχ. 

 

131. Υξπζό ειιεηςνεηδέο έιαζκα κε δηαθόζκεζε δηθηπσηνύ (έγτρ. πίλ. 47δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ756. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,087κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,03κ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Βιιεηςνεηδνχο ζρήκαηνο κε γσληψδε άθξα. Φέξεη έθηππε 

δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ. 

 

132. Υξπζό έιαζκα κε δηαθόζκεζε δηθηπσηνύ (έγτρ. πίλ. 47ε). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ757. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,042κ. πιάηνο: 0,023κ. πάρνο: κηθξφηεξν απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Φέξεη έθηππε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ. Αηαηεξνχληαη δχν 

κηθξέο θπθιηθέο δηακπεξείο νπέο, ζε νξηδφληηα δηάηαμε, θνληά ζην δεμηφ, ηνπ ζεαηή, 

άθξν. 
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133. Υξπζό έιαζκα ζε ζρήκα Σ κε δηαθόζκεζε δηθηπσηνύ (έγτρ. πίλ. 47ζη). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ758. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. χςνο: 0,026κ., κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,05κ. 5εθ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Έιαζκα ζε ζρήκα Σ. Φέξεη έθηππε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ.   

 

134. Σκήκαηα ρξπζώλ ηαηληόζρεκσλ ειαζκάησλ κε δηαθόζκεζε δηθηπσηνύ 

(έγτρ. πίλαθας 48α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Αεθαελλέα (19) ηκήκαηα ρξπζψλ ηαηληφζρεκσλ ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε 

δηθηπσηνχ. 

 

135. Θξαύζκαηα ρξπζώλ ειαζκάησλ κε δηαθόζκεζε δηθηπσηνύ (έγτρ. πίλαθας 

48β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Σξηαθφζηα ζαξάληα ηξία (343) ζξαχζκαηα ρξπζψλ ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε 

δηθηπσηνχ. 

 

β. Πεξίηκεηα ειάζκαηα κε εηθνλνγξαθηθή ή γξακκηθή δηαθόζκεζε-Πεξίηκεηεο 

ηαηλίεο  

 

136. Υξπζό πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε Πόηληαο ζεξώλ (έγτρ. πίλαθας 49). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Κ1/Ώ52/Κν 4, 5, 7/1993. 

ΏΚΜΡ Μ2811. 

Αηαζηάζεηο: χςνο: 0,026κ., κήθνο: 0,051κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 
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Βιιείπεη ηκήκα ηεο κίαο ζηελήο πιεπξάο. Μηθξέο ειιείςεηο ζε ηκήκαηα ηεο θεληξηθήο 

παξάζηαζεο. Βιαθξά θζαξκέλε επηθάλεηα. πγθνιιεκέλν απφ ηξία ηκήκαηα. 

Οξζνγψλην πεξίηκεην έιαζκα δηεξεκέλν θαηά κήθνο ζε ηξεηο κεηφπεο. ηελ 

θεληξηθή, θαξδχηεξε κεηφπε εηθνλίδεηαη κεησπηθά φξζηα γπλαηθεία κνξθή κε 

εθηεηακέλα θαη ειαθξψο πςσκέλα ρέξηα, κε ηα νπνία αλαζεθψλεη, απφ ηα πίζσ 

ζθέιε, δχν αλεζηξακκέλα δψα, πηζαλφηαηα ειάθηα, ηα νπνία ζηξέθνπλ ηηο θεθαιέο 

ηνπο πξνο ηε κνξθή. Δ κνξθή έρεη πξφζσπν ηξηγσληθνχ πεξηγξάκκαηνο κε έληνλνπο 

νθζαικνχο θαη κχηε θαη πινχζηα δαηδαιηθή θφκε πνπ θαηέξρεηαη έσο ηνπο ψκνπο. ε 

θάζε κία απφ ηηο δχν κεηφπεο, εθαηέξσζελ ηεο θεληξηθήο, απνδίδεηαη βαίηπινο ζηνλ 

νπνίν επηθάζεηαη αλάζηξνθε εκηζέιελνο. Ο αξηζηεξφο θέξεη παξάζηαζε γπλαηθείαο 

κνξθήο θαηελψπηνλ θαη ν δεμηφο αηρκή βέινπο. Οη πιεπξέο ηνπ πιαηζίνπ είλαη 

δηαθνζκεκέλεο κε πινρκφ. 

 

137. Υξπζό πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε αλησπώλ ζθηγγώλ (έγτρ. πίλαθας 

50α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ζαιακνεηδήο ηάθνο Ώ1Κ1, Κ1/Ώ52/Κν 6/1993. 

ΏΚΜΡ Μ2813. 

Αηαζηάζεηο: χςνο: 0,026κ., κήθνο: 0,042κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιείπεη ηκήκα ηνπ θνξκνχ ηεο αξηζηεξήο κνξθήο. Βιαθξά θζαξκέλε επηθάλεηα. 

πγθνιιεκέλν απφ πέληε ηκήκαηα. Μέζα ζε νξζνγψλην πιαίζην, ηνπ νπνίνπ νη 

πιεπξέο θνζκνχληαη κε ιεπηά, ινμά γξακκίδηα, εηθνλίδνληαη δχν αλησπέο θηεξσηέο 

ζθίγγεο ζε ζπγθξαηεκέλν δηαζθειηζκφ. Οη θεθαιέο απνδίδνληαη θαηελψπηνλ, ελψ ηα 

ζψκαηα ζε θαηαηνκή. Οη κνξθέο θέξνπλ ρακειφ πφιν απφ ηνλ νπνίν εθθχεηαη 

καθξηά ειηθνεηδήο θεξαία. Με ηελ έθηππε ηερληθή απνδίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξνζψπνπ θαη ιεπηνκέξεηεο ηεο νξνθσηήο θελάθεο, πνπ πέθηεη εθαηέξσζελ ησλ 

παξεηψλ έσο ην χςνο ηνπ ιαηκνχ. Οη ιεπηέο νμπθφξπθεο πηέξπγεο θνζκνχληαη κε 

ιεπηέο εγραξάμεηο πνπ παξαθνινπζνχλ ην πεξίγξακκά ηνπο. Οη νπξέο θαηεβαζκέλεο, 

ειίζζνληαη ζπεηξνεηδψο αλάκεζα ζηα πίζσ ζθέιε. 

 

138. Υξπζό πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε αλησπώλ ζθηγγώλ (έγτρ. πίλαθας 

50β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν35/2008. 
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ΏΚΜΡ Μ4406. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. χςνο: 0,038κ., κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,059κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 

0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Βιιηπέο. Αηαηεξείηαη ην πιαίζην ηεο παξάζηαζεο, νη θεθαιέο δχν ζθηγγψλ, κέξνο ηνπ 

άλσ ηκήκαηνο ηνπ ζψκαηνο θαη ε πηέξπγα ηεο δεμηάο, ηνπ ζεαηή, ζθίγγαο θαζψο θαη 

κέξνο ηνπ θάησ αξηζηεξνχ ηκήκαηνο ηεο παξάζηαζεο. Βπηθάλεηα ειαθξά θζαξκέλε 

θαη ηζαιαθσκέλε. πγθνιιεκέλν. Μέζα ζε νξζνγψλην πιαίζην, ειαθξά θακπχιν ζηε 

κία ζηελή πιεπξά, εηθνλίδνληαη δχν θηεξσηέο ζθίγγεο. Οη θεθαιέο απνδίδνληαη 

θαηελψπηνλ θαη ηα ζψκαηα ζε θαηαηνκή. Οη κνξθέο θέξνπλ ρακειφ πφιν θαη 

θφκκσζε ηνπ ηχπνπ ηεο νξνθσηήο θελάθεο, πνπ θαηέξρεηαη εθαηέξσζελ ησλ 

παξεηψλ έσο ην ζηφκα. Αηαηεξείηαη ην ηξηγσληθνχ πεξηγξάκκαηνο πξφζσπν ηεο κίαο 

ζθίγγαο, κε θπθιηθνχο νθζαικνχο, ηξηγσληθή έληνλα πξνβαιιφκελε κχηε θαη ην 

ζηφκα απφ ην νπνίν πξνβάιινληαη έληνλα ηα δφληηα. Δ ιεπηή νμπθφξπθε πηέξπγα ηεο 

δεμηάο ζθίγγαο θνζκείηαη κε δηακήθεηο παξάιιειεο εγραξάμεηο. Σν πιαίζην ηεο 

παξάζηαζεο θέξεη έθηππε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ. Αηαηεξείηαη κηθξή δηακπεξή 

θπθιηθή νπή ζην αξηζηεξφ άλσ άθξν ηνπ ειάζκαηνο. 

 

139. Υξπζό πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε αλζξώπηλσλ θαη δσηθώλ κνξθώλ 

(έγτρ. πίλαθας 51α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηαθηθφ θηήξην Μ, Μ/Κν158/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4580. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. χςνο: 0,045κ., κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,115κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 

0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Βιιηπέο. Βιαθξά θζαξκέλν θαη ηζαιαθσκέλν. πγθνιιεκέλν. Αηαηεξείηαη ην 

νξζνγψλην πιαίζην ηεο παξάζηαζεο θαη ηα παξαθάησ πεξίηκεηα ειάζκαηα πνπ 

εηθνλίδνληαη κέζα ζε απηφ: δχν ηζηάκελεο, κεησπηθέο αλζξψπηλεο κνξθέο θαη δχν 

κνξθέο δψσλ, ην ζψκα θαη ηκήκα ηνπ ιαηκνχ δψνπ πνπ θάζεηαη ζηα πίζσ ζθέιε ηνπ 

θαζψο θαη ην νπίζζην ηκήκα ηνπ ζψκαηνο θαη ηα ζθέιε ηεζζάξσλ 

δψσλ/αηινπξνεηδψλ (;).  
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140. Υξπζό πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε δύν αλζξώπηλσλ κνξθώλ (έγτρ. 

πίλαθας 51β-δ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚΜΡ Μ5435. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. χςνο: 0,051κ., κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,058κ., δηάκ. θχθινπ: 

0,024κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο. Βιαθξά θζαξκέλε επηθάλεηα. πγθνιιεκέλν. Αηαηεξείηαη ην ήκηζπ πεξίπνπ 

δχν αλζξψπηλσλ θεθαιψλ θαη δχν θπθιίζθσλ. Οη δχν θεθαιέο θχνληαη απφ νξηδφληηα 

ζηελή ηαηλία θαη απνδίδνληαη κεησπηθά θαη αληίξξνπα. ηα άθξα ηεο ηαηλίαο 

δηαηεξείηαη ηκήκα πεξίηκεησλ θπθιίζθσλ. Οη κνξθέο έρνπλ ακπγδαιφζρεκνπο 

νθζαικνχο θαη καθξηά θφκε ζηνλ ηχπν ηεο νξνθσηήο θελάθεο, θνζκεκέλε κε 

θάζεηεο ελάιιειεο ηεζιαζκέλεο γξακκέο, πνπ θαηέξρεηαη έσο ην χςνο ησλ ψκσλ. 

Φέξνπλ ηαηλία ζην κέησπν θνζκεκέλε κε νξηδφληηα ζεηξά έθηππσλ θπθιίζθσλ. 

κνηα δηαθφζκεζε θπθιίζθσλ θέξνπλ ε νξηδφληηα ηαηλία θαη νη πεξίηκεηνη 

θπθιίζθνη.  

 

141. Σκήκα ρξπζνύ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο κε δηαθόζκεζε δηθηπσηνύ (έγτρ. 

πίλαθας 52). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ751. 

Αηαζηάζεηο: ζπλ. κέγ. ζσδ. χςνο: 0,092κ., κέγ. ζσδ. χςνο Π-ζρεκνπ ειάζκαηνο: 

0,058κ., πιάηνο Π-ζρεκνπ ειάζκαηνο: 0,102κ., δηάκ. θπθιίζθνπ: 0,034κ., πάρνο: 

κηθξφηεξν απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο θαηά ηφπνπο. πγθνιιεκέλν. Αηαηεξνχληαη ηξεηο επηκήθεηο ζηελέο ηαηλίεο 

πνπ δηακνξθψλνπλ Π-ζρεκν πιαίζην. Δ νξηδφληηα ηαηλία επηζηέθεηαη απφ πεξίηκεην 

θπθιίζθν. Φέξεη έθηππε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ.  

 

142. Σκήκαηα ρξπζώλ πεξίηκεησλ ειαζκάησλ κε δηαθόζκεζε δηθηπσηνύ (έγτρ. 

πίλ. 53α-ζη). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 
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ΏΚ ΜαΒ Μ752α-ζη. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. δηαζηάζεηο: α) 0,055κ.Υ0,021κ. β) 0,066κ.Υ0,047κ. γ) 

0,046κ.Υ0,074κ. δ) 0,033κ.Υ0,021κ. ε) 0,09κ.Υ0,032κ.  ζη) 0,051κ.Υ0,036κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ- ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Έμη ηκήκαηα πεξίηκεησλ ειαζκάησλ. Βιαθξά θζαξκέλε επηθάλεηα. πγθνιιεκέλα. 

Φέξνπλ έθηππε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ. πλαλήθνπλ ζε εληαία (;) ζχλζεζε. 

 

143. Θξαύζκαηα πεξίηκεησλ ειαζκάησλ κε δηαθόζκεζε δηθηπσηνύ (έγτρ. 

πίλαθας 54). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Αηαθφζηα ελλελήληα έμη (296) ζξαχζκαηα πεξίηκεησλ ειαζκάησλ κε έθηππε 

δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ.  

 

Πεξίηκεηεο ηαηλίεο 

 

144. Υξπζή πεξίηκεηε ηαηλία (έγτρ. πίλαθας 55α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1/ΠΣ1, Ώ1/ΠΣ1/2010.  

ΏΚΜΡ Μ5431. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,67κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,03κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 

0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπήο θαηά ηφπνπο. Βπηθάλεηα ειαθξά παξακνξθσκέλε. πγθνιιεκέλε. 

Πεξίηκεηε ειαζκάηηλε ηαηλία πινρκνχ. Φέξεη έθηππε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ.  

 

145. Υξπζή πεξίηκεηε ηαηλία (πίλαθας 55β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010.  

ΏΚΜΡ Μ5432. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,50κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,03κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 

0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 
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Βιιηπήο θαηά ηφπνπο. Βπηθάλεηα ειαθξά παξακνξθσκέλε. πγθνιιεκέλε. 

Πεξίηκεηε ειαζκάηηλε ηαηλία πινρκνχ. Φέξεη έθηππε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ.  

 

146. Υξπζή πεξίηκεηε ηαηλία (έγτρ. πίλαθας 55γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010.  

ΏΚΜΡ Μ5433. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,475κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,03κ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπήο θαηά ηφπνπο. Βπηθάλεηα ειαθξά παξακνξθσκέλε. πγθνιιεκέλε. 

Πεξίηκεηε ειαζκάηηλε ηαηλία πινρκνχ. Φέξεη έθηππε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ.  

 

δ. Αθόζκεηα ειάζκαηα 

 

147. Σκήκα ρξπζήο ηαηλίαο (έγτρ. πίλ. 56α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ759. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,35κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,027κ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Καηαζθεπαζκέλν απφ έιαζκα ρξπζνχ. Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Σκήκα ηαηλίαο κε 

νμπθφξπθε ηε κία ζσδφκελε απφιεμε. Ώθφζκεην. 

 

148. Σκήκα ρξπζνύ ειάζκαηνο/ηαηλίαο (έγτρ. πίλ. 56β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ760. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,281κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,02κ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Σκήκα ηαηληφζρεκνπ θακπχινπ ειάζκαηνο. 
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149. Σκήκα ρξπζνύ ειάζκαηνο/ηαηλίαο κε γσληώδε ηε κία ζσδόκελε απόιεμε 

(έγτρ. πίλ. 57α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ761. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,267κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,043κ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Σκήκα πιαηηάο ηαηλίαο κε γσληψδε ηε κία ζσδφκελε 

απφιεμε. Ώθφζκεην. 

 

150. Σκήκα ρξπζνύ ειάζκαηνο/ηαηλίαο κε γσληώδε ηε κία ζσδόκελε απόιεμε 

(έγτρ. πίλ. 57β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ762. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,205κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,065κ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

  

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Σκήκα πιαηηάο ηαηλίαο κε γσληψδε ηε κία ζσδφκελε 

απφιεμε. Ώθφζκεην. 

  

151. Σκήκα ρξπζνύ ειάζκαηνο/ηαηλίαο κε γσληώδε ηε κία ζσδόκελε απόιεμε 

(έγτρ. πίλ. 57γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ763. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,14κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,05κ., πάρνο: κηθξφηεξν απφ 

0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Σκήκα πιαηηάο ηαηλίαο κε γσληψδε ηε κία ζσδφκελε 

απφιεμε. Ώθφζκεην. 
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152. Θξαύζκα θύιινπ ρξπζνύ (έγτρ. πίλ. 58α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ764. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,128κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,03κ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

  

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ νξζνγψληνπ; αξρηθνχ ζρήκαηνο. 

Ώθφζκεην. 

  

153. Θξαύζκα θύιινπ ρξπζνύ (έγτρ. πίλ. 58γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ765. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,094κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,056κ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο.  

 

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ νξζνγψληνπ; αξρηθνχ ζρήκαηνο. 

Ώθφζκεην. 

 

154. Θξαύζκα θύιινπ ρξπζνύ (έγτρ. πίλ. 59α). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ766. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,047κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,044κ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ νξζνγψληνπ; αξρηθνχ ζρήκαηνο. 

Ώθφζκεην. 

 

155. Θξαύζκα θύιινπ ρξπζνύ (έγτρ. πίλ. 59β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ767. 
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Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,05κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,035κ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ νξζνγψληνπ; αξρηθνχ ζρήκαηνο. 

Ώθφζκεην. 

 

156. Θξαύζκα θύιινπ ρξπζνύ (έγτρ. πίλ. 59γ). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ768. 

Αηαζηάζεηο: κέγ. ζσδ. κήθνο: 0,082κ., κέγ. ζσδ. πιάηνο: 0,055κ., πάρνο: κηθξφηεξν 

απφ 0,001κ.  

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βιιηπέο. πγθνιιεκέλν. Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ νξζνγψληνπ; αξρηθνχ ζρήκαηνο. 

Ώθφζκεην. 

 

157. Θξαύζκαηα αθόζκεησλ θύιισλ ρξπζνύ (έγτρ. πίλαθας 60α-β). 

Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, Ώ1ΠΣ1/2010. 

Ώλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα: ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Βίθνζη νθηψ (28) ζξαχζκαηα αθφζκεησλ θχιισλ ρξπζνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΒΕΑΔ ΚΟΜΔΜΏΣΧΝ-ΣΤΠΟΛΟΓΕΚΏ ΓΔΣΔΜΏΣΏ. 

 

1. Γηαδήκαηα 

 

Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα πξνέξρνληαη ηα 

κνλαδηθά, γλσζηά έσο ζήκεξα, ρξπζά δηαδήκαηα
1
 πνπ έρνπλ βξεζεί ζε ζχλνια ηεο 

Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζηελ Κξήηε
2
. 

Σν ρξπζφ δηάδεκα 1 (έγρξ. πίλ. 1α, πίλ. 1α) βξέζεθε ζηνλ ηαθηθφ πίζν Ώ1ΠΣ1 

ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1. Βίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ θαη 

έρεη κέγ. ζσδ. κήθνο 0,152κ. θαη χςνο 0,028κ. Αηακνξθψλεηαη απφ επηκήθε ζηελή 

ηαηλία κε ηξηγσληθή νμπθφξπθε απφιεμε θαη θαηεξρφκελεο θνίιεο ηηο δχν πιεπξέο κε 

πεξίηκεην πεληάθπιιν άλζνο ζε ζεκείν ηεο παξπθήο ηνπ.  

Αηαδήκαηα κε ηξηγσληθή απφιεμε ή αεησκαηηθνχ ζρήκαηνο δελ είλαη γλσζηά 

απφ απεηθνλίζεηο ή in corpore θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ αιιά θαη θαηά 

ηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ. Ο ηχπνο εκθαλίδεηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηνλ 4
ν
 αη. 

π.Υ.
3
 ηελ Κξήηε, φπνπ ρξπζά δηαδήκαηα εκθαλίδνληαη ήδε απφ ηελ Πξψηκε Βπνρή 

ηνπ Υαιθνχ
4
, πξσηκφηεξα απφ φηη ζηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν, είλαη γλσζηφ έλα 

                                                 
1
 Με ηνλ φξν δηαδήκαηα ραξαθηεξίδνληαη νη ηαηλίεο ή ηα θνζκήκαηα θεθαιήο-θφκεο πνπ δέλνληαλ 

γχξσ απφ ηελ θεθαιή. Με απηήλ ηελ έλλνηα εμεηάδνληαη, ζηελ παξνχζα κειέηε, ηα αληηθείκελα ησλ 

νπνίσλ ε παξαπάλσ ρξήζε επηβεβαηψλεηαη, είηε ιφγσ ηεο ζέζεο εχξεζεο, είηε ιφγσ ηνπ ηχπνπ, είηε 

ιφγσ φκνησλ παξαδεηγκάησλ γλσζηψλ απφ ηελ αξραηνειιεληθή ηέρλε. 
2
 Αηαδήκαηα θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ζηελ Κξήηε είλαη γλσζηά κφλν απφ ην ηεξφ ηνπ 

Βξκή θαη ηεο Ώθξνδίηεο ζηε χκε ΐηάλλνπ, απφ φπνπ πξνέξρνληαη πνιιά ζξαχζκαηα απφ δχν 

ηνπιάρηζηνλ ράιθηλα ηαηλησηά δηαδήκαηα κε ζηηθηή δηαθφζκεζε πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΠξΓ 

πεξίνδν, βι. Λεκπέζε 1988, 262. ΐι. επίζεο ηα ράιθηλα πεξίηκεηα ειάζκαηα απφ ην ίδην ηεξφ, 

αλάκεζα ζηα νπνία εηθνλίδνληαη αλδξηθέο κνξθέο πνπ θέξνπλ ηαηλίεο-δηαδήκαηα, Λεκπέζε 1985, 

ελδεηθηηθά, 22, Ώ1, πίλ. 1, 53, 63 θαη 39-40, Ώ44, πίλ. 27, 41.  
3
 Αεζπνίλε 1996, 29, εηθ. 23-24, Coche de la Ferté 1956, 61, πίλ. XVIII.1, 2. 

4 Υξπζά δηαδήκαηα είλαη γλσζηά ζηελ Κξήηε απφ ηελ Πξψηκε θαη Μέζε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηάθνπο ηνπ Μφρινπ, βι. Seager 1912, ηάθνο ΕΕ, XVI, 

ΥΕΥ, Higgins 1961α, 56, Davaras 1975, ΐαζηιάθεο 1996, 98-105, 109-123, απφ ηνπο ζνισηνχο ηάθνπο 

ηεο Μεζαξάο, βι. Xanthoudides 1924, Higgins φ.π., 60-61, ΐαζηιάθεο φ.π., 97-98, 122 (Καιαζηαλά, 

Κνπκάζα, Λεβήλα) 105-106, 123 (Οδεγήηξηα), 106-108, 112 (Πιάηαλνο, Πνξηί, Πχξγνο) επίζεο απφ 

ηε Γάθξν, ηα Μάιηα, ηελ Κλσζφ θαη ην πήιαην ηεο Σξαπέδαο, βι. Higgins φ.π., 60-61, Davaras φ.π., 

108, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία, απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν ησλ Ώξραλψλ, βι. ΐαζηιάθεο φ.π., 

96-97, 109, 130, απφ ην ζπήιαην ηνπ Φπρξνχ, φ.π., 109 θαη απφ ηε ζπιινγή Μεηζνηάθε, φ.π., 130. 

Τζηεξφηεξα δηαδήκαηα είλαη γλσζηά απφ απεηθνλίζεηο ζηελ ηέρλε, ζε ηνηρνγξαθίεο θαη θπξίσο ζε 

εηδψιηα, ελδεηθηηθά ζεκεηψλνληαη νη «Γαιάδηεο Κπξίεο» θαη ε «Θεά ησλ φθεσλ» απφ ην αλάθηνξν ηεο 

Κλσζνχ, Νεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ζε πήιηλα είδσια ζεαηλψλ κε πςσκέλα ρέξηα, βι. 

Ώιεμίνπ 1958. Αχν ρξπζά ηαηληφζρεκα δηαδήκαηα πξνέξρνληαη, επίζεο, απφ ηνλ Θεζαπξφ ηεο Ώίγηλαο, 

γηα ηε δεκνζίεπζή ηνπ, βι. Marshall 1911, 51-56, πίλ. VI-VII. Ο Θεζαπξφο ηεο Ώίγηλαο έρεη ζεσξεζεί 

κηλσηθήο, κπθελατθήο ή θνηληθηθήο θαηαγσγήο θαη ε ρξνλνιφγεζή ηνπ έρεη ηνπνζεηεζεί απφ ην 1700-

1500 π.Υ. έσο ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ., γηα ηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηε ρξνλνιφγεζή ηνπ, βι. 

Μπισλάο 1973, 338-339, Becatti 1955, 38-39, πίλ. XXIV-XXV, Higgins 1979, Fitton 2009, φπνπ θαη 
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κφλν δηάδεκα ζπγγελέο ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν Ώ ηεο Κνπκάζαο 

Πξναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ
5
 (πίλ. 1β). Σν δηάδεκα δηακνξθψλεηαη απφ κηθξφηεξνπ 

κήθνπο ηαηλία θαη πςειφηεξε ηξηγσληθή απφιεμε, πνπ απνδίδεηαη κε αληίζεηε 

θαηεχζπλζε. ε ηκήκα ρξπζνχ δηαδήκαηνο, ίδηαο πεξηφδνπ, απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν ΐ 

ηεο Οδεγήηξηαο
6
 (πίλ. 1γ) απαληάηαη δηαθφζκεζε κε πεξίηκεην άλζνο, φπσο απηή ζην 

ρξπζφ δηάδεκα ηεο Βιεχζεξλαο.  

Ώθξηβέο παξάιιειν ηνπ ηχπνπ ηνπ δηαδήκαηνο κε ηξηγσληθή απφιεμε 

απνδίδεηαη ζε καξκάξηλν θεθαιάθη κηθξνχ θπθιαδηθνχ εηδσιίνπ ηεο παξαιιαγήο 

Κνπκάζαο, πνπ πξνέξρεηαη επίζεο απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ 

Βιεχζεξλα
7
 (πίλ. 1δ). Σν πεξίγξακκα ζηελ θνξπθή ηεο θεθαιήο ηνπ εηδσιίνπ Λ3340 

δηακνξθψλεηαη ηξηγσληθφ κε νμπθφξπθε απφιεμε θαη θνίιεο ηηο δχν πιεπξέο, φπσο 

αθξηβψο ην παξαπάλσ ρξπζφ δηάδεκα. Δ εχξεζε ηνπ θπθιαδηθνχ εηδσιίνπ, θαηά ηνλ 

θαζεγεηή Ν. Υξ. ηακπνιίδε, φπσο θαη ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αληηθείκελσλ ηεο 

Σειηθήο Νενιηζηθήο θαη ηεο Πξψηκεο, Μέζεο θαη Όζηεξεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, πξνβιεκαηίδεη. πσο ζεκεηψλεη «αθφκα θη αλ 

ππνηεζεί φηη ε πζηεξφηεξε ρξήζε ηνπ ρψξνπ σο λεθξνηαθείνπ δηαηάξαμε έλα ζηξψκα 

ρξήζεο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ε ζπγθέληξσζή ηνπο αλάκεζα ζε θαχζεηο θαη 

ηαθέο κνηάδεη λα έρεη γίλεη εζθεκκέλα. Ζ, ελδερνκέλσο, ηπραία αλεχξεζή ηνπο θαηά ηελ 

αξραηφηεηα θαίλεηαη λα πξνβιεκάηηδε θαη ηνπο αλεπξίζθνληεο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, νη 

νπνίνη ηα ζεψξεζαλ σο δείγκαηα παιαηφηεξσλ θάζεσλ πνιηηηζκνχ θαη ηα απέζεηαλ 

αλάκεζα ζηνπο ηάθνπο ηνπ λεθξνηαθείνπ σο αληηθείκελα ζπκβνιηθνχ, καγηθνχ ή/θαη 

απνηξνπατθνχ ραξαθηήξα, «πηνζεηψληαο» ηα έηζη σο «πξνγνληθά»… θαη κάιηζηα ζε 

κίαλ επνρή πνπ νη ειίη επεδίσθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δψζνπλ «πξνγνληθφ» θχξνο 

ζηα κάηηα ησλ θνηλσληψλ ηηο νπνίεο δηαθέληεπαλ. Έρνληαο δειαδή εμαζθαιίζεη ηελ 

                                                                                                                                            
ζπγθεληξσκέλε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Ώπφ άιιεο ζέζεηο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ην πξσηκφηεξν γλσζηφ 

κεηάιιηλν δηαθνζκεκέλν δηάδεκα πξνέξρεηαη απφ ηελ αθξφπνιε ηεο χξνπ, (αξγπξφ ηαηληφζρεκν 

δηάδεκα κε έθηππε ζηηθηή δηαθφζκεζε δψσλ, κήθνπο κεγαιχηεξνπ ηνπ κηζνχ κέηξνπ θαη πιάηνπο 

0,048κ.), ΠΚπΕΕ πεξηφδνπ, Σζνχληαο 1899, 123-124, πίλ. 10.1, ηελ ίδηα πεξίνδν ρξνλνινγείηαη θαη ην 

αξγπξφ αθφζκεην δηάδεκα κε νδνλησηή παξπθή απφ ηάθν ηεο Ώκνξγνχ (κήθνπο 0,49κ. θαη πιάηνπο 

0,03κ.) Σζνχληαο 1898, 186-187, πίλ. 8.1. Ώξγπξφ ηαηληφζρεκν δηάδεκα κε ζηηθηή δηαθφζκεζε δψσλ 

πξνέξρεηαη επίζεο απφ ηηο Γπγνπξηέο, Higgins 1961α, 50. Γηα πζηεξνκπθελατθά ρξπζά δηαδήκαηα, βι. 

Karo 1930 θαη Μπισλάο 1973 (Μπθήλεο), Higgins φ.π., 71 (Μπθήλεο, Κφξηλζνο, Πχινο) βι. επίζεο 

ΐιαρφπνπινο 2006, 275-276, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία θαη γηα πξσηκφηεξα 

παξαδείγκαηα, ρσξίο σζηφζν λα είλαη ζαθήο ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα δηαδήκαηα θαη ηηο ηαηλίεο πνπ ζα 

ήηαλ επηξακκέλεο ζε ελδχκαηα. 
5
 Xanthoudides, 47, αξ. 216, πίλ. ΥΥΕΥ.b θαη ΐαζηιάθεο 1996, 97, αξ. 5, εηθ. 8.5, πίλ. 18. 

6
 ΐαζηιάθεο φ.π., 106, αξ. 38, εηθ. 3.38, πίλ. 33α. 

7
 ηακπνιίδεο 2017, 424, εηθ. 6. Καηά ηνλ θαζεγεηή Ν. Υξ. ηακπνιίδε ε δηακφξθσζε ηνπ 

πεξηγξάκκαηνο ζηελ θνξπθή ηεο θεθαιήο δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε ζπάζηκν, ιφγσ ηεο 

ηζνξξνπεκέλεο αλαινγίαο ησλ δχν πιεπξψλ αιιά θαη γηαηί ε επηθάλεηα κνηάδεη κε αξρηθή. 
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επηθξάηεζή ηνπο, αλαδεηνχζαλ ηνπο «πξνγνληθνχο» ηίηινπο κίαο αξραηφηεξεο 

πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο»
8
.  

Σν ρξπζφ δηάδεκα 2 (έγρξ. πίλ. 1β, πίλ. 2α) βξέζεθε ζηνλ ίδην ηαθηθφ πίζν κε 

ην παξαπάλσ. Βίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ιεπηφ θχιιν ρξπζνχ, έρεη κήθνο 0,21κ. θαη 

πιάηνο 0,06κ. θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηξηγσληθφ πιαηχ έιαζκα κε θάζεηα, ειαθξά 

θακπχια άθξα. Σν δηάδεκα ζα θνζκνχζε ην κέησπν, κέξνο ηεο θφκεο, φπσο 

ππνδειψλεη ην πιάηνο ηνπ, θαη ηνπο θξνηάθνπο ζηνπο νπνίνπο ζα θαηεξρφηαλ ηα 

θάζεηα άθξα ηνπ.  

Οη κφλεο γλσζηέο παξαζηάζεηο δηαδεκάησλ ή θνζκεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ 

ηνπο θξνηάθνπο κνξθψλ πξνέξρνληαη απφ ηνηρνγξαθίεο ηεο Όζηεξεο Βπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ. Ο «Ρπηνθφξνο» ζηε γλσζηή ηνηρνγξαθία απφ ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ 

θέξεη, θαηά ηνλ A. Evans
9
, γαιάδηνπ ρξψκαηνο, αξγπξφ έιαζκα-θφζκεκα γηα ηα ψηα 

(πίλ. 2β-γ). Δ «Πφηληα ζεξψλ» (πίλ. 3α) θαη δχν «Κξνθνζπιιέθηξηεο» (πίλ. 3β-γ) ζηηο 

ηνηρνγξαθίεο απφ ηελ Ξεζηή 3 ηεο Θήξαο, ΤΚπΕΏ πεξηφδνπ, 1550-1500 π.Υ.
10

, 

απνδίδνληαη κε δηάδεκα
11

 πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ζηελή ηαηλία απνδνζκέλε κε 

γαιάδην ρξψκα, πνπ πηζαλφλ ππνδειψλεη ηνλ άξγπξν
12

, θαη φκνηνπ ρξψκαηνο, 

νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο κε πεπιαηπζκέλν άθξν, ζηνηρείν θνζκεκέλν κε κειαλά 

γξακκίδηα ζην χςνο ησλ θξνηάθσλ. Σν ηειεπηαίν, σζηφζν, δελ θαίλεηαη λα απνηειεί 

ηκήκα ηνπ δηαδήκαηνο θαζψο απνδίδεηαη θάησ απφ ηελ θφκε ησλ κνξθψλ. Πηζαλφλ 

λα είλαη φκνην κε απηφ ηνπ «Ρπηνθφξνπ» θαη λα θνζκεί ην ηκήκα ηεο θεθαιήο, πνπ 

είλαη θνπξεκέλν ή μπξηζκέλν ή λα ππνδειψλεη, φηη νη κνξθέο έρνπλ ην ηξηρσηφ ηεο 

θεθαιήο ζε απηφ ην ηκήκα μπξηζκέλν, φπσο κε φκνην ηξφπν, κε γαιάδην ρξψκα ζπρλά 

θνζκεκέλν κε κειαλά γξακκίδηα, είλαη βακκέλεο νη θεθαιέο ησλ κνξθψλ πνπ, φπσο 

είλαη γεληθά απνδεθηφ γηα ηηο ζεξατθέο ηνηρνγξαθίεο, είλαη θνπξεκέλεο ή 

μπξηζκέλεο
13

. Σν ηκήκα απηφ ηεο θεθαιήο ζηηο παξαπάλσ κνξθέο ζα θαιππηφηαλ 

                                                 
8
 ηακπνιίδεο 2017, 427-428. 

9
 Σν αξγπξφ έιαζκα, θαηά ηνλ Ώ. Evans, δελ θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηα καιιηά νχηε λα ζρεηίδεηαη 

κε δηάηξεζε ζην απηί, ίζσο λα ζηεξηδφηαλ κε ζειηά γχξσ απφ απηφ. Ο ίδηνο ζεκεηψλεη, αλαθεξφκελνο 

ζην ξπηφ πνπ εηθνλίδεηαη ζηελ παξάζηαζε αιιά θαη ζην παξαπάλσ έιαζκα, φηη ην γαιάδην ρξψκα 

απνδίδεη ηνλ άξγπξν, φπσο είλαη γεληθά απνδεθηφ γηα ηηο κηλσηθέο ηνηρνγξαθίεο, βι. PM II.II, 704-712, 

έγρξ. πίλ. ΥΕΕ, εηθ. 442Ώ. 
10

 Νηνχκαο 1999, 130, 152, 154-155, εηθ. 116, 118-119 (αλαηνιηθφο ηνίρνο) θαη 130-131, 158-163, εηθ. 

122-126 (βφξεηνο ηνίρνο).  
11

 Γηα ηα θνζκήκαηα θαη ηηο απεηθνλίζεηο ηνπο ζηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο πξντζηνξηθήο Θήξαο, βι. 

Σειεβάληνπ 1984. ΐι. επίζεο Younger 1992. 
12

 Σειεβάληνπ φ.π., 31. 
13

 κνην γαιάδηνπ ρξψκαηνο ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ ηξίηε κνξθή «Κξνθνζπιιέθηξηαο», ε 

νπνία θνξά δηάδεκα ζην ρξψκα ηεο ψρξαο θαη ηεο νπνίαο ε θεθαιή, πιελ δχν καθξψλ βνζηξχρσλ ζην 
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πηζαλφλ κε κεηάιιηλν, αξγπξφ, φπσο ππνδειψλεη ην φκνην κε ην δηάδεκα γαιάδην 

ρξψκα, ζηνηρείν.  

Αηαδήκαηα κε θάζεηα άθξα πνπ απνιήγνπλ ζηνπο θξνηάθνπο είλαη γλσζηά 

θαη απφ απεηθνλίζεηο ζηελ αηγππηηαθή ηέρλε. Αχν ιίζηλεο πιάθεο κε αλάγιπθε 

παξάζηαζε γπλαηθείαο ζεφηεηαο, ζήκεξα ζην Fitzwilliam Museum, πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ε πξψηε ζηελ πεξίνδν ηεο 25
εο

 Απλαζηείαο,780-656 π.Υ., θαη ε 

δεχηεξε ηελ πεξίνδν ηνπ Πηνιεκαίνπ ΕΕΕ, 246-222 π.Υ., απεηθνλίδνπλ ηηο κνξθέο κε 

δηάδεκα απηνχ ηνπ ηχπνπ
14

 (πίλ. 4α-β).  

Σα δχν παξαπάλσ δηαδήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο 

πξνέξρνληαη απφ γπλαηθείεο ηαθέο, δελ είλαη σζηφζν δπλαηφ λα πξνζδηνξηζζεί ζε 

πνηά απφ ηηο ηξεηο γπλαίθεο, ησλ νπνίσλ ηα νζηά απνθαιχθζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

πίζνπ, αλήθνπλ, θαζψο ηα δηαδήκαηα δελ βξέζεθαλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. Δ 

ρξνλνιφγεζή ηνπο είλαη επίζεο δχζθνιν λα νξηζζεί κε αθξίβεηα. Ώλ θαη ε 

ρξνλνιφγεζε ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1, πνπ ηνπνζεηείηαη απφ ηελ ΠξΓΏ έσο θαη 

ηελ ΠξΏ πεξίνδν, δίλεη ην ρξνλνινγηθφ φξην ησλ ηαθψλ, ε απνπζία δηαδεκάησλ ησλ 

δχν παξαπάλσ ηχπσλ θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, 

φηη ηα δχν δηαδήκαηα πηζαλφηαηα αλήθνπλ ζε πξσηκφηεξε ησλ ηαθψλ ρξνλνιφγεζε. 

Σν δηάδεκα 3
15

 (έγρξ. πίλ. 1γ, πίλ. 5α) πξνέξρεηαη απφ ηνλ πίζν ΠΣ1 ηεο 

ζπζηάδαο ησλ ηξηψλ πηζνηαθψλ ηεο 5Φ, κε γπλαηθείεο ηαθέο, πνπ έρεη απνθαιπθζεί 

ζηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο
16

. Δ ρξνλνιφγεζε ηνπ ηαθηθνχ πίζνπ ηνπνζεηείηαη 

ζην 750-700 π.Υ., πεξίνδν πνπ ζα πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί θαη ην δηάδεκα, εθηφο αλ 

απηφ απνηεινχζε θεηκήιην θαη είλαη πξσηκφηεξεο ρξνλνιφγεζεο. Δ ρξήζε ηνπ σο 

δηάδεκα, αληίζεηα κε άιιεο ηαηλίεο απηνχ ηνπ ηχπνπ, επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ζέζε 

εχξεζήο ηνπ πάλσ ζην κέησπν ηνπ λεθξνχ αηφκνπ. Σν δηάδεκα, κήθνπο 0,152κ. θαη 

πιάηνπο 0,0125κ., είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρξπζφ έιαζκα θαη δηακνξθψλεηαη απφ 

επηκήθε ζηελή ηαηλία κε επζέα, ειαθξά απνζηξνγγπιεκέλα άθξα. Φέξεη πέληε δεχγε 

νπψλ θαηά κήθνο ηεο παξπθήο θάζε καθξάο πιεπξάο θαη δχν νπέο ζε θάζεηε δηάηαμε 

ζε θάζε άθξν ηνπ γηα ηε ζηεξέσζή ηνπ ζε χθαζκα ή δέξκα θαη ηελ πξφζδεζε ηνπ 

ζηελ θεθαιή.  

                                                                                                                                            
πίζσ κέξνο θαη ελφο κηθξνχ πάλσ απφ ην κέησπν, είλαη βακκέλε κε γαιάδην ρξψκα, βι. Νηνχκαο 

1999, 152, εηθ. 116, 156-157, εηθ. 120-121.  
14

 Vassilika 1995, 106 θαη 128. 
15

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 181, αξ. 56.  
16

 ηακπνιίδεο 2008, 127. 
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Ο ηχπνο ηεο επηκήθνπο ζηελήο ηαηλίαο κε απνζηξνγγπιεκέλα άθξα, κε νπέο 

(1-3) ζηα άθξα ή θαη ζηηο παξπθέο ησλ καθξψλ πιεπξψλ ηεο ή θαη ρσξίο νπέο, 

αθφζκεηε θαη ζπρλά θνζκεκέλε, έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηνπο βαζηιηθνχο 

ηάθνπο ηεο Ur, 2500 π.Υ.
17

 θαη είλαη γλσζηφο ζηελ Κξήηε, απφ ηνπο ηάθνπο ηνπ 

Μφρινπ, ήδε απφ ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ
18

. Ο ηχπνο ηνπ ηαηλησηνχ 

δηαδήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα θνηλφο ζηε πξία θαη ηελ Κχπξν απφ φπνπ θαίλεηαη φηη 

εηζήρζε, κεηά ηελ πηψζε ησλ κπθελατθψλ θέληξσλ, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν
19

. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ηνπ δηαδήκαηνο ηεο Βιεχζεξλαο είλαη γλσζηφο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Παιαηζηίλεο, απφ ην Tell el-„Ajjul πξνέξρεηαη φκνηνπ ηχπνπ ρξπζφ θνζκεκέλν 

δηάδεκα, Σ.309, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ.
20

 (πίλ. 5β) θαη απφ ην Tell-Fara φκνηνπ ηχπνπ 

ρξπζφ αθφζκεην δηάδεκα, Σ.201, 10
νπ

-9
νπ

 αη. π.Υ., πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε 

θνζκεκαηνηερλία ηεο ήηαλ ππφ ηελ αζζπξηαθή επηξξνή
21

 (πίλ. 5γ) θαη ζηελ Κχπξν, 

απφ ηελ Έγθσκε πξνέξρνληαη δχν ρξπζέο ηαηλίεο κε έθηππε δηαθφζκεζε, 

Μπθελατθήο πεξηφδνπ
22

 (πίλ. 5δ-ε). Ώπφ ηε Ρφδν πξνέξρνληαη δχν φκνηνπ ηχπνπ 

θνζκεκέλα δηαδήκαηα, δεχηεξν κηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
23

 (πίλ. 6). Σαηληφζρεκα 

δηαδήκαηα, σζηφζν, κε δεχγε νπψλ ή νπέο ζηηο παξπθέο ησλ καθξψλ πιεπξψλ ηνπο 

δελ είλαη γλσζηά θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ
24

. 

                                                 
17

 Woolley 1934, δηάδεκα ηεο βαζίιηζζαο Shub-Ad, 89, U.10948, πίλ. 140 (PG/1618), επίκεθεο ζηελφ 

δηάδεκα κε απνζηξνγγπιεκέλα άθξα κε κία νπή ζε θάζε άθξν, φ.π., 128, 243, U.13790, πίλ. 146 

(PG/1618) θαη φκνηνπ ηχπνπ ηαηλία κε έθηππε δηαθφζκεζε αλζξψπσλ θαη δψσλ, φ.π., 209, πίλ. 139, 

U.8173 (PG/153). Γεληθά γηα ηα δηαδήκαηα απφ ηελ Ur, βι. φ.π., 240-245 θαη γηα ηνπο ηχπνπο, φ.π., πίλ. 

219. Γηα ηε ζρέζε ησλ κηλσηθψλ δηαδεκάησλ κε απηψλ ηεο Ur, βι. Higgins 1961α, 56.  
18

 ΐι. Seager 1912, 25, εηθ. 8.ΕΕ.2 (ηαηλία), επίζεο, γηα φκνηνπ ηχπνπ δηάδεκα κε νκάδεο νπψλ θνληά 

ζηελ παξπθή ηεο κίαο καθξάο πιεπξάο ηνπο γηα ην πέξαζκα θαη ηε ζηεξέσζε ησλ θχιισλ-

εμαξηεκάησλ, βι. Seager φ.π., 26.ΕΕ.3, εηθ. 8-9 θαη φκνην αιιά κε νπέο θνληά ζηηο παξπθέο θαη ησλ δχν 

καθξψλ πιεπξψλ, βι. Seager φ.π., 27, εηθ. 8.ΕΕ.5. Γηα φκνηνπ ηχπνπ ηαηλίεο κε κία νπή ζηα άθξα, βι. 

Xanthoudides 1924, 5, αξ. 481, πίλ. LVII (Πιάηαλνο), ΐαζηιάθεο 1996, 96, αξ. 1, εηθ. 8.1, πίλ. 15 

(άγλσζηεο πξνέιεπζεο). Ο ηχπνο είλαη, επίζεο, γλσζηφο θαη απφ ην αξγπξφ δηάδεκα απφ ηελ 

αθξφπνιε ηεο χξνπ, ΠΚπΕΕ πεξηφδνπ, αιιά κε ηξεηο νπέο ζε θάζε άθξν, βι. Σζνχληαο 1899, 123-124, 

πίλ. 10.1. 
19

 ΐι. Higgins φ.π., 87, 93. H Κχπξνο είλαη γλσζηφ φηη ππήξμε έλα απφ ηα θέληξα, ίζσο ην 

ζεκαληηθφηεξν, ζην νπνίν κπθελατθνί θαη άιινη ηχπνη (ηα θππξηαθά θνζκήκαηα είλαη έλα ακάιγακα 

κηλσηθψλ-κπθελατθψλ, ζπξηαθψλ -κε επηξξνέο θπξίσο απφ ηε κεζνπνηακηαθή ηέρλε- θαη αηγππηηαθψλ 

ζηνηρείσλ) δηαηεξήζεθαλ δσληαλνί θαηά ηνπο ιεγφκελνπο «θνηεηλνχο Ώηψλεο» θαη απφ φπνπ, θαηά 

ηνλ Higgins φ.π., 70-71, εηζήρζεζαλ μαλά ζηελ Βιιάδα. 
20

 Maxwell-Hyslop 1974, 121-122, εηθ. 86, γεληθά γηα ηηο αλαζθαθέο θαη ηνπο ζεζαπξνχο απφ ην Tell 

el-„Ajjul, βι. ζει. 120, ππνζ. 373. 
21

 Maxwell-Hyslop φ.π., 226, πίλ. 203. 
22

Marshall 1911, 7, αξ. 84, πίλ. Ε, κε έθηππε δηαθφζκεζε ζπεηξψλ θαη ζθηγγψλ θαη 11, αξ. 121, πίλ. Ε, 

κε έθηππε δηαθφζκεζε παξάιιεισλ ζεηξψλ θπθιίζθσλ. 
23

 Marshall φ.π., 93, αξ. 1154-1155, πίλ. XXII, 1154, Laffineur 1978, 108, 223, αξ. 163-164, πίλ. 

ΥΥΕ,1.  
24

 Πξβι. ηε ρξπζή ηαηλία απφ ηε Ρφδν, ΐξεηαληθφ Μνπζείν, πνπ θέξεη νπέο ζηηο παξπθέο ησλ καθξψλ 

πιεπξψλ ηεο, 8
νπ

 (;) αη. π.Υ., Marshall φ.π., 94, αξ. 1158, πίλ. XIII. 
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Σα δηαδήκαηα, δεισηηθά ηνπ αμηψκαηνο ή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ λεθξνχ, ππήξμαλ 

ζχκβνια θνηλσληθήο ζέζεο θαη πινχηνπ. Χο δηαδήκαηα ρξεζηκνπνηνχζαλ, αξρηθά, 

πθαζκάηηλεο ηαηλίεο πνπ δέλνληαλ γχξσ απφ ηελ θεθαιή θαη θνζκνχζαλ ην κέησπν.  

Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ηαηλίαο ή κίαο 

ηαηλίαο πεξίηερλα δεκέλεο δχν ή ηξεηο θνξέο, ζπρλά ζην πίζσ κέξνο ηεο θεθαιήο θαη 

ζην θάησ κέξνο, νη νπνίεο θαίλεηαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θνζκήκαηα θφκεο γηα 

ηε ζπγθξάηεζε ησλ καιιηψλ θαη φρη γηα λα θνζκήζνπλ ην κέησπν ηεο κνξθήο
25

 (πίλ. 

7α). ηελ Κφξε ηεο Βιεχζεξλαο, Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν Δξαθιείνπ, 630-620 π.Υ.
26

 

(πίλ. 7β) δηαηεξνχληαη ζηα άθξα ηνπ κεηψπνπ ηεο νη απνιήμεηο ηνπ ηαηλησηνχ 

δηαδήκαηνο, ζηηο νπνίεο είλαη εκθαλήο ν ηξφπνο ζηεξέσζήο ηνπ ζηνπο βνζηξχρνπο, 

πνπ θαζηζηά ζαθή ηνλ ηξφπν ή έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο ζηεξέσζεο/πξφζδεζεο ησλ 

δηαδεκάησλ, ηα νπνία δελ έθεξαλ νπέο θαη δελ ήηαλ επηθνιιεκέλα ζε άιιν πιηθφ, 

ζηελ θφκε.  

Αηαδήκαηα έθεξαλ θπξίσο νη γπλαίθεο, ηελ «ἄκππθα», φπσο θαηά ηνλ κεξν, 

νλνκαδφηαλ ην γπλαηθείν δηάδεκα
27

 αιιά θαη νη άλδξεο. Ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ 

έιαζκα ρξπζνχ θαη ήηαλ επηξξακκέλα πάλσ ζε χθαζκα ή δέξκα, ην νπνίν 

ζηεξεσλφηαλ γχξσ απφ ηελ θεθαιή κε λήκα ή ρξπζή ζπξκάηηλε ηαηλία πνπ 

πεξλνχζαλ απφ ηηο νπέο πνπ ππήξραλ ζε θάζε άθξν ηνπ δηαδήκαηνο ή ήηαλ 

θνιιεκέλα πάλσ ζε απηά, φπσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηελ απνπζία νπψλ. Οη δηαζηάζεηο 

ηνπο θπκαίλνληαη απφ 29-49εθ. κήθνο θαη απφ 3-4εθ. πιάηνο, ελψ ην πάρνο ηνπο είλαη 

ζπλήζσο 0,1-0,15ρηι. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ζεσξνχληαη φηη ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλα απνθιεηζηηθά γηα ηαθηθή ρξήζε
28

, ηα νπνία κηκνχληαλ θνζκήκαηα 

πνπ ζα είραλ θνξεζεί ελ δσή. Χζηφζν θάπνηα απφ απηά ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

θνξεζεί ελ δσή, θαζψο, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ζηεξεσλφηαλ πάλσ ζε χθαζκα 

ή δέξκα άξα γηλφηαλ πνιχ αλζεθηηθφηεξα
29

.  

Καηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ν ζπλήζεο ηχπνο ησλ δηαδεκάησλ είλαη 

ν ηαηλησηφο, ηεο επηκήθνπο ζηελήο ηαηλίαο κε απνζηξνγγπιεκέλα άθξα, κε κία έσο 

                                                 
25

 ΐι. ελδεηθηηθά, Λεκπέζε 1985, Ώ44, 39-40, πίλ. 27, 41, ράιθηλν πεξίηκεην έιαζκα κε αλδξηθή 

κνξθή πνπ θέξεη αίγαγξν, ηεξφ Βξκή θαη Ώθξνδίηεο ζηε χκε ΐηάλλνπ, 620-600 π.Υ.  
26

 Jenkins 1978, 51, Blome 1982, 46, πίλ. 20.2.  
27

 Ει., Υ.469, «Σῆιε δ‟ ἀπὸ θξαηὸο βάιε δέζκαηα ζηγαιὸεληα, 

       ἄκππθα θεθξχθαιόλ ηε ἰδὲ πιεθηὴλ ἀλαδέζκελ  

       θξήδεκλόλ ζ‟, ὅ ῥά νἱ δῶθε ρξπζέε Ἀθξνδίηε..»  
28

 ΐι. θαη Βπξηπίδεο, Δξαθιήο, 562 «…Ἅηδνπ ηάζδε πεξηβνιάο θφκεο...», Davaras 1975, 108. 
29

 ΐι. Higgins 1961α, 56, Davaras φ.π., 111-112 θαη Seager 1912, 27, ν νπνίνο, αλαθεξφκελνο ζηα 

δηαδήκαηα ηνπ Μφρινπ, ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε, φηη δελ είραλ θαηαζθεπαζηεί φια γηα ηαθηθή ρξήζε 

αιιά είραλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ελ δσή απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπο, θαζψο αξθεηά απφ απηά θέξνπλ 

έληνλα ίρλε ρξήζεο. 
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ηξεηο νπέο ζε θάζε άθξν γηα ηε ζηεξέσζή ηνπ ζε χθαζκα ή δέξκα θαη γηα ηελ 

πξφζδεζή ηνπ ζηελ θεθαιή
30

 Παξαιιαγή ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ είλαη ηα ηαηλησηά 

δηαδήκαηα κε θεληξηθή γισζζνεηδή απφιεμε, ηνπ ιεγφκελνπ «εξεηξηαθνχ ηχπνπ». 

Τζηεξφηεξα, θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., απαληψληαη ηα δηαδήκαηα κε 

επίζεηνπο ξφδαθεο πνπ απνδίδνληαη ζην νλνκαδφκελν ξνδηαθφ εξγαζηήξην 

θνζκεκαηνηερλίαο
31

.  

                                                 
30

 Ο ηχπνο είλαη γλσζηφο θαη θαηά ηελ θιαζηθή θαη ειιεληζηηθή πεξίνδν, βι. ελδεηθηηθά ηα ρξπζά 

δηαδήκαηα απφ ηε ίλδν, βι. ίλδνο 1997, Αεζπνίλε 2014 θαη απφ ηελ Βξέηξηα, ειιεληζηηθήο 

πεξηφδνπ, Kuruniotis 1919, 321-325, εηθ. 11. 
31

 Σα πξσηκφηεξα δηαδήκαηα ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ πξνέξρνληαη απφ ην Λεπθαληί 

(Σνχκπα), βι. Popham-Touloupa-Sackett 1982 (α), 219, Σ39.23, πίλ. 17, 30h θαη Popham-Lemos 1996, 

πίλ. 40, Σ39.23, επίκεθεο ζηελφ δηάδεκα κε απνζηξνγγπιεκέλα άθξα θαη δηαθφζκεζε ηρζπάθαλζαο, 

κήθνπο 41,3εθ., ΤΠξΓ πεξηφδνπ, 950-900π.Υ, βι. επίζεο Popham-Touloupa-Sackett φ.π., 224, Σ42.9, 

πίλ. 23, 30h θαη Popham-Lemos φ.π., πίλ. 46, Σ42.9, φκνηνπ ηχπνπ δηάδεκα, πνπ ζψδεη κηθξφ ιεπηφ 

ζχξκα ζην έλα άθξν ηνπ κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, κήθνπο 51,6εθ., ΤΠξΓΕΕ πεξηφδνπ, 900-875 π.Υ., 

βι. επίζεο απφ ην Λεπθαληί, Popham–Sackett-Themelis 1980, 190, Σ36.2, πίλ. 232a, δηάδεκα φκνηνπ 

ηχπνπ κε δηαθφζκεζε ηεζιαζκέλεο θαη θνθθίδσλ ζηηο παξπθέο, κήθνπο 37εθ., ΤΠξΓΕΕ πεξηφδνπ, 875-

850 π.Υ., επίζεο, βι. Popham–Sackett-Themelis φ.π., 188, Σ33.6, 7, πίλ. 232b, πίλ. 187, 232c, κήθνπο 

17,4εθ. δχν δηαδήκαηα, ην πξψην κε φκνηα δηαθφζκεζε κε ην πξνεγνχκελν, ΤΠξΓΕΕΕ πεξηφδνπ, 850-

750 π.Υ., ην δεχηεξν δηαηεξεί δχν ηκήκαηα κε δηαθφζκεζε δψσλ, ίδηαο ρξνλνιφγεζεο, Popham–

Sackett-Themelis φ.π., 178, Σ19.5, πίλ. 232d, δηάδεκα ίδηνπ ηχπνπ, κε δηαθφζκεζε νξηδφληηαο 

ηεζιαζκέλεο πνπ νξίδεηαη απφ δχν γξακκέο. Βπίζεο γηα δηαδήκαηα ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. απφ ηνλ Κεξακεηθφ, 

Σ.13, Σ.42, Σ.43, βι. Kübler 1954, 185, 190, Σ.43, αξ. Μ111, πίλ. 158, Higgins 1961α, 93, 875-825 

π.Υ. Ώπφ ηε θχξν, επίζεο, πξνέξρεηαη επίκεθεο, ζηελφ δηάδεκα κε απνζηξνγγπιεκέλα άθξα θαη 

ηξηγσληθή θεληξηθή απφιεμε κε έθηππε δηαθφζκεζε πνιεκηζηψλ, ηέιε 9
νπ

-α΄ ήκηζπ 8
νπ

 αη. π.Υ, βι. 

Marangou 1975, 370, εηθ. 12 θαη απφ ηε Λήκλν, ρξπζφ δηάδεκα κε δηαθφζκεζε ηξέρνπζαο ζπείξαο, 

κήθνπο 24εθ., 8
νπ

 αη. π.Υ., βι. Becatti 1955, 40, αξ. 141, πίλ. XXVIII. Γηα ηα δηαδήκαηα κε θεληξηθή 

γισζζνεηδή απφιεμε, ηνπ νλνκαδφκελνπ «εξεηξηαθνχ ηχπνπ», βι. Reichel 1942, 32-34, 56, αξ. 23 

(Ώηηηθή), αξ. 24-28 (Βξέηξηα) πίλ. VI-VIII, 8
νπ 

αη. π.Υ. θαη αξ. 28, 7
νπ

 αη. π.Υ., Ohly 1953, 46-52, E1-

E6, 8
νπ

 αη. π.Υ., Bérard 1970, 36-45, αξ. 14.4, πίλ. 13, έγρξ. ΐ (παηδηθή ηαθή) 700-680 π.Υ. Ώπφ ηε 

Ρφδν πξνέξρνληαη ηέζζεξα ρξπζά δηαδήκαηα, βι. Reichel 1942, 49, αξ. 51-52, πίλ. XV.51, ΤΓ 

πεξηφδνπ, θαη 49-52, αξ. 55, πίλ. XVI.55a (Κάκεηξνο) 51, αξ. 56, πίλ. XV (Εαιπζφο) δεχηεξν κηζφ 7
νπ

 

αη. π.Υ., γηα ηα δχν παξαπάλσ δηαδήκαηα απφ ηελ Κάκεηξν, βι. θαη Becatti 1955, 44-45, πίλ. 

ΥΥΥΕΕ.185-186. Καηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. γλσζηνί είλαη νη ξφδαθεο απφ ηε Μήιν (9) ηε 

Ρφδν (4) ηε Θήξα (8) θαη ηελ Κσ (1) θαζψο θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο άιισλ (26) πνπ δελ έρνπλ 

ζηνηρεία πξνέιεπζεο, νη νπνίνη απνδίδνληαη ζην ξνδηαθφ εξγαζηήξην θνζκεκαηνηερλίαο θαη 

ζεσξνχληαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο επίζεηε δηαθφζκεζε δηαδεκάησλ, βι. ζρεηηθά Laffineur 1978, 

85-117, γηα ηελ απφδνζή ηνπο ζην ξνδηαθφ εξγαζηήξην, βι. Laffineur φ.π., 94-97 θαη γηα ηε 

ρξνλνιφγεζή ηνπο, Laffineur φ.π., 104-105. Γηα ηα δηαδήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ, βι. θαη Higgins φ.π., 

105-106. Γηα ηα δηαδήκαηα κε επίζεηνπο ξφδαθεο ή ξφδαθεο δηαδεκάησλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ 

ήιεθηξν, βι. Coche de la Ferté 1956, 32, πίλ. IV.4, δηάδεκα απφ ηε Ρφδν θαη 34, 47, 57, πίλ. XIV.3 

ξφδαθαο απφ ηε Μήιν (Μνπζείν Λνχβξνπ), επίζεο Becatti φ.π. 45, πίλ. ΥΥΥΕΕ.189, δηάδεκα 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ήιεθηξν κε έθηππνπο θαη επίζεηνπο ξφδαθεο, 7
νπ

 αη. π.Υ., ΐξεηαληθφ Μνπζείν, 

Marshall 1911, 94-95, αξ. 1160, πίλ. XIII, βι. επίζεο Laffineur φ.π., 110-111, 222, αξ. 159, πίλ. ΥΕΥ, 

ρξπζφ δηάδεκα απφ ηελ Κσ, Μνπζείν Μπελάθε, κε επίζεηνπο ξφδαθεο θαη αλάγιπθεο ζθίγγεο. Ο 

παξαπάλσ ηχπνο δηαδεκάησλ είλαη αζζπξηαθφο, πηνζεηήζεθε ζηε πξία, ηελ Κχπξν θαη αιινχ θαη 

εηζήρζε, θαηά ηνλ Higgins φ.π., 105-106, ζηελ Βιιάδα απφ ηε πξία. Γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ ηχπνπ ησλ 

δηαδεκάησλ κε ξφδαθεο απφ ηελ Ώζζπξία, γλσζηφο θαη απφ απεηθνλίζεηο ζε αζζπξηαθά αλάγιπθα ηνπ 

8
νπ

 αη. π.Υ., βι. Coche de la Ferté φ.π., 34, 47 θαη πίλ. ΕΕΕ.1, γηα φκνηνπ ηχπνπ δηαδήκαηα απφ ηελ 

Κχπξν, πήιηλν εηδψιην ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. ζην ΐξεηαληθφ Μνπζείν, θαη ηελ Κξήηε, ιίζηλε θεθαιή απφ 

ηελ Ώμφ αξρατθήο πεξηφδνπ, ηα νπνία, θαηά ηνλ Coche de la Ferté, δηακνξθψλνπλ ηε δηαδξνκή απφ ηελ 

Ώζζπξία ζηελ Κχπξν θαη ηελ Κξήηε, βι. Coche de la Ferté φ.π., 34-35. Βπίζεο γηα ηα δηαδήκαηα κε 

ξφδαθεο θαη ηηο απεηθνλίζεηο ηνπο ζηα αλάγιπθα ηεο Νηλεπή ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., βι. Strommenger 1963, 

εηθ. 258. Ο παξαπάλσ ηχπνο, σζηφζν, είλαη γλσζηφο ζηελ Ώίγππην απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Μέζνπ 
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ζνλ αθνξά ζηελ Κξήηε, απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ 

Βιεχζεξλα, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, πξνέξρεηαη ην κνλαδηθφ γλσζηφ, ζε ηαθηθφ 

ζχλνιν ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, δηάδεκα κε ηξηγσληθή απφιεμε ή 

αεησκαηηθνχ ζρήκαηνο θαζψο θαη ην ηξηγσληθφ δηάδεκα κε θάζεηα ειαθξά θπξηά 

άθξα. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη επίζεο νη δηπιέο ηαηλίεο-ζχξκαηα πνπ θέξεη ν 

ειεθαληνζηέηλνο λένο απφ ηε άκν, 650-600π.Υ
32

 (πίλ. 8α-γ) έξγν πνπ απνδίδεηαη ζε 

θξεηηθφ εξγαζηήξην
33

, νη νπνίεο θνζκνχλ ην κέησπν ηεο κνξθήο ηνπνζεηεκέλεο πάλσ 

ζηελ θφκε αλάκεζα ζηνπο βνζηξχρνπο.  

Σα δηαδήκαηα ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ απφ ηελ Κξήηε, φπσο είλαη 

γλσζηφ απφ παξαζηάζεηο ζε θξεηηθά έξγα, έθεξαλ γξακκηθή δηαθφζκεζε ή 

θνζκνχληαλ κε δηζθάξηα
34

, φπσο ζην πήιηλν είδσιν γπλαηθείαο ζεφηεηαο κε πςσκέλα 

ρέξηα απφ ην Καξθί, ΜΔ 11042, ΤπΜ πεξηφδνπ
35

 (πίλ. 9α-β) ζηε Θεά ηνπ Πξηληά, 

πεξίπνπ 650-625 π.Υ.
36

 (πίλ. 9γ-δ) θαη ζην ρξπζφ πεξίηκεην έιαζκα απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Βιεχζεξλαο
37

, είηε κε ξφδαθεο, φπσο ζην πήιηλν ιεθχζην κε πιαζηηθή 

γπλαηθεία θεθαιή απφ ηελ Κξήηε, ζήκεξα ζην Staatliche Museum ηνπ ΐεξνιίλνπ, 

πνπ ρξνλνινγείηαη, πξσηκφηεξα απφ ηα γλσζηά δηαδήκαηα ηνπ ξνδηαθνχ 

εξγαζηεξίνπ, ζην πξψην κηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
38

 (πίλ. 10α-γ) είηε κε ζηαγνλφζρεκα 

θνζκήκαηα, φπσο ζην ράιθηλν θξάλνο θξεηηθνχ εξγαζηεξίνπ απφ ηελ Οιπκπία
39

 

(πίλ. 11α-β) θαη ζην ράιθηλν θξάλνο ηεο ζπιινγήο N. Schimmel ζηε Νέα Τφξθε
40

 

(πίλ. 11γ). 

Σα δηαδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ζέζεηο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ 

έθεξαλ γξακκηθή δηαθφζκεζε, θαη αληίζεηα κε ηα θξεηηθά, θαη εηθνλνγξαθηθέο 

παξαζηάζεηο. Δ δηαθφζκεζε ήηαλ εγράξαθηε ή θπξίσο έθηππε, ζηηθηή είηε αλάγιπθε. 

Δ ζηηθηή δηαθφζκεζε γηλφηαλ κε αηρκεξφ εξγαιείν, ελψ ε αλάγιπθε δηαθφζκεζε 

                                                                                                                                            
ΐαζηιείνπ (2040-1633 π.Υ.), βι. Aldred 1971, 119, αξ. 48, δηάδεκα θαηαζθεπαζκέλν απφ ήιεθηξν κε 

επίζεηνπο ξφδαθεο θαη θεθαιέο αξζεληθψλ ειαθηψλ, πηζαλφλ απφ ηε Salhiya ζην Ώλαηνιηθφ Αέιηα. 

Γεληθά γηα ηα δηαδήκαηα, βι. θαη Alexander 1928, 45, Coche de la Ferté 1956, 65-66, Bielefeld 1968, 

52-53, Αεζπνίλε 1997, 28-31, γηα δηαδήκαηα ηνπ 6
νπ

 θαη 5
νπ

 αη. π.Υ. απφ ηε ίλδν, βι. ίλδνο 1997 θαη 

Αεζπνίλε 2014.  
32

 ΐι. Λεκπέζε 1983, Stewart 1990, 37, εηθ. 24-25. 
33

 ΐι. Λεκπέζε φ.π. 
34

 Πξβι. θαη ην γλσζηφ εηδψιην απφ θαγεληηαλή ηεο «Θεάο ησλ θεσλ» απφ ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ, 

Νεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ. 
35

 ΐι. Ώιεμίνπ 1958, 200, πίλ. Σ΄, εηθ. 1 θαη Ρεζεκησηάθε 2001, 44-47, εηθ. 47α-δ θαη 133-135, εηθ. 

142α-β. 
36

 ΐι. Stewart 1990, 107, εηθ. 30. 
37

 ΐι. έγρξ. πίλ. 51β-δ. 
38

 ΐι. Matz 1970, 113-114, Β3, πίλ. 51c-d. 
39

 ΐι. Hampe-Simon 1981, 127, πίλ. 190. 
40 ΐι. Matz φ.π., 28-29, Ώ1, πίλ. 6. 
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είηε παξαγφηαλ κε ειεχζεξν ρέξη απφ ηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ ειάζκαηνο πάλσ ζε 

καιαθφ ππφζηξσκα πνπ δερφηαλ ηελ πίεζε ηνπ εξγαιείνπ, κε έθθξνπζηε ηερληθή, 

είηε δηακνξθσλφηαλ δηα πηέζεσο πάλσ ζε κήηξα πνπ έθεξε έγγιπθν ην δηαθνζκεηηθφ 

ζέκα. Πνιιέο κήηξεο ήηαλ εηζεγκέλεο θαζψο κπνξνχζαλ λα κεηαθεξζνχλ εχθνια
41

. 

Δ κήηξα ήηαλ ζπρλά κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ απφ ην έιαζκα πνπ επξφθεηην λα 

δηαθνζκεζεί, θαζψο πνιιέο θνξέο ήηαλ πξννξηζκέλε γηα άιιε ρξήζε, θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ νη παξαζηάζεηο ησλ δηαδεκάησλ είλαη ζπρλά «θνκκέλεο» ή κε αληίζεηε 

θαηεχζπλζε φηαλ απνδίδνληαη θαηά κεηφπεο
42

. Δ δηαθφζκεζε ησλ δηαδεκάησλ 

ζπλίζηαηαη αξρηθά ζε ζηηθηά ή εγράξαθηα γξακκηθά κνηίβα θαη πζηεξφηεξα, απφ ην 

πξψην ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., ζε εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα κε δσθφξνπο δψσλ
43

, κπζηθά 

φληα, νπιίηεο θαη παξαζηάζεηο κάρεο αλζξψπσλ θαη δψσλ, επίζεο παξάζηαζε ρνξνχ 

γπλαηθψλ απνδίδεηαη ζε έλα ρξπζφ δηάδεκα απφ ηελ Κφξηλζν
44

. Καηά ην δεχηεξν 

ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ηα δηαδήκαηα απφ ηε Ρφδν 

θέξνπλ επίζεηνπο ξφδαθεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Πξβι. ηηο δχν ρξπζέο ηαηλίεο απφ ηνλ Υαληαιή Σεθέ θαη απφ ηελ Ώηηηθή, Nelidow Collection, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα κήηξα, βι. Boardman 1967, 68, αξ. 3, πίλ. 12 θαη Reichel 1942, πίλ. 8.23. 
42

 ΐι. ελδεηθηηθά ην ρξπζφ δηάδεκα κε έθηππε δηαθφζκεζε πνιεκηζηψλ απφ ηε θχξν, ηέιε 9
νπ

-πξψην 

ήκηζπ 8
νπ

 αη. π.Υ., Marangou 1975, 370, εηθ. 12 θαη ην ρξπζφ δηάδεκα κε έθηππε δηαθφζκεζε δψσλ 

απφ ηελ Βξέηξηα, 700-680 π.Υ., Bérard 1970, 36-45, αξ. 14.4, πίλ. 13, έγρξ. πίλ. ΐ. 
43

 Υξπζφ δηάδεκα κε παξάζηαζε δψσλ απνδνζκέλε κε έθηππε θνθθίδσζε ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ., ΤΠξΓΕΕ 

πεξηφδνπ, 875-800 π.Υ., πξνέξρεηαη απφ ην Λεπθαληί, βι. Popham–Sackett-Themelis 1980, 188, Σ33. 

7, πίλ. 187, 232c.  
44

 Reichel 1942, Ohly 1953, Popham-Lemos 1996, Bérard 1970, Marangou 1975. Γηα ην ρξπζφ 

δηάδεκα κε παξάζηαζε ρνξνχ γπλαηθψλ απφ ηελ Κφξηλζν, βι. Reichel φ.π., 39-40, αξ. 38, πίλ. ΥΕ.38, 

πξψην ηέηαξην 7
νπ

 αη. π.Υ. 
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2. Σαηλίεο 

Οη ρξπζέο ηαηλίεο απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα 

ζπγθξνηνχλ ην πνιππιεζέζηεξν ζχλνιν ρξπζψλ ηαηληψλ ηεο Κξήηεο θαη έλα απφ ηα 

πνιππιεζέζηεξα ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κεηά απφ 

απηφ ηεο Ώηηηθήο θαη ηνπ Λεπθαληηνχ
45

. 

Οη ηαηλίεο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ζαιακνεηδή ηάθν ησλ πνιεκηζηψλ Ώ1Κ1 (5), 

απφ ηελ ηαθηθή ππξά 4Λ (1), απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν Ώ1ΠΣ1 ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ 

Ώ1 (12) θαη απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ (3). Ώπφ ηνλ ζαιακνεηδή ηάθν ησλ πνιεκηζηψλ 

Ώ1Κ1 νη ηαηλίεο πξνέξρνληαη απφ αλδξηθέο ηαθέο
46

. Ώλήθνπλ ζηνλ γλσζηφ ηχπν ηεο 

ζηελήο επηκήθνπο ηαηλίαο κε απνζηξνγγπιεκέλα άθξα, ή θαη κε επζέα (;) απηή απφ 

ηελ ππξά 4Λ, κε νπέο γηα ηε ζηεξέσζή ηνπο θαη θέξνπλ γξακκηθή δηαθφζκεζε πιελ 

κίαο πνπ θέξεη εηθνλνγξαθηθή παξάζηαζε κάρεο κε άξκαηα θαη ηνμφηεο. Δ ρξήζε 

ησλ ηαηληψλ δελ είλαη δπλαηφ λα νξηζζεί κε αζθάιεηα θαζψο δελ βξέζεθαλ ζηελ 

αξρηθή ηνπο ζέζε, ην πηζαλφηεξν, σζηφζν, είλαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δηαδήκαηα 

ή σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ελδπκάησλ
47

. Οη ηαηλίεο απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν Ώ1ΠΣ1 θαη 

απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ αλήθνπλ ζε γπλαηθείεο ηαθέο. Βίλαη επηκήθεηο, ζηελέο, 

δηαθφξσλ ζρεκάησλ ή πιαηηέο νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο, αληίζηνηρα απφ ηα δχν ζχλνια, 

κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ θαη έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ. Βίλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ πξννξηζκέλεο γηα ηαθηθή ρξήζε θαη είραλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηε δηαθφζκεζε ελδπκάησλ ή θαιπκκάησλ θεθαιήο είηε θαη ππνδεκάησλ
48

. Οη ηαηλίεο 

ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ ΠξΓΏ έσο θαη ηελ ΠξΏ πεξίνδν. 

Οη ηαηλίεο 4-5, 7-8 πξνέξρνληαη απφ ηνλ ζαιακνεηδή ηάθν ησλ πνιεκηζηψλ 

Ώ1Κ1 θαη ε ρξνλνιφγεζή ηνπο νξίδεηαη κε βάζε ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ ηεθξνδφρνπ 

αγγείνπ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ βξέζεθαλ, πνπ απνηειεί θαη ην ante quem γηα ηε 

                                                 
45

 Ohly 1953, Reichel 1942, Popham-Touloupa-Sackett 1982 (α), Popham- Lemos 1996, Lemos 2002, 

131. 
46

 Γηα ηε κειέηε ηνπ νζηενινγηθνχ πιηθνχ ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1Κ1, βι. Agelarakis 2005. 
47

 Οη ηαηλίεο πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο γηα ηαθηθή ρξήζε είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαδήκαηα, σο 

επηζηφκηα ή γχξσ απφ ηελ θεθαιή θαη θάησ απφ ην πεγνχλη ηνπ λεθξνχ ή ζπαληφηεξα θαη σο 

πεξηβξαρηφληα, βι. Ohly 1953, 68-72, εηθ. 36-38, Higgins 1961α, 98, επίζεο, σο δηαθνζκεηηθά 

επίξξαπηα ζηνηρεία ελδπκάησλ, φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ζέζε εχξεζεο ηαηλίαο θαηαζθεπαζκέλεο 

απφ ήιεθηξν πάλσ ζην ζηέξλν ηνπ λεθξνχ αηφκνπ ζε ηαθή ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. ζηε θχξν, βι. Sapouna-

Sakellaraki 1997. 
48

 Δ πηζαλφηεηα ρξήζεο ησλ ρξπζψλ ηαηληψλ γηα ηε δηαθφζκεζε ππνδεκάησλ έρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ 

θαζεγεηή Ν. Υξ. ηακπνιίδε. 
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ρξνλνιφγεζή ηνπο, εθηφο αλ απηέο ήηαλ θεηκήιηα ή παιαηά αληηθείκελα
49

 θαη ε 

ρξνλνιφγεζή ηνπο δελ είλαη ζχγρξνλε ησλ αγγείσλ αιιά πξσηκφηεξε. 

Δ ηαηλία 4
50

 (έγρξ. πίλ. 2α, πίλ. 12α) είλαη επηκήθεο νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο κε 

απνζηξνγγπιεκέλεο ηηο ζηελέο πιεπξέο. Φέξεη έθηππε ζηηθηή γξακκηθή δηαθφζκεζε 

κε θχθινπο θαη αγθπισηνχο ζηαπξνχο θαη ζηηο παξπθέο ησλ καθξψλ πιεπξψλ ηεο 

ακειή ζπλερή θπκαηνεηδή γξακκή θαη αξηζηεξφζηξνθν καίαλδξν. Δ έθηππε ζηηθηή 

δηαθφζκεζε (dot repoussé) είλαη γλσζηή ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ηνλ 11
ν
 αη. π.Υ.

51
, 

ζην ράιθηλν θξάλνο απφ ηελ Σίξπλζα
52

 θαη πζηεξφηεξα θαηά ηελ ΤΠξΓ πεξίνδν, 

1050-900 π.Υ., ζε ρξπζά ειαζκάηηλα επίξξαπηα θνζκήκαηα απφ ην Λεπθαληί
53

. ηελ 

θνζκεκαηνηερλία ηεο Κξήηεο απαληάηαη θαηά ηελ ΤΜΕΕΕΓ πεξίνδν ζε ρξπζφ ελψηην 

ζε ζρήκα βνπθξαλίνπ απφ ηα Κξπά εηείαο
54

, θαηά ηελ ΤπΜ πεξίνδν ζε δχν ρξπζά 

δαθηπιίδηα απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ ΤπΜ πεξηφδνπ
55

 θαη απφ ηελ 

Έιηπλα ΤπΜ-ΠΠξΓ πεξηφδνπ
56

 θαζψο θαη ζε έλα ρξπζφ νκθάιην απφ ην ΐφξεην 

Νεθξνηαθείν Κλσζνχ πνπ ρξνλνινγείηαη ην αξγφηεξν ην 800 π.Υ.
57

. Βπίζεο κε 

ζηηθηέο έθηππεο θνθθίδεο θνζκνχληαη κία ρξπζή ηαηλία απφ ηε Φνξηέηζα ΠξΓΏ 

πεξηφδνπ, πηζαλφλ θππξηαθήο θαηαγσγήο
58

 (πίλ. 12β) θαη πζηεξφηεξα, θαηά ηε 

Γεσκεηξηθή πεξίνδν, κία ρξπζή ηαηλία απφ ηελ Έιηπλα
59

 (πίλ. 12γ) θαη κία απφ ηνλ 

ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ
60

 (πίλ. 12δ).  

                                                 
49

 Σα αληηθείκελα παιαηφηεξεο ρξνλνιφγεζεο κπνξεί λα είλαη αληηθείκελα πνπ απνθηήζεθαλ απφ 

θιεξνλνκηά, σο θεηκήιηα, είηε αληηθείκελα πνπ απνθηήζεθαλ κε άιινλ ηξφπν πνπ δελ εκπεξηέρνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο, σο παιαηά αληηθείκελα, πξβι. θαη Κάληα 2003, 28, γηα ην «εκπφξην 

θεηκειίσλ» ζηελ Ώλαηνιηθή Μεζφγεην θαηά ηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ. 
50

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 181, αξ. 55. 
51

 Δ ζηηθηή δηαθφζκεζε είλαη γλσζηή ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ ΤΒΕΕΕΓ πεξίνδν ζηε Νάμν, βι. ην 

ρξπζφ ηαηλησηφ δηάδεκα απφ ηνλ ηάθν Ώ ηνπ Κακηληνχ, ΐιαρφπνπινο 2006, 275, αξ. 3558, πίλ. 23, 

έγρξ. πίλ. 14. 
52

 ΐι. Verdelis 1963. Δ έθηππε ζηηθηή δηαθφζκεζε απαληάηαη θαηά ηνλ 11
ν
 αη. π.Υ. θαη ζηελ Κχπξν ζε 

ράιθηλε αζπίδα απφ ην Καινξίδηθη θαη ζε πεξηθλεκίδεο απφ ηελ Έγθσκε (ΐξεηαληθφ Μνπζείν). 

Βπίζεο είλαη γλσζηή ζηελ θνζκεκαηνηερλία ηεο Κχπξνπ, ζε ρξπζά δηαδήκαηα απφ ηελ Έγθσκε 

ΜΚΕΕΕ-ΤΚΕ πεξηφδνπ, 1750-1550 π.Υ. θαη ηεο Βγγχο Ώλαηνιήο, ζε ρξπζά πιαθίδηα ηεο ΤΒΥ, ε νπνία 

πηζαλφλ κηκείηαη ηελ θνθθίδσζε, βι. Karageorghis 1975, 63-64. 
53

 Popham-Lemos 1996, T42,11, πίλ. 46, πίλ. 138a, T54,29, πίλ. 138b, T3,24-25, πίλ. 138d, T48,18, 

πίλ. 55 θαη πίλ. 138 j, Lemos 2002, 130-131. 
54

 Karageorghis-Kanta-Stampolidis-Sakellarakis 2014, 244, αξ. 1. Σν ελψηην έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ 

απφ θππξηαθά πξφηππα. Πξβι. θαη ηα ράιθηλα νκθάιηα κε έθηππεο θνθθίδεο ζηελ πεξηθέξεηα θαη 

ηέζζεξηο φκνηεο κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο κεηαμχ ηνπ νκθαινχ θαη ηεο πεξηθέξεηαο απφ ηνλ ΤΜΕΕΓ ηάθν 

ΐ ησλ Μνπιηαλψλ, Ξαλζνπδίδεο 1904, 46-48, εηθ. 11. 
55

 KNC, Q.f9, πίλ. 263.  
56

 Ρεζεκησηάθεο-Βγγιέδνπ 2010, 51, πίλ. 56, ζρ. 152, πίλ.159, εηθ. 196.  
57

 KNC, N.f2, εηθ. 153, πίλ. 263. 
58

 Brock 1957, 34, ηάθνο L.336, πίλ. 21, Karageorghis-Kanta-Stampolidis-Sakellarakis 2014, 124, αξ. 

71.  
59

 Ρεζεκησηάθεο-Βγγιέδνπ 2010, 79, ΥΏ1704, πίλ. 57, ζρ. 160. 
60

 Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 50, Boardman 1967, 69, αξ. 50, πίλ. 9.  
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Υξπζέο ηαηλίεο κε ζηηθηή γξακκηθή δηαθφζκεζε πξνέξρνληαη απφ ηελ Ώιαάο, 

κε δηαθφζκεζε ηξνρνχ, απνδνζκέλε ζε ηξεηο θαη κία εκηηειή κεηφπεο πνπ νξίδνληαη 

απφ θάζεηεο ηεζιαζκέλεο, πεξίπνπ 1075 π.Υ.
61

 (πίλ. 13α) θαη απφ ηελ Σξνηδήλα κε 

δηαθφζκεζε ζεηξάο θχθισλ κε εγγεγξακκέλν ζηαπξφ θαη δηπινχ αγθπισηνχ 

ζηαπξνχ, 8
νπ

 αη. π.Υ.
62

 (πίλ. 13β). Δ ρξνλνιφγεζε ηνπ αγγείνπ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

νπνίνπ βξέζεθε ε ηαηλία 4 απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, ζηελ ΤΠξΓΏ 

πεξίνδν απνηειεί ην ante quem ηεο ρξνλνιφγεζεο ηεο ηαηλίαο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην 

δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. ή θαη πξσηκφηεξα. Δ ηαηλία είλαη ε πξσηκφηεξε 

γλσζηή, έσο ζήκεξα, κε ζηηθηή γξακκηθή δηαθφζκεζε, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

Κξήηε θαη καδί κε απηή απφ ηνλ ηάθν L ηεο Φνξηέηζαο
63

 απνηεινχλ ηηο πξσηκφηεξεο 

γλσζηέο ρξπζέο ηαηλίεο απφ ηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. 

Δ ηαηλία 5
64

 (έγρξ. πίλ. 2β-γ, πίλ. 14α) είλαη νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο κε 

απνζηξνγγπιεκέλεο ηηο ζηελέο πιεπξέο, ζηηο νπνίεο δηαηεξνχληαη δχν θάζεηα 

δηαηεηαγκέλεο νπέο. Φέξεη νξηδφληηα δηαθνζκεηηθή δψλε, νξηδφκελε απφ δχν 

αλάγιπθεο γξακκέο, κε νθηψ έθηππεο θαη κία εκηηειή κεηφπεο πνπ πιαηζηψλνληαη 

απφ ζπλερή ηεζιαζκέλε γξακκή. Οη κεηφπεο θνζκνχληαη κε θχθινπο κε 

δηαγξακκηζκέλν πεξίγξακκα ελ είδεη ζηεθάλσλ. Δ δηαθφζκεζε έρεη γίλεη κε ηε ρξήζε 

κήηξαο πνπ πηζαλφλ δελ ήηαλ πξννξηζκέλε γηα ηε δηαθφζκεζε ηεο ηαηλίαο, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ εκηηειή κεηφπε. Σν δηαθνζκεηηθφ κνηίβν πνπ απνδίδεηαη ζηηο 

κεηφπεο είλαη ζπάλην ζε θνζκήκαηα, γλσζηφ απφ ιίζηλε κήηξα απφ ηε ΐχβιν
65

 (πίλ. 

14β) θαη απφ ιίζηλν αλάγιπθν ζην νπνίν απνδίδνληαη ζεηξέο κε ζηεθάληα απφ ηε 

Αήιν
66

 (πίλ. 14γ). Δ ηαηλία 5 βξέζεθε ζην εζσηεξηθφ ΠΓ αγγείνπ θαη ρξνλνινγείηαη 

πεξίπνπ ην 800 π.Υ.  

Δ ηαηλία 6 (έγρξ. πίλ. 3α, πίλ. 15α) πξνέξρεηαη απφ ηελ ηαθηθή ππξά 4Λ. Βίλαη 

νξζνγσλίνπ ζσδφκελνπ ζρήκαηνο δηαθνζκεκέλε κε έθηππεο δηπιέο ζπείξεο. Σα 

ζπεηξνεηδή θνζκήκαηα, κε καθξά παξάδνζε ζηε κηλσηθή θαη κπθελατθή ηέρλε
67

, 

απαληψληαη θπξίσο ζε ηαθηθά ζχλνια θαζψο ζπλδένληαη κε απνηξνπατθέο ηδηφηεηεο. 

Με δηπιή ζπείξα θνζκείηαη θαη ηκήκα αξρηηεθηνληθνχ κέινπο απφ ην πεξηζχξσκα ηνπ 

ηαθηθνχ κλεκείνπ 4Ώ ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο, πνπ ρξνλνινγείηαη ιίγν 

                                                 
61

 Karageorghis 1975, 63-64, πίλ. XXXVIII.P2 (ζπιινγή Υαηδεπξνδξφκνπ).  
62

 Reichel 1942, 27, αξ. 30, πίλ. VII.30. 
63

 ΐι. ζει. 73. 
64

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2004, 290, αξ. 384. 
65

 Dunand 1954, πίλ. CLXXXIII.8654. 
66

 Deonna 1938, 313, πίλ. CXI, 808.  
67

 Πξβι. θαη ηηο κηλσηθέο ιάξλαθεο θαη ηηο ηαθηθέο ζηήιεο ησλ Μπθελψλ. 
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πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ
68 

(πίλ. 15β). Δ δηπιή ζπείξα, ζε θάζεηε ή νξηδφληηα 

δηάηαμε, είλαη θνηλφ δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ζε ρξπζά δηαδήκαηα θαη επηζηφκηα απφ ηελ 

Έγθσκε, φπσο ζην ρξπζφ δηάδεκα απφ ηνλ Σ.18
69

 (πίλ. 16α) θαη απφ ηνλ Σ.11
70

 (πίλ. 

16β) ηέιε ΤΚΕΕ πεξηφδνπ, 1400-1230 π.Υ., ζην ρξπζφ επηζηφκην απφ ηνλ Σ.11, αξρέο 

ΤΚΕΕ πεξηφδνπ
71

, 1550-1200 π.Υ. (πίλ. 16γ) θαη ζηε ρξπζή ηαηλία (δηάδεκα ή 

επηζηφκην) απφ ηνλ Σ.66, ΤΚ πεξηφδνπ, 1600-1050 π.Υ.
72

 (πίλ. 16δ). Τζηεξφηεξα 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ην κνηίβν ηεο ηξέρνπζαο ζπείξαο απαληάηαη ζε ρξπζφ δηάδεκα 

απφ ηε Λήκλν ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.
73

 (πίλ. 16ε). Δ δηαθφζκεζε ηεο ηαηλίαο 6 είλαη 

πιεζηέζηεξε κε απηή ηνπ ρξπζνχ δηαδήκαηνο απφ ηνλ Σ.11 ηεο Έγθσκεο θαη κε απηή 

ηνπ ηαθηθνχ κλεκείνπ 4Ώ θαη ρξνλνινγείηαη ζηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. 

Δ ηαηλία 7
74

 (έγρξ. πίλ. 3β, πίλ. 17α) δηακνξθψλεηαη απφ επίκεθεο ζηελφ 

έιαζκα. Κνζκείηαη θαηά κήθνο ησλ καθξψλ πιεπξψλ ηεο κε δχν έθηππεο ηαηλίεο 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξεκβάιινληαη παξάιιεια γξακκίδηα. κνηα ηαηληφζρεκα 

ειάζκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ Ώζήλα, 8
νπ

 αη. π.Υ.
75

 (πίλ. 17β) θαη ηε Θήξα
76

, 7
νπ

 αη. 

π.Υ. (πίλ. 17γ-ε). Δ ηαηλία ζα κπνξνχζε λα είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο δηάδεκα ή σο 

δηαθφζκεζε ζηελ παξπθή ελδχκαηνο, φπσο απηέο ζηηο αλδξηθέο κνξθέο ζηα ράιθηλα 

πεξίηκεηα ειάζκαηα απφ ην ηεξφ ηεο χκεο ΐηάλλνπ
77

 θαη ζε θπθιαδηθφ αλάγιπθν 

πίζν απφ ηε Θήβα, 680-670 π.Υ.
78

 (πίλ. 18α-β) ή λα απνηεινχζε ην πιαίζην 

πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο, φπσο απηφ ζην ρξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε 

ηξηάδαο κνξθψλ απφ ην Εδαίνλ Άληξν
79

 (πίλ. 19α) ή λα δηακφξθσλε πιαίζην 

δηαθφζκεζεο ζε ρξπζή ηαηλία, Κνπεγράγε
80

 (πίλ. 19β) ή ζε ρξπζφ έιαζκα, φπσο απηφ 

απφ ηελ Βιεπζίλα, 8
νπ

 αη. π.Υ.
81

 (πίλ. 19γ). Δ ρξήζε ηεο ηαηλίαο 7 σο δηάδεκα ή σο 

δηαθφζκεζε ζηελ παξπθή ελδχκαηνο θαίλεηαη λα είλαη ε πηζαλφηεξε, θαζψο ζην 
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εζσηεξηθφ ηνπ ηεθξνδφρνπ αγγείνπ δελ βξέζεθαλ ζξαχζκαηα ηαηληψλ ή ειαζκάησλ 

ζηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αλήθεη. Δ ηαηλία βξέζεθε ζην εζσηεξηθφ ΠξΏ αγγείνπ 

θαη ρξνλνινγείηαη ζηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. 

Δ ηαηλία 8
82

 (έγρξ. πίλ. 3γ-δ, πίλ. 20α) είλαη νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο κε 

απνζηξνγγπιεκέλεο ηηο ζηελέο πιεπξέο, ζηηο νπνίεο δηαηεξνχληαη δχν θάζεηα 

δηαηεηαγκέλεο νπέο. Κνζκείηαη κε εηθνλνγξαθηθή παξάζηαζε κάρεο κε άξκαηα θαη 

ηνμφηεο πνπ πιαηζηψλεηαη απφ ηξέρνπζα ζπείξα. ΐξέζεθε ζην εζσηεξηθφ ΠξΏ 

αγγείνπ θαη ρξνλνινγείηαη ζηνλ χζηεξν 8
ν
 αη. π.Υ. (;). Δ ηαηλία 8 θαη απηή απφ ηνλ 

ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, κε παξάζηαζε δχν αλδξηθψλ κνξθψλ πνπ 

κάρνληαη δχν ιένληεο
83

 (πίλ. 20β-δ) είλαη νη κφλεο γλσζηέο, έσο ζήκεξα, ρξπζέο 

ηαηλίεο κε εηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ απφ ηελ 

Κξήηε. 

Οη ηαηλίεο 9-19 πξνέξρνληαη απφ ην κεγάιν ζχλνιν ησλ 3440 ζξαπζκάησλ 

ρξπζψλ ηαηληψλ θαη ειαζκάησλ πνπ βξέζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ πίζνπ Ώ1ΠΣ1 ηνπ 

ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1. Οη ηαηλίεο είλαη επηκήθεηο, ζηελέο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ, πάρνπο κηθξφηεξν ηνπ ελφο ρηιηνζηνχ, θαη θνζκνχληαη κε 

έλζηηγκν δηθηπσηφ. Ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο γηα ηαθηθή ρξήζε, επηξακκέλεο ζε 

έλδπκα ή θάιπκκα θεθαιήο. Δ ρξνλνιφγεζή ηνπο νξίδεηαη κε βάζε ηε ρξνλνιφγεζε 

ηνπ ηάθνπ, ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε ηνπνζεηείηαη απφ ηελ ΠξΓΏ έσο ηελ ΠξΏ πεξίνδν. 

Οη ηαηλίεο 9-17 (έγρξ. πίλ. 4α-ζ, πίλ. 21α-ζ) ζα ήηαλ επηξξακκέλεο ζε έλδπκα 

θαη ζα δηακφξθσλαλ πηζαλφλ ην πιαίζην ηεο θχξηαο δηαθνζκεηηθήο δψλεο ηνπ, θαηά 

ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

ζηελ Κξήηε. Δ ηαηλία 18 (έγρξ. πίλ. 5α-β, πίλ. 22α) ιφγσ ηνπ εκηειιεηςνεηδνχο 

ζρήκαηφο ηεο ζα ήηαλ επηξακκέλε, πηζαλφλ, ζηελ παξπθή ελδχκαηνο, ζην χςνο ηνπ 

ιαηκνχ ή πηζαλφλ ζε χθαζκα πνπ ζα θάιππηε ηελ θεθαιή. Δ ζπεηξνεηδήο ηαηλία 19 

(έγρξ. πίλ. 5γ, πίλ. 22β) δηαηεξεί πέληε κηθξέο νπέο, ηξεηο θνληά ζηηο παξπθέο ηεο θαη 

δχν ζε θάζεηε ζπκκεηξηθή δηάηαμε ζην έλα άθξν ηεο θαη ζα ήηαλ επίζεο 

επηξξακκέλε ζε έλδπκα. Ώμηνζεκείσηνο είλαη ν ηχπνο ηεο ζπείξαο ηεο ηαηλίαο πνπ 

βξίζθεη αθξηβέο παξάιιειν ζε δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ιίζηλνπ αγγείνπ Τζηεξνκηλσηθήο 
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Ε πεξηφδνπ απφ ηελ Κλσζφ
84

(πίλ. 22γ-δ). Σα ηξία ηκήκαηα ηαηλίαο/-ψλ 20-22 (έγρξ. 

πίλ. 5δ-ζη, πίλ. 23α-γ) ζα είραλ ίδηα ρξήζε κε ηηο παξαπάλσ.  

Ώπφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ πξνέξρνληαη ηκήκαηα ηξηψλ (;) ηαηληψλ, νη 23-25 

(έγρξ. πίλ. 6α-δ, πίλ. 24α-δ)
85

. Οη ηαηλίεο είλαη νξζνγσλίνπ θαη εκηειιεηςνεηδνχο 

ζρήκαηνο κε έθηππε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ, φπσο νη παξαπάλσ ηαηλίεο 

απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν Ώ1ΠΣ1, δχν εμ απηψλ δηαηεξνχλ νξηδφληηα ζηελή δηαθνζκεηηθή 

ηαηλία κε παξάιιεια γξακκίδηα. Οξηζκέλεο δηαηεξνχλ κηθξέο νπέο ζηηο παξπθέο 

ηνπο. Οη ηαηλίεο ζα ήηαλ επηξξακκέλεο ζε έλδπκα ή πηζαλφλ λα θνζκνχζαλ 

ππνδήκαηα. Δ ρξνλνιφγεζή ηνπο νξίδεηαη κε βάζε ηελ πξνζσξηλή ρξνλνιφγεζε ηνπ 

ηαθηθνχ θηεξίνπ Μ πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
86

 

Σν κνηίβν ηνπ έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ βάζεη ησλ απεηθνλίζεσλ ηνπ ζε εηδψιηα, 

φπνπ απαλαηάηαη αξρηθά, παξαπέκπεη ζε έλδπκα. Σν κνηίβν είλαη γλσζηφ απφ ηελ 

Πξψηκε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ ζηελ Κξήηε ζηε Θεά ηνπ Μχξηνπ θαη ζπλερίδεη λα 

εκθαλίδεηαη έσο θαη ηελ Όζηεξε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ ζηνλ Κέληαπξν απφ ηε 

Φπιαθσπή ηεο Μήινπ, ΤΚπΕΕΕΐ/ΤΚπΕΕΕΓ πεξηφδνπ. Σν κνηίβν απαληάηαη ζε ρξπζά 

θνζκήκαηα απφ ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζε ηαηλησηφ 

δηάδεκα απφ ην Λεπθαληί, ΤΠξΓΕ πεξηφδνπ, 900-875 π.Υ.
87

 (πίλ. 23δ-ε). 

ε δηαθφζκεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ην κνηίβν ηνπ έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ 

είλαη γλσζηφ απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο Ώγίαο Σξηάδαο θαη ηεο Θήξαο
88

 (πίλ. 25). Καηά 

ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ απαληάηαη ζηελ Κξήηε ζηε γπλαηθεία ζεφηεηα κε 

πςσκέλα ρέξηα ζε πίζν απφ ηε Φνξηέηζα, ΠξΓΐ πεξηφδνπ
89

 (πίλ. 26α-β), ζηε 

γπλαηθεία κνξθή, πνπ εξκελεχεηαη σο «Πφηληα ἀλδξῶλ ηε ζεῶλ ηε» ζην ρξπζφ 

πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε ηξηάδαο κνξθψλ απφ ην Εδαίνλ Άληξν, ΤΓ/ΠξΏ 

πεξηφδνπ
90

 (πίλ. 19α) ζε πήιηλν πιαθίδην γπλαηθείαο ηεξαηηθήο κνξθήο απφ ηε 

Γφξηπλα
91

 (πίλ. 26β) θαη απφ ηελ Ώμφ
92

 (πίλ. 26γ) ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., θαζψο θαη ζηε 

δηαθφζκεζε, αλάκεζα ζε άιια, ενξηαζηηθνχ ελδχκαηνο αλδξηθήο κνξθήο απφ ην ηεξφ 
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ηνπ Βξκή θαη ηεο Ώθξνδίηεο ζηε χκε ΐηάλλνπ, 620-600 π.Υ.
93

 Σν κνηίβν απαληάηαη 

επίζεο ζηε γπλαηθεία κνξθή πνπ αλαζεθψλεη ην θάιπκκα θεθαιήο, ζηελ παξάζηαζε 

πνπ εξκελεχεηαη σο ν Μελέιανο θαη ε Βιέλε, ζηνλ πίζν ηεο Μπθφλνπ, 670 π.Υ.
94

 

(πίλ. 27α) ζηε γπλαηθεία ζεφηεηα πνπ πιαηζηψλεηαη απφ δχν ιένληεο θαη δχν αλδξηθέο 

κνξθέο, πνπ εξκελεχεηαη σο Ήξα, ζε θπθιαδηθφ αλάγιπθν πίζν απφ ηε Θήβα, 680-

670 π.Υ.
95

 (πίλ. 27β) θαη ζε κνξθέο ηεο παξάζηαζεο, πνπ εξκελεχεηαη σο «ε είζνδνο 

ηνπ Ώπφιισλα ζηνλ ιπκπν» ζε ράιθηλν αλαζεκαηηθφ ζψξαθα απφ ηελ Οιπκπία, 

ηξίην ηέηαξην ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
96

 (πίλ. 28α-β). Σν κνηίβν ηνπ έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ 

θνζκεί επίζεο ην λεθξηθφ έλδπκα κνξθήο ζε ζθελή πξφζεζεο, πνπ απνδίδεηαη ζε 

ειεθαληνζηέηλν αλάγιπθν απφ ην ηεξφ ηεο Οξζίαο Ώξηέκηδνο ζηελ πάξηε, 7
νπ

 αη. 

π.Υ.
97

 (πίλ. 29α) ην νπνίν έρεη θνηλά ζηνηρεία, σο πξνο ηηο κνξθέο θαη ηνλ ηξφπν 

απφδνζήο ηνπο, κε ειεθαληνζηέηλν αλάγιπθν κε παξάζηαζε «Εεξνχ Γάκνπ» απφ ηελ 

ίδηα ζέζε, 650-640 π.Υ. (πίλ. 29β) θαη ην νπνίν βξίζθεη παξάιιεια ζην ρξπζφ 

πεξίηκεην έιαζκα απφ ην Εδαίνλ Άληξν
98

. πσο ζεκεηψλεη ε Carter, ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ ειεθαληνζηέηλα αληηθείκελα, είλαη ηδηαίηεξα αμηνζεκείσην ην κνηίβν ηνπ 

έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ πνπ θνζκεί ηα ελδχκαηα ησλ γπλαηθείσλ κνξθψλ ησλ ηξηψλ 

παξαπάλσ αληηθεηκέλσλ. Σν κνηίβν απαληάηαη θαη πζηεξφηεξα ζε ειεθαληνζηέηλν 

πεξίηκεην αλάγιπθν ιαθσληθήο παξάδνζεο κε παξάζηαζε Ειίνπ Πέξζηο απφ ηνπο 

Αειθνχο πνπ ρξνλνινγείηαη ζην πξψην ηέηαξην ηνπ 6
νπ

 αη. π.Υ.
99

 (πίλ. 29γ). ε ρξπζά 

θνζκήκαηα ην κνηίβν είλαη γλσζηφ ζε ηαηλία-δηάδεκα απφ ηελ Έθεζν, 7
νο

 αη. π.Υ.
100

 

(πίλ. 30α). ΐάζεη ησλ παξαπάλσ απεηθνλίζεσλ ην έλζηηγκν δηθηπσηφ, πνπ θνζκεί θαη 

ηηο ηαηλίεο απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν Ώ1ΠΣ1 θαη απηέο απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ, θαίλεηαη 

φηη παξαπέκπεη ζε ελδχκαηα ζενηήησλ, κπζηθψλ ή ηεξαηηθψλ κνξθψλ ή ζε ελδχκαηα 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ενξηαζηηθά θαη επηβεβαηψλεη, αλάκεζα ζε άιια, ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ γπλαηθψλ πνπ είραλ ηαθεί ζην ηαθηθφ θηήξην Μ σο ηεξεηψλ
101

.  

                                                 
93

 Λεκπέζε 1985, Ώ44, 39-40, πίλ. 27, 41. Ο πινχζηα πνηθηικέλνο ρηηψλαο ηεο κνξθήο ραξαθηεξίδεηαη 

σο ενξηαζηηθφ έλδπκα, φ.π., 141. 
94

 Hampe-Simon 1981, 82, εηθ. 122. 
95

 Hampe-Simon φ.π., 279, εηθ. 441. Πξβι. θαη ην πήιηλν εηδψιην κεγάισλ δηαζηάζεσλ δαηδαιηθήο 

γπλαηθείαο κνξθήο απφ ην Αεζπνηηθφ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ηαπηηζηεί πηζαλφηαηα κε ην ιαηξεπηηθφ 

είδσιν ηνπ αξρηθνχ λανχ θαη λα παξηζηάλεη ηε ζεά Άξηεκε ή αθφκα θαη ηνλ ίδην ηνλ Ώπφιισλα, 

Κνπξάγηνο 2004, 444-445, εηθ. 11. 
96

 Hampe-Simon φ.π., 127- 128, εηθ. 195-196. 
97

 Carter 1985, 147-148, εηθ. 46. 
98

 Carter φ.π., 145-147, εηθ. 44. 
99

 Carter φ.π., 165-167, εηθ. 62. 
100

 Hogarth 1908, 109, πίλ. IX.55. 
101

 ΐι. ππνζ. 86. 
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Σν κνηίβν ησλ «δηθηπσηψλ ξφκβσλ» είλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ ράιθηλσλ 

«αζπίδσλ» απφ ην Εδαίνλ Άληξν
102

, ηελ Βιεχζεξλα
103

 θαη ην Παιαίθαζηξν, φπνπ 

θνζκεί ην ζψκα ιεφλησλ θαη ζθηγγψλ. Σν ίδην κνηίβν ραξαθηεξίδεη θαη ηα αζζπξηαθά 

ελδχκαηα ηνπ 9
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ.
104

 (πίλ. 30β-δ) ην νπνίν κεηαθέξεηαη θαη ζηελ θππξηαθή 

αγγγεηνγξαθία ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.
105

 (πίλ. 30ε-ζη). Βπί ησλ ελδπκάησλ θαη σο θφζκεκα 

επηθαλείαο είλαη, επίζεο, εθ ησλ πιένλ δηαδεδνκέλσλ θαη ζηελ αγγεηνγξαθία θαηά ηνλ 

7
ν
 θαη 6

ν
 αη. π.Υ.

 106
 . 

Ώπφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο είλαη γλσζηέο έμη ρξπζέο ηαηλίεο, απφ ηελ 

Έιηπλα (1)
107

, ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ (2)
108

, ηε Φνξηέηζα (1)
109

 θαη ηνλ 

ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ (2)
110

. Οη ηαηλίεο, εθ ησλ νπνίσλ δχν 

ραξαθηεξίδνληαη σο δηαδήκαηα, απηή απφ ηελ Έιηπλα θαη κία απφ ην ΐφξεην 

Νεθξνηαθείν Κλσζνχ
111

, αλήθνπλ ζηνλ γλσζηφ ηχπν ηεο επηκήθνπο ζηελήο ηαηλίαο, 

πιελ απηήο απφ ηε Φνξηέηζα πνπ είλαη νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο. ζνλ αθνξά ζηε 

δηαθφζκεζή ηνπο, ε ηαηλία απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, φπσο 

ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, θνζκείηαη κε εηθνλνγξαθηθή παξάζηαζε, ηξεηο ηαηλίεο, απφ 

ηελ Έιηπλα, ηε Φνξηέηζα θαη ηνλ ηάθν ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, κε έθηππεο ζηηγκέο θαη 

κία ηαηλία απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ κε θακππιφγξακκε δηαθφζκεζε, 

επίζεο, κία ηαηλία απφ ηελ ηειεπηαία ζέζε είλαη αθφζκεηε. Οη ηαηλίεο 

ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ ΤΠξΓΏ πεξίνδν, απηή ηεο Φνξηέηζαο, έσο ηνλ 8
ν
 αη. π.Υ. 

 

 

 

 

 

                                                 
102

 Kunze 1931, Οκάδα C, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 44- 47.  
103

 ηακπνιίδεο 2004, 281-282, αξ. 360. 
104

 ρέδην αλαπαξάζηαζεο αξγαιεηνχ, Γφξδηνλ, 9
νπ

 αη. π.Υ., Burke 2005, 76, εηθ. 6-6 θαη 

ειεθαληνζηέηλα αληηθείκελα απφ ην Θεζαπξφ Ziwiyeh, πεξ. 700 π.Υ., Wilkinson 1963, 283, εηθ. 17 

θαη 18. 
105

 Πηλάθην κε παξάζηαζε αξγαιεηνχ κε χθαζκα πνπ θνζκείηαη αλάκεζα ζε άιια κε έλζηηγκν 

δηθηπσηφ, Κχπξνο, 8
νπ

 αη. π.Υ., Boardman 2001, 19, εηθ. 10. 
106

 Λακπξηλνπδάθε 1972, 17-18 φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλα παξαδείγκαηα. 
107

 Ρεζεκησηάθεο-Βγγιέδνπ 2010, 79, πίλ. 57, ζρ. 160. 
108

 KNC 75.f40, 41, εηθ. 153 θαη KNC, 98.f6. 
109

 ΐι. ππνζ. 58.  
110

 Hutchinson-Boardman 1954, 226, αξ. 3, πίλ. 28, εηθ. 2, Boardman 1967, 68, αξ. 3, πίλ. 12 θαη 

Hutchinson-Boardman φ.π., 227, αξ. 50, πίλ. 10, πάλσ δεμηά, Boardman φ.π., 69, αξ. 50, πίλ. 9. 
111

 Χο δηαδήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ Hoffman 1997, 52, 39, ε ηαηλία απφ ηε Φνξηέηζα θαη απηή 

απφ ηνλ Υαληαιή Σεθθέ, Hoffman φ.π., 226-230, πίλ. 147. 
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3. θεθσηήξεο 

 
Οη ζθεθσηήξεο (ζηξεπηά) είλαη ζπάληνη θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ 

ζηελ Κξήηε. Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα πξνέξρνληαη 

ηέζζεξηο αξγπξνί ζθεθσηήξεο
112

. Ώπφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο είλαη γλσζηνί πέληε 

ζθεθσηήξεο, θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρξπζφ θαη άξγπξν
113

, έλαο ρξπζφο απφ ην 

Αηθηαίνλ Άληξν Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ
114

, έλαο ρξπζφο ΠξΏ πεξηφδνπ θαη έλαο 

επηρξπζσκέλνο αξγπξφο ΤΓ/ΠΠξΏ πεξηφδνπ απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ
115

 

θαη δχν ρξπζνί ζθεθσηήξεο απφ ηνλ Ώζηξηθά Κηζάκνπ πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.
116

  

Οη ζθεθσηήξεο είλαη γλσζηνί ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ηελ Πξψηκε Βπνρή 

ηνπ Υαιθνχ ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη έσο θαη ηελ Όζηεξε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ
117

, 

απαληψληαη θαηά ηελ Τπνκπθελατθή έσο θαη ηελ Βιιεληζηηθή πεξίνδν
118

. 

Καηαζθεπάδνληαλ απφ ρξπζφ, άξγπξν ή ραιθφ, απφ ζχξκα ή ηαηλησηφ έιαζκα πνπ 

δηακφξθσλε ηξεηο ή θαη πεξηζζφηεξεο πεξηειίμεηο. Ώπαληψληαη θπξίσο ζε γπλαηθείεο 

ηαθέο είηε κεκνλσκέλνη είηε θαηά δεχγε. Οη ζθεθσηήξεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 

θνζκήκαηα θφκεο, «δαθηχιηνη θφκεο», γηα ηε ζπγθξάηεζε θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ 

βνζηξχρσλ, είηε σο ελψηηα, σο δαθηπιίδηα ή θαη σο ηκήκαηα πεξηδεξαίσλ
119

. Δ ρξήζε 

ηνπο σο θνζκήκαηα θφκεο επηβεβαηψλεηαη, αλ θαη νη απεηθνλίζεηο ηνπο ζπαλίδνπλ
120

, 

βάζεη ηεο ζέζεο εχξεζήο ηνπο, θνληά ζηελ θεθαιή
121

, ηνπ ζρήκαηνο θαη ηεο κηθξήο 

                                                 
112 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 211, αξ. 20. 
113

 Σέζζεξηο ράιθηλνη ζθεθσηήξεο πξνέξρνληαη απφ ην Καξθί, βι. Pendlebury and Money-Coutts 

1937-1938, 113, αξ. 162, 163, 164, 390. 
114

 Boardman 1961, 40, αξ. 175, πίλ. XIV, εηθ. 17. 
115

 KNC, 40.f4.θαη 78.f26, εηθ. 155, πίλ. 266. 
116

 Ώλδξεαδάθε-ΐιαδάθε 1993, 475. 
117

 Οη πξσηκφηεξνη ζθεθσηήξεο πξνέξρνληαη απφ ηελ Σξνία ΕΕ θαη ηελ Κξήηε (Άγηνο Ολνχθξηνο), βι. 

Branigan 1974, 47, γεληθά γηα ηνπο ζθεθσηήξεο θαηά ηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ, βι. Higgins 1961α, 50, 

57, 61, 72, Παπαεπζπκίνπ-Παπαλζίκνπ 1979, 223, Εαθσβίδεο 1969, 299-301, αθειιαξάθεο & 

απνπλά-αθειιαξάθε 1997, 648.
  

118
Γεληθά γηα ηνπο ζθεθσηήξεο, βι. Coche de la Ferte 1956, 58, γηα ηνπο ζθεθσηήξεο ηεο Γεσκεηξηθήο 

πεξηφδνπ, βι. Bielefeld 1968, 47-48, γηα ζπγθεληξσκέλα παξαδείγκαηα ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ, βι. Higgins φ.π., 91-92, 93, 102, βι. επίζεο Popham-Sackett-Themelis 1980 θαη Popham-

Lemos 1996 (Λεπθαληί). 
119

 Higgins φ.π., 93, ΐιαρφπνπινο 2006, 295. 
120

 Γηα απεηθνλίζεηο ζθεθσηήξσλ, κε πιαζηηθή απφιεμε, πνπ απνδίδνληαη πάλσ απφ ηα απηηά ηεο 

κνξθήο θαη επηβεβαηψλνπλ ηε ρξήζε ηνπο σο θνζκήκαηα θφκεο, βι. Gjerstad 1948, 389. 
121

 Λίγα παξαδείγκαηα ζθεθσηήξσλ έρνπλ βξεζεί ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε, θνληά ζηελ θεθαιή, πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηε ρξήζε ηνπο σο θνζκήκαηα θφκεο, φπσο νη ηέζζεξηο ρξπζνί ζθεθσηήξεο ζηνλ ηάθν 

ηεο βαζίιηζζαο Pu-abi ζηελ Ur, πνπ βξέζεθαλ ζην χςνο ηνπ ψκνπ, κπξνζηά απφ απηφλ, θαη νη νπνίνη, 

θαηά ηνλ Wooley, πηζαλφλ θνζκνχζαλ βφζηξπρν πνπ έπεθηε έσο ην ζηήζνο. Ο ίδηνο ζεκεηψλεη, φηη ηα 

παξαπάλσ θνζκήκαηα δελ ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ ελψηηα, θαζψο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαθή είρε 

απνθαιπθζεί θαη έλα δεχγνο ελσηίσλ. Βπίζεο δχν ζθεθσηήξεο απφ ηελ Πεξαηή, πνπ βξέζεθαλ πίζσ 

απφ ην θξαλίν θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ απηφ, πξνέξρνληαη πξνθαλψο απφ ηελ θφκε, βι. Εαθσβίδεο 
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δηακέηξνπ αιιά θαη απφ ηηο γξαπηέο πεγέο. Ο κεξνο αλαθέξεη ζηελ Ειηάδα «πινρκνὶ 

ζ‟ νἵ ρξπζῷ ηε θαὶ ἀξγχξῳ ἐζθήθσλην»
122

. Δ ρξήζε ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε 

ζηελ Βγγχο Ώλαηνιή απ‟ φπνπ έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο
123

 αιιά θαη ζηελ Κχπξν.  

Οη ζθεθσηήξεο απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

ηαθηθφ πίζν Ώ1ΠΣ1 ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1, ν 26 (έγρξ. πίλ. 7α, πίλ. 31α-β) θαη 

απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ, νη 27-29 (έγρξ. πίλ. 7β-ε, πίλ. 32α-δ). Αηακνξθψλνληαη απφ 

παρχ ζχξκα σνεηδνχο ή ηεηξάπιεπξεο δηαηνκήο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξή 

δηάκεηξν, 0,006κ.-0,01κ., θαη πνιιαπιέο πεξηειίμεηο άληζνπ κεγέζνπο. Ο 

ζθεθσηήξαο 26 δηακνξθψλεηαη απφ παρχ ζχξκα σνεηδνχο δηαηνκήο κε πέληε 

πεξηειίμεηο, ν 27 απφ παρχ ζχξκα ηεηξάπιεπξεο δηαηνκήο κε ηζάξηζκεο πεξηειίμεηο 

θαη νη 28 θαη 29 απφ ζχξκα ηεηξάπιεπξεο θαη σνεηδνχο δηαηνκήο κε επηά θαη έμη 

πεξηειίμεηο αληίζηνηρα.  

Οη ζθεθσηήξεο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ζχξκα θπθιηθήο ή σνεηδνχο 

δηαηνκήο κε πνιιαπιέο πεξηειίμεηο είλαη ζπάληνη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ο πεξηζζφηεξν 

θνηλφο ηχπνο είλαη απηφο κε ηαηλησηφ ζχξκα θαη πεξηειίμεηο ίζεο δηακέηξνπ. 

πγγελνχο ηχπνπ κε ηνλ ζθεθσηήξα 26 είλαη έλαο αξγπξφο ζθεθσηήξαο απφ ηελ 

Πεξαηή ηνπ 12
νπ

-11
νπ

 αη. π.Υ.
124

 (πίλ. 31γ) θαη δχν ρξπζνί απφ ηάθν ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. 

ζηελ Ώζήλα
125

 (πίλ. 31δ). Σξεηο ρξπζνί ζθεθσηήξεο κε πνιιαπιέο πεξηειίμεηο απφ 

ηελ Ώηηηθή, ζπιινγή Έιγηλ, ηνπ 11
νπ

-9
νπ

 αη. π.Υ.
126

 (πίλ. 33α-β) απνηεινχλ ηα 

πιεζηέζηεξα παξάιιεια ησλ 27-29. Δ ρξνλνιφγεζε ησλ ζθεθσηήξσλ απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο δελ είλαη βέβαηε, σζηφζν, θαίλεηαη φηη είλαη 

πξσηκφηεξε απηήο ηνπ ηαθηθνχ πίζνπ Ώ1ΠΣ1 θαη ηνπ ηαθηθνχ θηεξίνπ Μ απ‟ φπνπ 

πξνέξρνληαη. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
1969, 111, Σ.83, Μ130, πίλ. 33ε (1190/1185-1075 π.Υ.) θαη 258, Σ.16, Μ69, θαζψο θαη δχν 

ζθεθσηήξεο πνπ βξέζεθαλ θνληά ζην θεθάιη ηεο λεθξήο ζηνλ Θνισηφ Σάθν Α ζην Φνπξλί Ώξραλψλ, 

αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 1997, 648. 
122

 Ει., Ρ.52. 
123

 Οη πξσηκφηεξνη ρξπζνί ζθεθσηήξεο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηάθν ηεο βαζίιηζζαο Pu-abi, PG 800, 

ζηελ Ur, 2500 π.Υ., βι. Wooley 1934, 85, 241 (U10942), πίλ. 219.  
124

 Εαθσβίδεο 1969, 111, Σάθνο 83, Μ130, πίλ. 33ε.  
125

 Ώιεμαλδξή 1967, 80, πίλ. 80α.  
126

 Higgins 1961β, 102, αξ. 4, πίλ. XLΕVa.1 θαη αξ. 5-6, πίλ. XLΕVa.7.  
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4. Δλώηηα-Κξίθνη 
 

Δ ρξήζε ησλ ελσηίσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε ζηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε 

Βπνρή ηνπ ηδήξνπ
127

. Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα 

πξνέξρνληαη πέληε ελψηηα, θαηαζθεπαζκέλα απφ ρξπζφ, άξγπξν, επηρξπζσκέλν 

άξγπξν θαη ήιεθηξν θαη ηξεηο ρξπζνί θξίθνη πνπ πηζαλφλ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ελψηηα. Ώλήθνπλ ζε δχν θχξηνπο ηχπνπο: α) ελψηηα κε πξνζθχκαηα απφ κηθξέο 

                                                 
127

 Σα ελψηηα δελ αλήθνπλ ζηα ζπλήζε θνζκήκαηα θαη ζηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ 

Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη απεηθνλίζεηο ηνπο ζπαλίδνπλ έσο θαη ηνλ 7
ν
 

αη. π.Υ., αληίζεηα κε ηελ Κχπξν θαη ηελ Ώλαηνιή, φπνπ είραλ επξεία ρξήζε. Βλψηηα θαηαζθεπαζκέλα 

απφ πνιχηηκα κέηαιια είλαη γλσζηά απφ ην Λεπθαληί, βι. Popham–Sackett-Themelis 1980, 220-221, 

ρξπζά ελψηηα κε ηξία θνθθηδσηά βνζηξπφζρεκα πξνζθχκαηα, 171, Σ.5.10, 11, πίλ. 171, πίλ. 231d, πίλ. 

234b, ΤπΠξΓΕΕ, 875-850 π.Υ., ρξπζά ελψηηα κε ζπξκάηηλν θξίθν θαη ζειεηά απφ φπνπ επηθξέκεηαη 

νθηψζρεκε ζπείξα, 175, Σ.13.16, 17, πίλ. 173, πίλ. 231b, ΤπΠξΓΕΕ, 875-850 π.Υ., ρξπζά ελψηηα κε 

θσληθά πέξαηα, 131, S.59, 17, 18, πίλ. 110, πίλ. 231a, πίλ. 225, ΤπΠξΓΕΕΕ, 850-825 π.Υ., θαη 121, 

S.33,14, πίλ. 231a. ΐι. θαη Popham-Lemos 1996, ρξπζά ελψηηα κε ηξία θσληθά πξνζθχκαηα, πίλ. 40, 

Σ38.40-41, πίλ. 136, ΤπΠξΓΕΕ-ΕΕΕα, ρξπζά ελψηηα κε θσληθά πέξαηα, πίλ. 66, Σ.59.27-28, πίλ. 136, 

ΤΠξΓ/ΤπΠξΓ. ΐι. Lemos 2002, 126-127, ζπξκάηηλνη δαθηχιηνη θαη ζθεθσηήξεο (wire hoops) θαη 

127-128, ζπεηξνεηδή (coil spirals) πνπ πηζαλφλ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ελψηηα. Βπίζεο ελψηηα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Ώηηηθή, απφ ηνλ ιεγφκελν Σάθν ηεο Βχπνξεο Ώζελαίαο ζηνλ Άξεην Πάγν, δεχγνο 

ρξπζψλ ελσηίσλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηξαπεδηφζρεκν πιαθίδην, ζην νπνίν είλαη ζπγθνιιεκέλα 

νκνηψκαηα ηξηψλ ξνδηψλ, θαη επηκήθε ηαηλία κε ζπξκαηεξή θαη θνθθηδσηή δηαθφζκεζε, 850 π.Υ., βι. 

Smithson 1968, 112, αξ. 77a-b, πίλ. 30, 32, Coldstream 1995, απφ ηνλ ιεγφκελν Σάθν ηεο Ίζηδαο ζηελ 

Βιεπζίλα, δχν ρξπζά κελνεηδή ελψηηα κε θξεκάκελεο αιπζίδεο θαη πεξίθιεηζηα δηάρσξα πνπ πεξηείραλ 

ήιεθηξν κε ζπξκαηεξή θαη θνθθηδσηή δηαθφζκεζε, βι. θηάο 1898, 106, πίλ. 6, αξ. 6, 800-760/750 

π.Υ., απφ ηνλ «Σάθν α΄» ζηελ Βιεπζίλα, 800-760/750 π.Υ., ρξπζά ελψηηα κε ιεπθφ ιίζν ζην θεληξηθφ 

πεξίθιεηζην δηάρσξν θαη ήιεθηξν ζηα δχν αθξαία, βι. θηάο φ.π., 103, πίλ. 6, αξ. 7, 800-760/750 π.Υ., 

απφ ηελ Ώλάβπζζν, ρξπζά ελψηηα φκνηνπ ηχπνπ κε ηα παξαπάλσ, βι. ΐεξδειήο-Ααβάξαο 1966, 98, 

πίλ. 95α, θαη έλα ρξπζφ ελψηην φκνηνπ ηχπνπ ζήκεξα ζην ΐξεηαληθφ Μνπζείν, βι. Marshall 1911, 105, 

XIV.1240. Βπίζεο αηηηθήο θαηαγσγήο ζεσξείηαη δεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ κε δηζθνεηδή πέξαηα θαη 

πεξίθιεηζην δηάρσξν ζην θέληξν κε ζπξκαηεξή θαη θνθθηδσηή δηαθφζκεζε, ζπιινγή Έιγηλ, πξψην 

ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., βι. Higgins 1961β, 103, αξ. 18-19, πίλ. XLVb- c, φκνην δεχγνο ελσηίσλ ζε 

ηδησηηθή ζπιινγή ζηελ Βιβεηία θαη έλα δίζθνο απφ φκνην ελψηην πξνέξρεηαη απφ ηε Αήιν, βι. Higgins 

1961β, 103, δεχγνο ελσηίσλ κε δηζθνεηδή πέξαηα κε ζπξκαηεξή θαη θνθθηδσηή δηαθφζκεζε, Λνο 

Άληδειεο, County Museum of Art, 8
νπ

 αη. π.Υ., βι. Higgins 1961α, 99 θαη Αεζπνίλε 1996, 219, αξ. 45, 

επίζεο απφ ην Λεβίδη Ώηηηθήο, ζπιινγή ηαζάηνπ, πξνέξρεηαη ην πξσηκφηεξν παξάδεηγκα Χ-ζρεκνπ 

ελσηίνπ, ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., βι. Αεζπνίλε, 222-223, αξ. 58. Ώπφ ηε Θήβα πξνέξρεηαη 

δεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ κε θσληθά πέξαηα, Μνπζείν Λνχβξνπ, 9
νπ

-8
νπ

 αη. π.Υ., βι. Coche de la Ferté 

1956, 27, πίλ. 10.3-4, βι. θαη Higgins φ.π., 98, ν νπνίνο ηνπνζεηεί ηα ελψηηα απφ ηε Θήβα ζηνλ 8
ν
 αη. 

π.Υ., απφ ηελ Πεξαρψξα θαη ηελ Κφξηλζν, ρξπζά ζπεηξνεηδή ελψηηα κε δηζθνεηδή πέξαηα ζπρλά κε 

εγράξαθηε δηαθφζκεζε, 8
νπ

 αη. π.Υ., βι. Higgins φ.π., 102, ην πξσηκφηεξν ελψηην απηνχ ηνπ ηχπνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Παιαηνκάληλα ηνπ Ώγξηλίνπ, 10
νπ

 αη. π.Υ., βι. Αεζπνίλε φ.π., 31, απφ ην Άξγνο, 

ζπιινγή ηαζάηνπ, ρξπζφ θσληθφ ελψηην κε κνξθή Πφηληαο ζεξψλ κε ζπξκαηεξή θαη θνθθηδσηή 

δηαθφζκεζε, ηξίην ηέηαξην 7
νπ

 αη. π.Υ., βι. Higgins φ.π., 102-103, επίζεο ζπεηξνεηδή ελψηηα κε 

εγράξαθηε δηαθφζκεζε πξνέξρνληαη απφ ην Άξγνο, 875-825 π.Υ., θαη ηελ Κφξηλζν, 750 π.Υ., βι. 

Αεζπνίλε φ.π., 220, αξ. 47-48. ηα λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ, θπξίσο ζηε Ρφδν θαη ηε Μήιν, αιιά θαη ζηελ 

Ώλ. Βιιάδα, θαηά ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. εκθαλίδεηαη ν ηχπνο ελσηίσλ πνπ δηακνξθψλεηαη απφ κία επηκήθε 

ζπείξα κε ιπγηζκέλα πξνο ηα πάλσ ηα άθξα, κε απιή ή πινχζηα δηαθφζκεζε ζε απηά, θαη νξηδφληηα 

δηζθάξηα ζηηο απνιήμεηο ηνπ ζηειέρνπο, πνπ κπνξεί λα θνζκνχληαη κε θνθθίδεο, ξφδαθεο ή νιφγιπθεο 

θεθαιέο γξππψλ ή θξηψλ ζην αλψηεξν ηκήκα ηνπο, βι. Higgins φ.π., 106-108, ηελ ίδηα πεξίνδν 

εκθαλίδεηαη επίζεο ζηε Ρφδν, αιιά ζρεηηθά ζπάληα, θαη ζηα παξάιηα ηεο Μ. Ώζίαο ν ηχπνο ηνπ 

ελσηίνπ κε ζηξεπηά πέξαηα, βι. Higgins φ.π., 106-107, επίζεο ζηε Λίλδν απαληάηαη ζε άξγπξν ν ηχπνο 

tapered hoop, θαηά ηνλ 7
ν
 θαη 6

ν
 αη π.Υ., ηχπνο γλσζηφο απφ ηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ πνπ δηαηεξήζεθε 

ζηελ Κχπξν, απφ φπνπ ζεσξνχληαη φηη είλαη εηζαγσγέο, βι. Higgins φ.π., 108. Γεληθά γηα ηα ελψηηα, 

βι. Αεζπνίλε 1996, 31-35, γηα ηα ελψηηα ηεο Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, βι. Bielefeld 1968, 57-58. 
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θνθθίδεο ζε κνξθή ζρεκαηνπνηεκέλνπ κνχξνπ, γλσζηά, θαηά ην νκεξηθφ επίζεην, σο 

«κνξφεληα» θαη β) θξηθφζρεκα ελψηηα πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ζηέιερνο κεηνχκελεο 

δηακέηξνπ πξνο ηα άθξα ηνπ, ηα νπνία είηε αιιεινθαιχπηνληαη, είηε εθάπηνληαη, είηε 

είλαη αλνηθηά. Σα ελψηηα βξέζεθαλ κεκνλσκέλα πιελ ελφο δεχγνπο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ
128

. 

Σν δεχγνο ελσηίσλ 30-31 (έγρξ. πίλ. 8α-γ, πίλ. 34α-β) απνηειεί ην κνλαδηθφ 

παξάδεηγκα ηνπ πξψηνπ ηχπνπ ελσηίσλ ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο. Σα 

ελψηηα απφ ην ηαθηθφ θηίξην Μ βξέζεθαλ ην έλα πεξαζκέλν κέζα ζην άιιν (πίλ. 34γ). 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν έρεη βξεζεί θαη έλα δεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ απφ ην Tell el-

„Ajjul
129

, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ., (πίλ. 35α) θαζψο θαη δχν δεχγε ρξπζψλ ελσηίσλ απφ ην 

λεθξνηαθείν ζηελ Ώιαάο, ηδησηηθή ζπιινγή Υαηδεπξνδξφκνπ, ΚΓΕ πεξηφδνπ, 1050-

950 π.Υ.
130

 (πίλ. 35β-γ). Σα θξηθφζρεκα ελψηηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ήιεθηξν, δηακνξθψλνληαη απφ ζχξκα θπθιηθήο δηαηνκήο 

ειαθξά κεηνχκελεο πξνο ηα αγθηζηξνεηδή άθξα ηνπ. Σν έλα ελψηην θνζκείηαη ζε ηξία 

ζεκεία ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ, ζε ίζε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε, κε νκάδεο αληζνκεγεζψλ 

θνθθίδσλ. Οη δχν εμ απηψλ δηακνξθψλνληαη απφ ηέζζεξηο ζθαηξηθέο θνθθίδεο ζε 

ζηαπξνεηδή δηάηαμε, ελψ ε ηξίηε, θεληξηθή, απνηειείηαη απφ δχν θνθθίδεο, εθ ησλ 

νπνίσλ ε θαηψηεξε είλαη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο πεπιαηπζκέλε θαη θέξεη κηθξή 

θάζεηε εγράξαμε πνπ δίλεη ηελ εληχπσζε χπαξμεο δχν ζθαηξηθψλ θνθθίδσλ. ην 

δεχηεξν ελψηην δηαηεξείηαη κία νκάδα ηεζζάξσλ ζθαηξηθψλ θνθθίδσλ ζε ζηαπξνεηδή 

δηάηαμε.  

Σα ελψηηα κε πξφζθπκα απφ κηθξέο θνθθίδεο ζε κνξθή ζρεκαηνπνηεκέλνπ 

κνχξνπ είλαη ζρεηηθά ζπάληα. Ο ηχπνο
131

 απαληάηαη θαηά ηελ Όζηεξε Βπνρή ηνπ 

Υαιθνχ ζηελ Κξήηε, ζηνλ Πφξν Δξαθιείνπ θαη ζηηο Ώξράλεο (Σνπξθνγεηηνληά) 

                                                 
128

 Σα ελψηηα πνπ έρνπλ βξεζεί ζηελ Πεξαηή ήηαλ επίζεο κεκνλσκέλα, θαη φρη ζε δεχγε, γηαηί θαηά 

ηνλ Εαθσβίδε «ηα ζπκπιεξψκαηά» ηνπο είραλ αθαηξεζεί εθ ησλ πζηέξσλ, βι. Εαθσβίδεο 1969, 297. 

Χζηφζν ην γεγνλφο φηη θαη ζηηο Ώξράλεο, αθφκα θαη ζε αδηαηάξαθηε ηαθή, ηα ελψηηα πνπ βξέζεθαλ 

ήηαλ κεκνλσκέλα, βι. αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 1997, 641, ππνδειψλεη φηη ηα ελψηηα, 

πηζαλφλ, ηα θνξνχζαλ κεκνλσκέλα ή θαη κεκνλσκέλα.  
129

 Petrie 1934, πίλ. XIV.16.  
130

 Karageorghis 1975, 40, 64, πίλ. ΥΥΥΕΥ.8, 11-13. 
131

 Σα ελψηηα κε δηαθφζκεζε θνθθίδσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θξίθνπ θαηάγνληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

θξηθφζρεκνπ ελσηίνπ πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ζχξκα θπθιηθήο δηαηνκήο κεηνχκελεο δηακέηξνπ πξνο 

ηα άθξα ηνπ, βι. Higgins 1961α, 72-73, Laffineur 1980, Branigan 1974, 45, πίλ. 23, ηχπνο Ε, MEX. Σα 

ελψηηα κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε αξρηθά δηακνξθψλνπλ κία θνθθίδα ζην θέληξν ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

θξίθνπ, ιίγν πζηεξφηεξα εκθαλίδεηαη ν ηχπνο κε πξφζθπκα απφ κηθξέο θνθθίδεο ζε κνξθή 

ζρεκαηνπνηεκέλνπ κνχξνπ πνπ εμειίζζεηαη ζηνλ ηχπν κε θσληθφ πξφζθπκα ζε κνξθή 

ζρεκαηνπνηεκέλνπ βνπθξαλίνπ, βι. Laffineur φ.π. 
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ΤΜΕΏ πεξηφδνπ, 16
νπ

-κέζα 15
νπ

 αη. π.Υ.
132

 (πίλ. 36α-β) ζηελ Κχπξν, ζηελ Έγθσκε, 

ΤΚΕ πεξηφδνπ, 1650-1550π.Υ
133

 (πίλ. 37α), επίζεο έλα δεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ 

Μπθελατθήο πεξηφδνπ απφ ηελ Κχπξν βξίζθεηαη ζήκεξα ζην ΐξεηαληθφ Μνπζείν
134

 

(πίλ. 37β) θαη ζην Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ 

αη. π.Υ.
135

 (πίλ. 38α-ε). Τζηεξφηεξα, θαηά 

ηνλ 12
ν
 αη. π.Υ., ρξπζά «κνξφεληα» ελψηηα είλαη γλσζηά απφ ην Lachish, πεξίπνπ 

1200 π.Υ.
136

 (πίλ. 39α-β). Βπίζεο απφ ηνλ ηάθν Γ Ώπισκάησλ ζηε Νάμν πξνέξρνληαη 

δχν θξηθφζρεκα θνζκήκαηα κε θνθθηδσηφ πξφζθπκα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο 

δαθηπιίδηα, ΤΒΕΕΕΓ πεξηφδνπ, 12
νπ

 αη. π.Υ.
137

 (πίλ. 39γ-δ). 

                                                 
132

 Υξπζφ ελψηην απφ ηνλ Πφξν Δξαθιείνπ, βι. Λεκπέζε 1967, 205, ηακπνιίδεο-Καξέηζνπ 1998, 88, 

αξ. 60, ηακπνιίδεο 2003, 554, αξ. 1093 θαη αξγπξφ ελψηην απφ ηηο Ώξράλεο (Σνπξθνγεηηνληά) βι. 

αθειιαξάθεο 1980, 386, πίλ. 221γ. Γηα ζπγθεληξσκέλα παξαδείγκαηα απφ ηελ Κξήηε, βι. Laffineur 

1980, επίζεο βι. θαη αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 1997, 641, εηθ. 703 θαη 641-642, εηθ. 

704-705, Ώξράλεο, ΐαζχπεηξν. 
133

 Υξπζφ ελψηην απφ ηελ Έγθσκε, Σ.8.48, ΤΚΕ πεξηφδνπ, 1650-1550 π.Υ., βι. Gjerstad et al. 1934, 

503, πίλ. LΥΥΥ, βι. επίζεο γηα ζπγθεληξσκέλα παξαδείγκαηα απφ ηελ Κχπξν θαη Maxwell-Hyslop 

1974, 130-131, πίλ. 96. 
134

 Marshall 1911, 27, πίλ. ΕV.470. 
135

 ΐι. Petrie 1934, 7-8, πίλ. XV-XX, Maxwell-Hyslop φ.π., 116, ν ηχπνο ηνπ «κνξφεληνο» ελσηίνπ 

κπνξεί λα ρξνλνινγεζεί ζηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αη. π.Υ., αλήθεη θπξίσο ζηνλ 15
ν
 αη. π.Υ. αιιά ζπλερίδεη λα 

είλαη ζε ρξήζε θαη θαηά ηνλ 14
ν
 αη. π.Υ. κνηα «κνξφεληα» ελψηηα έρνπλ βξεζεί θαη ζηελ Έγθσκε 

ζηνλ Σ.8 θαη ζε πνιιέο ζέζεηο ηεο πξίαο θαη ηεο Παιαηζηίλεο, φπσο ζην Megiddo ζηνλ T.251 θαη 

ζηελ Atchana, φπνπ ηα παξαδείγκαηα ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 15
ν
 αη. π.Υ. έσο ηνλ 12

ν
 αη. π.Υ. Βπίζεο 

είλαη θνηλφο ηχπνο ελσηίσλ ζην Mari θαηά ηε Μέζε Ώζζπξηαθή πεξίνδν, Negbi 1970, ε νπνία 

ρξνλνινγεί ηνπο Θεζαπξνχο απφ ην Tell el-„Ajjul ζηε «κεηά-Τθζψο» πεξίνδν, πεξίπνπ απφ ηα κέζα 

ηνπ 16
νπ

 αη. π.Υ.-αξρέο ηνπ 15
νπ

 αη. π.Υ., ζπγθεθξηκέλα απφ ην 1560-1480 π.Υ. θαη αλαθέξεη, φ.π., 22, 

φηη αξθεηνί ηχπνη ησλ θνζκεκάησλ ήηαλ είηε αηγππηηαθά πξντφληα είηε ζπξνπαιαηζηηληαθέο κηκήζεηο 

αηγππηηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηηο αξρέο ηεο 18
εο

 Απλαζηείαο. Άιινη κε αηγππηηαθνί 

ηχπνη ζα κπνξνχζαλ λα είραλ θαηαζθεπαζηεί ζηελ Ώλαηνιή θαη ηελ Κχπξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο 

πεξηφδνπ. Χζηφζν ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ θαίλεηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ην Tell el-

„Ajjul. Δ ζρνιή θνζκεκαηνηερλίαο ηνπ Tell el-„Ajjul, ηεο νπνίαο ε ηερλνηξνπία θαη ε ηερληθή αλαθαιεί 

αηγππηηαθν-θνηληθηθή ρξπζνρνΎα ηνπ Μέζνπ ΐαζηιείνπ θαη νη νπνίεο απαληψληαη ζρεδφλ κφλν ζην Tell 

el-„Ajjul, κε ιίγα παξάιιεια παξαδείγκαηα ζε ζχγρξνλα ζχλνια απφ ην Lachish θαη ην Megiddo, 

θαίλεηαη φηη επηβίσζε ζε άιια θέληξα ηεο Υαλαάλ, φπσο ζηελ Ugarit, απφ ηνλ πξψηκν 15
ν
 αη. π.Υ. έσο 

ηνλ χζηεξν 14
ν
 αη. π.Υ., Negbi φ.π., 37. Βπίζεο απφ ηελ Ugarit, ηεο νπνίαο ε θνζκεκαηνηερλία είλαη 

αλάινγε κε απηή ηεο Atchana θαη ηνπ Tell el-„Ajjul, πξνέξρνληαη κήηξεο θαηαζθεπήο «κνξφεληνο» 

ελσηίνπ, 15
νπ

 αη. π.Υ.-14
νπ

 αη. π.Υ., βι. Maxwell-Hyslop, φ.π., 137-138. 
136

 ΐι. Maxwell-Hyslop φ.π., 138, Lachish, Cave 4004, ΤΒΥΕΕ, 1225-1175 π.Υ., πίλ. 101. 
137

 ΐι. ΐιαρφπνπινο 2006, 296-297, αξ. 5290-5291, έγρξ. πίλ. 14. Σα δχν θνζκήκαηα έρνπλ κηθξή 

δηάκεηξν θαη θαηά ηνλ ΐιαρφπνπιν φ.π., 297, ίζσο αλήθαλ ζε κηθξφ παηδί ή ήηαλ εμαξηεκέλα ζε 

πεξηδέξαην. ζνλ αθνξά ζηνλ ηχπν, ν θξίθνο κε ηελ πξνζζήθε ζηεθάλεο απφ θνθθίδεο ή ζθαηξίδηα 

ζεσξείηαη αλαηνιηθήο θαηαγσγήο, ελψ φζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή ηεο θνθθίδσζεο, φπσο αλαθέξεη, 

παιαηφηεξα δείγκαηα απηήο ηεο ηερληθήο θαηαζθεπάδνληαη ζε κήηξεο θαη απαληνχλ ζε 

ζπξνπαιαηζηηληαθά θαη θππξηαθά ελψηηα, ελψ ε ηερληθή ηεο κήηξαο δελ γεληθεχεηαη ζηελ Κξήηε, φπσο 

δείρλνπλ ηα ρεηξνπνίεηα «κνξφεληα» ελψηηα απφ ηνλ Πφξν Δξαθιείνπ θαζψο θαη απηά ζε ζρήκα 

βνπθξαλίνπ. Χζηφζν, αληίζεηα κε ηα παξαπάλσ, απφ ηελ Κξήηε είλαη γλσζηέο ηξεηο ιίζηλεο κήηξεο, 

κία ιίζηλε κήηξα κηλσηθνχ ελσηίνπ κε πξφζθπκα απφ θνθθίδεο ζε ζρήκα βνπθξαλίνπ ηεο ζπιινγήο 

Μεηαμά, βι. Πιάησλ-Ααβάξαο 1961-1962, 283, πίλ. 348α, κία κήηξα απφ καχξν ζηεαηίηε ελσηίνπ κε 

πξφζθπκα κε ηξεηο θνθθίδεο (Κξήηε; Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, ηχπνο θνηλφο απφ ηελ αξρατθή έσο ηε 

ξσκατθή πεξίνδν) βι. Boardman 1961, 127, αξ. 546, πίλ. XLVI, ν νπνίνο αλαθέξεη θαη κία φκνηα απφ 

ζηεαηίηε απφ ηνλ Μφριν (1305, Μηλσηθήο πεξηφδνπ;), ηελ ηειεπηαία αλαθέξεη θαη ν Higgins 1961α,
 

73. Γηα ηηο κήηξεο απφ ηε ζπιινγή Μεηαμά θαη ηνλ Μφριν, βι. θαη Laffineur 1980, 285. Γηα ηηο κήηξεο 

ελσηίσλ κε θνθθηδσηά πξνζθχκαηα, ν Laffineur, φ.π., ζεκεηψλεη φηη δελ ππάξρνπλ γηα ελψηηα ηνπ 
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Παξαιιαγέο ηνπ ηχπνπ είλαη γλσζηέο ζηελ Βιιάδα, έλα ρξπζφ θξηθφζρεκν 

ελψηην κε ηέζζεξα βνζηξπφζρεκα πξνζθχκαηα, Όζηεξεο Μπθελατθήο πεξηφδνπ, 

Μνπζείν Μπελάθε
138

 (πίλ. 40α) ζην Mari, έμη ρξπζά ελψηηα κε ρξπζά ζθαηξίδηα ζην 

θέληξν ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ θξίθνπ, ζηα νπνία είλαη πξνζαξηεκέλα θνθθηδσηά 

πξνζθχκαηα ζε ππξακηδηθή δηάηαμε, πέληε απφ ηνλ Σ.236 θαη έλα απφ ηνλ Σ.149k, 

Μέζεο Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ
139

 (πίλ. 40β-γ) θαη ζην Marlik, δχν ρξπζά ελψηηα κε 

ππξακηδηθφ θαη ζθαηξηθφ εμάξηεκα, αληίζηνηρα, ζην θάησ ηκήκα ηνπο θαη θνθθηδσηή 

δηαθφζκεζε (πίλ. 41α-β)
140

. 

Καηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ελψηηα απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη γλσζηά 

απφ ηελ Κχπξν, απφ ηελ Ώιαάο, ζήκεξα ζηελ ηδησηηθή ζπιινγή Υαηδεπξνδξφκνπ, 

ΚΓΕ πεξηφδνπ, 1050-950 π.Υ.
141

 (πίλ. 42α) απφ ηελ Παιαίπαθν-θάιεο ΚΓΕΏ-ΐ 

πεξηφδνπ, 1050-950 π.Υ.
142

 (πίλ. 42β) θαη απφ ηελ Λάπεζν, ΚΓΕΕΕ πεξηφδνπ, 900-750 

π.Υ.
143

 (πίλ. 42γ-ζη). κνηνπ ηχπνπ ελψηηα πξνέξρνληαη επίζεο απφ ηελ Tell Fara θαη 

απφ ην Gilan, 11
νπ

 αη. π.Υ.-10
νπ

 αη. π.Υ
144

 (πίλ. 43α). Ώπφ ηε Nimrud πξνέξρνληαη δχν 

ιίζηλεο κήηξεο απφ ζηεαηίηε (;) «κνξφελησλ» ελσηίσλ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία δηαηεξεί 

ελψηην κε ηξία θνθθηδσηά πξνζθχκαηα, Νέν-Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ, 911-609 π.Υ.
145

 

(πίλ. 43β-γ). Ώπφ ηε Nimrud, επίζεο, πξνέξρεηαη έλα ρξπζφ ελψηην ή θφζκεκα θφκεο 

κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.
146

 (πίλ. 44α-β).  

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, ηα κνλαδηθά 

γλσζηά ελψηηα κε πξνζθχκαηα απφ κηθξέο θνθθίδεο πξνέξρνληαη απφ ην Λεπθαληί. 

Σα ρξπζά θξηθφζρεκα ελψηηα θνζκνχληαη κε ηξία βνζηξπφζρεκα πξνζθχκαηα θαη 

                                                                                                                                            
ηχπνπ κε κία έσο ηέζζεξηο θνθθίδεο, σζηφζν, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηελ 

ίδηα ηερληθή, θαζψο κήηξεο θαηαζθεπήο ηέηνησλ ελσηίσλ έρνπλ βξεζεί ζηελ Ώλαηνιή. 
138

 Lemerle 1938, 448, πίλ. 48.5, Αεζπνίλε 1996, 33 (αξ. επξ. 2089). 
139

 ΐι. Maxwell-Hyslop 1974, 178, πίλ. 131. 
140

 Musche 1992, 197, πίλ. LXXII, Typ 2,1 (ελψηην κε ππξακηδηθφ εμάξηεκα), Wolters 1986, 72, εηθ. 

20 (ελψηην κε ζθαηξηθφ εμάξηεκα). 
141

 Karageorghis 1975, 40, 64, πίλ. ΥΥΥΕΥ.Ρ3, ίδηνπ ηχπνπ ράιθηλν ελψηην πξνέξρεηαη απφ ην 

Καινξίδηθη, βι. Karageorghis φ.π., 64.  
142

 Υξπζφ ελψηην, Παιαίπαθνο-θάιεο, Σ43.82, ΚΓΕΏ-ΐ πεξηφδνπ, 1050-950 π.Υ., βι. Karageorghis 

1983, 16, πίλ. XXV.82. 
143

 Υξπζά ελψηηα, Λάπεζνο, Σ.403. 36, 32, 89, 38, βι. Gjerstad et al. 1934, 188-189, πίλ. ΥLΕV. 
144

 Maxwell-Hyslop φ.π, 225-226, πίλ. 200 (Tell Fara), 205, πίλ. F (Gilan). Σα ελψηηα απφ ηελ Tell Fara 

ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ Laffineur 1980, 291, πίλ. 89 ζην 1050 π.Υ. θαη απφ ην Gilan ην 850 π.Υ. 
145

 Curtis 2013, 118, 197, πίλ. XCI.1106 θαη XCI.1. 
146

 Σν θφζκεκα δηακνξθψλεηαη απφ ηξία παξάιιεια ζχξκαηα θαη θέξεη νκάδεο θνθθίδσλ, δψδεθα ζην 

θέληξν γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ ηξηψλ ζπξκάησλ θαη νθηψ δηαθνζκεηηθέο ζε θάζε άθξν. Σν θφζκεκα 

ρξνλνινγείηαη φρη ελσξίηεξα απφ ηε βαζηιεία ηνπ αξγθφλ, 722-705 π.Υ., Curtis and Maxwell-Hyslop 

1971, 107-108, ND.4181, πίλ. ΥΥΥΕ b, c, εηθ. 5, 6, βι. θαη φ.π., 108, ππνζ. 14 γηα φκνηα δηαθφζκεζε 

ζε λενβαβπισληαθφ ελψηην απφ ηε Nippur. 
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ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤπΠξΓΕΕ πεξίνδν, 875-850 π.Υ.
147

 (πίλ. 45α). Ο ηχπνο ησλ 

ελσηίσλ κε ηξία θνθθηδσηά πξνζθχκαηα, άγλσζηνο ζηελ Κξήηε θαη ηελ Κχπξν θαηά 

ηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ θαη θαηά ηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, θαηάγεηαη, θαηά ηνλ 

Higgins
148

, απφ ηε Φνηλίθε, φπνπ απαληάηαη ηνλ 9
ν
 αη. π.Υ. Σα ελψηηα, πηζαλφλ, 

πξντφληα ηνπ ηνπηθνχ εξγαζηεξίνπ, θαηά ηνλ ίδην, απνηεινχλ ηα πξσηκφηεξα 

δείγκαηα αλαβίσζεο ηεο κπθελατθήο ηερληθήο ηεο θνθθίδσζεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

πνπ, φπσο ζεκεηψλεη, δηαηεξήζεθε ζηε Φνηλίθε θαηά ηνπο «θνηεηλνχο Ώηψλεο». 

Χο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ θξίθνπ ηα ελψηηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο 

είλαη ηα κνλαδηθά γλσζηά, έσο ζήκεξα, «κνξφεληα» ελψηηα πνπ δηακνξθψλνληαη απφ 

ζπξκάηηλν θξίθν
149

. Ο ηχπνο ηνπ θξίθνπ βξίζθεη αθξηβή παξάιιεια ζε ράιθηλα 

ελψηηα απφ ηνλ ηάθν V ηνπ ΐξφθαζηξνπ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤπΜ-ΠξΓ 

πεξίνδν
150

 ή θαηά ηνλ Higgins ζηνλ 10
ν
 αη. π.Υ.

151
 (πίλ. 45β) ζε ρξπζά ελψηηα απφ 

ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ, ηέιε ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. (πίλ. 45γ) θαζψο θαη ζε δεχγνο 

ρξπζψλ ελσηίσλ απφ ηελ Παιαίπαθν-θάιεο, ΚΓΕ πεξηφδνπ, 1050-950 π.Υ.
152

 (πίλ. 

45δ). κνηνπ ηχπνπ ρξπζά ελψηηα έρνπλ βξεζεί επίζεο ζην λεθξνηαθείν ζηελ Ώιαάο 

θαη ζε ηάθν ζηε Λάπεζν ΚΓΕ πεξηφδνπ, 1050-950 π.Υ.
153

 Σξεηο ρξπζνί θξίθνη κε 

αγθηζηξνεηδή άθξα, αιιά θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνιχ ιεπηφ ζχξκα, πνπ 

εξκελεχνληαη σο ελψηηα πξνέξρνληαη απφ ηε Φνξηέηζα, δχν απφ ηνλ ηάθν VI
154

 (πίλ. 

46α-β) θαη έλαο απφ ηνλ ηάθν II
155

 (πίλ. 46γ) νη νπνίνη ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ Brock 

                                                 
147

Popham–Sackett-Themelis 1980, 171, Σ.5, αξ. 10-11, πίλ. 171 θαη 231d. Ώπφ ην Λεπθαληί 

πξνέξρνληαη επίζεο ρξπζά ελψηηα κε ηξία βνζηξπφζρεκα πξνζθχκαηα θαηαζθεπαζκέλα κε 

ζπξκαηεξή, βι. Popham-Lemos 1996, πίλ. 40, αξ. 40-41, Σ.38, ΤΠξΓΕΕ-ΕΕΕα πεξηφδνπ, 875-800 π.Υ. 
148

 Popham–Sackett-Themelis, φ.π., 221. 
149

 Σα δχν ρξπζά ελψηηα απφ ην Καξακπνπξλάθη Θεζζαινλίθεο, πεξ. 700 π.Υ., ηα νπνία ζπκίδνπλ ηα 

νκεξηθά «ηξίγιελα κνξφεληα», βι. Ώδάκ-ΐειέλε & ηεθαλή 2012, 149, αξ. 89 θαη 150, αξ. 90, θαη 

Σηβέξηνο 2012, 68, δηαθέξνπλ απφ ηνλ γλσζηφ ηχπν ησλ «κνξφελησλ ελσηίσλ», ησλ θξηθφζρεκσλ 

ελσηίσλ κε θνθθηδσηά πξνζθχκαηα ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. Σα δχν παξαπάλσ ελψηηα δηακνξθψλνληαη 

απφ θξίθν ζηνλ νπνίν επηθξέκσληαη, ζην θάησ κέξνο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ, ηξία θάζεηα ζηειέρε 

δηακνξθσκέλα απφ ζεηξά θνθθίδσλ, πνπ απνιήγνπλ έθαζην ζε ηέζζεξα θαη πέληε ζθαηξίδηα, 

αληίζηνηρα ζην θάζε ελψηην, πνπ ζπκίδνπλ κνχξα. Ο θξίθνο ζην έλα ελψηην δηαηεξεί, πεξαζκέλν ζε 

απηφλ, κηθξφ θακππισκέλν ζηέιερνο κε ηα αηρκεξά άθξα ηνπ πξνο ηα πάλσ, ελψ ζην δεχηεξν ελψηην 

εκπεξηέρεη κηθξφ θακππισκέλν ζηέιερνο κε αλνηθηή απφιεμε-άγθηζηξν. 
150

 ΐι. Hall 1914, 151, εηθ. 91. 
151

 KNC, 540. 
152

 ΐι. Karageorghis 1983, 337, πίλ. CXCV. 
153

 ΐι. Karageorghis 1975, 64 θαη ππνζ. 8, Σ15.11-12, Σ.19.27, Pit A.9, Ρ4, Ρ7, Ρ8, Ρ11, Ρ12, Ρ13, πίλ. 

ΥΥΥΕΥ. Σα ελψηηα απφ ηε Λάπεζν έρνπλ ηαπηηζηεί σο δαθηχιηνη ξηλφο, ην γεγνλφο φκσο φηη ζηελ 

Ώιαάο έρνπλ βξεζεί αλά δεχγε θαη εθαηέξσζελ ηνπ θξαλίνπ ηεο λεθξήο ππνδειψλεη φηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα ηνπιάρηζηνλ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ελψηηα. 
154

 ΐι. Brock 1957, ηάθνο VI, 116, πίλ. 7, ν ηάθνο ρξνλνινγείηαη απφ ηελ ΤπΜ-ΠξΓ πεξίνδν, 1020 

π.Υ.-820 π.Υ. θαηά Brock. 
155

 ΐι. Brock 1957, ηάθνο II, 1105, πίλ. 75, ν θξίθνο βξέζεθε κέζα ζε ΤΠξΓΏ θχπειιν, πεξίπνπ 850 

π.Υ. θαηά Brock. 
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απφ ηελ ΠΠξΓ έσο ηελ ΠξΓΐ πεξίνδν
156

. Σα ελψηηα 30-31 απφ ηε λεθξφπνιε ηεο 

Οξζήο Πέηξαο ζα πξέπεη λα ρξνλνινγεζνχλ βάζεη ηνπ ηχπνπ ηνπ θξίθνπ, θαζψο 

απηφο δελ απαληάηαη ζηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ θαη άξα ηα ελψηηα δελ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ θεηκήιηα, ζηνλ 11
ν
-10

ν
 αη. π.Υ. βάζεη ησλ θππξηαθψλ παξαδεηγκάησλ θαη 

απηψλ απφ ην ΐξφθαζηξν κε ηα νπνία είλαη ζπγγελή ή ζηνλ 8
ν
 αη. π.Υ. κε βάζε ηα 

ρξπζά ελψηηα απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ. Ώμηνζεκείσηε δε είλαη ε νκνηφηεηα 

ηεο ηερλνηξνπίαο ηεο θνθθίδσζεο ησλ ελσηίσλ κε απηή ηνπ ρξπζνχ θξηθφζρεκνπ 

πεξίαπηνπ 85 απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηνλ 7
ν
 αη. 

π.Υ.
157

 αιιά θαη κε απηή ησλ κηλσηθψλ ελσηίσλ απφ ηνλ Πφξν Δξαθιείνπ, ΤΜΕΏ 

πεξηφδνπ, 16
νπ

-κέζα 15
νπ

 αη. π.Υ., θαη ησλ ελσηίσλ απφ ην Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. 

π.Υ. (πίλ. 47α-δ). 

Σα ελψηηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά 

ζηελ θξεηηθή θνζκεκαηνηερλία ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ιφγσ ηνπ ηχπνπ, 

ηεο ηερληθήο δηαθφζκεζεο θαη ηεο ρξνλνιφγεζήο ηνπο. Σα ελψηηα, πνπ βάζεη ησλ 

παξαπάλσ ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 10
ν
 ή ζηνλ 8

ν
 αη. π.Υ., απνηεινχλ, εάλ είλαη νξζή ε 

πξψηε ρξνλνιφγεζε, ην πξσηκφηεξν γλσζηφ παξάδεηγκα ηεο ηερληθήο ηεο 

θνθθίδσζεο ζηελ Κξήηε θαη απφ ηα πξσηκφηεξα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν καδί κε απηά 

ηνπ Λεπθαληηνχ
158

, 875-850 π.Υ., θαη απηά απφ ηνλ ιεγφκελν ηάθν ηεο Βχπνξεο 

Ώζελαίαο ζηελ Ώηηηθή, 850 π.Υ.
159

, ή εάλ είλαη νξζή ε ρξνλνιφγεζή ηνπο ζηνλ 8
ν
 αη. 

π.Υ. ηα ελψηηα απνηεινχλ έλα απφ ηα πξσηκφηεξα παξάδεηγκαηα ηεο ηερληθήο ηεο 

θνθθίδσζεο, καδί κε ην γλσζηφ ρξπζφ επηζηήζην θφζκεκα κε νξεία θξχζηαιιν θαη 

θερξηκπάξη απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ 

ηδήξνπ ζηελ Κξήηε. 

Σα ελψηηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο είλαη επίζεο ηα κνλαδηθά 

γλσζηά παξαδείγκαηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, πνπ πξνέξρνληαη απφ ζχλνιν ηεο 

Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ηα νπνία θέξνπλ θνθθηδσηή δηαθφζκεζε ζε κνξθή 

κνχξνπ, απνηεινχλ δε ηα κνλαδηθά γλσζηά in corpore ελψηηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

                                                 
156

 ΐι. Brock 1957, 197. 
157

 ΐι. έγρξ. πίλ. 30α. 
158

 Γηα ηα ελψηηα απφ ην Λεπθαληί ν Higgins αλαθέξεη φηη ε θαηαγσγή ηνπ ηχπνπ κε ηα ηξία 

βνζηξπφζρεκα πξνζθχκαηα είλαη θνηληθηθή, θαζψο ελψηηα κε ηξία πξνζθχκαηα είλαη άγλσζηα ζηελ 

Κξήηε θαη ηελ Κχπξν αιιά γλσζηά ζηε Φνηλίθε ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ 9
ν
 αη. π.Υ. Σα ελψηηα απφ ην 

Λεπθαληί, θαηά ηνλ ίδην, είλαη πηζαλφλ πξντφληα ηνπηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

φπσο ζεκεηψλεη, έρνπκε ηελ πξψηε αλαβίσζε απφ ηνπο Έιιελεο ηεο κπθελατθήο ηερληθήο ηεο 

θνθθίδσζεο, πνπ δηαηεξήζεθε δσληαλή ζηε Φνηλίθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ «θνηεηλψλ Ώηψλσλ», βι. 

Popham–Sackett-Themelis 1980, 221. 
159

 Smithson 1968, 113-114, 77a-b, πίλ. 30, 32. 
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ηελ πεξηγξαθή ηνπ Οκήξνπ γηα ηα «ἓξκαηα ηξίγιελα κνξφεληα» ηεο Ήξαο θαη ηεο 

Πελειφπεο
160

  

Πνιινί ζρνιηαζηέο θαη ιεμηθνγξάθνη αιιά θαη πζηεξφηεξα κειεηεηέο έρνπλ 

πξνζπαζήζεη λα εξκελεχζνπλ ηελ παξαπάλσ έθθξαζε ηνπ Οκήξνπ γηα ηα ελψηηα
161

. 

Δ ιέμε «ἓξκαηα», θαηά γεληθή παξαδνρή, ζεκαίλεη ηα ελψηηα, ελψ ην επίζεην 

«κνξφεληα», πνπ πξνέξρεηαη απφ ην «κφξνλ», κνχξν, άξα θαη ε ιέμε «κνξφεηο» 

ζεκαίλεη απηφ πνπ έρεη «κφξνλ» ή πνπ έρεη ηε κνξθή «κφξνπ», εξκελεχεηαη σο απηφ 

πνπ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνχξνπ θαη απνδίδεηαη κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε. 

Καηά ηνλ π. Μαξηλάην «κνξφεηο» ζεκαίλεη ην θνθθηδσηφ, φπσο ηα κνχξα, ηε 

δηαθφζκεζε φκνηα πξνο ην «κφξνλ». ζνλ αθνξά ζηε ιέμε «ηξίγιελα», ε νπνία είλαη 

ζχλζεηε ηξί-γιελα, απφ ηε «γιήλε» πνπ δειψλεη ηελ θφξε ηνπ νθζαικνχ, έρνπλ 

δηαηππσζεί δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. Καηά ηνλ Κνξξέ
162

 «ν Όκεξνο λνεί ηξεηο 

ζηίιβνληαο πνιχηηκνπο ιίζνπο» θαη αλαθέξεη σο αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηα 

γλσζηά κελνεηδή ελψηηα απφ ηελ Βιεπζίλα, ελψ ε Αεζπνίλε
163

, αλαθεξφκελε ζηα 

ελψηηα απφ ην Λεπθαληί, ζεκεηψλεη «ε ιέμε «ηξίγιελα», νπζηαζηηθά αλεξκήλεπηε, δελ 

ζα πξέπεη ίζσο λα ζρεηηζηεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμαξηεκάησλ αιιά κε ηελ εξκελεία ηνπ 

ρνιηαζηή ηνπ Οκήξνπ (Ηι. Ξ 183) «πνιιῆο ζέαο ἄμηα» ή ηνπ Ζζχρηνπ «πνιπζέαηα». Ο 

αξηζκφο ησλ εμαξηεκάησλ ήηαλ ίζσο ηνπηθή παξαιιαγή, αθνχ απφ ην Λεπθαληί έρνπκε 

θαη έλα δεχηεξν δεχγνο ζθνπιαξηθηψλ κε ηξία θσληθά εμαξηήκαηα, πνπ φκσο δελ είλαη 

«κνξφεληα». 

Καηά ηελ Καξδαξά
164

, σζηφζν, ε «γιήλε» πνπ θαίλεηαη φηη δειψλεη ηελ θφξε 

ηνπ νθζαικνχ κπνξεί λα δειψλεη επίζεο θαη νπνηνδήπνηε ζθαηξηθφ αληηθείκελν θαη 

γηα ηα ελψηηα κπνξεί λα εξκελεπζεί σο απηά πνπ έρνπλ ηξία ζθαηξηθά πξνζθχκαηα. 

χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Οκήξνπ, φπσο αλαθέξεη, ηα παξαπάλσ ελψηηα 

κπνξεί λα απνδνζνχλ κε ηξία ζθαηξηθά πξνζθχκαηα, έλα αξηζηεξά, έλα δεμηά θαη έλα 

ζην θέληξν, ελψ ην άλσ ηκήκα ησλ ελσηίσλ ζα ήηαλ πεξαζκέλν ζηνλ ινβφ ηνπ 

απηηνχ. Δ παξαπάλσ πεξηγξαθή απνδίδεη επαθξηβψο ηα ελψηηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο 

Οξζήο Πέηξαο κε ηα ηξία θνθθηδσηά πξνζθχκαηα, ελψ ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα 

                                                 
160

 Σα νκεξηθά ελψηηα αλαθέξνληαη δχν θνξέο, ζηελ Ειηάδα, ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θφζκνπ ηεο Ήξαο, Ξ 

182-18, «ἐλ δ΄ἂξα ἓξκαηα ἧθελ ἐληξήηνηζη ινβνῖζηλ ηξίγιελα κνξφεληα» θαη ζηελ Οδχζζεηα, σο δψξα 

απφ ηνλ κλεζηήξα Βπξπδάκνληα ζηελ Πελειφπε, ζ 297-298, «ἓξκαηα δ‟ Δὐξπδάκαληη δχσ ζεξάπνληεο 

ἒλεηθαλ ηξίγιελα κνξφεληα». 
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 ΐι. Kardara 1961 θαη Κνξξέ 1966, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία θαη εξκελείεο πνπ έρνπλ 

δνζεί γηα ηα νκεξηθά ελψηηα. 
162

 ΐι. Κνξξέ, φ.π. 
163

 Αεζπνίλε 1996, 33. 
164

 Kardara, φ.π., βι. θαη Bielefeld 1968, 3-4. 



89 

 

αγθηζηξνεηδή άθξα ηνπο πνπ ζα πεξλνχζαλ ζηνλ ινβφ ηνπ απηηνχ. Δ θαηαγσγή ηνπ 

ηχπνπ ησλ ελσηίσλ κε ηξία πξνζθχκαηα, θαηά ηελ Καξδαξά, ζα πξέπεη λα απνδνζεί 

ζηελ Ώζζπξία, φπνπ ν ηχπνο ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο, 

γλσζηφο θαη απφ απεηθνλίζεηο ηνπ ζε αλάγιπθα θαη ζηε ζθξαγηδνγιπθία. ηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν ελψηηα κε ηξία πξνζθχκαηα, εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ βξεζεί ζην 

Λεπθαληί, κε θνθθηδσηά βνζηξπφζρεκα θαη κε θσληθά πξνζθχκαηα ΤΠξΓΕΕ-ΕΕΕα 

πεξηφδνπ, 875-750 π.Υ.
165

 (πίλ. 48α) είλαη γλσζηά απφ απεηθνλίζεηο, ζε 

ειεθαληνζηέηλε γπλαηθεία θεθαιή απφ ηε πξία πνπ βξέζεθε ζηελ Εαιπζφ θαη 

ρξνλνινγείηαη ζηνλ χζηεξν 9
ν
-χζηεξν 8

ν
 αη. π.Υ.

166
 (πίλ. 48β) θαη απφ ηελ 

αγγεηνγξαθία ηνπ 6
νπ

 αη. π.Υ.
167

 (πίλ. 48γ). Σα ελψηηα ηνπ Οκήξνπ, θαηά ηελ 

Καξδαξά, απεηθνλίδνπλ έλα ηχπν αλαηνιηθνχ ελσηίνπ (πίλ. 48δ)
168

 πνπ έθζαζε ζηελ 

νκεξηθή Βιιάδα απφ ηε ΐφξεηα πξία ή απεπζείαο απφ ηελ Ώζζπξία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη έλα ελψηην κε ηξία πξνζθχκαηα απφ ηε Αήιν
169

 (πίλ. 49α) πνπ 

βξίζθεη ζρεδφλ αθξηβέο παξάιιειν ζε ράιθηλν ελψηην απφ ην Λνπξηζηάλ, 850-650 

π.Υ.
170

 (πίλ. 49β). 

Σν ρξπζφ ελψηην 32
171

 (έγρξ. πίλ 8δ, πίλ. 50α) πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν 

Ν-Ξ θαη βξέζεθε καδί κε ηνλ ρξπζφ ζπξκάηηλν θξίθν 37. Σν θξηθφζρεκν ελψηην 

δηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο ειιεηςνεηδνχο δηαηνκήο πεπιαηπζκέλν ζην θέληξν θαη 

κεηνχκελεο δηακέηξνπ πξνο ηα άθξα ηνπ ηα νπνία αιιεινθαιχπηνληαη. Ο ηχπνο είλαη 

γλσζηφο ζηελ Κξήηε απφ ηε Μεζνκηλσηθή πεξίνδν
172

, φπνπ πηζαλφλ επηβίσζε έσο 

ηελ Όζηεξε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ. κνην ρξπζφ ελψηην κε απηφ ηεο Οξζήο Πέηξαο 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ Καηζνπξηληά, Παιαηναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ
173

, 1900-1700/1650 

                                                 
165

 ΐι. Popham–Sackett-Themelis 1980, 220-221, ρξπζά ελψηηα κε ηξία θνθθηδσηά βνζηξπφζρεκα 

πξνζθχκαηα, 171, Σ.5.10, 11, πίλ. 171, πίλ. 231d, πίλ. 234b, ΤπΠξΓΕΕ πεξηφδνπ, 875-850 π.Υ., βι. θαη 

Popham-Lemos 1996, ρξπζά ελψηηα κε ηξία θσληθά πξνζθχκαηα, πίλ. 40, Σ38.40-41, πίλ. 136, 

ΤπΠξΓΕΕ-ΕΕΕα πεξηφδνπ. 
166

 Kardara 1961, 64, πίλ. 36, εηθ. 9.  
167

 Kardara φ.π., 64, πίλ. 36, εηθ. 8. «Μνξφεληα» ελψηηα είλαη γλσζηά θαη θαηά ηνλ 7
ν
-6

ν
 αη. π.Υ. απφ 

ηε ηθειία, βι. Higgins 1961α, 117, εηθ. 19, θαηά ηνλ 6
ν
 αη. π.Υ. απφ ηελ Κχπξν, βι. Becatti 1955, 76, 

αξ. 291, πίλ. LXXV, θαη θαηά ηελ Πηνιεκατθή πεξίνδν, 300-100 π.Υ, είλαη γλσζηή παξαιιαγή ηνπ 

ηχπνπ κε θνθθηδσηφ ππξακηδηθφ εμάξηεκα απφ ηελ Ώίγππην, βι. Wolters 1986, 86, 115, αξ. 94.  
168

 Kardara φ.π., 63, πίλ. 35, εηθ. 2. Πξβι. θαη ην ρξπζφ ιεκβφζρεκν ελψηην κε ηξία πξνζθχκαηα ζε 

ζρήκα ξνδηνχ; κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε απφ ην Ziwiyah; 8
νο

/7
νο

 αη. π.Υ,, Musche 1992, 245, πίλ. 

XCIV.4 θαη ην ράιθηλν ελψηην κε ηξία πξνζθχκαηα, απφ ην Hūrvīn, Λνπξηζηάλ, 850-650 π.Υ., Musche 

φ.π., 249, πίλ. XCIX, Typ 1.  
169

 Deonna 1938, πίλ. XCII.809.  
170

 Musche φ.π., 249, πίλ. XCIX, Typ 1. 
171

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2004, 286, αξ. 374. 
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 ΐι. Branigan 1974, ηχπνο Ε, 45, πίλ. 23, βι. θαη Higgins 1961a, 72.  
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 αθειιαξάθεο 1965, 558, αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 1997, 641, εηθ. 703, 704.  



90 

 

π.Υ. (πίλ. 50β) θαη απφ ην Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ
174

 (πίλ. 51α-β). κνηνπ 

ηχπνπ ρξπζά ελψηηα, ησλ νπνίσλ φκσο ηα άθξα αιιεινθαιχπηνληαη δηακνξθψλνληαο 

θιεηζηφ θξίθν, πξνέξρνληαη απφ ηελ Κχπξν, έλα δεχγνο απφ ηνλ Άγην Εάθσβν ΜΚΕΕΕ 

πεξηφδνπ, 1750-1650 π.Υ.
175

 (πίλ. 52α) θαη έλα φκνην, ζήκεξα ζην ΐξεηαληθφ 

Μνπζείν, Μπθελατθήο πεξηφδνπ
176

 (πίλ. 52β). Καηά ηνλ Higgins
177

 ν ηχπνο εηζήρζε 

απφ ηελ Κξήηε ή ην πηζαλφηεξν απφ ηε πξία ζηελ Κχπξν πεξίπνπ ην 1400 π.Υ., 

φπνπ επηβίσζε θαηά ηνπο «θνηεηλνχο Ώηψλεο» θαη εηζήρζε μαλά ζηελ Βιιάδα 

πεξίπνπ ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. Καηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ελψηηα απηνχ ηνπ 

ηχπνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Παιαίπαθν-θάιεο ησλ νπνίσλ φκσο ηα άθξα δελ 

αιιεινθαιχπηνληαη, ΚΓΕΕΕ-ΚΏΕ πεξηφδνπ
178

 (πίλ. 53α) θαη απφ ην ΐφξεην 

Νεθξνηαθείν Κλσζνχ κε αγθηζηξνεηδή άθξα, ηα νπνία ζεσξνχληαη πηζαλφλ 

θππξηαθήο θαηαγσγήο, Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ
179

 (πίλ. 53β-γ). Σν ελψηην 32 απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο βξέζεθε ζε ηαθηθφ ζχλνιν ηεο ΜΓ/πξψηκεο ΤΓ 

πεξηφδνπ, πνπ δίλεη ην ante quem ηεο ρξνλνιφγεζήο ηνπ, σζηφζν είλαη πηζαλφλ λα 

ππήξμε θεηκήιην θαη λα ρξνλνινγείηαη πξσηκφηεξα.  

Σν θξηθφζρεκν ελψηην 33 (έγρξ. πίλ. 9α, πίλ. 54α) είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

επηρξπζσκέλν άξγπξν. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο θπθιηθήο δηαηνκήο, 

πεπιαηπζκέλν ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ, φπνπ θέξεη ηαηλησηφ δαθηχιην, κε αλνηθηά 

άθξα. Ο ηχπνο, ρσξίο ηνλ δαθηχιην, είλαη γλσζηφο απφ ρξπζφ ελψηην απφ ην Tell el-

„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ.
180

 (πίλ. 54β-γ) θαη απφ ρξπζά «κνξφεληα» ελψηηα απφ ηελ 

ίδηα ζέζε
181

 θαζψο θαη απφ έλα αθφκε ράιθηλν παξάδεηγκα απφ ην Αηθηαίνλ Άληξν
182

 

(πίλ. 54δ). Σν ελψηην απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο βξέζεθε ζην εζσηεξηθφ 

ΠξΏ ηεθξνδφρνπ αγγείνπ ζηνλ ζαιακνεηδή ηάθν Ώ1Κ1, πνπ δίλεη ην ante quem ηεο 

ρξνλνιφγεζήο ηνπ, σζηφζν είλαη πηζαλφλ, φπσο ην παξαπάλσ ελψηην, λα ππήξμε 

θεηκήιην θαη λα ρξνλνινγείηαη πξσηκφηεξα.  

                                                 
174

 Petrie 1934, 7, πίλ. XVΕΕ, πίλ. XVΕΕΕ.85. 
175

 Gjerstad et al. 1934, 357, πίλ. CXLV.9.Β.11.40. 
176

 Marshall 1911, 22, πίλ. ΕΕΕ.292. 
177

 Higgins 1961α, 87-88.  
178

 Karageorghis 1983, 210, Σ.75.103 πίλ. CXXX. 
179

 KNC 104.f12, εηθ. 153, πίλ. 263. Καηά ηνλ Higgins, βι. KNC, 540, ε θππξηαθή θαηαγσγή ησλ 

ελσηίσλ είλαη πηζαλή, αιιά έλαο ηφζν απιφο ηχπνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ηνπηθφ πξντφλ. Karageorghis-

Kanta-Stampolidis-Sakellarakis 2014, 154, αξ. 92. 
180

 Petrie 1934, 7, πίλ. XV, πίλ. XVΕ.78, Β775. 
181

 ΐι. πίλ. 38. 
182

 Boardman 1961, 41, αξ. 197, πίλ. XIV, εηθ. 18. 
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Ο αξγπξφο θξίθνο- ελψηην (;) 34)
183

 (έγρξ. πίλ. 9β, πίλ. 55α) πξνέξρεηαη απφ ην 

ηαθηθφ θηήξην Μ. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο ηξηγσληθήο δηαηνκήο πεπιαηπζκέλν 

ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ. Σν θφζκεκα, πνπ πηζαλφλ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ 

ρξπζφ ελψηην απφ ην Tell el-„Ajjul
184

 (πίλ. 55β-ε) βξίζθεη αθξηβέο παξάιιειν ζε 

ρξπζφ θξηθφζρεκν ελψηην απφ ηελ Έθεζν, 7
νπ

 αη. π.Υ.
185

 (πίλ. 55ζη). 

Ώπφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο ελψηηα θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιχηηκα κέηαιια 

έρνπλ βξεζεί ζην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, έλα δεχγνο ελσηίσλ 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ήιεθηξν κε πεξηειηζζφκελν ζηέιερνο
186

 (πίλ. 56α-β) θαη έλα 

αξγπξφ Χ-ζρεκν ελψηην
187

 (πίλ. 56γ-δ) ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. θαη ζηελ Πξαηζφ, έλα δεχγνο 

αξγπξψλ ελσηίσλ πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηα ηέιε ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ./αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ.
188

 

(πίλ. 57α). Ώπφ ηε Φνξηέηζα πξνέξρνληαη νθηψ ρξπζνί ζπξκάηηλνη θξίθνη, εθ ησλ 

νπνίσλ νη ηξεηο κε αγθηζηξνεηδή άθξα, πνπ εξκελεχνληαη σο ελψηηα
189

. Βπίζεο απφ ην 

Εδαίνλ Άληξν πξνέξρεηαη ρξπζφ θφζκεκα κε κελνεηδέο ζηέιερνο θαη ππξακηδηθή ηε 

κία απφιεμε, πνπ εξκελεχεηαη σο ελψηην ή σο ζθεθσηήξαο, ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. 
190

 (πίλ. 

57β) θαη έλαο αξγπξφο θξίθνο απφ ην Εδαίνλ Άληξν, πηζαλφλ ελψηην
191

. 

Σν ρξπζφ θξηθφζρεκν ελψηην 35 (έγρξ. πίλ. 9γ, πίλ. 58α) πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

πίζν ΠΣ1 ηεο ζπζηάδαο ησλ ηξηψλ πηζνηαθψλ ηεο 5Φ, πνπ ρξνλνινγείηαη ην 750-700 

π.Υ. Σν θφζκεκα δηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο ειιεηςνεηδνχο δηαηνκήο 

πεπιαηπζκέλν ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ θαη ειαθξά κεηνχκελεο δηακέηξνπ πξνο ηα 

άθξα ηνπ ηα νπνία εθάπηνληαη. Ο ηχπνο ηνπ ελσηίνπ δελ είλαη γλσζηφο απφ άιια 

παξαδείγκαηα. 

Ο ρξπζφο θξίθνο-ελψηην 36 (έγρξ. πίλ. 10α, πίλ. 58β) βξέζεθε ζηνλ 

ζαιακνεηδή ηάθν Ώ1Κ1, καδί κε έλα εηδψιην ηχπνπ Σξνίαο απφ νξεία θξχζηαιιν ηεο 

Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ πνπ αξγφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε σο πεξίαπην, ζε 

ζηξψκα ησλ αξρψλ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
192

 Σν θφζκεκα έρεη δηάκεηξν 0,015κ. θαη βάξνο 

1,7γξ. Αηακνξθψλεηαη απφ ζχξκα θπθιηθήο δηαηνκήο, ειαθξά κεηνχκελεο πξνο ηα 

άθξα ηνπ, κε θνίιε ηελ εζσηεξηθή θαη θπξηή ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπ. Οη 

                                                 
183

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 210, αξ. 19.  
184

 Petrie 1934, 7, πίλ. XV, πίλ. XVI.45-46.  
185

 Hogarth 1908, 103, αξ. 44, πίλ. VI. 
186

 KNC, 78.f13-14, πίλ. 263, εηθ. 153.  
187

 KNC, 26.f6, πίλ. 266, εηθ. 155. 
188

 Marshall 1905-1906, 69, εηθ. 4. 
189

 ΐι. πίλ. 46. 
190 

Σν θφζκεκα είρε ζπγθνιιεζεί ιαλζαζκέλα κε ρξπζφ επηζηήζην θφζκεκα-πεξίαπην απφ ηελ ίδηα 

ζέζε, βι. Levi 1945, 313, 317-322, εηθ. 23, 23bis, Higgins 1961α, 108, πηζαλφλ ελψηην. 
191

 ΐι. αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 138, πίλ. 83α, 2. 
192

 ηακπνιίδεο 2017, 427-428, εηθ. 15.
  



92 

 

δηαζηάζεηο αιιά θαη ε θνηιφθπξηε ηνκή ηνπ θξίθνπ δελ ζα επέηξεπαλ ηε ρξήζε ηνπ 

σο δαθηπιίδη. Σν θφζκεκα ζα κπνξνχζε λα είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο ελψηην ή σο 

πεξίαπην.  

Ο ρξπζφο ζπξκάηηλνο θξίθνο-ελψηην 37 (έγρξ. πίλ. 10β, πίλ. 59α) βξέζεθε καδί 

κε ην ρξπζφ ελψηην 32 ζηνλ ηαθηθφ πίζν ΠΣ2/Ν-Ξ, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηε 

ΜΓ/πξψηκε ΤΓ πεξίνδν. Πέληε ρξπζνί φκνηνη θξίθνη πξνέξρνληαη απφ ηε Φνξηέηζα, 

έλαο απφ ηνλ ηάθν ΥΕ
193

 (πίλ. 59β) θαη ηέζζεξηο απφ ηνλ ηάθν VI
194

 (πίλ. 59γ-ζη). Οη 

θξίθνη ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ Brock απφ ηελ ΠΠξΓ έσο ηελ ΠξΓΐ πεξίνδν
195

. 

Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο πξνέξρνληαη επίζεο πέληε θξίθνη, δχν 

ρξπζνί, δχν αξγπξνί θαη έλαο θαηαζθεπαζκέλνο απφ επηρξπζσκέλν άξγπξν. Οη απινί 

αθφζκεηνη θξίθνη είλαη απφ ηα πιένλ θνηλά αληηθείκελα πνπ έρνπλ βξεζεί ζε ηάθνπο 

θαη ηεξά. Δ ρξήζε ηνπο, σζηφζν, δελ είλαη ζαθήο, έρνπλ εξκελεπηεί θπξίσο σο 

θνζκήκαηα, σο δαθηπιίδηα, δαθηχιηνη θφκεο, ελψηηα, πεξίαπηα ή εμαξηήκαηα 

πεξηδεξαίσλ, αιιά θαη σο ηάιαληα, κνλάδεο κέηξεζεο αμίαο θαη κέζνλ ζπλαιιαγήο 

ηεο πξνθεξκαηηθήο πεξηφδνπ
196

.  

Ο αξγπξφο θξίθνο 38
197

 (έγρξ. πίλ. 11α, πίλ. 60α) δηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο 

θπθιηθήο δηαηνκήο θαη έρεη επηπεδφθπξηε ηνκή. Ο θξίθνο, βάζεη θαη ησλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ, έρεη δηάκεηξν 0,023κ. θαη βάξνο 2,79γξ., ζα πξέπεη λα εξκελεπηεί σο 

                                                 
193

 Brock 1957, ηάθνο ΥI.202, πίλ. 13. 
194

 Brock φ.π., ηάθνο VI.116, πίλ. 7. 
195

 Brock φ.π., 197. 
196

 Καηά ηε Ααθνξψληα 1989, 115-117, ε αζάθεηα πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θξίθσλ 

νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη δελ έγηλε πξνζπάζεηα ηππνινγηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπο. Καηά ηελ ίδηα, κε 

βάζε ηνπ ράιθηλνπο θξίθνπο πνπ έρνπλ βξεζεί ζην ΤΓ λεθξνηαθείν ζηελ Ώλάβξα Φζηψηηδαο, νη θξίθνη 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο: ν ηχπνο Ώ πεξηιακβάλεη θξίθνπο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη α) είηε 

απφ ηαηλησηφ ζχξκα β) είηε είλαη ρπηνί κε ηελ εζσηεξηθή ηνπο φςε επίπεδε θαη ηελ εμσηεξηθή θπξηή, 

δει. κε επηπεδφθπξηε ηνκή. Έρνπλ πάληα δηάκεηξν απφ 0,021κ.-0,025κ. θαη βάξνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 

1-3γξ. Ο ηχπνο ΐ πεξηιακβάλεη θξίθνπο πνπ έρνπλ είηε πνιχ κηθξή είηε πνιχ κεγάιε δηάκεηξν, 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνπο θαζηζηά αθαηάιιεινπο γηα δαθηπιίδηα, θαη είλαη απηνί νη θξίθνη γηα ηνπο 

νπνίνπο επηθξαηεί αζάθεηα σο πξνο ηε ρξήζε. Οη θξίθνη ηνπ ηχπνπ ΐ είλαη ρπηνί, βαξηνί θαη έρνπλ 

ηνκή θπθιηθή ή ειιεηςνεηδή, δηάκεηξν πνπ θπκαίλεηαη απφ 0,023κ.-0,056κ. θαη βάξνο απφ 3-35γξ. Ο 

ηχπνο Γ πεξηιακβάλεη θξίθνπο κεγάιεο δηακέηξνπ, 0,03κ.-0,066κ., κεγάινπ βάξνπο, 7-59γξ., θπθιηθήο 

ή ειιεηςνεηδνχο δηαηνκήο κε ηξεηο ή ηέζζεξηο ζχκθπηεο πξνεμνρέο. Οη θξίθνη ηνπ ηχπνπ Ώ έρνπλ 

βξεζεί ζε φια ηα κέξε ηεο Βιιάδαο κέζα ζε ηάθνπο θαη φηαλ βξίζθνληαη πεξαζκέλνη ζηα δάθηπια, δελ 

ππάξρεη ακθηβνιία φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δαθηπιίδηα. Οη θξίθνη ηνπ ηχπνπ ΐ, πνπ είλαη 

αθαηάιιεινη γηα δαθηπιίδηα, εκθαλίδνληαη ζηε Γεσκεηξηθή πεξίνδν θαη ε παξνπζία ηνπο είλαη 

εληνλφηεξε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαη ηελ αξρή ηεο αξρατθήο, εμαθνινπζνχλ φκσο λα βξίζθνληαη ζε 

κηθξνχο αξηζκνχο κέρξη θαη ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν. Έρνπλ βξεζεί ζε κεγάινπο αξηζκνχο θπξίσο ζε 

ηεξά ζε φιε ηελ Βιιάδα θαη ζπαληφηεξα ζε ηάθνπο. Οη θξίθνη απηνχ ηνπ ηχπνπ, πνπ είλαη αθαηάιιεινη 

γηα δαθηπιίδηα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέζνλ ζπλαιιαγήο, σο κία πξνλνκηζκαηηθή κνξθή 

ρξήκαηνο.  
197

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 210, αξ. 19. 
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δαθηπιίδη
198

. κνηνη θξίθνη πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δαθηπιίδηα έρνπλ βξεζεί ζην 

Αηθηαίνλ Άληξν Γεσκεηξηθήο; πεξηφδνπ
199

 (πίλ. 60β-γ) ζην ΐφξεην Νεθξνηαθείν 

Κλσζνχ ΤΓ-ΠξΏ πεξηφδνπ ή θαη πξσηκφηεξεο ρξνλνιφγεζεο
200

 (πίλ. 61α-β). Έλαο 

ρξπζφο θξίθνο, επίζεο, πξνέξρεηαη απφ ηε Φνξηέηζα, ζπιινγή Ν. Μεηαμά, ΤΓ/ΠξΏ 

πεξηφδνπ
201

 (πίλ. 61γ). 

Ώπφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο δαθηπιίδηα, θαηαζθεπαζκέλα απφ ρξπζφ ή 

άξγπξν, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ Κεληξηθή Κξήηε, είθνζη πέληε δαθηπιίδηα 

(Έιηπλα 3, Ίλαηνο 1, πεξηνρή Κλσζνχ 20, -Άγηνο Εσάλλεο 6, Μαχξν πήιαην 1, 

Πξνθήηεο Διίαο 1, ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ 9, Ώκπειφθεπνη Κλσζνχ 2, 

Υαληαιή Σεθθέ 1- Μνπιηαλά 1) απφ ηελ Ώλαηνιηθή Κξήηε, δεθαπέληε δαθηπιίδηα 

(Ώδξφκπινη 3, ΐξφθαζηξν 1, Αηθηαίνλ Άληξνλ 5, Καξθί 1, Πξαηζφο 4, ηδεξνθεθάια 

1) επίζεο έλα (1) δαθηπιίδη πξνέξρεηαη απφ ηε Απηηθή Κξήηε, απφ ηνλ Ώζηξηθά 

Κηζάκνπ
202

. Σα δαθηπιίδηα ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ ΤΜΕΕΕΓ-ΤπΜ πεξίνδν έσο θαη 

ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. Ώλήθνπλ ζε ηξεηο ηχπνπο: α) δαθηπιίδηα κηλσηθνχ ηχπνπ κε 

                                                 
198

Σα δαθηπιίδηα απφ πνιχηηκα κέηαιια είλαη ζρεηηθά ζπάληα θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ώπφ ην Λεπθαληί, σζηφζν, πξνέξρεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο ρξπζψλ δαθηπιηδηψλ. 

Βίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ιεπηφ θχιιν ρξπζνχ, θπξίσο γηα ηαθηθή ρξήζε, ηαηλησηνχ ηχπνπ 

θππξηαθήο θαηαγσγήο, ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο, κε θνίιε ηελ εζσηεξηθή θαη θπξηή ηελ εμσηεξηθή 

επηθάλεηα, κε αλαδηπισκέλεο παξπθέο, κε ηξνπίδσζε ή κε πεξηζένπζεο απιαθψζεηο θαη 

ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ ΤπΠξΓΕ-ΤπΠξΓΕΕΕ πεξίνδν, 900-750 π.Υ., βι. Popham–Sackett-Themelis 

1980, 221-222, πίλ. 230a-i, βι. θαη Popham-Lemos 1996, πίλ. 85.50, απφ ηνλ Σ.80 πξνέξρεηαη ζπάληνπ 

ηχπνπ ρξπζφ δαθηπιίδη κε ζθελδφλε ζε ζρήκα επηκήθνπο αζπίδαο θαη δηαθφζκεζε έθηππσλ θνθθίδσλ, 

ΤπΠξΓΕΕ-ΕΕΕα πεξηφδνπ, 875-800 π.Υ. θαη Lemos 2002, 128. Δ παξαιιαγή ηνπ ηχπνπ κε 

αλαδηπισκέλεο παξπθέο απαληάηαη θαη ζηελ Ώηηηθή, ηελ Κφξηλζν θαη ηελ Πεξαρψξα, ρξνλνινγείηαη 

ζηνλ 8
ν
 αη. π.Υ θαη ζεσξείηαη φηη θαηάγεηαη απφ ηε ΐφξεηα Βιιάδα. ηελ Ώηηηθή δαθηπιίδηα είλαη 

γλσζηά απφ δχν ηάθνπο ζηνλ Κεξακεηθφ, αξ. 7 (900-875 π.Υ.) θαη αξ. 41 (875-825 π.Υ.) ηαηλησηά 

δαθηπιίδηα θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιιν ρξπζνχ θαη δηαθνζκεκέλα κε έθηππεο θνθθίδεο, ν ηχπνο 

ζεσξείηαη θππξηαθήο θαηαγσγήο, βι. Higgins 1961α, 93, απφ ηνλ Σάθν ηεο ιεγφκελεο Βχπνξεο 

Ώζελαίαο πξνέξρνληαη έμη ρξπζά ηαηλησηά δαθηπιίδηα, εθ ησλ νπνίσλ ηξία κε εγράξαθηε δηαθφζκεζε 

θαη ηξία κε αλαδηπισκέλεο παξπθέο, 850 π.Υ., βι. Smithson 1968, 112-113, αξ. 71-76, πίλ. 32, απφ ηνλ 

Σάθν ηεο Ίζηδαο ζηελ Βιεπζίλα αλαθέξνληαη δχν αξγπξά δαθηπιίδηα, 800-760/750 π.Υ., βι. θηάο 

1898, 106, επίζεο αηηηθήο θαηαγσγήο ζεσξείηαη έλα ρξπζφ ηαηλησηφ δαθηπιίδη ζηε ζπιινγή Έιγηλ, 8
νπ

 

αη. π.Υ., βι. Higgins 1961α, 100. Ώπφ ην Άξγνο πξνέξρνληαη ζπξκάηηλα δαθηπιίδηα, χζηεξνπ 8
νπ

 αη. 

π.Υ., βι. Higgins φ.π., 103, απφ ηελ Εαιπζφ, Σ.23 πξνέξρεηαη έλα δαθηπιίδη κηλσηθνχ-κπθελατθνχ 

ηχπνπ αιιά κε ζθελδφλε κε γσληψδε άθξα, 700-650 π.Υ., επίζεο απφ ηε Ρφδν πξνέξρνληαη δχν 

δαθηπιίδηα ηνπ ηχπνπ cartouche-ring, έλα ρξπζφ απφ ηελ Κάκηξν ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. θαη έλα αξγπξφ απφ 

ηε Λίλδν, βι. Higgins φ.π., 114. Γηα ηα δαθηπιίδηα γεληθά, βι. Αεζπνίλε 1996, 44-45, γηα ηα 

δαθηπιίδηα θαηά ηε Γεσκεηξηθή πεξίνδν, βι. Bielefeld 1968, 59-60. 
199 

ΐι. Boardman 1961, 40, αξ. 163, εηθ. 17, πίλ. XIV (αξγπξφ δαθηπιίδη), έλαο φκνηνο βξίζθεηαη 

ζήκεξα ζηελ Ομθφξδε, Boardman φ.π., 40.  
200

 ΐι. KNC, 292.f26, πίλ. 266, εηθ. 155. Ο θξίθνο ίζσο λα είλαη θαη πξσηκφηεξεο ρξνλνιφγεζεο θαζψο 

ζηνλ ηάθν βξέζεθαλ θαη αληηθείκελα ΤπΜ θαη ΠξΓΐ πεξηφδνπ. 
201

 Lebessi 1975, 169, πίλ. 23c. Ο ηχπνο είλαη θνηλφο θαη ζε ζέζεηο εθηφο ηεο Κξήηεο, φπσο ζηε Θήξα, 

αξγπξφ δαθηπιίδη, 7
νπ

 αη. π.Υ, Dragendorff 1903, 298, αξ. 2, abb. 488a, ζηελ Βξέηξηα, ρξπζφ 

δαθηπιίδη, ηέιε 8
νπ

-αξρέο 7
νπ

 αη. π.Υ., Kourouniotis 1913, 295, ζηελ Παιαίπαθν-θάιεο, ράιθηλν 

δαθηπιίδη, ΚΓΕ πεξηφδνπ, 1050-950 π.Υ., Karageorghis 1983, Σ.76.42, πίλ. CXLIII. 
202

 Γηα ηα δαθηπιίδηα απφ πνιχηηκα κέηαιια ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ απφ άιιεο ζέζεηο ηεο 

Κξήηεο, βι. θαη Ώppendix II. 
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ειιεηςνεηδή ή ζηξνγγπιή ζθελδφλε θαη θξίθν πξνζαξκνζκέλν θάζεηα ζε απηήλ
203

 ή 

κε ξνκβνεηδή ζθελδφλε, φπσο είλαη γλσζηφο ν ηχπνο ζηελ Κξήηε απφ ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. 

β) θξηθφζρεκα θαη γ) ηαηλησηά. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ δαθηπιηδηψλ αλήθεη ζηνλ 

πξψην ηχπν. Σα πεξηζζφηεξα είλαη αθφζκεηα ή θέξνπλ δηαθφζκεζε έθηππσλ 

θνθθίδσλ
204

. Ώμηνζεκείσηα είλαη ηα δχν ρξπζά δαθηπιίδηα κε δχν γπλαηθείεο θεθαιέο 

κε ζπξκαηεξή θαη θνθθηδσηή δηαθφζκεζε, απφ ηε ζπιινγή Ν. Μεηαμά, πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
205

 (πίλ. 62α-δ) θαη ην ρξπζφ δαθηπιίδη κε 

πεξίηκεηα ηξίγσλα απφ ηελ Πξαηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
206

 (πίλ. 62ε) θαηαζθεπαζκέλα απφ 

ιεπηφ θχιιν ρξπζνχ γηα ηαθηθή ρξήζε. 

Ο θξίθνο 39 (έγρξ. πίλ. 11β, πίλ. 63α-β) πξνέξρεηαη απφ ηελ ππξά ΐΐ. Βίλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ επηρξπζσκέλν άξγπξν θαη έρεη δηάκεηξν 0,019κ. θαη βάξνο 

4,1γξ. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο ηεηξάπιεπξεο δηαηνκήο κεηνχκελεο δηακέηξνπ 

πξνο ηα άθξα ηνπ, ηα νπνία εθάπηνληαη. κνηνπ ηχπνπ είλαη ν αξγπξφο θξίθνο 40 

(έγρξ. πίλ. 11γ, πίλ. 63γ) πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλνηθηή ηαθή 4Υ-4Φ θαη έρεη 

δηάκεηξν 0,021κ. θαη βάξνο 5,37γξ. Σα δχν παξαπάλσ αληηθείκελα πξνέξρνληαη απφ 

ζχλνια ηεο ΤΓ-ΠξΏ πεξηφδνπ. Ο ηχπνο ησλ θξίθσλ είλαη ζπάληνο ζηελ Κξήηε, 

γλσζηφο κφλν απφ ηα δχν παξαπάλσ αληηθείκελα θαη απφ έλα φκνην ρξπζφ απφ ην 

Εδαίνλ Άληξν, πηζαλφλ κηλσηθήο πεξηφδνπ, ν νπνίνο εξκελεχεηαη σο ελψηην
207

 (πίλ. 

63δ) θαη νκνηάδεη κε ηα ρξπζά ηάιαληα ηεο Ώηγχπηνπ θαη ησλ πεξηνρψλ ηεο πξίαο 

θαη ηεο Παιαηζηίλεο
208

 (πίλ. 63ε). Δ ρξήζε δαθηπιίσλ-θξίθσλ σο κνλάδα κέηξεζεο 

αμίαο ή σο κέζνλ ζπλαιιαγήο είλαη γλσζηή ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο απφ ηνλ 16
ν
 αη. 

π.Υ., φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ παξαζηάζεηο ζε αηγππηηαθέο ηνηρνγξαθίεο, ζηηο 

                                                 
203

 Ο γλσζηφο ηχπνο ησλ κηλσηθψλ δαθηπιηδηψλ, πνπ ζα θπξηαξρήζεη έσο ην ηέινο ηεο Βπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ, κε ηελ ειιεηςνεηδή ή ζηξνγγπιή ζθελδφλε ηνπνζεηεκέλε θάζεηα ζηνλ θξίθν, εκθαλίδεηαη γηα 

πξψηε θνξά θαηά ηε ΜΜ πεξίνδν, 18
νπ

 αη. π.Υ. ηε ΜΜ πεξίνδν, 17
νο

 αη. π.Υ., ρξνλνινγείηαη θαη ην 

ρξπζφ δαθηπιίδη κε επηγξαθή Γξακκηθήο Ώ γξαθήο απφ ην Μαχξν πήιαην, θαζψο θαη έλα ρξπζφ 

ζθξαγηζηηθφ δαθηπιίδη, ζήκεξα ζην Λνλδίλν, ΜΜΕΕΕ πεξηφδνπ, ηα νπνία σζηφζν είλαη πηζαλφλ φηη δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δαθηπιίδηα, βι. Higgins 1961α, 66-67. 
204

 Ώληίζεηα κε ηα δαθηπιίδηα θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιχηηκα κέηαιια ηεο ΤΜ πεξηφδνπ, πνπ έθεξαλ 

εηθνλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο σο ζθξαγίδεο παξά σο θνζκήκαηα, φπσο 

ππνδειψλεη θαη ε απνπζία αλάινγσλ απεηθνλίζεσλ ηνπο. Μεηά ηελ πηψζε ησλ κηλσηθψλ αλαθηφξσλ 

θαη ηνπ αλαθηνξηθνχ δηνηθεηηθνχ-νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηα δαθηπιίδηα κηλσηθνχ ηχπνπ ζπλερίδνπλ 

λα παξάγνληαη, θπξίσο θαηά ηελ ΤΜΕΕΕΓ-ΤπΜ θαη ηελ ΠξΓ πεξίνδν, αιιά είλαη αθφζκεηα ή θέξνπλ 

απιή δηαθφζκεζε έθηππσλ θνθθίδσλ, θαζψο ε ζθξαγηζηηθή ρξήζε ηνπο έρεη εθιείςεη, ελψ ηα 

ειάρηζηα άιια παξαδείγκαηα είλαη ηαηλησηά ή θξηθφζρεκα ή ζπαληφηεξα ράιθηλα κε ζπεηξνεηδή 

ζθελδφλε.  
205

 Lebessi 1975, πίλ. 23a, 24a-e, αξ. 1558, 1559. 
206

 Bosanquet 1901-1902, 243-244, εηθ. 11. 
207

 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 138, πίλ. 83 α,1. 
208

Seltman 1957, 4-5, πίλ. Ε.1. 
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νπνίεο απεηθνλίδεηαη ζπρλά ην δχγηζκα ρξπζψλ ή αξγπξψλ δαθηπιίσλ
209

 (πίλ. 64). Οη 

δχν παξαπάλσ θξίθνη απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ιφγσ ηνπ ηχπνπ αιιά θαη 

ηνπ βάξνπο ηνπο ζα πξέπεη λα εξκελεπζνχλ σο ηάιαληα. 

Ο ρξπζφο θξίθνο 41 (έγρξ. πίλ. 12α, πίλ. 65α) βξέζεθε ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ηαθηθνχ πίζνπ Ώ1ΠΣ1 ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο 

θνηιφθπξηεο ηνκήο κε επίπεδεο ηηο δχν επηθάλεηεο θαη θέξεη αβαζή πεξηζένπζα 

απιάθσζε. Έρεη δηάκεηξν 0,012κ. θαη βάξνο 1,70γξ. Ο θξίθνο ζα κπνξνχζε λα 

εξκελεπζεί σο δαθηπιίδη αιιά ε κηθξή δηάκεηξνο θαη ε θνηιφθπξηε ηνκή ηνπ δελ 

θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ απηήλ ηε ρξήζε. Ο θξίθνο βξίζθεη παξάιιεια ζε 

«ζπεηξνεηδέο ηεκάρηνλ ρξπζνχ πηζαλφηαηα ρξπζφο σο πξψηε χιε» απφ ηνλ Θεζαπξφ 

ηεο Σίξπλζαο, ΤΒΕΕΕΓ πεξηφδνπ
210

 (πίλ. 65β) θαη ζε ρξπζή ηεηξαπιή ζπείξα απφ ηελ 

Κχπξν, ζήκεξα ζην ΐξεηαληθφ Μνπζείν, Μπθελατθήο πεξηφδνπ
211

 (πίλ. 65γ). Δ 

πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ θξίθσλ σο «ζπεηξνεηδέο ηεκάρηνλ» ή σο «ζπείξα» 

νθείιεηαη, πηζαλφλ, ζηηο πεξηζένπζεο αχιαθεο πνπ θέξνπλ, φπσο θαη ν θξίθνο απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο. 

Ο ρξπζφο θξίθνο 42
212

 (έγρξ. πίλ. 12β, πίλ. 66α) βξέζεθε ζην ηαθηθφ θηήξην 

Μ. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο θπθιηθήο δηαηνκήο κε θνίιε ηελ εζσηεξηθή θαη 

θπξηή ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα θαη αβαζή πεξηζένπζα απιάθσζε. Έρεη δηάκεηξν 

0,023κ. θαη βάξνο 8,09γξ. Δ θνηιφθπξηε ηνκή αιιά θαη ην βάξνο ηνπ θξίθνπ δελ 

θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ ηε ρξήζε ηνπ σο θφζκεκα. Πηζαλφλ λα είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ηάιαλην ρξπζνχ, σο κέζνλ ζπλαιιαγήο ηεο πξνθεξκαηηθήο 

πεξηφδνπ
213

. 

ηηο πξνθεξκαηηθέο θνηλσλίεο, φπσο είλαη γλσζηφ, ρξεζηκνπνηνχζαλ σο 

κνλάδα κέηξεζεο αμίαο ή σο κέζνλ ζπλαιιαγήο ηα βννεηδή θαη ηα πνιχηηκα κέηαιια 

θαζψο θαη ηνλ ραιθφ. Δ επηλφεζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη θπξίσο ε πηνζέηεζε 

ηνπ ρξπζνχ σο ην θχξην κέζνλ αληαιιαγήο θαη εκπνξίνπ, ηνπνζεηείηαη ζηελ Βπνρή 

ηνπ Υαιθνχ ή θαη πξσηκφηεξα ζηε Μεζνπνηακία θαη ηελ Ώίγππην, φπνπ ν ρξπζφο θαη 

                                                 
209

 Θήβεο, Σ.181, 18
εο

 Απλαζηείαο, Aldred 1971, 20. 
210

 Φηιαδειθεχο 1916, 18, αξ. 7, εηθ. 9. 
211

 Marshall 1911, 39, πίλ. V.605. 
212

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 210, αξ. 15. 
213

 ρεηηθά κε ηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη θξίθνη ηνπ ηχπνπ ΐ, βι. ππνζ. 196, θαη ην κεηξηθφ 

ζχζηεκα πνπ αληηζηνηρνχλ, ε Ααθνξψληα 1989, 119, αλαθέξεη φηη ην βάξνο ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ 

ηνπο θξίθνπο είηε είλαη 7-8γξ. είηε είλαη θάπνηα ππνδηαίξεζε ή πνιιαπιάζην ηνπ βάξνπο απηνχ. 

Μεηξηθφ ζχζηεκα κε βάζε ηα 7γξ. ή ιίγν πεξηζζφηεξν ήηαλ ην επβντθφ πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθαλ 

ηα πξψηα ιπδηθά ή ησληθά λνκίζκαηα. 
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ν ραιθφο ήηαλ ζε ρξήζε ήδε απφ ηελ 5
ε
 ρηιηεηία π.Υ.

214
. Καηά ηελ Όζηεξε Βπνρή ηνπ 

Υαιθνχ, φηαλ ν κηλσηθφο πνιηηηζκφο ήηαλ ζηελ αθκή ηνπ, αλαπηχρζεθε έλα θνηλφ 

ζχζηεκα αμηψλ θαη ην δηεζλέο εκπφξην γηλφηαλ κέζσ ησλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ θαη 

ηνπ ραιθνχ
215

. Οη Ώηγχπηηνη θαη νη θάηνηθνη ηεο Μεζνπνηακίαο έθεξλαλ καδί κε ηα 

πξντφληα ηνπο γηα ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηνπο «εκπνξηθνχο» δαθηχιηνπο 

ρξπζνχ θαη ήιεθηξνπ, νη Υεηηαίνη δαθηχιηνπο αξγχξνπ θαη βννεηδή θαη νη Κχπξηνη 

ηάιαληα ραιθνχ. Οη λέεο κνλάδεο, ξάβδνη ή δαθηχιηνη ρξπζνχ, αξγχξνπ, ήιεθηξνπ 

θαη ηάιαληα ραιθνχ, ήηαλ θαηάιιειεο γηα ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζψο 

κπνξνχζαλ λα κεηαθεξζνχλ εχθνια αιιά θαη λα απνζπαζηνχλ ηκήκαηα απφ απηέο 

αληίζεηα κε ηα βννεηδή πνπ δελ κπνξνχζαλ λα δηαηξεζνχλ. Σν βφδη-κνλάδα έγηλε ην 

κέηξν κε ην νπνίν ν ρξπζφο θαη ν ραιθφο ξπζκίζηεθαλ σο κνλάδεο θαη ζην Ώηγαίν. Δ 

κνλάδα κέηξεζεο ηεο αμίαο ηνπ ρξπζνχ έγηλε έλαο κηθξφο βψινο, κία ξάβδνο ή έλαο 

δαθηχιηνο-θξίθνο, πνπ δχγηδε πεξίπνπ 8,5γξ., ίζνο κε ηελ ηηκή ελφο βνδηνχ. Δ κνλάδα 

ππνινγηζκνχ αμίαο ηνπ ραιθνχ έγηλε έλα κεγάιν ηάιαλην πνπ δχγηδε 25,5 θηιά
216

, 

3000 θνξέο φζν ην κηθξφ ρξπζφ ηάιαλην ή θαη πεξηζζφηεξν, πνπ ήηαλ νκνίσο φζν 

θαη ε ηηκή ελφο βνδηνχ
217

. Μία ζεηξά δαθηπιίσλ-θξίθσλ θαη ζπεηξψλ απφ ρξπζφ 

ζχξκα, θάπνηα απφ ηα νπνία είραλ ξπζκηζηεί ζε απηφ ην κηθξφ ρξπζφ ηάιαλην ησλ 

8,5γξ., έρνπλ βξεζεί ζε κπθελατθφ ηάθν ηνπ 15
νπ

-14
νπ

 αη. π.Υ. Έλα ρξπζφ ηάιαλην 

ηνπ ίδηνπ βάξνπο ηνπ θαζηεξσκέλνπ ηχπνπ
218

 (πίλ. 66β) θαη δχν ρξπζά εκηηάιαληα
219

 

(πίλ. 66γ-δ) βξέζεθαλ ζε λεθξνηαθείν ηνπ 12
νπ

 αη. π.Υ. ζηε αιακίλα ηεο Κχπξνπ, ην 

πξψην έρεη βάξνο 8,6γξ. θαη ηα δεχηεξα 4,68γξ.
220

. Σα ηάιαληα απηά ζπλδένληαη κε 

ηελ πξσηκφηεξε αλαθνξά ζην ρξπζφ λφκηζκα ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία.  

                                                 
214

 ΐι. Seltman 1960, 1. Πξψηκα παξαδείγκαηα ρξήζεο ρξπζψλ δαθηπιίσλ σο ηαιάλησλ πξνέξρνληαη 

απφ ην ζπήιαην Nahal Qanah πνπ ρξνλνινγνχληαη ζην 4000-3500 π.Υ. ην ηαθηθφ ζπήιαην βξέζεθαλ 

νθηψ θξίθνη, έμη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ήιεθηξν θαη δχν απφ ρξπζφ. Οη θξίθνη είλαη ρπηνί, 

θαηαζθεπαζκέλνη ζε κήηξα, έρνπλ εμσηεξηθή δηάκεηξν θαηά κέζν φξν, 4,6εθ. θαη δπγίδνπλ πεξίπνπ 

έλα θηιφ. Οη παξαπάλσ θξίθνη-δαθηχιηνη απνηεινχλ ηα πξσηκφηεξα γλσζηά αληηθείκελα ρξπζνχ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Εζξαήι θαη απφ ηα πξσηκφηεξα ζηνλ θφζκν, βι. The Israel Museum, 222. 
215

 Οη Μηλσίηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ώ. Evans, δελ είραλ δηθφ ηνπο κεηξηθφ ζχζηεκα. Καηά ηε κηλσηθή 

πεξίνδν ήηαλ ζε ρξήζε ην kedet ηεο Ώηγχπηνπ θαη ην shekel ηεο ΐαβπιψλαο θαη ηεο Υαλαάλ, Gardner 

1974, 27. 
216

 Σν αηγαηαθφ ηάιαλην δχγηδε 25,5 θηιά θαη ην θππξηαθφ 37 θηιά, Seltman 1960, 8. 
217

 Seltman φ.π., 5. 
218

 Seltman φ.π., 5, πίλ. Ε.2. 
219

 Seltman, φ.π., 5, πίλ. Ε.3. 
220

 Πξβι. θαη ηελ αλαθνξά αιεμαλδξηλνχ ζπγγξαθέα ηεο ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ, φηη ην κηθξφ ρξπζφ 

ηάιαλην ησλ νκεξηθψλ ρξφλσλ ήηαλ έλα κηθξφο βψινο πνπ δχγηδε φρη πεξηζζφηεξν απφ 8,5γξ., παξά ην 

γεγνλφο φηη νη Έιιελεο ησλ πζηεξφηεξσλ ρξφλσλ είραλ ζπλδπάζεη ηε ιέμε ηάιαλην κε κεγάιν βάξνο, 

βι. Seltman φ.π., 6-7.  
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Ο κεξνο αλαθέξεη σο κνλάδα κέηξεζεο αμίαο ή σο κέζνλ ζπλαιιαγήο ηα 

βφδηα, ηνπο ηξίπνδεο, ηα κεηάιιηλα αγγεία αιιά θαη ηα πνιχηηκα κέηαιια θαη ηνλ 

ραιθφ. Ώλαθέξεη ηέζζεξηο θνξέο ηα ηάιαληα ρξπζνχ, ζηα δψξα πνπ έδσζε ν θάζε 

έλαο απφ ηνπο δεθαηξείο βαζηιείο ησλ Φαηάθσλ ζηνλ μέλν Οδπζζέα, αλάκεζα ζε 

άιια, ήηαλ θαη έλα ηάιαλην ρξπζνχ «ηῶλ νἱ ἓθαζηνο θᾶξνο ἐυπιπλὲο ἠδὲ ρηηῶλα θαί 

ρξπζνῖν ηάιαληνλ ἐλείθαηε ηηκήεληνο»
221

, ζηα δψξα πνπ έδσζαλ νη Ώραηνί γηα λα 

εμεπκελίζνπλ ηελ νξγή ηνπ Ώρηιιέα ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη δέθα ηάιαληα ρξπζνχ 

«Υξπζνῦ δὲ ζηήζαο δπζζεὺο δέθα πάληα ηάιαληα ἦξρ‟, ἃκα δ‟ ἂιινη δῶξα θέξνλ 

θνχξεηεο Ἀραηῶλ»
222

, ζηελ πεξηγξαθή ηεο αζπίδαο ηνπ Ώρηιιέα, δχν ηάιαληα ρξπζνχ 

ζα δίλνληαλ ζε απηφλ πνπ ζα έδηλε ηελ πην δίθαηε θξίζε, «Κεῖην δ‟ ἄξ‟ ἐλ κέζζνηζη 

δχσ ρξπζνῖν ηάιαληα, ηῷ δφκελ ὅο κεηά ηνῖζη δίθελ ἰζύληαηα εἲπνη.»
223

 θαη ζηνπο 

ηαθηθνχο αγψλεο γηα ηνλ Πάηξνθιν, ζηνπο νπνίνπο ν Ώρηιιέαο φξηζε σο βξαβείν γηα 

ηνλ πξψην ληθεηή έλαλ αξγπξφ αγγείν, γηα ηνλ δεχηεξν έλα βφδη θαη γηα ηνλ ηξίην 

κηζφ ηάιαλην ρξπζνχ «ἡκηηάιαληνλ δὲ ρξπζνῦ ινηζζήη‟ ἔζεθελ»
224

. Σα βξαβεία, ζηελ 

ηειεπηαία αλαθνξά, ππνδειψλνπλ κία θιίκαθα κεηνχκελεο αμίαο θαη ην ηξίην 

βξαβείν, ην εκηηάιαλην ρξπζνχ, είλαη ίζεο αμίαο αιιά θαηά ην ήκηζπ ηνπ δεχηεξνπ, 

ην βφδη. Καηά ηνπο νκεξηθνχο ρξφλνπο, δειαδή, ην ηάιαλην ρξπζνχ ήηαλ ίζν κε έλα 

βφδη
225

.  

Οη Έιιελεο θαηά ηνπο πξψηκνπο ρξφλνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Gardner
226

, 

θαίλεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ ξάβδνπο ή βψινπο ζηαζεξνχ βάξνπο θαη φρη 

δαθηχιηνπο-θξίθνπο ρξπζνχ. Δ ρξήζε ηνπο ζηελ Κξήηε επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο 

νξζνγψληεο ξάβδνπο θαη ηνπο βψινπο ρξπζνχ, αξγχξνπ θαη ήιεθηξνπ πνπ έρνπλ 

βξεζεί ζηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ
227

 (πίλ. 67, 68α-δ) θαη απφ έλα βψιν 

ρξπζνχ απφ ηε Φνξηέηζα, ζπιινγή Ν. Μεηαμά
228

 (πίλ. 68ε).  

Δ ρξήζε ησλ θξίθσλ σο θηεξηζκάησλ ζε ηάθνπο, θαηά ηε Ααθνξψληα, κπνξεί 

λα εξκελεπζεί σο δείγκα αγάπεο θαη ζεβαζκνχ πξνο ηνλ λεθξφ, είηε σο επίδεημε 

                                                 
221

 Οδ., ε, 392-393. 
222

 Ει., , 247-248. 
223

 Ει., , 507-508. 
224

 Ει., Φ, 751. 
225

 ΐι. Seltman 1960, 6. 
226

 Gardner 1974, 22. 
227

 Hutchinson-Boardman 1954, 219, 227, αξ. 8-13, 25-28, πίλ. 28, Boardman 1967, 61-62, 69, πίλ. 7, 

Jones 2000, C.1.4.45-47 (Φνηλίθε; Ώίγππηνο; Βχβνηα ή ΐαβπισλία;). 
228

 Lebessi 1975, 169, αξ. 1560b, πίλ. 23c. 
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πινχηνπ ησλ ζπγγελψλ, είηε λα απνηεινχζε ζπλήζεηα πξνζθνξάο ζηνλ λεθξφ 

λνκηζκάησλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ πνξζκείσλ ζηνλ Υάξνληα
229

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
229

 Ώλ θαη ην έζηκν θαηαγξάθεηαη έληνλα γηα πξψηε θνξά θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν ζηελ Ώζήλα, 

ελ ηνχηνηο, δελ απνπζηάδνπλ ζπνξαδηθά θαηλφκελα απφζεζεο λνκηζκάησλ ζε ηάθνπο ζε πξνγελέζηεξεο 

επνρέο ή πξνλνκηζκαηηθψλ κνξθψλ ρξήκαηνο π.ρ. νβνιψλ ζε γεσκεηξηθνχο ηάθνπο. Δ πξαθηηθή απηή 

αλαθέξεηαη απφ ηνλ Ώξηζηνθάλε ζηνπο «ΐάηξαρνπο», ζηελ ιπλζν βξέζεθε ηάθνο ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ., 

φπνπ ζην ζηφκα ηνπ λεθξνχ είραλ ηνπνζεηήζεη ζπγρξφλσο έλα ράιθηλν λφκηζκα θαη έλαλ ράιθηλν 

θξίθν, Ααθνξψληα 1989, 120. 
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5. Πεξηδέξαηα-Υάληξεο 

 

Σα πεξηδέξαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο αλήθνπλ ζηα δχν 

γλσζηά, θπξίσο απφ ηελ Όζηεξε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ
230

 θαη δηαδεδνκέλσλ θαη θαηά 

ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, είδε πεξηδεξαίσλ, απηνχ πνπ δηακνξθψλεηαη απφ 

ζεηξά κε ράληξεο δηαθφξσλ ζρεκάησλ θαη απηνχ κε πεξίαπηα-εμαξηήκαηα κηθξνχ 

κεγέζνπο, ηα νπνία επίζεο ζπρλά νλνκάδνληαη ράληξεο
231

, ή θαη απφ ζπλδπαζκφ ησλ 

δχν παξαπάλσ, ηα νπνία πεξαζκέλα ζε λήκα είραλ θνξεζεί γχξσ απφ ηνλ ιαηκφ
232

.  

Σν πεξηδέξαην 43
233

 (έγρξ. πίλ. 13α, πίλ. 69α) πξνέξρεηαη απφ ην 

απνηεθξσηήξην Ώ. Σν θφζκεκα δηακνξθψλεηαη απφ επηά ρξπζέο ράληξεο, πνπ 

πηζαλφλ πεξηέθιεηαλ άιιν πιηθφ, θαη επηά ράληξεο νξείαο θξπζηάιινπ. Οη ρξπζέο 

ράληξεο έρνπλ ακθηθσληθφ ζρήκα κε αλάγιπθεο ξαβδψζεηο, πιελ κίαο πνπ θέξεη 

δηακήθεηο εγραξάμεηο θαη κίαο κε εγράξαθηεο αλησπέο ηεζιαζκέλεο. Οη ηέζζεξηο 

ράληξεο νξείαο θξπζηάιινπ έρνπλ ζθαηξηθφ θαη νη ηξεηο θπιηλδξηθφ ζρήκα. Οη 

ηειεπηαίεο θέξνπλ φκνηνπ ζρήκαηνο θχιιν ρξπζνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο νπήο 

αλάξηεζεο. Οη δχν εμ απηψλ είλαη επελδεδπκέλεο, ζην έλα ζσδφκελν άθξν ηνπο, απφ 

θχιιν ρξπζνχ πνπ δηαηεξεί ζηελή δηαθνζκεηηθή δψλε. Αηαηεξνχληαη επίζεο δχν 

                                                 
230

 Ώπφ ην λεθξνηαθείν ζηηο Γνχξλεο Πεδηάδνο πξνέξρεηαη ην εμαηξεηηθφ πεξηδέξαην κε αξγπξέο 

ράληξεο, κε δηάθαλν ζηεαηίηε ζην εζσηεξηθφ ηεο νπήο αλάξηεζεο, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΠΜΕΐ 

πεξίνδν θαη ην νπνίν απνηειεί ην πξσηκφηεξν, γλσζηφ, αξγπξφ θφζκεκα πνπ έρεη βξεζεί ζηελ Κξήηε 

θαη αλάκεζα ζηα πξσηκφηεξα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, βι. Galanaki et al. Gournes, Pediada. The EMIB 

Cemetry. The Minoan Building, under publication by INSTAP Academic Press. Βπραξηζηψ ηε Αξ. Κ. 

Γθαιαλάθε γηα ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ πεξηδέξαην θαη ηελ άδεηα λα ηηο αλαθέξσ. 

Υάληξεο θαη πεξίαπηα πεξηδεξαίσλ θαηαζθεπαζκέλα απφ ρξπζφ θαη άξγπξν είλαη γλσζηά ζηελ Κξήηε, 

ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, ήδε απφ ηελ Πξψηκε θαη 

Μέζε θαη θπξίσο απφ ηελ Όζηεξε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ. Γηα ηελ Πξψηκε θαη Μέζε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ, 

βι. ζπγθεληξσηηθά Higgins 1961α, 57-58, 61-64, απφ ηνλ Μφριν θαη ηνπο ηάθνπο ηεο Μεζαξάο, απφ 

ην Μαχξν πήιαην, ηα Μάιηα, ηελ Κλσζφ, γηα ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ, βι. θαη ΐαζηιάθεο 

1996, γηα ηελ Όζηεξε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ, βι. Higgins φ.π., 73-82, θπξίσο απφ ηνλ Μφριν, ηελ 

Κλσζφ, ηελ Ώγία Σξηάδα, ηα Μάιηα. 
231

 Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ αληηθεηκέλσλ κηθξνχ κεγέζνπο απηνχ ηνπ είδνπο σο ράληξα ή σο πεξίαπην 

πεξηδεξαίνπ, βι. Beck 1928, 11, φπνπ ζεκεηψλεηαη φηη αλ ε δηάηξεζε είλαη ζηνλ θαηά κήθνο άμνλα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ράληξα, ελψ αλ είλαη ζην άλσ ηκήκα ηνπ σο πεξίαπην. Γεληθά γηα ηελ 

ηππνινγία, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ ραληξψλ θαη ησλ πεξηάπησλ, βι. Beck φ.π., 

επίζεο βι. Hughes-Brock 2003, ζρεηηθά κε ηα ηειεπηαία επξήκαηα θαη ηηο κειέηεο γηα ηηο ράληξεο θαη 

ηα πεξίαπηα πεξηδεξαίσλ ηεο Όζηεξεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 
232

 Με ηνλ φξν πεξηδέξαηα δειψλνληαη ζπρλά θαη ηα επηζηήζηα θνζκήκαηα θαζψο θαη νη αιπζίδεο, 

σζηφζν, φπσο δειψλεη θαη ε εηπκνινγία ηεο ιέμεο, «πεξί-δέξε», ην πεξηδέξαην ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

θφζκεκα πνπ θνξέζεθε γχξσ απφ ηνλ ιαηκφ, ην νπνίν δηακνξθσλφηαλ απφ ζχλνιν νκνεηδψλ (φξκνο) 

ή  αλφκνησλ κηθξνχ κεγέζνπο αληηθεηκέλσλ.  
233

 ηακπνιίδεο 1993, 74-75, πίλ. 36, φπνπ ζεκεηψλεη φηη εάλ ε ρξπζή ράληξα κε ηελ ηεζιαζκέλε θαη ε 

αληίζηνηρή ηεο θξπζηάιιηλε δελ αλήθνπλ ζην πεξηδέξαην, ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ θεθαιή (ή 

θεθαιέο) πεξφλεο, βι. ηακπνιίδεο 1994, 119, αξ.71, πίλ. XXV, ηακπνιίδεο-Καξέηζνπ 1998, 262, 

αξ. 325, ηακπνιίδεο 2003, 557, αξ. 1101, ηακπνιίδεο 2004, 287, αξ. 377, Karageorghis-Kanta-

Stampolidis-Sakellarakis 2014, 56, αξ. 67, ηακπνιίδεο 2016, 118-119. 
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ρξπζνί ειαζκάηηλνη θχιηλδξνη, πνπ πηζαλφλ ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη, φπσο ζηηο 

παξαπάλσ, ζηελ νπή αλάξηεζεο ηζάξηζκσλ ραληξψλ νξείαο θξπζηάιινπ. Σν 

πεξηδέξαην βάζεη ησλ ζπλεπξεκάησλ ηνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΠξΓΐ-ΠΓ πεξίνδν. Σν 

θφζκεκα είλαη φκνην κε απηφ απφ ηνλ «ΐαζηιηθφ» Σάθν, ηεο ιεγφκελεο ειιελίδαο 

πξηγθίπηζζαο, ζηε αιακίλα ηεο Κχπξνπ. Σν θππξηαθφ πεξηδέξαην δηακνξθψλεηαη 

απφ δψδεθα ράληξεο, έμη ζθαηξηθέο απφ νξεία θξχζηαιιν κε ρξπζφ θχιηλδξν ζηελ 

νπή αλάξηεζεο θαη έμη ρξπζέο ακθηθσληθέο κε αλάγιπθεο ξαβδψζεηο. Αηαηεξνχληαη 

επίζεο πέληε ρξπζνί ειαζκάηηλνη θχιηλδξνη πνπ ζα αλήθαλ ζε άιιεο ράληξεο ηνπ 

πεξηδεξαίνπ, πηζαλφλ θπιηλδξηθέο, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ην ζρήκα θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπο πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηψλ ησλ ζθαηξηθψλ ραληξψλ, φκνηεο 

κε απηέο ηνπ θνζκήκαηνο ηεο Βιεχζεξλαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα δχν 

πεξηδέξαηα ζα ήηαλ ζρεδφλ φκνηα θαη κε ηζάξηζκεο ζρεδφλ ράληξεο. Σν θππξηαθφ 

πεξηδέξαην βξέζεθε ζην εζσηεξηθφ ράιθηλνπ ιέβεηα πνπ πεξηείρε ηα θακέλα νζηά 

γπλαηθείνπ αηφκνπ θαη ρξνλνινγείηαη, πζηεξφηεξα απφ απηφ ηεο Βιεχζεξλαο, ζην 

δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.
234

 (πίλ. 69β). 

Ώκθηθσληθέο ράληξεο κε φκνηα αλάγιπθε δηαθφζκεζε είλαη γλσζηέο ζηελ 

Κξήηε απφ ηε 2
ε
 ρηιηεηία π.Υ., ζε πεξηδέξαην κε ράληξεο απφ ρξπζφ θαη νξεία 

θξχζηαιιν πνπ βξέζεθε ζηνλ Μφριν, ηέινο Πξναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ-

Νεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ, 2000-1500 π.Υ.
235

 (πίλ. 70α). κνηνπ ηχπνπ θαη 

δηαθφζκεζεο ράληξα πξνέξρεηαη απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο
236

, επίζεο 

φκνηεο ράληξεο είλαη γλσζηέο απφ πεξηδέξαην πνπ πξνέξρεηαη πηζαλφλ απφ ηελ Ώηηηθή 

(Κεξακεηθφο;), ζπιινγή Έιγηλ, 8
νπ

 αη. π.Υ.
237

 (πίλ. 70β) απφ πεξηδέξαην απφ ηελ 

Ώλαηνιηθή Βιιάδα, ζήκεξα ζην ΐξεηαληθφ Μνπζείν, 9
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ.
238

 (πίλ. 70γ-δ) 

θαη απφ πεξηδέξαην απφ ηελ Κάκηξν, έξγν ηνπ ξνδηαθνχ εξγαζηεξίνπ, θαηά ηνλ 

Laffineur, ζήκεξα ζην Ashmolean Museum, δεχηεξν κηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
239

 (πίλ. 

71α). 

Ώκθηθσληθέο ράληξεο κε δηακήθεηο εγραξάμεηο πξνέξρνληαη απφ ηε λεθξφπνιε 

ηεο Οξζήο Πέηξαο
240

, επίζεο, αθξηβή παξάιιεια ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ κε φκνηα 

                                                 
234

 Dikaios 1963, 147-148, εηθ. 15, Pierides 1971, 26, αξ.3, πίλ. XIV.3, ηακπνιίδεο-Καξέηζνπ 1998, 

263, αξ. 32, ηακπνιίδεο 2003, 556, αξ. 1100. 
235

 Αεκνπνχινπ-Ρεζεκησηάθε 2005, 311.  
236

 ΐι. αξ. θαη. 72, έγρξ. πίλ. 23α. 
237

 Higgins 1961β, 103, αξ. 20, πίλ. XLVII.b.3. 
238

 ΐι. Marshall 1911, 98, πίλ. ΥΕΕΕ.1194. 
239

 ΐι. ζρεηηθά, Laffineur 1978, 236, αξ. 223, πίλ. X.3.223, πξβι. θαη ην πεξηδέξαην απφ ηελ Άξζν ηεο 

Κχπξνπ, Pierides 1971, 27, αξ. 5, πίλ. XIV, ΚΏΕ πεξηφδνπ, 700-600 π.Υ. 
240

 ΐι. αξ. θαη. 60, έγρξ. πίλ. 19α-β . 
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δηαθφζκεζε είλαη γλσζηά απφ δχν ρξπζέο ράληξεο απφ ηνλ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή 

Σεθθέ
241

 (πίλ. 71β) θαη απφ κία ρξπζή ακθηθσληθή ράληξα απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο 

Κλσζνχ, ηέιε ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.
242

 (πίλ. 71γ). Υάληξεο κε δηαθφζκεζε εγράξαθησλ 

γεσκεηξηθψλ κνηίβσλ, φκνηνπ ηχπνπ κε απηέο ηνπ πεξηδεξαίνπ ηεο Οξζήο Πέηξαο, 

είλαη γλσζηέο απφ ην παξαπάλσ πεξηδέξαην πνπ βξίζθεηαη ζην ΐξεηαληθφ Μνπζείν 

θαη απφ δχν άιια απφ ηελ ίδηα πεξηνρή, 9
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ.
243

.  

Υάληξεο απφ νξεία θξχζηαιιν κε ρξπζφ ειαζκάηηλν θχιηλδξν ζηελ νπή 

αλάξηεζεο είλαη γλσζηέο απφ πεξηδέξαην απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή 

Σεθθέ
244

 (πίλ. 72α) επίζεο απφ ην Λεπθαληί πξνέξρεηαη φκνηα ράληξα, T36,18, 

αβέβαηεο ρξνλνιφγεζεο, πηζαλφλ ΤπΠξΓΕΕ πεξηφδνπ
245

, 875-850 π.Υ. (πίλ. 72β) 

θαζψο θαη δχν πεξίαπηα κε ρξπζεπέλδπηε ζηαγνλφζρεκε ράληξα απφ νξεία 

θξχζηαιιν, ην έλα είλαη επηθαλεηαθφ εχξεκα
246

 (πίλ. 72γ) θαη ην άιιν βξέζεθε ζε 

ηάθν ΤπΠξΓΕΕΕ πεξηφδνπ, 850-750 π.Υ. Ώπφ ην Λεπθαληί πξνέξρνληαη, επίζεο, κία 

ράληξα θαη έλα επίκεθεο πεξίαπην απφ νξεία θξχζηαιιν, T33,19 θαη 18, ΤπΠξΓΕΕΕ 

πεξηφδνπ, 850-750 π.Υ. κνηεο ράληξεο έρνπλ βξεζεί ζηνλ ιεγφκελν ηάθν ηεο 

Βχπνξεο Ώζελαίαο θαη ζε ηάθν ζηελ Ώκαζνχληα. Καηά ηνλ Higgins φια ηα 

αληηθείκελα απφ νξεία θξχζηαιιν είλαη εηζεγκέλα, ίζσο απφ ηελ Κχπξν αιιά ην 

πηζαλφηεξν, ιφγσ ηεο πςειήο πνηφηεηάο ηνπο, απφ ηε Φνηλίθε
247

. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη ε ρξήζε ηεο νξείαο θξπζηάιινπ ήηαλ δηαδεδνκέλε ζηελ 

Κξήηε ηδηαίηεξα θαηά ηε κηλσηθή πεξίνδν. Ώλ θαη ε Κξήηε δελ αλαθέξεηαη σο πεγή 

νξείαο θξπζηάιινπ απφ ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο, αληίζεηα κε άιινπο 

εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο, έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη απηνθπήο ζηελ Κξήηε, ηδηαίηεξα 

άθζνλε ζηνπο βφξεηνπο πξφπνδεο ηεο Ίδεο, θπξίσο ζηα πεξίρσξα ηεο αξραίαο 

Ώμνχ
248

.  

Σν πεξηδέξαην 44
249

 (έγρξ. πίλ. 13β, πίλ. 73α) πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν 

ηνπ Ώλ. Μάξηπξα 3Φ. Δ ζχλζεζή ηνπ είλαη ζχγρξνλε. Σν πεξηδέξαην δηακνξθψλεηαη 

απφ νθηψ αξγπξά κε επηθάιπςε θχιινπ ρξπζνχ ζηελ εκπξφζζηα επηθάλεηά ηνπο 

                                                 
241

 Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 52, πίλ. 29, Boardman 1967, 69, αξ. 52. 
242

 ηακπνιίδεο θ. ά. 2018, 288, αξ. 84. 
243

 ΐι. Marshall 1911, 98, αξ. 1194-1196, πίλ. ΥΕΕΕ.1194-1195, Laffineur 1978, 236, αξ. 220-222. 
244

 Hutchinson-Boardman φ.π., 227, αξ. 30-42, πίλ. 28.  
245

 Popham-Sackett-Themelis 1980, πίλ. 234f. T36,18. 
246

 Popham-Sackett-Themelis φ.π., πίλ. 234f. 
247

 Popham-Sackett-Themelis φ.π., 222-223. 
248

 ΐι. Μαξηλάηνπ 1931, πξβι. θαη ην λεναλαθηνξηθφ εξγαζηήξην, ΤΜΕΏ πεξηφδνπ, 1600-1500 π.Υ., 

ζηνλ Πφξν Δξαθιείνπ. 
249

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2004, 287-288, αξ. 378, φπνπ ην θφζκεκα αλαθέξεηαη σο 

πεξηδέξαην ή σο δηάδεκα.  
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πιαθίδηα θαη πέληε ρξπζνχο ξφδαθεο. Σα πιαθίδηα θαη νη ξφδαθεο θέξνπλ ηαηλησηφ 

θξίθν ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα. Σα πιαθίδηα θνζκνχληαη κε δαηδαιηθή θεθαιή, γχξσ 

απφ ηελ νπνία απνδίδεηαη δψλε, πνπ αθνινπζεί ην πεξίγξακκα ηνπ πιαθηδίνπ, κε 

εκπίεζηνπο θπθιίζθνπο. Οη ηέζζεξηο ξφδαθεο είλαη νθηάθπιινη θαη ν πέκπηνο 

θεληξηθφο είλαη εμάθπιινο θαη θέξνπλ θνθθηδσηή δηαθφζκεζε. Σν πεξηδέξαην 

ρξνλνινγείηαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.  

κνην, κε ηα πιαθίδηα ηεο Βιεχζεξλαο, αξγπξφ πιαθίδην κε δαηδαιηθή θεθαιή 

πξνέξρεηαη απφ ηε λεθξφπνιε ηνπ Πξηληά, Σ.487, ΤΠξΏ πεξηφδνπ
250

 (πίλ. 73β). 

Κνληηλά παξάιιεια βξίζθεη ζε ρξπζά ειάζκαηα απφ ηε Λάπεζν ηεο ΚΓΕΕΕ 

πεξηφδνπ
251

 (πίλ. 73γ). Αχν ρξπζά πεξίαπηα κε δαηδαιηθή γπλαηθεία θεθαιή 

θαηελψπηνλ είλαη γλσζηά απφ ηε Φνξηέηζα θαη ην Εδαίνλ Άληξν, ηα νπνία 

ρξνλνινγνχληαη ηελ ίδηα πεξίνδν 
252

. Ο ζπλδπαζκφο γπλαηθείσλ θεθαιψλ θαηελψπηνλ 

θαη ξνδάθσλ απαληάηαη ζηα γλσζηά ρξπζά δαθηπιίδηα απφ ηε Φνξηέηζα, πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ ηέηαξηνπ ή ζηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 7
νπ

 αη. 

π.Υ.
253

 (πίλ. 74α) αιιά θαη ζηνλ ρξπζφ πινχζηα δηαθνζκεκέλν ξφδαθα απφ ηε 

Μήιν
254

 (πίλ. 74β). Υξπζνί νθηάθπιινη ξφδαθεο, ζπγγελείο σο πξνο ηνλ ηχπν θαη ηελ 

ηερλνηξνπία κε απηνχο ηνπ πεξηδεξαίνπ, είλαη γλσζηνί απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο 

Πέηξαο
255

.  

Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο πξνέξρεηαη, επίζεο, έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο ρξπζψλ θαη αξγπξψλ ραληξψλ δηαθφξσλ ζρεκάησλ
256

, εθ ησλ νπνίσλ 

δεθαπέληε είλαη ρξπζέο
257

 θαη δεθαηέζζεξηο αξγπξέο, πνπ ζπγθξνηνχλ θαη ην 

κεγαιχηεξν αξηζκεηηθά ζχλνιν αξγπξψλ ραληξψλ πνπ έρεη βξεζεί ζε ζχλνια ηεο 

Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζηελ Κξήηε. Οη πεξηζζφηεξεο ράληξεο πξνέξρνληαη 

                                                 
250

 Di Vita 1982, 464, εηθ. 25. 
251

Gjerstad et al. 1934, 187, πίλ. XLIV,41.  
252

 ΐι. πίλ. 139α, β.  
253

 Lebessi 1975. 
254

 Becatti 1955, 49, αξ. 201, πίλ. XXXIV, βι. ζρεηηθά θαη Lebessi φ.π., 175. 
255

 ΐι. αξ. θαη. 112-116, έγρξ. πίλ. 40-41.  
256

 Καηά ηε κηλσηθή πεξίνδν, ζηνλ 17
ν
 αη. π.Υ. θαη πηζαλφλ πξσηκφηεξα, ζεηξέο απφ ράληξεο είραλ 

ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν σο πεξηδέξαηα αιιά θαη σο  θνζκήκαηα θφκεο θαη σο πεξηθάξπηα, φπσο είλαη 

γλσζηφ απφ απεηθνλίζεηο ζε κηλσηθέο αιιά θαη ζεξατθέο ηνηρνγξαθίεο, βι. Higgins 1961α, 61. κνηεο 

απεηθνλίζεηο είλαη γλσζηέο επίζεο θαη ζε πήιηλα εηδψιηα, βι. ελδεηθηηθά ην πήιηλν είδσιν ζεάο κεζ‟ 

πςσκέλσλ ρεηξψλ απφ ην Εεξφ ησλ Αηπιψλ Πειέθεσλ ζηελ Κλσζφ, ΤΜΕΕΕβ πεξηφδνπ, 1350-1300 π.Υ., 

ζην νπνίν ε κνξθή απνδίδεηαη κε ζεηξέο απφ ράληξεο πνπ ζπγθξνηνχλ πεξηδέξαηα θαη πεξηθάξπηα αιιά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη ζηε δηαθφζκεζε ηνπ ελδχκαηφο ηεο, βι. ζρεηηθά Ώιεμίνπ 1958, 202-

204, πίλ. Θ΄, εηθ. 1. 
257

 Μία ρξπζή ζπεηξνεηδήο ράληξα κε εγράξαθηε ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε (κήθνπο: 0,005κ. θαη 

δηακέηξνπ 0,003κ.) πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν ΠΣ1/ΐ ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο, ηεο 

νπνίαο ν ηχπνο ρξνλνινγείηαη ζηνλ 5
ν
 αη. π.Υ., παξάιιεια παξαδείγκαηα ηνπ ηχπνπ απαληψληαη ζηελ 

Κχπξν, βι. Beck 1928, 15, εηθ. 16.Ώ.1.a, group XVIII. 
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απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ, έμη ρξπζέο, νη 45-50
258

 (έγρξ. πίλ. 14-15, πίλ. 75-76) θαη 

ελλέα αξγπξέο, νη 51-59
259

 (έγρξ. πίλ. 16-18, πίλ. 77-79). Ώπφ ηνλ ηαθηθφ πίζν Ώ1ΠΣ1 

πξνέξρνληαη ηξεηο ρξπζέο, νη 60-62 (έγρξ. πίλ. 19, πίλ. 80) θαη δχν αξγπξέο ράληξεο, 

νη 63-64 (έγρξ. πίλ. 20, πίλ. 81) ηξεηο ρξπζέο ράληξεο βξέζεθαλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεθξνδφρσλ αγγείσλ ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1Κ1, νη 65-67 (έγρξ. πίλ. 21, πίλ. 82) 

δχν αξγπξέο ζε πίζν ηεο ζπζηάδαο ησλ ηξηψλ πηζνηαθψλ ηεο 5Φ, νη 68-69 (έγρξ. πίλ. 

22α-β, πίλ. 83α-β) δχν ρξπζέο ράληξεο βξέζεθαλ ζηνλ ηαθηθφ πίζν 3Υ/ΠΣ16, νη 70-

71 (έγρξ. πίλ. 22γ-ζη, πίλ. 83γ-ζη) κία ρξπζή πξνέξρεηαη απφ ηελ ηαθηθή ππξά ΛΛ, ε 

72 (έγρξ. πίλ. 23α, πίλ. 84α) θαη κία αξγπξή απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν ΜΜ, ε 73 (έγρξ. πίλ. 

23β-γ, πίλ. 84β-γ). 

Οη πεξηζζφηεξεο ράληξεο είλαη ρπηέο, πιελ ησλ 60-62, 70-72, 49, 67, πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ ιεπηφ θχιιν ρξπζνχ, εθ ησλ νπνίσλ νη 62, 70, 71, πεξηθιείνπλ 

ππξήλα άγλσζηνπ πιηθνχ, φπσο νκνίσο ζα πεξηέθιεηαλ θαη νη 60, 72.  

Οη ράληξεο αλήθνπλ ζηνπο γλσζηνχο ηχπνπο, ζθαηξηθνχ ζρήκαηνο (45, 51, 52, 

53, 54, 55, 66, 72) ή ζθαηξηθνχ πεπηεζκέλνπ (63, 68) ακθηθσληθνχ (46-48, 56-58, 60, 

65, 69-71) θπιηλδξηθνχ (49, 61) θαη θπιηλδξηθνχ κε ακθηθσληθφ (64) ή κε ζθαηξηθφ 

έμαξκα ζην κέζνλ ηνπ κήθνπο ηνπο (67) επίζεο κία είλαη δαθηπιηφζρεκε (73) θαη κία 

ηεηξάγσλνπ ζρήκαηνο (59). Ώλάκεζά ηνπο αμηνζεκείσηεο είλαη κία ηεηξάγσλνπ 

ζρήκαηνο κε θνίιεο πιεπξέο (62) θαη κία πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηέζζεξα ζθαηξίδηα 

(50). 

Οη ράληξεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιχηηκα κέηαιια είραλ καθξαίσλε θαη 

επξεία ρξήζε ζηε κηλσηθή Κξήηε. Μηθξέο ζθαηξηθέο θαη ακθηθσληθέο ρξπζέο ράληξεο 

είλαη γλσζηέο απφ πεξηδέξαην απφ ην ειιφπνπιν Κλσζνχ, Σειηθήο Ώλαθηνξηθήο 

πεξηφδνπ, 1370-1300 π.Υ.
260

 (πίλ. 85α) θαη απφ πεξηδέξαην κε ράληξεο απφ ρξπζφ θαη 

νξεία θξχζηαιιν απφ ην Φνπξλί Ώξραλψλ, Σειηθήο Ώλαθηνξηθήο πεξηφδνπ
261

 (πίλ. 

85β). Κπιηλδξηθέο ράληξεο είλαη γλσζηέο απφ ρξπζφ πεξηδέξαην απφ ηνλ Μφριν, 

ξηκεο Παιαηναλαθηνξηθήο-Νεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ, 1800-1600 π.Υ.
262

 (πίλ. 86α). 

Καηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ν ηχπνο απαληάηαη ζηα ρξπζά κελνεηδή 

πεξίαπηα
263

 θαη ζε πεξηδέξαην απφ ην Λεπθαληί 
264

 (πίλ. 86β). 

                                                 
258

 ηακπνιίδεο 2012, 209, αξ. 12-13. 
259

 ηακπνιίδεο φ.π., 12, 211, αξ. 21. 
260

 Αεκνπνχινπ-Ρεζεκησηάθε 2005, 318. 
261

 αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 1997, 610-611, εηθ. 644. 
262

 Seager 1912, 78, εηθ. 20.ΥΥΕ.19, νη ράληξεο ηνπ πεξηδεξαίνπ είλαη θνηλέο ζηελ Ώίγππην. 
263

 ΐι. πίλ. 102α-β. 
264

 Popham-Lemos 1996, πίλ. 85, αξ. 59, ηάθνο 80, ΤπΠξΓ ΕΕ-ΕΕΕα πεξηφδνπ, 875-750 π.Υ. 
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Ο ηχπνο ηεο ράληξαο 62, ζε ζρήκα ηδεαηνχ ηεηξαγψλνπ κε θνίιεο πιεπξέο 

είλαη γλσζηφο κφλν απφ απεηθνλίζεηο ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Σν θακππιφγξακκν 

ηεηξάθπιιν κνηίβν, παξαιιαγή ηνπ κνηίβνπ πνπ θνζκεί ην πεξίδσκα ηνπ 

«Ρπηνθφξνπ» ζηε γλσζηή ηνηρνγξαθία ηνπ αλαθηφξνπ ηεο Κλσζνχ (πίλ. 87α-β), 

απαληάηαη ζηελ Κξήηε ζηε δηαθφζκεζε ηνπ ελδχκαηνο ηεο νλνκαδφκελεο ζεφηεηαο 

ζηελ ηνηρνγξαθία ηνπ «Άιζνπο» ζηελ Ώγία Σξηάδα (πίλ. 87γ-δ). Σν ίδην κνηίβν 

θνζκεί, επίζεο, ηελ νξνθή ηνπ ηάθνπ ηνπ Amenemhêt ζηηο Θήβεο Ώηγχπηνπ, πνπ 

ρξνλνινγείηαη φρη ελσξίηεξα απφ ηηο αξρέο ηνπ 15
νπ

 αη. π.Υ. (πίλ. 87ε). ηελ Ώίγππην, 

θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηεο 12
εο

 θαη ηεο πξψηκεο 18
εο

 Απλαζηείαο, 2000-

1500 π.Υ., ήηαλ ζχλεζεο λα θαιχπηνληαη νη νξνθέο ησλ ηάθσλ θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο θαη ησλ αλαθηφξσλ κε πιαηηέο δψλεο απφ επαλαιακβαλφκελα 

δηαθνζκεηηθά κνηίβα, πνπ δεκηνπξγνχζαλ ηελ εληχπσζε πξνζαξηεζέλησλ 

πθαζκάησλ. Οξηζκέλα δηαθνζκεηηθά κνηίβα, αλάκεζά ηνπο θαη ην ηεηξάθπιιν, 

ππνδειψλνπλ ηελ εηζαγσγή αηγαηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Ώίγππην
265

. Ο ηχπνο ηεο 

ράληξαο απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, πνπ είηε είλαη αλάκλεζε ηνπ κηλσηθνχ 

είηε ηνπ αηγππηηαθνχ παξειζφληνο, δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά, θαζψο ζηνλ ίδην ηαθηθφ 

πίζν κε απηήλ βξέζεθε θαη ην ρξπζφ πεξίαπην κε δηαθφζκεζε γαιάδηαο πάζηαο, ην 

νλνκαδφκελν σο «κάηη ηνπ Σνπηαγρακψλ». 

Δ θπιηλδξηθή ράληξα 49 βξίζθεη θνληηλφ παξάιιειν ζε ρξπζή ράληξα απφ 

ηελ Πξαηζφ
266

(πίλ. 88α). Δ ράληξα 50 πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηέζζεξα ζθαηξίδηα 

παξαπέκπεη ζε φκνηα απφ ηηο Ώξράλεο
267

 (πίλ. 88β) ελψ πζηεξφηεξα ν ηχπνο είλαη 

γλσζηφο θαη απφ παξαδείγκαηα ζηελ Έθεζν
268

 (πίλ. 88γ-δ). 

Οη πεξηζζφηεξεο ράληξεο απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ 

Βιεχζεξλα είλαη αθφζκεηεο. Σξεηο ράληξεο θνζκνχληαη κε εγράξαθηεο γξακκέο, νη 

66, 73 θαη 60, κία κε αλάγιπθεο ξαβδψζεηο, ε 72, θαη δχν κε αλάγιπθνπο ηαηλησηνχο 

δαθηπιίνπο ζηα άθξα ηεο νπήο αλάξηεζεο θαη ζην χςνο ηεο κέγηζηεο δηακέηξνπ πνπ 

δεκηνπξγεί δχν δψλεο θνζκεκέλεο κε αλάγιπθεο παξάιιειεο ηαηλίεο, νη 70-71. 

κνηεο κε ηηο δχν ηειεπηαίεο είλαη κία ρξπζή ράληξα απφ ηελ Κλσζφ
269

 (πίλ. 89α-β) 

θαη ηέζζεξηο απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΠΠξΏ 

                                                 
265

 PMII.II, 732-735, εηθ. 459, Evely 1999, 136-137, Shaw 2000, 56 εηθ. 3 θαη 58.  
266

 Δ ράληξα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηάθν ΐ ζηελ Πξαηζφ, ζηνλ νπνίν δηαθξίλνληαη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ 

θάζεηο ρξήζεο, ε πξψηε θαηά ηε κπθελατθή πεξίνδν, ε δεχηεξε θαηά ηε γεσκεηξηθή θαη ε ηξίηε ηνλ 4
ν
 

αη. π.Υ., Bosanquet 1901-1902, 248, εηθ. 18. 
267

 αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 1997, 623, εηθ. 668. 
268

 Hogarth 1908, 101, πίλ. VI.14 θαη 31. 
269

 Coldstream 1963, 43 αξ. 1, πίλ. 14e, εηθ. 15. 
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πεξίνδν
270

 (πίλ. 89γ-ζη). Δ ράληξα 61 θνζκείηαη κε αλάγιπθνπο δαθηπιίνπο κε 

εγράξαθηε ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε ζηα άθξα ηεο νπήο αλάξηεζεο.  

Υάληξεο πεξηδεξαίσλ απφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο πξνέξρνληαη απφ ην 

ΐφξεην Νεθξνηαθείνπ Κλσζνχ, νγδφληα κία ρξπζέο ράληξεο ζε ζρήκα ζπνλδχινπ 

ςαξηνχ (drum-shaped) πηζαλφλ θππξηαθήο θαηαγσγήο, ΤπΜ πεξηφδνπ
271

 (πίλ. 90α-β), 

απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ, έλδεθα ρξπζέο ςήθνη πεξηδεξαίνπ ειιεηςνεηδνχο 

δηαηνκήο θαη κία ρξπζή ςήθνο αηξαθηνεηδνχο ζρήκαηνο, 10
νπ

-9
νπ

 αη. π.Υ., ηξηάληα 

νθηψ θπιηλδξηθέο ράληξεο πνπ ζπγθξνηνχλ πεξηδέξαην θαη δχν ρξπζέο ράληξεο κε 

εγράξαθηε δηαθφζκεζε, ηέιε ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ
272

 (πίλ. 90γ-δ) θαη απφ ηε Φνξηέηζα, 

πέληε ρξπζέο θπιηλδξηθέο ράληξεο κε ζπεηξνεηδείο απιαθψζεηο ΠΠξΓ πεξηφδνπ, 970-

920 π.Υ. θαηά Brock
273

 (πίλ. 90ε-ηβ). κνηεο κε ηηο ηειεπηαίεο, γλσζηέο ζηελ Κξήηε 

απφ ηελ Πξναλαθηνξηθή πεξίνδν
274

, πξνέξρνληαη απφ πεξηδέξαην απφ ην Λεπθαληί 

ΤπΠξΓΕΕ-ΕΕΕα πεξηφδνπ, 875-800 π.Υ.
275

 θαη απφ δχν πεξηδέξαηα απφ ηε Λήκλν ηνπ 

8
νπ

 αη. π.Υ.
276

 (πίλ. 91). Βπίζεο απφ ην Εδαίνλ Άληξν πξνέξρνληαη έμη ρξπζέο ράληξεο 

πεξηδεξαίνπ κε ηεηξαπιή ζπείξα ζηηο νπνίεο επηθξέκεηαη κε αιπζίδεο, αλά κία, 

νκνίσκα ξνδηνχ
277

. Σν ηκήκα ηνπ πεξηδεξαίνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΠξΓ; πεξίνδν
278

 

(πίλ. 92α-β). κνηνπ ηχπνπ ράληξεο, νη νπνίεο έρνπλ καθξά παξάδνζε ζηελ Βγγχο 

Ώλαηνιή
279

 αιιά θαη ζηε κηλσηθή θαη κπθελατθή ηέρλε, πξνέξρνληαη απφ ην 

                                                 
270

 KNC, 285.f19, πίλ. 265. 
271

 KNC, 200.f8, εηθ. 153, πίλ. 265. Οη ράληξεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη άγλσζηεο ζηελ ΤΜ ηέρλε θαη 

ζεσξνχληαη πηζαλφλ θππξηαθήο θαηαγσγήο.  
272

 ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 295, αξ. 118, θαη 120, 291, αξ. 99 θαη 288, αξ. 84-85. 
273

 Brock 1957, ηάθνο XI, 196, πίλ. 13. 
274

 αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 1997, ζνισηφο ηάθνο Γ, Ώξράλεο, ΠΜΕΕΕ πεξηφδνπ, 618-

619, εηθ. 656. 
275

 ΐι. πίλ. 86β.  
276

 Becatti 1955, 40, 162, πίλ. XXVIII, 146-147. 
277

 Πξβι. ην ρξπζφ πεξίαπην ζε ζρήκα ξνδηνχ απφ ην άδπην ηνπ αξρατθνχ λανχ ζηελ Κχζλν, 

Mazarakis Ainian 2005, 98-99, πίλ. 20ΐ (πξψην αξηζηεξά). 
278

 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 133, πίλ. 80, 1. 
279

 Οη ράληξεο κε ηεηξαπιή ζπείξα θαηάγνληαη πηζαλφλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ΐφξεηνπ Εξάλ θαη είλαη 

γλσζηέο απφ ηελ χζηεξε 3
ε
 ρηιηεηία π.Υ., 2300-2000 π.Υ. Γεληθά γηα ηηο ράληξεο απηνχ ηνπ ηχπνπ, βι. 

Mallowan 1947, 171-176, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλα παξαδείγκαηα απφ ην Brak, ην Alaca Hüyük, ηελ 

Σξνία, ηελ Ur, ην Mari θαη ην Veri. Ο ίδηνο ζεκεηψλεη, φηη πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. ηα 

ζπεηξνεηδή θνζκήκαηα πνπ αξρηθά απαληψληαη ζε θνζκήκαηα, αιιά θαη παιαηφηεξα ζηελ θεξακηθή, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζε κλεκεία θαη ζηε δηαθφζκεζε ηνηρνγξαθηψλ θαζψο θαη ζηηο πξνζφςεηο 

βαζηιηθψλ νηθνδνκεκάησλ-θηηξίσλ. Δ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία απηά ηα θνζκήκαηα ζπλδέζεθαλ κε 

ηνπο λεθξνχο ππνδειψλεη φηη ηνπο απέδηδαλ καγηθέο ηδηφηεηεο, βι. επίζεο Maxwell-Hyslop 1974, 34-

37, θαη παξαδείγκαηα απφ ην Kültepe θαη ην Mari, φ.π., 35, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, ηα ζπεηξνεηδή 

θνζκήκαηα είραλ ηε ζεκαζία θπιαθηνχ βαζηζκέλα ζε ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο αιιά θαη καγηθέο 

δπλάκεηο. Γεληθά γηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο ράληξεο, βι. θαη Culican 1964.  
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Λεπθαληί, ΤΠξΓ πεξηφδνπ, 900π.Υ
280

 (πίλ. 92γ) απφ ηε θχξν
281

 (πίλ. 93α-β) θαη απφ 

ηελ Ώλάβπζζν, 8
νπ

 αη. π.Υ.
282

 (πίλ. 93γ). 

Βπίζεο απφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο πξνέξρνληαη ιίγεο ρξπζέο κεκνλσκέλεο 

ράληξεο, κία ρξπζή δαθηπιηφζρεκε απφ ηε Φνξηέηζα
283

 (πίλ. 94α) κία ρξπζή 

θπιηλδξηθή κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε απφ ην Εδαίνλ Άληξν
284

 (πίλ. 94β), φκνηα 

πξνέξρεηαη απφ ην Λεπθαληί
285

 (πίλ. 94γ), επίζεο νθηψ ρξπζέο ράληξεο, δχν 

ζθαηξηθέο, κία κε ζθαηξίδηα
286

 θαη πέληε ακθηθσληθέο, πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα 

ζέζε
287

 (πίλ. 95α-δ).  
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 Popham-Lemos 1996, πίλ. 69.18-24. 
281

 Marangou 1975, 367, αξ. 5, 6 εηθ. 5-6 . 
282

 ΐεξδειήο-Ααβάξαο, 98, πίλ. 95α.  
283

 Brock 1957, ηάθνο II,1068, πίλ. 75. 
284

 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 134, αξ. 3, πίλ. 80. 
285

 Popham-Lemos φ.π., πίλ. 72,17, 136h, T71,17, ΤΠξΓ πεξηφδνπ, Lemos 2002, 132.
 

286
 Πξβι. ηηο ρξπζέο ράληξεο απφ ην άδπην ηνπ λανχ ζηελ Κχζλν, Mazarakis Ainian 2005, 99, πίλ. 20Ώ. 

287
 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε φ.π., 134, αξ. 4-7, πίλ. 80.  
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6. Πεξίαπηα 

 

Σα πεξίαπηα απνηεινχλ έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα είδε θνζκεκάησλ ζηελ 

Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ
288

. Βίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρξπζφ 

θαη ζπάληα απφ άξγπξν ή ήιεθηξν. Υαξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε πνηθηιία ηχπσλ, 

ηερληθψλ θαηαζθεπήο θαη δηαθφζκεζεο αιιά θαη εηθνλνγξαθηθψλ ζεκάησλ. 

Ώπνηεινχλ δε ην θαηεμνρήλ είδνο ησλ θνζκεκάησλ ηεο Κξήηεο, ζην νπνίν 

δηαπηζηψλεηαη ην εχξνο ησλ επηξξνψλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ, κε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε αλά πεξηφδνπο, απφ ηελ επεηξσηηθή Βιιάδα, ηηο 

Κπθιάδεο, ηελ Κχπξν, ηε πξία, ηελ Παιαηζηίλε, ηελ Ώζζπξία, ηε Α. Ώζία θαη ηελ 

Ώίγππην, ζηελ θνζκεκαηνηερλία ηεο Κξήηεο. 

Σα πεξίαπηα απφ πνιχηηκα κέηαιια απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο 

ζηελ Βιεχζεξλα ζπγθξνηνχλ ην κεγαιχηεξν ζχλνιν πεξίαπησλ θνζκεκάησλ ηεο 

Κξήηεο θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ θαη ην δεχηεξν πνιππιεζέζηεξν είδνο 

θνζκεκάησλ
289

 απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο 

πξνέξρνληαη δεθαέμη πεξίαπηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα δεθαπέληε είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ ρξπζφ θαη έλα απφ ήιεθηξν. Βλλέα πεξίαπηα πξνέξρνληαη απφ ην ηαθηθφ θηήξην 

Μ, ηα 74-77, 79, 81, 86-88, πέληε απφ ηνλ ζαιακνεηδή ηάθν Ώ1/Κ1, 80, 82, 83, 85, 89 

θαη δχν απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν Ώ1ΠΣ1 ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1, ηα 78, 84. 

Ώλάκεζα ζε νξηζκέλεο άιιεο επηινγέο, ηα πεξίπαηα ζα κπνξνχζαλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: α) νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο κε ειιεηςνεηδέο ζηέιερνο ζην 

θάησ ηκήκα ηνπ, 74 β) κελνεηδέο-δαθηπιηφζρεκν πνπ πεξηθιείεη πεξίηκεην έιαζκα, 

75-77 γ) ζε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο, 78 δ) ηξαπεδηφζρεκν κε παξάζηαζε δαηδαιηθήο 

γπλαηθείαο θεθαιήο θαηελψπηνλ θαη ζεηξάο αγγείσλ, 79 ε) ζε κνξθή πξσην-

ηππαιεθηξπψλα, 82 ζη) ζε κνξθή ρειψλαο, 80-81 δ) ειιεηςνεηδνχο ζρήκαηνο κε 

δηαθφζκεζε θεθαιήο ηαχξνπ, 83 ε) ζε ζρήκα νθζαικνχ, 84 ζ) θξηθφζρεκν κε 

θνθθηδσηά πξνζθχκαηα ζηελ πεξηθέξεηα, 85 η) κελνεηδέο, 86-87 ηα) θξηθφζρεκν κε 

ζπκθπή θξίθν αλάξηεζεο, 88 θαη ηβ) ζθαηξηθφ, 89. 

                                                 
288

 Οξηζκέλα απφ ηα πεξίαπηα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο επηζηήζηα θνζκήκαηα, σο εμαξηήκαηα 

πεξηδεξαίσλ, γηα ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα επηζηήζηα θνζκήκαηα θαη ηα πεξηδέξαηα βι. ππνζ. 232, θαη 

άιια σο επίξξαπηα θνζκήκαηα θαζψο θέξνπλ ηνλ θξίθν αλάξηεζεο-ζηεξέσζεο ζην κέζνλ ηνπ χςνπο 

ηεο νπίζζηαο φςεο θαη φρη ζην άλσ ηκήκα ηνπο.  
289

 Σν κεγαιχηεξν αξηζκεηηθά ζχλνιν θνζκεκάησλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ 

Βιεχζεξλα ζπγθξνηνχλ νη ράληξεο πεξηδεξαίσλ, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο,
 
 σζηφζν, κπνξεί λα αλήθνπλ 

θαη ζηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ.  
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Ώπφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο είλαη γλσζηά είθνζη πέληε πεξίαπηα 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ρξπζφ πιελ ελφο απφ άξγπξν. Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν ζχλνιν, 

δεθαηξία πεξίαπηα ζπλνιηθά έσο ζήκεξα, πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνχ, 

ελψ έλα ηξίην ζχλνιν απφ νθηψ πεξίαπηα πξνέξρεηαη απφ ην Εδαίνλ Άληξν. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απνπζία πεξίαπησλ θνζκεκάησλ απφ πνιχηηκα κέηαιια απφ 

ζέζεηο ηεο Ώλαηνιηθήο Κξήηεο
290

. 

Ώπφ ηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνχ πξνέξρνληαη: απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν 

Κλσζνχ ηξία ρξπζά πεξίαπηα, έλα ζε κνξθή ρειψλαο, 800 π.Υ.
291

, έλα ειιεηςνεηδνχο 

ζρήκαηνο κε δηαθφζκεζε θεθαιήο ιένληνο, ηέιε 8
νπ

 αη. π.Υ.-αξρέο 7
νπ

 αη. π.Υ.
292

 θαη 

έλα ζε κνξθή κέιηζζαο, ΠξΏ πεξηφδνπ
293

 επίζεο έλα αξγπξφ θαξδηφζρεκν, ΤΓ-ΠξΏ 

πεξηφδνπ
294

, απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ δχν ρξπζά πεξίαπηα, έλα ρξπζφ 

θπθιηθφ κε έλζεηε νξεία θξχζηαιιν
295

 θαη έλα ρξπζφ ηξαπεδηφζρεκν κε παξάζηαζε 

κεησπηθήο δαηδαιηθήο θεθαιήο, ηέιε 8
νπ

 θαη ηέιε 7
νπ

 αη. π.Υ. αληίζηνηρα
296

, απφ ηε 

Φνξηέηζα δχν ρξπζά πεξίαπηα, έλα ηξαπεδηφζρεκν κε παξάζηαζε γπλαηθείαο 

δαηδαιηθήο θεθαιήο θαηελψπηνλ, ΤΠξΏ πεξηφδνπ
297

 θαη έλα ζε κνξθή κέιηζζαο, 

ΤΠξΏ πεξηφδνπ
298

, απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ πέληε ρξπζά 

πεξίαπηα, έλα ρξπζφ επηζηήζην θφζκεκα κε νξεία θξχζηαιιν θαη θερξηκπάξη, 

πεξίπνπ 800 π.Υ.
299

, έλα ρξπζφ κελνεηδέο-δαθηπιηφζρεκν πεξίαπην πνπ πεξηθιείεη 

πεξίηκεην έιαζκα, ΤΓ/ΠξΏ πεξηφδνπ
300

, έλα πεξίαπην πνπ δηακνξθψλεηαη απφ 

ρξπζφδεηε νξζνγψληα ράληξα απφ θερξηκπάξη
301

, έλα ρξπζφ θνίιν κελνεηδέο 

πεξίαπην
302

 θαη έλα ρξπζφ πεξίαπην κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε ζε ζρήκα κνχξνπ
303

. 

Βπίζεο, απφ ηελ Κεληξηθή Κξήηε πξνέξρνληαη απφ ηνπο Ώξθάδεο έλα ρξπζφ 

πεξίαπην ή επίξξαπην θφζκεκα ζε κνξθή κέιηζζαο, 8
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ.
304

, απφ ηε Λχηην 
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 ΐι. θαη Appendix II. Δ απνπζία πεξίαπησλ θνζκεκάησλ απφ ηελ Ώλαηνιηθή Κξήηε ζεκεηψλεηαη κε 

βάζε ηα γλσζηά, έσο ζήκεξα, θνζκήκαηα.  
291

 KNC, 18.f3, πίλ. 264. 
292

 KNC, 182.f1, εηθ. 153, πίλ. 265. 
293

 KNC, 107.f16, εηθ. 153, πίλ. 264. 
294

 KNC, 78.f22, fig. 155, πίλ. 267. 
295

 Πξβι. ηε ρξπζφδεηε νξεία θξχζηαιιν απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, Hutchinson-

Boardman 1954, 227, αξ. 7, πίλ. 28, Boardman 1967, 69, αξ.7, πίλ. 7. 
296

 ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 292, αξ. 100-101. 
297

 Brock 1957, ηάθνο I, 1144, πίλ. 76. 
298

 Brock φ.π., ηάθνο I, 1145, πίλ. 76. 
299

 Hutchinson-Boardman 1954, 226, αξ. 1, πίλ. 27. 
300

 Hutchinson-Boardman φ.π., 226, αξ. 2, πίλ. 27. 
301

 Hutchinson-Boardman φ.π., 226, αξ. 5, πίλ. 28. 
302

 Hutchinson-Boardman φ.π., 227, αξ. 19, πίλ. 28. 
303

 Hutchinson-Boardman φ.π., 227, αξ. 45, πίλ. 29. 
304

 Levi 1927-1929, πίλ. XII, F1. 
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έλα ρξπζφ πεξίαπην-εμάξηεκα πεξηδεξαίνπ κε απεηθφληζε θεθαιήο ιένληνο, 7
νπ

 αη. 

π.Υ.
305

, έλα φκνην πξνέξρεηαη απφ ηνπο Ώξθάδεο, ζπιινγή Ν. Μεηαμά
306

 θαη απφ ηε 

λεθξφπνιε ηνπ Πξηληά πξνέξρεηαη έλα ρξπζφ πεξίαπην ελ είδεη ρηεληνχ, ΤΓ;/ΠξΏ 

πεξηφδνπ
307

. Βπίζεο κία αιπζίδα πνπ απνιήγεη ζε θεθαιή θηδηνχ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ
308

. 

Ώπφ ην Εδαίνλ Άληξν πξνέξρνληαη: 1) ρξπζφ νξζνγψλην επηζηήζην θφζκεκα 

πνπ θνζκείηαη κε ηξεηο πξνδαηδαιηθέο γπλαηθείεο κνξθέο, πξνηνκέο ηαχξσλ, κελνεηδή 

θαη ηξηγσληθά ζπξκάηηλα πιαίζηα, πηζαλφλ γηα ηελ έλζεζε άιινπ πιηθνχ, 8
νπ

 αη. 

π.Υ.
309

 2) ηκήκα ρξπζνχ επηζηήζηνπ πεξίαπηνπ πνπ δηαηεξεί κέξνο εηθνληζηηθήο 

παξάζηαζεο αιφγνπ πξνο ηα δεμηά θαη ηππέα, Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ
310

 3) ρξπζφ 

θπθιηθφ ζηαγνλφκνξθν πεξίαπην, 8
νπ

 αη. π.Υ.
311

 4) ρξπζφ ειαζκάηηλν πεξίαπην 

επηκήθνπο ηξαπέδηνπ ζρήκαηνο κε έλζεηε ράληξα απφ ήιεθηξν
312

 5) ηκήκα ρξπζνχ 

ειαζκάηηλνπ πεξίαπηνπ ζε ζρήκα αλζξψπηλεο θεθαιήο κε πφιν, ΤΓ/ΠξΏ πεξηφδνπ
313

 

6) ρξπζφ πεξίαπην ζε κνξθή γπλαηθείαο δαηδαιηθήο θεθαιήο, ΠξΏ πεξηφδνπ
314

 7) 

ηκήκα ρξπζνχ πεξίαπηνπ απφ ηξηγσληθφ έιαζκα κε ζπκθπέο δηζθάξην ζην άλσ 

ηκήκα, 7
νπ

 αη. π.Υ.
315

 θαη 8) ρξπζφ δηζθνεηδέο πεξίπαην κε δηαθφζκεζε θνθθηδσηψλ 

ηξηγψλσλ, πεξίπνπ 700 π.Υ.
316

.  

Σν ρξπζφ επηζηήζην θφζκεκα 74
317

 (έγρξ. πίλ. 24α-β, πίλ. 96α-β) έρεη χςνο 

0,047κ., πιάηνο 0,014κ.-0,029κ. θαη βάξνο 15,78γξ.
318

. Αηακνξθψλεηαη απφ 

νξζνγψλην επίπεδν πιαθίδην, θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν θχιια ρξπζνχ πνπ 

                                                 
305

 Αεκνπνχινπ 2005, 392. 
306

 Ώιεμίνπ 1966, 406, πίλ. 434α. 
307

 Rizza 1984, 255, εηθ. 487. 
308

 Hutchinson-Boardman 1954, 227, s.f. αξ. 20, πίλ. 28. 
309

 Levi 1945, 317-322, φπνπ θαη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ηε ιαλζαζκέλε ζπγθφιιεζε ηνπ ρξπζνχ 

ελσηίνπ-ζθεθσηήξα ζην θάησ ηκήκα ηνπ επηζηήζηνπ θνζκήκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ εηθνλνγξαθηθή 

δηαθφζκεζή ηνπ θαη ηελ εξκελεία ηνπ δψνπ σο βννεηδνχο (Ώζψξ), Becatti 1955, 42, 163, πίλ. XXIX, 

15, αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 154, 155 θση. 2-4. αθειιαξάθε & απνπλά-

αθειιαξάθε 2013, 134-136, αξ. 1, πίλ. 81,1.  
310

 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 136, αξ. 2, πίλ. 81, 2, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 
311

 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε φ.π., 136, αξ. 5, πίλ. 81, 5. 
312

 .π., 136 αξ. 4, πίλ. 81, 4. 
313

 .π., 131 εηθ. 15 άλσ, 137 αξ. 7, πίλ. 82, 7. 
314

 .π., 131 εηθ. 15 θάησ, 137 αξ. 8, πίλ. 82, 8, 
315

 .π., 136 αξ. 3, πίλ. 81, 3. 
316

 Halberr-Orsi 1888, 62, Higgins 1969, 152, εηθ. 1, Hoffman 1997, 52, αξ. 40, αθειιαξάθε & 

απνπλά-αθειιαξάθε φ.π., 136-137 αξ. 6, πίλ. 81, 6. 
317

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 207, αξ. 5, ηακπνιίδεο 2016, 164-165. 
318

 Σν θφζκεκα 74 έρεη ην κεγαιχηεξν βάξνο απφ φια ηα θνζκήκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί ζηε λεθξφπνιε 

ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα. 
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πεξηθιείνπλ ππξήλα άγλσζηνπ πιηθνχ
319

, ην νπνίν είλαη πξνζθνιιεκέλν ζε 

ειιεηςνεηδέο ζηέιερνο κε έμη εκηθπθιηθά ζηειέρε ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. Οη πιεπξέο 

ηνπ πιαθηδίνπ είλαη αλνηθηέο, πιελ ηεο θαηψηεξεο πνπ δηακνξθψλεηαη θνίιε γηα λα 

ζηεξεσζεί πάλσ ζην ειιεηςνεηδέο ζηέιερνο, νη νπνίεο ηνλίδνληαη, ζηα ζεκεία έλσζεο 

ησλ δχν θχιισλ ρξπζνχ, κε ζπξκάηηλε ηαηλία κε ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε. Φέξεη 

ζπξκαηεξή δηαθφζκεζε πνπ ζπλίζηαηαη ζε ηξεηο θάζεηεο δψλεο κε εκηθχθιηα θαη δχν 

θπθιηθά πιαίζηα πηζαλφλ γηα ηελ έλζεζε άιινπ πιηθνχ
320

. Οξζνγψλην αλαδηπισκέλν 

θχιιν ρξπζνχ, ζην θέληξν ηεο πάλσ πιεπξάο ηνπ θνζκήκαηνο, δηακνξθψλεη ηε ζειηά 

αλάξηεζήο ηνπ.  

Ο ηχπνο ηνπ θνζκήκαηνο είλαη άγλσζηνο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη 

αληηπξνζσπεχεηαη κφλν απφ ην παξάδεηγκα ηεο Βιεχζεξλαο. Σν κνλαδηθφ ζπγγελέο 

παξάιιειν ηνπ θνζκήκαηνο 74 πξνέξρεηαη απφ ην Εδαίνλ Άληξν. Πξφθεηηαη γηα 

ρξπζφ ζηαγνλφκνξθν πεξίαπην πνπ δηακνξθψλεηαη απφ νξζνγψλην ηκήκα ζην 

αλψηεξν ηκήκα ηνπ θαη θπθιηθφ ζην θαηψηεξν. Σν θφζκεκα δηακνξθψλεη, ζηα δχν 

ηκήκαηά ηνπ αληίζηνηρα, φκνηνπ ζρήκαηνο ζπξκάηηλα πιαίζηα πνπ ηνλίδνληαη κε 

ζεηξά θνθθίδσλ
321

, 8
νπ

 αη. π.Υ. (πίλ. 96γ). Ώμηνζεκείσηε είλαη, φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θνζκήκαηνο 74, ε ρξήζε ππξήλα έηεξνπ πιηθνχ πνπ πεξηθιείνπλ ηα 

θχιια ρξπζνχ ηνπ πιαθηδίνπ, ραξαθηεξηζηηθή ζε ρξπζά θνζκήκαηα ησλ πξψησλ 

αηψλσλ ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, θαζψο θαη ε ρξήζε ζπξκάηηλσλ ηαηληψλ 

κε ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε ζηα ζεκεία έλσζεο ησλ δχν θχιισλ. Δ ηειεπηαία είλαη 

γλσζηή απφ ην ρξπζφ θπθιηθφ κεηάιιην ηεο ΐχβινπ, πνπ ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ην 

2000 π.Υ., 2130-2040 π.Υ.
322

 (πίλ. 97α-β). Σν ρξπζφ κεηάιιην είλαη απφ ηα 

                                                 
319

 Σν πιηθφ καδί κε άιια ζα εμεηαζηεί ρεκηθά απφ ηνλ «Αεκφθξηην» κεηά ηελ έγθξηζε ζρεηηθήο άδεηαο 

απφ ην ΚΏ. 
320

 Σα ζπξκάηηλα πιαίζηα πιεξνχληαλ κε θερξηκπάξη, κε εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο, θπξίσο κε νξεία 

θξχζηαιιν, αιιά θαη κε θνθθίδεο ρξπζνχ, πξβι. ηα θνζκήκαηα απφ ην Tell el-„Ajjul. 
321

 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013,  136, αξ. 5, πίλ. 81.5. 
322

 Tufnell and Ward 1966, 189-192, αξ. 85, πίλ. ΥV, εηθ. 4. Σν ρξπζφ κεηάιιην βξέζεθε ζην 

εζσηεξηθφ πήιηλνπ αγγείνπ, γλσζηνχ σο «Monet jar», ζε θηήξην αθηεξσκέλν ζηελ «Κπξία ηεο 

ΐχβινπ» («Lady of Byblos») καδί κε ρηιηάδεο άιια αληηθείκελα, θνζκήκαηα, ράληξεο, ζθαξαβαίνπο, 

ζθξαγηδνθχιηλδξνπο, ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο έλα εηεξνγελέο ζχλνιν πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο 

απφ ηελ Ώίγππην, απφ φπνπ απνθηήζεθαλ είηε σο αληηθείκελα εκπνξίνπ είηε σο ιάθπξα είηε σο 

πξνζσπηθά ελζχκηα. Δ ηερληθή ηεο θνθθίδσζεο, σζηφζν, παξαπέκπεη ζηε Μεζνπνηακία. Σν ρξπζφ 

κεηάιιην είλαη έλα πξψηκν παξάδεηγκα ηεο ηερληθήο, πνπ άξρηζε ζηελ χζηεξε θάζε ησλ λεθξνπφιεσλ 

ηεο Ur θαη επαλεκθαλίζηεθε θαηά δηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Ώλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηε Απηηθή Ώζία. Δ 

ηερληθή απηή ζα πξέπεη λα αλαπηχρζεθε απφ κία ζπληερλία ηερληηψλ ζηε νπκεξία ή αιινχ, ε νπνία 

ήηαλ πιαλφδηα, κεηαθηλνχληαλ θαη εξγαδφηαλ ζηηο απιέο ησλ βαζηιέσλ ηεο αξραίαο Ώλαηνιήο 

κεηαθηλνχκελε απφ ζέζε ζε ζέζε, αλάινγα κε ηα θέληξα εμνπζίαο, πξνζαξκφδνληαο ηελ ηθαλφηεηά ηεο 

ζηα γνχζηα θαη ηηο παξαδφζεηο ησλ πειαηψλ ηεο. Δ ηερληθή δελ κπνξεί λα εληνπηζζεί ή λα πεξηνξηζζεί 

ζε κία ζέζε, ζπλέρηζε λα εκθαλίδεηαη θαηά δηαζηήκαηα θαηά ηνπο πξντζηνξηθνχο θαη ηνπο ηζηνξηθνχο 

ρξφλνπο. Οη ηχπνη ησλ θνζκεκάησλ, επίζεο, απαληψληαη θαη ζηελ πεξηνρή ηεο ζπξνπαιαηζηηληαθήο 
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πξσηκφηεξα παξαδείγκαηα θνζκεκάησλ κε ζπλδπαζκφ ζπξκαηεξήο θαη θνθθηδσηήο 

δηαθφζκεζεο θαη πιαηζίσλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ επίπεδν ζχξκα. Σν θφζκεκα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν δίζθνπο, ησλ νπνίσλ ηα ζεκεία έλσζήο ηνπο έρνπλ 

θαιπθζεί κε επίπεδν ζχξκα κε ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε. Σν ίδην ζχξκα έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ εζσηεξηθή πεξηθέξεηα, πνπ ηνλίδεηαη κε ζεηξά θνθθίδσλ, 

ησλ ζπξκάηηλσλ πιαηζίσλ. Σα πιεζηέζηεξα παξάιιεια παξαδείγκαηα ηνπ παξαπάλσ 

θνζκήκαηνο πξνέξρνληαη απφ ην Tepe Giyan, 2200 π.Υ. θαη απφ ην Hillah-Babylon, 

ηέιε 3
εο

 ρηιηεηίαο/πξψηκεο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ.
323

. κνηα ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε 

θέξνπλ ζην πεξίγξακκά ηνπο θαη πζηεξφηεξα ρξνλνινγηθά πεξίαπηα βαβπισληαθήο 

παξάδνζεο, φπσο ην ρξπζφ κεηάιιην απφ ηε Larsa, Παιαηάο ΐαβπισληαθήο 

πεξηφδνπ
324

 (πίλ. 98α) επίζεο ε ίδηα δηαθφζκεζε απαληάηαη θαη ζε ρξπζφ ελψηην απφ 

ην Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ.
325

 (πίλ. 98β-γ) θαζψο θαη ζε ρξπζά θαη αξγπξά 

πεξίαπηα απφ ην Zincirli
326

 (πίλ. 99α-γ). Αχν ρξπζά δηζθνεηδή πεξίαπηα κε ζρνηλνεηδή 

δηαθφζκεζε ζην πεξίγξακκά ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ Κχπξν
327

 (πίλ. 99δ-ε). ε 

ρξπζά θνζκήκαηα απφ ηελ Κξήηε ζρνηλνεηδήο ηαηλία ηνλίδεη ην πεξίγξακκα ηνπ 

κελνεηδνχο ηκήκαηνο ηνπ ρξπζνχ επηζηήζηνπ θνζκήκαηνο απφ ηνλ Υαληαιή Σεθθέ, 

ησλ δχν επηζηήζησλ θαη ηνπ δαθηπιηφζρεκνπ θνζκήκαηνο απφ ην Εδαίνλ Άληξν, ηεο 

ζθελδφλεο ζηα δχν ρξπζά δαθηπιίδηα ηεο ζπιινγήο Μεηαμά θαη ηνπ ζθξαγηδφιηζνπ 

ζην ρξπζφ θφζκεκα ζε κνξθή ρειψλαο απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ. κνηα 

ζρνηλνεηδήο ηαηλία ηνλίδεη επίζεο ην πεξίγξακκα ρξπζψλ πιαθηδίσλ απφ ηε Ρφδν. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη επίζεο ε ζπξκαηεξή δηαθφζκεζε ηνπ παξαπάλσ θνζκήκαηνο 

απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, πνπ είλαη ε κφλε ηερληθή δηαθφζκεζεο πνπ 

                                                                                                                                            
αθηήο, ελψ θαη κνηίβα ηνπο ήηαλ θνηλά θαη απαληψληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μ. Ώζίαο θαη ηνπ Ώηγαίνπ. 

Γηα ηε ζρέζε ηνπ ρξπζνχ κεηαιιίνπ θαη ησλ άιισλ θνζκεκάησλ απφ ην «αγγείν Monet», βι. θαη 

Maxwell-Hyslop 1974, 102-103, πίλ. 69, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ηα θνζκήκαηα απφ ηε ΐχβιν 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ Ώίγππην αιιά ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θνζκεκάησλ, φπσο ην 

ρξπζφ θπθιηθφ κεηάιιην, ησλ νπνίσλ ε ζρέζε κε ηε Μεζνπνηακία ζα πξέπεη λα κειεηεζεί. Σν 

θφζκεκα είλαη κνλαδηθφ θαη κεκνλσκέλν παξάδεηγκα θνθθίδσζεο γηα απηήλ ηελ πεξίνδν. Δ ηερληθή 

ηεο έλζεζεο πιψλ ζπγθξίλεηαη κε απηή ηνπ πεξίθεκνπ πεξηδεξαίνπ ηεο πξηγθίπηζζαο απφ ηελ Uruk, 

θαη ε ρξήζε απηήο ηεο ηερληθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε εκθάληζε ηνπ κεηαιιίνπ, ππνδειψλεη φηη 

ίζσο ήηαλ πξντφλ ηνπηθνχ ηερλίηε πνπ είρε κάζεη ηελ ηερληθή ηεο θνθθίδσζεο απφ ηε Μεζνπνηακία 

θαη αληέγξαςε ηε κεζνπνηακηαθή εξγαζία. Τπάξρνπλ ζηνηρεία φηη ε ΐχβινο ήηαλ κέξνο ηεο 

απηνθξαηνξίαο ηεο Σξίηεο Απλαζηείαο ηεο Ur, θαη αλ είλαη έηζη, ε κεηαθίλεζε ηερληηψλ απφ ηε 

Μεζνπνηακία ζηε ζπξνπαιαηζηηληαθή αθηή δελ ζα παξνπζίαδε κεγάιεο δπζθνιίεο. Δ δηαζπνξά 

νπκέξησλ ηερληηψλ κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Ur απφ ηνπο Βιακίηεο ην 2003 π.Υ. ίζσο εμεγεί ηνλ 

κεγάιν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ θνζκεκέλσλ κε ηελ ηερληθή ηεο θνθθίδσζεο ζηε ΐχβιν.  
323

 Σα ηξία θνζκήκαηα απνηεινχλ ηα πξσηκφηεξα θνζκήκαηα κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε. 
324

 Musche 1992, 146, πίλ. L.2.2. 
325

 Petrie 1934, 6, 7, αξ. 67, πίλ. ΥV θαη XVI. 
326

 Musche φ.π., 228-229, πίλ. LXXXVI. 
327

 Gjerstad 1948, 164-166, αξ. 1, εηθ. 35,22 θαη 24. 
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ρξεζηκνπνηείηαη, εάλ ηα ζπξκάηηλα πιαίζηα ήηαλ δηαθνζκεηηθά ρσξίο έλζεην πιηθφ, ε 

νπνία ην θαζηζηά σο ην κνλαδηθφ ρξπζφ θφζκεκα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο 

Πέηξαο, αιιά θαη απφ ηελ Κξήηε θαη έλα απφ ηα ειάρηζηα παξαδείγκαηα ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν, ζην νπνίν ε ζπξκαηεξή ρξεζηκνπνηείηαη σο ε κφλε ηερληθή 

δηαθφζκεζεο. Δ απνπζία φκνηνπ ηχπνπ θαη δηαθφζκεζεο θνζκεκάησλ θαζηζηά 

επηζθαιή ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ θνζκήκαηνο, θαζψο ην θφζκεκα ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ζχγρξνλν κε ην ηαθηθφ θηήξην Μ, φπνπ βξέζεθε ή κε ηα άιια θνζκήκαηα ηνπ 

ηαθηθνχ ζπλφινπ, είλαη πηζαλφλ, σζηφζν, λα ππήξμε θεηκήιην ή παιαηφ αληηθείκελν, 

θαζψο ε ρξνλνιφγεζε ελφο ηαθηθνχ ζπλφινπ δειψλεη ηνλ ρξφλν ελαπφζεζεο ελφο 

θνζκήκαηνο σο θηέξηζκα θαη φρη ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπ. 

Δ ηερληθή δηαθφζκεζεο ηνπ θνζκήκαηνο δίλεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηε 

ρξνλνιφγεζή ηνπ. Δ ζπξκαηεξή328, σο ηερληθή δηαθφζκεζεο πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

θνζκεκάησλ, απαληάηαη, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο, ζηα 

κέζα ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. Σν πξσηκφηεξν γλσζηφ παξάδεηγκα είλαη ην δεχγνο ρξπζψλ 

ελσηίσλ απφ ηνλ ιεγφκελν Σάθν ηεο Βχπνξεο Ώζελαίαο ζηνλ Άξεην Πάγν, πεξίπνπ 

850 π.Υ.
329

 (πίλ. 100α). Σα ελψηηα έρνπλ ζεσξεζεί φηη θαηαζθεπάζηεθαλ απφ θνίληθα 

ρξπζνρφν ή φηη ήηαλ πξντφλ εηζαγσγήο απφ ηελ Κχπξν. Καηά ηελ Porada ηα ελψηηα 

παξαπέκπνπλ ζηε κπθελατθή παξάδνζε, ελψ θαηά άιινπο απνδίδνληαη ζε αηηηθφ 

εξγαζηήξην
330

 θαζψο ηα δηαθνζκεηηθά κνηίβα είλαη αηηηθά πνπ παξαπέκπνπλ ζηε 

γεσκεηξηθή αγγεηνγξαθία, ελψ παξάιιεια αλαηνιηθά παξαδείγκαηα απνπζηάδνπλ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη ην δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ησλ ζηγκνεηδψλ δελ 

απαληάηαη κφλν ζηελ Ώηηηθή αιιά είλαη θνηλφ ζηελ ηέρλε ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. 

ηνπιάρηζηνλ ηεο Κξήηεο, ελψ θαη ηα θνθθηδσηά ηξίγσλα, κνηίβν αλαηνιηθήο 

θαηαγσγήο, είλαη γλσζηά θαη απφ ηα δχν κελνεηδή ρξπζά πεξίαπηα απφ ην 

Λεπθαληί
331

.  

Τζηεξφηεξα, θαηά ηνλ 8
ν
 αη. π.Υ., ε ζπξκαηεξή απαληάηαη, ζηελ θαηαζθεπή 

θαη ηε δηαθφζκεζε, ζε ρξπζφ δαθηπιίδη απφ πζηεξνγεσκεηξηθφ ηάθν ζηελ Ώζήλα
332

 

(πίλ. 100β) πνπ παξαπέκπεη ζε ρξπζά δαθηπιίδηα απφ ην λεθξνηαθείν ηεο Ur, δεχηεξν 

ήκηζπ ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ.
333

 (πίλ. 101α-β ) θαη ζε αξγπξά δαθηπιίδηα απφ ηε ΐχβιν, 

                                                 
328

 Γηα ηε ζπξκαηεξή, βι. θεθ. 3 ηερληθέο θαηαζθεπήο θαη δηαθφζκεζεο. 
329

 ΐι. ζει. 87, ππνζ. 159. 
330

 Αεζπνίλε 1996, 223, αξ. 59, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία.  
331

 ΐι. πίλ. 102α-β. 
332

 Ώιεμαλδξή 1967, 80, πίλ. 80β. 
333

 Woolley 1934, πίλ. 138, U.12134, U.10949. 



113 

 

«Montet jar», 2300-2000 π.Υ.
334

 (πίλ. 101γ) επίζεο, ν ίδηνο ζπξκάηηλνο πινρκφο 

θνζκεί ράληξα απφ ρξπζφ θαη lapis lazuli απφ ην λεθξνηαθείν ηεο Ur
335

 (πίλ. 101δ). 

Ώπφ ην Λεπθαληί πξνέξρνληαη επίζεο δχν ρξπζά κελνεηδή πεξίαπηα κε θνθθηδσηά 

ηξίγσλα πνπ θέξνπλ ζην θνίιν ην έλα ζπξκάηηλε θπκαηνεηδή ηαηλία, ΤΠξΓ/ΤπΠξΓ 

πεξηφδνπ, 950-875 π.Υ.
336

 (πίλ. 102α) θαη ην έηεξν ζπξκάηηλε δηπιή ζπείξα, 

ΤπΠξΓΕΕ-ΕΕΕα πεξηφδνπ, 875-800 π.Υ.
337

 (πίλ. 102β). ηα παξαπάλσ θνζκήκαηα απφ 

ηελ Ώηηηθή θαη ην Λεπθαληί
338

 ε ζπξκαηεξή ρξεζηκνπνηείηαη σο κέξνο ηεο 

δηαθφζκεζεο ηνπ θνζκήκαηνο αιιά φρη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ.  

Δ ηειεπηαία απαληάηαη ζηα ρξπζά πιαθίδηα ηνπ πεξηδεξαίνπ απφ ηα πάηα, 

730 π.Υ.
339

 (πίλ. 103α) θαη ζε ρξπζή εκηθπθιηθή ράληξα, ζπιινγή Έιγηλ, χζηεξνπ 8
νπ

 

αη. π.Υ.
340

 (πίλ. 103β) πνπ θνζκνχληαη κε πιαίζηα θαηαζθεπαζκέλα απφ επίπεδν 

ζχξκα θαζψο θαη ζε ρξπζφ δηάδεκα κε έθηππε δηαθφζκεζε απφ ηελ Ώηηηθή, 750-700 

πΥ.
341

 (πίλ. 103γ). Δ ηερληθή ηεο έλζεζεο πιψλ
342

 ζε πιαίζηα θαηαζθεπαζκέλα απφ 

επίπεδν ζχξκα, φπσο ζην θφζκεκα 74 απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ηεο 

Βιεχζεξλαο θαη ζηα δχν παξαπάλσ, αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε, 

απαληάηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 9
νπ

 

αη. π.Υ., ζε ρξπζά ελψηηα απφ ην Λεπθαληί, Σ.80,57-58, ΤπΠξΓΕΕ/ΕΕΕα πεξηφδνπ, 875-

800 π.Υ.
343

 (πίλ. 104α). ηελ Κξήηε ε ηερληθή ηεο έλζεζεο πιψλ είλαη γλσζηή απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. ζην ρξπζφ επηζηήζην θφζκεκα απφ ηνλ Υαληαιή Σεθθέ, 

πεξίπνπ 800 π.Υ.
344

 (πίλ. 104β-γ) θαη ζηνλ ρξπζφ ξφδαθα απφ ηελ ίδηα ζέζε
345

 θαζψο 

θαη ζην ρξπζφ πεξίαπην 76 θαη ηνλ ξφδαθα 106 απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο 

ηεο Βιεχζεξλαο
346

. ε θνζκήκαηα ηνπ νλνκαδφκελνπ αηηηθνχ εξγαζηεξίνπ ε ηερληθή 

εκθαλίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. ζηα ρξπζά κελνεηδή ελψηηα απφ ηνλ 

                                                 
334

 Tufnell and Ward 1966, 206-207, αξ. 192, Musche 1992, 131, πίλ. XLIV. 
335

 Maxwell-Hyslop 1974, 10 (type 19), πίλ. 8a, Musche φ.π., 88, πίλ. XXIX,1.1. Woolley 1934, 373 θ. 

εμ., πίλ. 138, U.9779. 
336

 Popham-Lemos 1996, πίλ. 66,26, Σ.59,26, πίλ. 136b.  
337

 Popham-Lemos φ.π., πίλ. 40,29, Σ.38,39, πίλ. 136a.  
338

 Ώπφ ην Λεπθαληί πξνέξρεηαη επίζεο ην γλσζηφ ρξπζφ πεξηδέξαην πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ράληξεο 

κε δηπιέο ζπείξεο θαη θεληξηθφ θπθιηθφ πεξίαπην, ΤΠξΓ πεξηφδνπ, 950-900 π.Υ., Popham-Lemos φ.π., 

πίλ. 136j, T63,18-24.  
339

 Φηιαδειθεχο 1920-21, 138, αξ. 1, εηθ. 10. 
340

 Higgins 1961β, 104, αξ. 22, XLVII.2. 
341

 Reichel 1942, 27-28, αξ. 11, πίλ. ΕΕ, Ohly 1953, 37-38, A19, πίλ. 9,6, πίλ. 12,1-3, Higgins 1969, 

147, πίλ. 37c. 
342

 Γηα ηελ ηερληθή ηεο έλζεζεο πιψλ, βι. θεθ. 3, ηερληθέο θαηαζθεπήο θαη δηαθφζκεζεο. 
343

 Popham-Lemos φ.π., πίλ. 85,57-58, Σ.80,57-58, πίλ. 136e. 
344

 Hutchinson-Boardman 1954, 226, αξ. 1, πίλ. 27, Boardman 1967, 63, 68, αξ. 1, πίλ. 7 θαη 10. Σν 

θφζκεκα ραξαθηεξίδεηαη θαη σο πεξηδέξαην κε αιπζίδεο θαη πεξίαπην, Αεζπνίλε 1996, 239, αξ. 107.  
345

 ΐι. πίλ. 170γ.  
346

 ΐι. έγρξ. πίλ. 25γ-δ θαη 39α-β.  
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ιεγφκελν «Σάθν ηεο Ίζηδνο» ζηελ Βιεπζίλα, αξρέο ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. (πίλ. 105α) ζε 

φκνηνπ ηχπνπ ρξπζά ελψηηα απφ ηνλ «Σάθν α΄» ζηελ Βιεπζίλα (πίλ. 105β) θαη απφ 

ηελ Ώλάβπζζν (πίλ. 106α) θαη ζε έλα ρξπζφ ελψηην ζήκεξα ζην ΐξεηαληθφ 

Μνπζείν
347

 (πίλ. 106β) αξρέο ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., επίζεο, ζηα ρξπζά πιαθίδηα ηνπ 

πεξηδεξαίνπ απφ ηελ Βιεπζίλα, 750 π.Υ.
348

 (πίλ. 107α) θαζψο θαη ζε ρξπζά ελψηηα, 

ζήκεξα ζην County Museum of Art, Λνο Άληδειεο, 8
νπ

 αη. π.Υ. (πίλ. 107β) ζε δεχγνο 

ρξπζψλ ελσηίσλ αηηηθήο θαηαγσγήο, ζπιινγή Έιγηλ, πξψην κηζφ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. 

(πίλ. 108α-β) ζε φκνην δεχγνο ελσηίσλ ζε ηδησηηθή ζπιινγή ζηελ Βιβεηία (πίλ. 108γ-

δ) θαη ζε έλα δίζθν απφ φκνην ελψηην απφ ηε Αήιν
349

 (πίλ. 108ε). 

Σν επηζηήζην θφζκεκα 74 απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζα πξέπεη λα 

ρξνλνινγεζεί, βάζεη ησλ παξαπάλσ, αλάκεζα ζηηο αξρέο ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. έσο ηα κέζα 

ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., ην πηζαλφηεξν ζηα ηέιε ηνπ 9
νπ

/αξρέο 8
νπ

 αη. π.Υ., θαζψο ε ηερληθή 

ηεο έλζεζεο πιψλ ζε ζπξκάηηλα πιαίζηα απαληάηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πεξίπνπ απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ., ε ζπξκαηεξή δηαθφζκεζε απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 9
νπ

 αη. 

π.Υ., ζε κεκνλσκέλν παξάδεηγκα απφ ηελ Ώηηηθή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε θνθθηδσηή 

δηαθφζκεζε, ε δε ρξνλνιφγεζε ηνπ ηαθηθνχ θηεξίνπ Μ, φπνπ βξέζεθε ην θφζκεκα 

74, πνπ δίλεη ην ante quem ηεο ρξνλνιφγεζήο ηνπ, ηνπνζεηείηαη πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 

αη. π.Υ. Καζψο δε απνπζηάδνπλ αθξηβή παξάιιεια παξαδείγκαηα ην επηζηήζην 

θφζκεκα απφ ηελ Βιεχζεξλα, πηζαλφλ, λα απνηειεί εηζεγκέλν θφζκεκα ή πξντφλ 

ηνπηθνχ εξγαζηεξίνπ. 

Σα ηξία πεξίαπηα-επηζηήζηα θνζκήκαηα 75-77, πνπ βξέζεθαλ ζην ηαθηθφ 

θηήξην Μ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ δεχηεξν ηχπν πεξίαπησλ θνζκεκάησλ απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο. Σα πεξίαπηα δηακνξθψλνληαη απφ κελνεηδέο-

«δαθηπιηφζρεκν» ζηέιερνο πνπ εκπεξηέρεη πεξίηκεην έιαζκα κε εηθνλνγξαθηθή 

παξάζηαζε. Σν ζηέιερνο δηακνξθψλεηαη απφ δχν θχιια ρξπζνχ πνπ θαιχπηνπλ 

ππξήλα άγλσζηνπ πιηθνχ, εθ ησλ νπνίσλ απηφ ηεο πξφζζηαο φςεο θνζκείηαη κε 

ζπξκαηεξή θαη θνθθίδσζε, ελψ απηφ ηεο νπίζζηαο είλαη αθφζκεην. Σα ηξία κελνεηδή 

πεξίαπηα παξνπζηάδνπλ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο, 

ηελ ηερλνηξνπία ηεο θνθθηδσηήο δηαθφζκεζεο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπο.  
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Σν πεξίαπην 75
350

 (έγρξ. πίλ. 25α-β πίλ. 109α-β) δηακνξθψλεηαη απφ 

κελνεηδέο-«δαθηπιηφζρεκν» ζηέιερνο πνπ πεξηθιείεη πεξίηκεην έιαζκα κε 

παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ κεηαμχ δχν φξζησλ αληίλσησλ, ζηξακκέλσλ πξνο ηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ ζηειέρνπο, ιεφλησλ. Σν πεξίαπην, απφ ην νπνίν ειιείπεη ην αλψηεξν 

ηκήκα ηνπ ειάζκαηνο, έρεη κέγ. ζσδ. χςνο 0,029κ., δηάκεηξν 0,036κ. θαη βάξνο 

6,04γξ. Δ πξφζζηα φςε ηνπ ζηειέρνπο θνζκείηαη κε ηξεηο παξάιιειεο δψλεο, πνπ 

αθνινπζνχλ ην πεξίγξακκά ηνπ θαη νξίδνληαη απφ δχν ιεπηά ζχξκαηα ρξπζνχ, εθ 

ησλ νπνίσλ ε αλψηεξε θαη ε θαηψηεξε θνζκνχληαη κε θνθθηδσηή ηεζιαζκέλε θαη ε 

θεληξηθή κε θνθθηδσηά ζηγκνεηδή άγθηζηξα. Με θνθθίδσζε ηνλίδεηαη ην πεξίγξακκα 

ηνπ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο θαη ηνπ ζψκαηνο ηεο θεληξηθήο αλδξηθήο κνξθήο θαη 

απνδίδνληαη επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο ησλ δψσλ θαη ην ηξίρσκά ηνπο θαζψο 

θαη ην κηλσηθφ πεξίδσκα ηεο αλδξηθήο κνξθήο. Οη νθζαικνί ησλ δψσλ απνδίδνληαη 

κε δχν ζπξκάηηλνπο ξφκβνπο. Δ νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ ζηειέρνπο δηαηεξεί ηξία 

ζχξκαηα ρξπζνχ, πνπ δηακνξθψλνπλ ηζάξηζκεο ειαθξά θακπχιεο δψλεο, φκνηεο κε 

απηέο ηεο πξφζζηαο φςεο. Ίζσο ηα ζχξκαηα ρξπζνχ λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζηεξέσζεο ηνπ θχιινπ ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο, είλαη πηζαλφ, σζηφζν, 

λα πξννξηδφηαλ σο δεχηεξε ή θαη σο αξρηθή επηθάλεηα δηαθφζκεζεο. Οη παξπθέο ηνπ 

θχιινπ ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ ζηειέρνπο ππεξθαιχπηνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

θχιινπ ηεο πξφζζηαο, φπσο είλαη νξαηφ ζηα ζεκεία θζνξάο ηνπ ζηειέρνπο, γηα ηε 

κεηαμχ ηνπο θαη πάλσ ζηνλ ππξήλα ηνπ ζηειέρνπο ζηεξέσζε, ελψ ε έλσζε ησλ δχν 

θχιισλ θαιχπηεηαη κε ζεηξά θνθθίδσλ. ηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ θνζκήκαηνο, ζην 

άλσ αξηζηεξφ ηκήκα ηεο εζσηεξηθήο πεξηθέξεηα ηνπ ζηειέρνποο, δηαηεξείηαη κηθξφ 

νξζνγψλην έιαζκα γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο ζην κελνεηδέο-

δαθηπιηφζρεκν ζηέιερνο. Αχν κηθξά ειάζκαηα ρξπζνχ, ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ 

ζηειέρνπο θαη έλα φκνην ζην αξηζηεξφ άλσ ηκήκα ηεο νπίζζηαο επηθάλεηάο ηνπ 

ρξεζίκεπαλ πηζαλφλ γηα ηε ηζρπξφηεξε ζηεξέσζε ησλ δχν θχιισλ ρξπζνχ ή γηα ηε 

δηακφξθσζε ζειεηάο αλάξηεζεο ηνπ θνζκήκαηνο. Ώληίζεηα κε ηα δχν άιια φκνηνπ 

ηχπνπ πεξίαπηα, σζηφζν, ην πεξίηκεην έιαζκα ηνπ θνζκήκαηνο 75 ζα ήηαλ 

πςειφηεξν ηνπ ζηειέρνπο πνπ ην πεξηθιείεη, άξα πηζαλφλ ε αλάξηεζε ηνπ 

θνζκήκαηνο λα γηλφηαλ απφ νξηδφληηα νπή πνπ ζα έθεξε ζην άλσ ηκήκα ε θεθαιή 

ηεο αλδξηθήο κνξθήο, φπσο απηή ζην ρξπζφ πεξίαπην ή εμάξηεκα πεξφλεο κε 
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παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ απφ ηνλ Θεζαπξφ ηεο Ώίγηλαο, 1700-1600 π.Υ.
351

 (πίλ. 

109γ-δ). εκεηψλεηαη φηη ην θφζκεκα απφ ηνλ Θεζαπξφ ηεο Ώίγηλαο έρεη 

θαηαζθεπαζηεί απφ δχν πεξίηκεηα θχιια ρξπζνχ, εθ ησλ νπνίσλ ην πξφζζην θέξεη 

ηελ εηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε θαη ην νπίζζην είλαη αθφζκεην θαη ιείν, ηα νπνία 

ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο φρη κε ζπγθφιιεζε αιιά κε ηε κεηαμχ αλαδίπισζε ησλ 

παξπθψλ ηνπο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη ην πεξίαπην 75 απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, ηνπ νπνίνπ, σζηφζν, ηα δχν θχιια ρξπζνχ 

πεξηθιείνπλ ππξήλα άγλσζηνπ πιηθνχ, ηερληθή ραξαθηεξηζηηθή ησλ πξψησλ αηψλσλ 

ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, φπσο ζεκεηψζεθε θαη παξαπάλσ, ε νπνία 

θαζηζηνχζε ηα ρξπζά θνζκήκαηα, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ πνιχηηκνπ κεηάιινπ, κε 

κεγαιχηεξν βάξνο. 

Σν πεξίαπην 76
352

 (έγρξ. πίλ. 25γ-δ, πίλ. 110α-β) δηακνξθψλεηαη απφ 

κελνεηδέο-«δαθηπιηφζρεκν» ζηέιερνο πνπ εκπεξηέρεη πεξίηκεην έιαζκα κε 

παξάζηαζε θεθαιψλ δχν αλησπψλ θξαλνθφξσλ αλδξψλ αλάκεζα ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη ζπξκάηηλν θπθιηθφ πιαίζην. Οη δχν κνξθέο δελ απνδίδνληαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, ε αξηζηεξή ηνπ ζεαηή κνξθή είλαη πεξηζζφηεξν ξαδηλή. Σν πεξίαπην έρεη χςνο 

0,028κ., δηάκεηξν 0,034κ. θαη βάξνο 3,99γξ. Δ πξφζζηα φςε ηνπ κελνεηδνχο 

ζηειέρνπο θνζκείηαη κε ηέζζεξηο παξάιιειεο δψλεο, πνπ αθνινπζνχλ ην πεξίγξακκά 

ηνπ θαη νξίδνληαη απφ ηξία ιεπηά ζχξκαηα ρξπζνχ, εθ ησλ νπνίσλ ε αλψηεξε θαη ε 

θαηψηεξε θνζκνχληαη κε θνθθηδσηή ηεζιαζκέλε θαη νη δχν άιιεο κε θνθθηδσηά 

ζηγκνεηδή άγθηζηξα φπσο θαη ην 75. Πινχζηα θνθθηδσηή δηαθφζκεζε θέξεη θαη ην 

πεξίηκεην έιαζκα. Με θνθθίδσζε νξίδεηαη ην πεξίγξακκα ηεο θεθαιήο, ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηνπ ιαηκνχ ησλ κνξθψλ θαη απνδίδεηαη ε κχηε θαη ην ζηφκα ηνπο, 

νξίδνληαη επίζεο ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ζηα θξάλε ησλ κνξθψλ θαη απνδίδεηαη ε 

δηαθφζκεζή ηνπο. Οη νθζαικνί ησλ κνξθψλ απνδίδνληαη κε δχν ζπξκάηηλνπο 

ξφκβνπο. Με θνθθίδσζε ηνλίδεηαη θαη ε πεξηθέξεηα ηνπ ζπξκάηηλνπ πιαηζίνπ. Δ 

νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ ζηειέρνπο είλαη ιεία θαη αθφζκεηε. Σν πεξίηκεην έιαζκα έρεη 

ζηεξεσζεί ζην ζηέιερνο κε ηέζζεξα κηθξά ηεηξάγσλα ειάζκαηα ρξπζνχ πνπ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ειαθξά ινμά, αλά έλα, ζηα άθξα ηεο πάλσ θαη ηεο θάησ νπίζζηαο 

επηθάλεηάο ηνπ. Αχν νξζνγψληα ειάζκαηα πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλα ζην πάλσ ηκήκα 

                                                 
351

 Higgins 1979, 22- 25, 62, εηθ. 11 θαη 63. Σν θφζκεκα ραξαθηεξίδεηαη σο πεξίαπην θφζκεκα ή σο 
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ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ ζηειέρνπο θαη απνιήγνπλ πεξηειηγκέλα, ελ είδεη πελίνπ, 

ζηελ πάλσ πιεπξά ησλ άθξσλ ηνπ ζηειέρνπο δηακνξθψλνπλ δχν νξηδφληηεο 

θπιηλδξηθέο ζειηέο γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ θνζκήκαηνο. Σα δχν ειάζκαηα θνζκνχληαη, 

έθαζην, κε ηέζζεξα δηακήθε ζχξκαηα. 

Σν πεξίαπην 77
353

 (έγρξ. πίλ. 25ε-ζη, πίλ. 110γ-δ) δηακνξθψλεηαη απφ 

κελνεηδέο-«δαθηπιηφζρεκν» ζηέιερνο, πνπ εκπεξηέρεη πεξίηκεην έιαζκα κε 

παξάζηαζε πξνηνκήο ηαχξνπ θαηελψπηνλ. Δ ηξαπεδηφζρεκε θεθαιή ηνπ δψνπ 

επηζηέθεηαη απφ εκηθπθιηθή ζηεθάλε, πνπ απνδίδεη ην ζψκα θαη ηα πξφζζηα ζθέιε 

ηνπ. Σν πεξίαπην έρεη ζρεδφλ φκνηεο δηαζηάζεηο κε ην θφζκεκα 76, χςνο 0,027κ., 

δηάκεηξν 0,034κ. θαη βάξνο 4,01γξ. Δ πξφζζηα φςε ηνπ κελνεηδνχο ζηειέρνπο 

θνζκείηαη κε ηξεηο παξάιιειεο δψλεο, πνπ δηακνξθψλνληαη φπσο θαη ζην 

πξνεγνχκελν πεξίαπην, εθ ησλ νπνίσλ ε αλψηεξε θαη ε θαηψηεξε θνζκνχληαη κε 

θνθθηδσηή ηεζιαζκέλε θαη ε θεληξηθή κε θνθθηδσηφ αξηζηεξφζηξνθν καίαλδξν. 

Πινχζηα θνθθίδσζε θνζκεί θαη ην πεξίηκεην έιαζκα, ηνλίδεηαη ην πεξίγξακκά ηνπ, 

ηα επηκέξνπο κέξε ηνπ ζψκαηνο ηνπ δψνπ θαη δειψλεηαη ην ηξίρσκά ηνπ. Οη 

νθζαικνί ηνπ δψνπ απνδίδνληαη κε δχν ζπξκάηηλνπο ξφκβνπο. Δ νπίζζηα επηθάλεηα 

ηνπ ζηειέρνπο είλαη ιεία θαη αθφζκεηε. Ο ηξφπνο ζηεξέσζεο ησλ δχν θχιισλ 

ρξπζνχ, κεηαμχ ηνπο θαη πάλσ ζηνλ ππξήλα ηνπ ζηειέρνπο, θαη ε θάιπςε ηεο έλσζήο 

ηνπο, θαζψο θαη ν ηξφπνο ζηεξέσζεο ηνπ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο ζην ζηέιερνο ηνπ 

θνζκήκαηνο είλαη φκνηνη κε απηνχο ηνπ θνζκήκαηνο 76. κνηεο επίζεο κε ην 

παξαπάλσ θφζκεκα είλαη θαη νη ζειηέο αλάξηεζεο ηνπ θνζκήκαηνο. κνηεο ζειηέο 

δηακνξθψλνληαη θαη ζηα δχν ρξπζά επηζηήζηα θνζκήκαηα απφ ην Εδαίνλ Άληξν. 

ΐάζεη ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ηξία παξαπάλσ 

θνζκήκαηα ην πεξίαπην 75 πνπ θέξεη παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ ζην πεξίηκεην 

έιαζκα θαίλεηαη φηη είλαη ην πξσηκφηεξν ρξνλνινγηθά, ελψ ηα 76 θαη 77, κε 

παξάζηαζε δχν θεθαιψλ θξαλνθφξσλ πνιεκηζηψλ θαη πξνηνκήο ηαχξνπ, αληίζηνηρα, 

πζηεξφηεξα απηνχ. 

Σα ηξία παξαπάλσ θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο θαη έλα 

φκνηνπ ηχπνπ ρξπζφ απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ
354

 (πίλ. 111α) 

απνηεινχλ ηα κνλαδηθά γλσζηά πεξίαπηα απηνχ ηνπ ηχπνπ, κε κελνεηδέο-

«δαθηπιηφζρεκν» ζηέιερνο πνπ εκπεξηέρεη πεξίηκεην έιαζκα, θαηά ηελ Βπνρή ηνπ 

ηδήξνπ αιιά θαη θαηά ηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ. Σν πεξίαπην ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, 
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δηαθνξεηηθήο ηερλνηξνπίαο απφ απηά ηεο Βιεχζεξλαο, θνζκείηαη ζην ζηέιερνο κε 

πινρκφ πνπ απνδίδεηαη κε ζπξκάηηλα θπθιηθά πιαίζηα θαη ζεηξά θνθθίδσλ, ελψ ην 

πεξίηκεην έιαζκα πνπ πεξηθιείεηαη ζε απηφ δηακνξθψλεη φκνην ζηαπξφζρεκν κνηίβν 

ζηα δηάρσξα ηνπ νπνίνπ απνδίδνληαη αλά έλα, αληίζηνηρα, ηέζζεξα πηελά. ηα άθξα 

ηνπ ζηειέρνπο ηνπ θνζκήκαηνο, ζηε ζέζε φπνπ ζηα πεξίαπηα ηεο Βιεχζεξλαο 

δηακνξθψλνληαη νη ζειηέο αλάξηεζήο ηνπο, απνδίδνληαη δχν αλζξψπηλεο θεθαιέο κε 

πφιν. Σν πεξίαπην, βάζεη ηεο ρξνλνιφγεζεο ησλ δχν πξνδαηδαιηθψλ θεθαιψλ, 

ρξνλνινγείηαη ζηελ ΠξΏ πεξίνδν, πεξίπνπ ζην 700 π.Υ., πζηεξφηεξα απφ ηα ηξία 

πεξίαπηα ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΓ πεξίνδν. 

Σππνινγηθά ζπγγελή κε ηα παξαπάλσ θνζκήκαηα είλαη ηα ηέζζεξα φκνηα ρξπζά 

ελψηηα απφ ηνλ Θεζαπξφ ηεο Ώίγηλαο, πνπ δηακνξθψλνληαη απφ δαθηπιηφζρεκν 

αλάγιπθα απνδνζκέλν ζε κνξθή δηθέθαινπ θηδηνχ ζηέιερνο, πνπ εκπεξηέρεη, θαη ζηηο 

δχν φςεηο ησλ θνζκεκάησλ, παξάζηαζε δχν αλησπψλ ζθχισλ θαη θάησ απφ απηά 

δχν αληίλσησλ πηζήθσλ, 1700-1600 π.Υ.
355

 (πίλ. 111β). Ο ηχπνο ησλ παξαπάλσ 

πεξίαπησλ θνζκεκάησλ απφ ηελ Κξήηε είλαη ζπάληνο θαη ζηελ αλαηνιηθή ηέρλε 

θαζψο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ειάρηζηα, πζηεξφηεξα ρξνλνινγηθά, παξαδείγκαηα απφ 

ηε Απηηθή Μηθξά Ώζία θαη ην Aleppo, πεξηφδνπ ησλ Ώραηκεληδψλ, 550-330 π.Υ.
356

 

(πίλ. 112α –β).  

Ο κελνεηδήο-«δαθηπιηφζρεκνο» ηχπνο ηνπ ζηειέρνπο ησλ πεξίαπησλ 

θνζκεκάησλ ηεο Βιεχζεξλαο αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ Κξήηε ζην ρξπζφ ελψηην κε 

θσληθή ηε κία απφιεμή ηνπ απφ ην Εδαίνλ Άληξν, πνπ ρξνλνινγείηαη ζην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.
357

 (πίλ. 113α). Σν ελψηην θέξεη ζπξκαηεξή θαη θνθθηδσηή 

δηαθφζκεζε ζε δψλεο φπσο ηα πεξίαπηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο. Δ 

θνθθηδσηή δηαθφζκεζε ηνπ ζηειέρνπο ηνπ ελσηίνπ, παλνκνηφηππε κε απηή ηνπ 

θνζκήκαηνο 76, είλαη θαη ηερλνηξνπηθά ζπγγελήο κε ηα πεξίαπηα απφ ηε λεθξφπνιε 

ηεο Οξζήο Πέηξαο. Σν ελψηην απφ ην Εδαίνλ Άληξν βξίζθεη παξάιιεια ζε ράιθηλα 

ελψηηα απφ ην Λεπθαληί ΤπΠξΓΕΕ πεξηφδνπ, 875-850 π.Υ.
358

 (πίλ. 113β-γ) ηα νπνία 

έρνπλ ζρεδφλ αθξηβή παξάιιεια ζε δεχγνο ρξπζψλ κελνεηδψλ ελσηίσλ κε 

επηθαιππηφκελα άθξα απφ ηνλ Σ.18 ζηελ Έγθσκε, ΤΚΕΕ πεξηφδνπ, 1400-1230 π.Υ.
359

 

(πίλ. 113δ). κνηνπ ηχπνπ κελνεηδέο ελψηην, κε ηξία πξνζθχκαηα, θαη ζειεηέο φπσο 

                                                 
355

 Higgins 1979, 26, 63-64, εηθ. 17, 64-65. 
356

 Musche 1992, 273-274, πίλ. CIV.Σyp 6.4.1-2. 
357

 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 134-135, πίλ. 81, 1. 
358

 Popham-Lemos 1996, Σ.79Ώ θαη ΐ, πίλ.79.Ώ15, ΐ5, πίλ. 130, Σ.79.Ώ15. 
359

 Pierides 1971, 19, αξ. 6, πίλ. ΕΥ.6.  
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απηέο ησλ θνζκεκάησλ ηεο Βιεχζεξλαο πξνέξρεηαη επίζεο απφ ηελ Urartu, 8
νπ

 αη. 

π.Υ., ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο αληηθείκελν θνηληθηθήο θνζκεκαηνηερλίαο
360

 (πίλ. 

114α-β).  

Ο κελνεηδήο ηχπνο ελσηίσλ, εμάιινπ, είλαη γλσζηφο ζε ρξπζά θνζκήκαηα 

απφ ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ παξαδείγκαηα απφ ην 

Λεπθαληί, Σ.74,31-32, ΤπΠξΓΕΕΕα πεξηφδνπ, 850-800 π.Υ.
361

 (πίλ. 114γ) θαη απφ 

ρξπζφ ελψηην άγλσζηεο πξνέιεπζεο, πηζαλφλ απφ ηε ΐνησηία
362

 (πίλ. 114δ) 

πξσηκφηεξν ή ζχγρξνλν, σο παξαιιαγή ηνπ ηχπνπ, ησλ κελνεηδψλ ελσηίσλ ηεο 

Βιεπζίλαο, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη ζηηο αξρέο ηνπ 8
νπ

 

αη. π.Υ.  

Σα ελψηηα, φπσο είλαη γλσζηφ, δελ είραλ πνηέ επξεία ρξήζε ζηελ Κξήηε, 

αληίζεηα κε ηελ Κχπξν θαη ηελ Βγγχο Ώλαηνιή, ελψ είλαη ζχλεζεο ηχπνη ελσηίσλ απφ 

απηέο ηηο πεξηνρέο λα πηνζεηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή πεξίαπησλ θνζκεκάησλ ζηελ 

θξεηηθή θνζκεκαηνηερλία, φπσο ην ρξπζφ κελνεηδέο πεξίαπην κε ηξία ζπξκάηηλα 

πιαίζηα απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ
363

 (πίλ. 115α) φπσο θαίλεηαη φηη 

ηζρχεη θαη γηα ηα κελνεηδή-«δαθηπιηφζρεκα» πεξίαπηα ηεο Βιεχζεξλαο. Σα ηξία 

κελνεηδή εμαξηήκαηα πνπ επηθξέκσληαη ζην γλσζηφ ρξπζφ επηζηήζην θφζκεκα απφ 

ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, πεξίπνπ 800 π.Υ. (πίλ. 115β) απνηεινχλ ηα 

πιεζηέζηεξα ηππνινγηθά παξάιιεια ησλ ηξηψλ πεξίαπησλ θνζκεκάησλ απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κξήηε. 

Ο παξαπάλσ ηχπνο ησλ ιεκβφζρεκσλ ή κελνεηδψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζπρλά 

ζηε βηβιηνγξαθία, ελσηίσλ είλαη γλσζηφο απφ ηελ Ur, πεξίπνπ 2500 π.Υ.
364

 (πίλ. 

116α) θαη ηελ Σξνία, 2300-2110 π.Υ.
365

 (πίλ. 116β-γ) ν νπνίνο πζηεξφηεξα γλσξίδεη 

ηδηαίηεξε δηάδνζε θπξίσο ζηελ Ώζζπξία, φπνπ ελψηηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ή ηνπ ηχπνπ 

κε ηξία πξνζθχκαηα απεηθνλίδνληαη ζηα αζζπξηαθά αλάγιπθα. ηα αζζπξηαθά 

αλάγιπθα απεηθνλίδνληαη εμήληα ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη ελσηίσλ, εθ ησλ νπνίσλ ν 

απινχζηεξνο είλαη απηφο ηνπ απινχ κελνεηδνχο ελσηίνπ ρσξίο πξνζθχκαηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξφηππν γηα ηηο πνιπάξηζκεο παξαιιαγέο ησλ ελσηίσλ
366

. Σα 

                                                 
360

 Maxwell-Hyslop 1974, 244, πίλ. 224, Musche 1992, 235, πίλ. LXXXVIII. Typ 2.  
361

 Popham-Lemos 1996, πίλ. 73, Σ.74,31-32, πίλ. 136d (Σ.74,32). 
362

 Higgins 1969, 146, πίλ. 35d. κνην δεχγνο ελσηίσλ πνπ έρεη βξεζεί ζηελ Ώζήλα αλαθέξεηαη φηη 

πξνέξρεηαη απφ ηε ΐνησηία. 
363

 Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 19, πίλ. 28. Boardman 1967, 69, αξ. 19, πίλ. 8. 
364

 Musche 1992, 82-83, πίλ. XXIII.Typ 1. 
365

 Musche φ.π., 116-117, πίλ. XL.4.1-4.2. 
366

 Maxwell-Hyslop φ.π., 235-246, εηθ. 126-127. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απεηθνλίζεηο κελνεηδψλ 

ελσηίσλ κε ηξία πξνζθχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη σο θφξνο ππνηέιεηαο ζε ιίζηλα θαη ειεθαληνζηέηλα 
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ελψηηα ζα πξέπεη λα παξάγνληαλ ζε κεγάιν αξηζκφ αιιά δελ είλαη γλσζηφ αλ ην 

θέληξν παξαγσγήο ήηαλ ε Urartu ή ε Ώζζπξία ή θαη νη δχν πεξηνρέο. Ο ηχπνο ησλ 

κελνεηδψλ-ιεκβφζρεκσλ ελσηίσλ ζπλερίδεη λα εκθαλίδεηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη 

θαηά ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ.

367
 (πίλ. 116δ-ε). 

Ο παξαπάλσ ηχπνο, σζηφζν, έρεη ζαθή δηαθνξά, παξά ηελ ζπγγέλεηά ηνπ, κε 

απηφλ ησλ πεξίαπησλ θνζκεκάησλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, θαζψο ην 

ζηέιερνο ησλ πξψησλ δηακνξθψλεη επξχηεξν ηφμν, αληίζεηα κε απηφ ησλ 

θνζκεκάησλ απφ ηελ Οξζή Πέηξα, ηνπ νπνίνπ ηα άθξα ζπγθιίλνπλ δηακνξθψλνληαο 

ζρεδφλ δαθηπιηφζρεκν ζηέιερνο. Ο ηχπνο δελ είλαη γλσζηφο ζε πεξίαπηα θνζκήκαηα. 

Ώθξηβή παξάιιεια ηνπ ηχπνπ ηνπ ζηειέρνπο ησλ θνζκεκάησλ απφ ηελ Οξζή Πέηξα 

απαληψληαη ζε αηγππηηαθά δαθηπιηφζρεκα ελψηηα
368

, πνπ δηακνξθψλνπλ θαη φκνηεο 

ζειηέο αλάξηεζεο, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη ηελ πεξηφδνπ ηνπ Νένπ ΐαζηιείνπ, 

1559-1085 π.Υ.
369

 (πίλ. 117α-δ) γλσζηά θαη απφ απεηθνλίζεηο ηνπο ζε ηνηρνγξαθίεο 

ζηηο Θήβεο ηεο πεξηφδνπ ηεο βαζηιείαο ηνπ Σνπηαγρακψλ, 1347-1336 π.Υ.
370

 (πίλ. 

118). Ο ηχπνο ησλ δαθηπιηφζρεκσλ ελσηίσλ παξαπέκπεη ζηα αηγππηηαθά πεξηιαίκηα 

(collar) απφ ηε κνχκηα ηνπ Σνπηαγρακψλ, 18
εο

 Απλαζηείαο, πεξίπνπ 1352 π.Υ.
371

 (πίλ. 

119α-γ) ηα νπνία ήηαλ ηνπνζεηεκέλα γχξσ απφ ηνλ ιαηκφ θαη πάλσ ζην ζηήζνο ηνπ 

θαη επηθάιππηαλ ην έλα ην άιιν. κνηνπ ηχπνπ κε ηα παξαπάλσ αηγππηηαθά 

πεξηιαίκηα είλαη ηα ρξπζά ελψηηα ζε κνξθή γεξαθηνχ απφ ην Tell el- „Ajjul
372

, 

16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ. (πίλ. 119δ, 120α-β). 

Ο παξαπάλσ ηχπνο ησλ δαθηπιηφζρεκσλ αηγππηηαθψλ ελσηίσλ παξαπέκπεη, 

επίζεο, ζε ρξπζά κελνεηδή ελψηηα απφ ην Tell el-„Ajjul
373

. Σα ηειεπηαία έρνπλ 

                                                                                                                                            
αλάγιπθα, πνπ ρξνλνινγνχληαη ηελ πεξίνδν ηνπ Ashurnasirpal IΕ θαη ηνπ Shalmanaser IIΕ, Maxwell-

Hyslop 1974, 242, εηθ. 134. Γηα ηα αζζπξηαθά ελψηηα, βι.θαη Musche 1992, 207-210, πίλ. LXXVIII. 
367

 Becatti 1955, 183, αξ. 295a, b, πίλ. LXXV. 
368

 Σα ελψηηα ήηαλ ζπάληα ζηελ Ώίγππην πξηλ ηελ πεξίνδν ηνπ Νένπ ΐαζηιείνπ, 18
ε
-20

ε
 Απλαζηεία, 

πεξίπνπ 1567-1085 π.Υ., βι. Wilkinson 1971, 121-128, φπνπ αλαθέξνληαη θαη νη ηχπνη ησλ 

αηγππηηαθψλ ελσηίσλ θαη απεηθνλίζεηο ηνπο. 
369

 Aldred 1978, πίλ. 58. 
370

 Βλψηηα απηνχ ηνπ ηχπνπ απεηθνλίδνληαη λα θνξνχλ γπλαηθείεο κνξθέο απφ ηε Ννπβία ζε 

ηνηρνγξαθία απφ ηνλ ηάθν ηνπ Huy ζηηο Θήβεο, Davies, πίλ. LXXXI.  
371

 Wilkinson 1971, 110-113, εηθ. 50, πίλ. XXXV. Ο Σνπηαγρακψλ είρε ηαθεί κε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ πεξηιαίκηα (collar) εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ηχπνο ήηαλ ηα amulet collar πνπ απαληψληαη ζε δχν 

νκάδεο, ε κία θαηαζθεπαζκέλε απφ θχιιν ρξπζνχ κε εγράξαθηε δηαθφζκεζε θαη ε δεχηεξε 

θαηαζθεπαζκέλε, επίζεο, απφ ρξπζφ κε πεξίθιεηζηε δηαθφζκεζε (cloisonné).  
372

 Maxwell-Hyslop φ.π., έγρξ. πίλ. E.
  

373
 Γηα ηα ελψηηα θαη γεληθά γηα ηα θνζκήκαηα απφ ην Tell el-„Ajjul, βι. Petrie 1934, 5-9, πίλ. ΥΕΕΕ-

ΥΥ, Barnett 1951, Negbi 1970, Maxwell-Hyslop φ.π., 112- 127 πίλ. 73-95, Stewart et al. 1974, Musche 

φ.π., 150-157, πίλ. LIΕ-LV. Σν Tell el-„Ajjul βξίζθεηαη ηέζζεξα κίιηα ΝΑ απφ ηε ζχγρξνλε πφιε ηεο 

Γάδαο ζηε Ν. Παιαηζηίλε. Δ ζέζε ηαπηίδεηαη κε ηελ αξραία πφιε ηεο Γάδαο, πινχζηαο θαη ζεκαληηθήο 

πφιε ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ε νπνία ππήξμε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα ηεο Υαλαάλ, ιφγσ 
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νκνηφηεηεο κε ηα πεξίαπηα θνζκήκαηα απφ ηελ Βιεχζεξλα ηφζν σο πξνο ηελ ηερληθή 

θαηαζθεπήο φζν θαη σο πξνο ηελ ηερλνηξνπία ηεο θνθθηδσηήο δηαθφζκεζεο θαη ηελ 

απφδνζε απηήο ζε δψλεο ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ ζηειέρνπο θαζψο θαη γχξσ απφ 

ην ζπξκάηηλν θπθιηθφ πιαίζην ηνπ θνζκήκαηνο 76. Ώπφ ην Tell el-„Ajjul πξνέξρνληαη 

                                                                                                                                            
ηεο επλντθήο ηεο ζέζεο ζηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο απφ ηελ Ώίγππην πξνο ηε Α. Ώζία θαη ηελ Βγγχο 

Ώλαηνιή, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 16
νπ

 αη. π.Υ. θαη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 15
νπ

 αη. 

π.Υ. Δ ζέζε αλαζθάθεθε απφ ηνλ Petrie απφ ην 1930-1934 θαη αξγφηεξα, εθ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ, 

απφ ηνπο E. Mackay θαη M. Murray. Δ πεξίνδνο αθκήο ηνπ Tell el-„Ajjul ρξνλνινγείηαη ζηε Μέζε 

Βπνρή ηνπ Υαιθνχ  (2300-1500 πΥ.) θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηελ θπξηαξρία 

ησλ Τθζψο (17
νο

-16
νο

 αη. π.Υ.). ην Tell el-„Ajjul έρεη απνθαιπθζεί έλα κεγάιν θηήξην πνπ ηαπηίδεηαη 

κε αλάθηνξν, ην κεγαιχηεξν γλσζηφ ζηελ Παιαηζηίλε, αξθεηέο ηδησηηθέο νηθίεο, δχν λεθξνηαθεία ηεο 

Μέζεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ (MBI, MBII) θαη έλα λεθξνηαθείν ηεο Όζηεξεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Ώπφ 

ην Tell el-„Ajjul πξνέξρεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θνζκεκάησλ, απφ ηα θηήξηα ηεο πφιεο θαη ηνπ 

αλαθηφξνπ θαη ζπνξαδηθά απφ ηάθνπο, θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ρξπζφ, άξγπξν θαη ήιεθηξν. Ο 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ ρξπζψλ θνζκεκάησλ πξνέξρεηαη απφ πέληε ζεζαπξνχο. Σέζζεξηο ζεζαπξνί, 

νη 277, 1312, 1313 θαη πηζαλφλ θαη ν 1299, νη νπνίνη είλαη αξθεηά φκνηνη κεηαμχ ηνπο θαη βξέζεθαλ 

κέζα ζε αγγεία, είραλ ηνπνζεηεζεί ζηα εξείπηα ηεο πφιεο ΕΕ θαη απνδίδνληαη ζε πιαλφδηνπο 

ρξπζνρφνπο πνπ ηα είραλ ζπγθεληξψζεη πξνθεηκέλνπ λα ηα ιηψζνπλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ λέα ή ζε 

εκπφξνπο-κεηαπξάηεο κεηάιισλ πνπ πηζαλφλ έκελαλ κέζα ζηελ πφιε. Ο πέκπηνο ζεζαπξφο, 1450, 

πξνήιζε απφ θηίξηα ηνπ αλαθηφξνπ θαη ζεσξείηαη φηη αλήθε αξρηθά ζε γπλαίθα πςειήο θνηλσληθήο 

ζέζεο πνπ δνχζε κέζα ζην αλάθηνξν. Σα θνζκήκαηα πεξηιακβάλνπλ κεγάιε πνηθηιία εηδψλ (ηαηλίεο, 

ελψηηα, θξίθνπο, ράληξεο, δαθηπιίδηα, βξαρηφιηα, πεξφλεο, πεξίηκεηα θαη επίξξαπηα θνζκήκαηα, 

ξφδαθεο, πιαθίδηα, αηγππηηαθνχο ζθαξαβαίνπο) είλαη ζθπξήιαηα ή ρπηά θαη θέξνπλ έθθξνπζηε, 

θνθθηδσηή ή πεξίθιεηζηε δηαθφζκεζε (cloisonné) ελψ αμηνζεκείσηε είλαη ε απνπζία ζπξκαηεξήο 

δηαθφζκεζεο. Οη ζεζαπξνί ηνπ Tell el-„Ajjul αλήθνπλ ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ 

πνπ έρνπλ απνθαιπθζεί ζηελ Βγγχο Ώλαηνιή (Levant). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έιιεηςε νκνηνγέλεηαο 

ησλ θνζκεκάησλ ησλ ζεζαπξψλ, ελψ θαη ρξνλνινγηθά θάπνηα απφ ηα θνζκήκαηα ίζσο είλαη έλα ή θαη 

δχν αηψλεο παιαηφηεξα απφ άιια. Σα ρξπζά θνζκήκαηα απφ ην Tell el-„Ajjul, θαη ην ζπγθξηηηθφ πιηθφ 

απφ άιιεο ζέζεηο, ίζσο δείρλνπλ φηη αξθεηνί ηχπνη ήηαλ είηε αηγππηηαθά πξντφληα ή ζπξν-

παιαηζηηληαθέο κηκήζεηο αηγππηηαθψλ ηχπσλ πνπ ρξνλνινγνχληαη ηελ πεξίνδν ηεο πξψηκεο 18
εο

 

Απλαζηείαο. Άιινη κε αηγππηηαθνί ηχπνη ζα κπνξνχζαλ λα είραλ θαηαζθεπαζηεί ζηελ Βγγχο Ώλαηνιή 

(Levant) θαη ηελ Κχπξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ 

θνζκεκάησλ, σζηφζν, θαίλεηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ην ίδην ην Tell el-„Ajjul, φπσο ππνδειψλεη κία 

ζεηξά απφ κνλαδηθά θαη απφ εκηηειή αληηθείκελα απφ ηνπο ζεζαπξνχο. Δ ρξπζνρνΎα 

αληηπξνζσπεχεηαη ζην Tell el-„Ajjul πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε παιαηζηηληαθή ζέζε θαη 

απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο άιιεο ζέζεηο ηεο Μέζεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ηελ 

Έγθσκε, ηε Ras Shamra θαη ηελ Σξνία. Δ ηερληθή θαη ε ηερλνηξνπία ησλ θνζκεκάησλ είλαη ζρεδφλ 

κνλαδηθέο ζην Tell el-„Ajjul, ππάξρνπλ ιίγα παξάιιεια παξαδείγκαηα ζε ζχγρξνλα ζχλνια ζην 

Lachish θαη ζην Megiddo. εκεηψλεηαη φηη ζην Tell el-„Ajjul είρε δεκηνπξγεζεί, επίζεο, ζεκαληηθφ 

εξγαζηήξην θεξακηθήο. Σν Ajjulian Bichrome Ware έθζαζε ζε δηάθνξεο ζέζεηο κέρξη ηε ΐφξεηα πξία, 

ηελ Κηιηθία θαη ηελ Κχπξν. Καηά ηελ MBIIb θαη c πεξίνδν δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή πνζφηεηα 

εηζεγκέλεο θππξηαθήο θεξακηθήο αιιά θαη έληνλεο θππξηαθέο επηξξνέο ζηελ ηνπηθή παξαγσγή ηνπ 

Bichrome ware. Δ κεγαιχηεξε νκάδα αγγείσλ, πνπ απνδίδεηαη ζηνλ «Ajjul I artist» θαη πνπ έρεη βξεζεί 

εθηφο ηνπ Tell el-„Ajjul, έρεη βξεζεί ζηελ Κχπξν (Μηιέα, Μαξφλη, Έγθσκε, Ώξράγγεινο). Δ Ajjulian 

ζρνιή θνζκεκαηνηερλίαο δελ εμαθαλίζζεθε ηφζν ζχληνκα φπσο απηή ηεο θεξακηθήο, θαηά ηνλ 15
ν
 αη. 

π.Υ. φηαλ ε πφιε ΕΕ θαη ην αλάθηνξν ΕΕΕΏ ζην Tell el-„Ajjul θαηαζηξάθεθαλ, αιιά θαίλεηαη φηη 

επηβίσζε ζε άιια θέληξα ηεο Υαλαάλ, φπσο ζηελ Ugarit, απφ ηνλ πξψηκν 15
ν
 έσο ηνλ χζηεξν 14

ν
 αη. 

π.Υ., πεξίπνπ δχν αηψλεο κεηά απφ ηφηε πνπ νη ζεζαπξνί ησλ θνζκεκάησλ ζάθηεθαλ ζην Tell el-

„Ajjul. ζνλ αθνξά ζηε ρξνλνιφγεζε ησλ θνζκεκάησλ έρνπλ δηαηππσζεί δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Καηά 

ηνλ Barnett νη ζεζαπξνί ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ απφ ηνλ 16
ν
-14

ν
 αη. π.Υ., φηαλ ε αηγππηηαθή 

επηξξνή ζηελ Παιαηζηίλε ήηαλ ηζρπξή, θαηά ηε Negbi νη πέληε ζεζαπξνί ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 

πξψην αηψλα πνπ αθνινχζεζε ηελ εμνξία ησλ Τθζψο ζηελ Ώίγππην, πεξίπνπ απφ ηα κέζα ηνπ 16
νπ

 αη. 

π.Υ. έσο ηνλ πξψηκν 15
ν
 αη. π.Υ. (1560-1480 π.Υ.), ελψ θαηά ηνλ Albright, βι. Stewart et al. 1974, ν 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ θνζκεκάησλ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 17
νπ

 αη. π.Υ. 

θαη ζηνλ 16
ν
 αη. π.Υ.  
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ελλέα ρξπζά ελψηηα απηνχ ηνπ ηχπνπ
374

. Καηά ηνλ Petrie, ην ελψηην αξ. 67 (πίλ. 121α-

β) θαίλεηαη φηη είλαη ην πξσηκφηεξν ρξνλνινγηθά. Σα ελψηηα αξ. 26-27 (πίλ. 121γ-ζη) 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ άπεηξν ηερλίηε πνπ πξνζπαζεί λα κηκεζεί ελψηηα απηνχ 

ηνπ είδνπο. Σα ελψηηα αξ. 28-29 (πίλ. 122α-δ) είλαη ηα θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαη 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, θαηαζθεπαζκέλα απφ δχν ζπγθνιιεκέλα ειάζκαηα ρξπζνχ 

κε αλπςσκέλε παξπθή πνπ θνζκείηαη κε νκάδεο θνθθίδσλ ρξπζνχ. Σα ελψηηα αξ. 30-

31 (πίλ. 123α-δ) είλαη θαηψηεξεο πνηφηεηαο. Οη ελψζεηο ηνπο αιιειεπηθαιχπηνληαη 

θαη είλαη θνιιεκέλεο ζε αξθεηά ζεκεία γηα ηελ ηζρπξφηεξε ζηεξέσζή ηνπο. Σα 

ελψηηα αξ. 132-133 (πίλ. 124α-δ) είλαη πζηεξφηεξα απφ ηα αξ. 30-31, θαζψο, θαηά ηνλ 

Petrie, ε ζηεξέσζε ησλ θνθθίδσλ κε ζπξκάηηλν δαθηχιην απαηηνχζε κηθξφηεξε 

ηθαλφηεηα. 

Σα πεξίαπηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο σο πξνο ηνλ ηχπν, ηελ 

ηερλνηξνπία ηεο θνθθηδσηήο δηαθφζκεζεο θαη ηελ απφδνζεο απηήο ζε δψλεο είλαη 

πιεζηέζηεξα κε ηα κε αξ. 28-29 ρξπζά ελψηηα απφ ην Tell el-„Ajjul, πνπ απνδίδνληαη 

ζην πεξζηθφ κεηξηθφ ζχζηεκα (standard)
375

 θαζψο θαη κε ηα κε αξ. 30-31 ελψηηα. Δ 

ζεηξά θνθθίδσλ πνπ ηνλίδεη ην πεξίγξακκα ησλ πεξίηκεησλ ειαζκάησλ ησλ 

θνζκεκάησλ ηεο Βιεχζεξλαο θαη πνπ πεξηζέεη θαη ην ζπξκάηηλν θπθιηθφ πιαίζην ηνπ 

θνζκήκαηνο 76 απαληάηαη ζε ρξπζά ελψηηα κε έλζεηε γαιάδηα πάζηα, άγλσζηνπ 

ηχπνπ, απφ ηελ ίδηα ζέζε
376

 (πίλ. 125α-ε).  

Χζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν ηχπνο ησλ πεξίαπησλ θνζκεκάησλ 

απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο δελ είλαη γλσζηφο απφ άιια παξαδείγκαηα ηεο 

Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ή θαη ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ, πιελ απηνχ απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 

ηνπ Υαληαιή Σεθθέ. ζνλ αθνξά ζην πεξίηκεην έιαζκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν, ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ άιινπο θαη ηνλ θαζηζηά κνλαδηθφ, ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε πεξίηκεηε ηερληθή, πνπ έρεη καθξά παξάδνζε ζηελ 

κηλσηθή θνζκεκαηνηερλία, είλαη γλσζηή ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο 

ρξφλνπο, απφ ην 800 π.Υ. πεξίπνπ, ζην ρξπζφ επηζηήζην θφζκεκα απφ ηνλ Υαληαιή 

Σεθθέ (πίλ. 126α.). Σν θφζκεκα έρεη ζεσξεζεί έξγν αλαηνιίηε ρξπζνρφνπ ή 

αλαηνιίηε ρξπζνρφνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Κξήηε
377

. κνηνπ ηχπνπ θφζκεκα 

βξίζθεηαη ζε ηδησηηθή ζπιινγή ζηε Νέα Τφξθε, πνπ ρξνλνινγείηαη ηελ ίδηα πεξίνδν 

                                                 
374

 Petrie 1934, 6-7, αξ. 67, πίλ. ΥV, XVI, αξ. 26-27, αξ. 28-29, αξ. 30-31, πίλ. ΥΕΕΕ, πίλ. ΥΕV, 6, 8, αξ. 

132-133, πίλ. ΥΕΥ, ΥΥ. 
375

Petrie φ.π., 5.  
376

 Petrie φ.π., 7, αξ. 51-52, πίλ. XV-XVI, 8, αξ. 90, πίλ. XVII- XVIII. 
377

 Γηα ην επηζηήζην θφζκεκα απφ ηνλ Υαληαιή Σεθθέ, βι. Hutchinson-Boardman 1954, 226, αξ. 1, πίλ. 

27, Boardman 1967, 68, αξ. 1, πίλ. 7 θαη 10.  
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ή ιίγν πζηεξφηεξα
378

 (πίλ. 126β) ελψ απεηθφληζε φκνηνπ απαληάηαη θαη ζε πήιηλν 

θσδσλφζρεκν εηδψιην κε εηθνλνγξαθηθή παξάζηαζε ρνξνχ γπλαηθψλ, πηζαλφλ, απφ 

ηε ΐνησηία, Μνπζείν Λνχβξνπ, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.
379

 (πίλ. 

127α). πγγελέο παξάιιειν ηνπ ηχπνπ απνηειεί, επίζεο, ην γλσζηφ ρξπζφ θφζκεκα 

απφ ηηο Σξάιιεηο πνπ ρξνλνινγείηαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
380

 (πίλ. 127β) 

ελψ ν κελνεηδήο ηχπνο θνζκεκάησλ απαληάηαη θαη ζε ρξπζφ πεξίαπην απφ ηε Αήιν 

ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
381

 (πίλ. 127γ-δ). Βπίζεο, απφ ηνπο Ώξθάδεο πξνέξρεηαη νξεία 

θξχζηαιινο κελνεηδνχο ζρήκαηνο
382

 (πίλ. 128α) φπσο απηή πνπ θνζκεί ην θφζκεκα 

απφ ηνλ Υαληαιή Σεθθέ. Ώπφ ηνλ Ώεηφ Εζάθεο πξνέξρεηαη ρξπζφ θφζκεκα
383

 (πίλ. 

128β-δ) πνπ βξίζθεη παξάιιεια ζηηο θεθαιέο θηδηψλ ζηηο νπνίεο απνιήγεη ε αιπζίδα 

ηνπ θνζκήκαηνο απφ ηνλ Υαληαιή Σεθθέ (πίλ. 128ε) ελψ φκνηα αιπζίδα κε απνιήμεηο 

ζε κνξθή θεθαιήο θηδηψλ πξνέξρεηαη θαη απφ ηάθν ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. ζηελ 

Ώλάβπζζν
384

. Θα πξέπεη λα ππνζέζνπκε, θαηά ζπλέπεηα, φηη ν ηχπνο ηνπ επηζηήζηνπ 

θνζκήκαηνο απφ ηνλ Υαληαιή Σεθθέ ήηαλ πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλνο απφ φζν έσο 

ζήκεξα έρεη ζεσξεζεί. 

Καηά ηνλ Higgins
385

 ζηελ Κξήηε ην 1200 π.Υ. πεξίπνπ θαίλεηαη φηη ε θνηλή 

ηερλνηξνπία ζηε ρξπζνρνΎα έδσζε ηε ζέζε ηεο ζε κία λέα πνπ δελ είρε πνηέ ηνλ 

ρξφλν λα αλαπηπρζεί πξαγκαηηθά. Σππηθά απηήο ηεο λέαο ηερλνηξνπίαο είλαη δχν 

                                                 
378

 Ogden 1998, έγρξ. πίλ. 3. 
379

 Perrot-Chipiez 1898, 150-151, εηθ. 31. Higgins 1969, 149, φπνπ αλαθέξεηαη ε ΐνησηία σο ηφπνο 

πξνέιεπζεο ηνπ εηδσιίνπ.  
380

 Deonna 1938, 303-304, εηθ. 372, Coche de la Ferté 1956, 30, 44, πίλ. VI.2 (640-620 π.Υ.). 
381

 Deonna φ.π., 303-304, Ώ785-Κ8, εηθ. 371, πίλ. LXXXVIII.766, Higgins φ.π., 149, πίλ. 42a.
  

382
 Levi 1927-1929, πίλ. XII, Boardman 1967, 68. Ώπφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ 

πξνέξρεηαη, επίζεο, ειεθαληνζηέηλν κελνεηδέο ζηνηρείν, πνπ πηζαλφλ ήηαλ πξννξηζκέλν γηα έλζεζε ζε 

θφζκεκα, φπσο ζην θφζκεκα αξ. 1 ηνπ παξαπάλσ ηάθνπ, Boardman φ.π., 69, αξ. 6, πίλ. 7, πξβι. θαη 

ηνπο πάιηλνπο κελίζθνπο απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιέπζεξλα, 

ηακπνιίδεο 2012, 215, αξ. 41. 
383

 Robertson 1948, 121, G4, πίλ. 46, ην θφζκεκα αξρηθά είρε ραξαθηεξηζζεί σο πεξίαπην θαη φρη σο 

ελψηην θαζψο ε νπίζζηα πιεπξά ηνπ είλαη αθφζκεηε. Μεηά ηελ εχξεζε ηνπ επηζηήζηνπ θνζκήκαηνο 

ηνπ Υαληαιή Σεθθέ ν Robertson 1955, 37, ην ηαχηηζε κε απφιεμε, ζε ζρήκα θεθαιήο θηδηνχ, αιπζίδαο 

πεξίαπηνπ φπσο ην ηειεπηαίν. Σν θφζκεκα ηεο Εζάθεο, ζην νπνίν ζα αλήθε ε απφιεμε ηεο αιπζίδαο, 

θαηά ηνλ ίδην, ρξνλνινγείηαη ηελ ίδηα πεξίνδν κε απηφ απφ ηνλ Υαληαιή Σεθθέ θαη πηζαλφηαηα ήηαλ 

θξεηηθήο πξνέιεπζεο.  Βμάιινπ ε θεξακηθή απφ ηνλ Ώεηφ Εζάθεο δίλεη ζηνηρεία γηα επαθέο ηεο κε ηελ 

Κξήηε ζηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., ελψ ηα κφλα άιια ρξπζά θνζκήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

παξαπάλσ ζέζε είλαη δχν ράληξεο πνπ αλήθνπλ ζε ηχπν πνπ βξίζθεηαη ζην Εδαίνλ Άληξν. Γηα ηηο 

ζρέζεηο ηεο Εζάθεο κε ηελ Κξήηε αιιά θαη ηηο Κπθιάδεο, ηελ Βξέηξηα θαη ηελ Κφξηλζν, βι. Robertson 

1948, 121-124. Γηα ην παξαπάλσ θφζκεκα απφ ηνλ Ώεηφ Εζάθεο, βι. ζρεηηθά θαη Boardman 1967, 68. 
384

 Δ αιπζίδα θέξεη ζην άθξν ηεο κίαο θεθαιήο θξίθν θαη ζην έηεξν άγθηζηξν γηα ηελ πφξπσζή ηεο.  

Σν θφζκεκα, ην νπνίν δελ εηθνλίδεηαη, αλαθέξεηαη φηη βξέζεθε ζην εζσηεξηθφ ηεθξνδφρνπ ακθνξέα 

καδί κε άιια θνζκήκαηα απφ πνιχηηκα κέηαιια (ηάθνο ΕΕ), ΐεξδειήο-Ααβάξαο 1966, 97. Γηα ην 

θφζκεκα βι. θαη Higgins φ.π., 150.  
385

 Higgins φ.π., 149-150, πίλ. 43b-d. 
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ρξπζά δαθηπιίδηα, έλα απφ ηα ΐνπξιηά Μνπιηαλψλ
386

 (πίλ. 129α) θαη έλα απφ ηε 

Φσηνχια Πξαηζνχ
387

 (πίλ. 129β-γ) ηνπ 12
νπ

 αη. π.Υ. Ο ηχπνο ησλ δαθηπιηδηψλ, κε 

ειιεηςνεηδή ζθελδφλε θάζεηε ζηνλ θξίθν, είλαη θξεηηθφο, αιιά ε δηαθφζκεζε είλαη 

λέα κε ειηθνεηδή κνηίβα θαηαζθεπαζκέλα κε ζπξκαηεξή πνπ πεξηζένληαη απφ 

θνθθίδσζε. Δ ηερληθή απηή, θαηά ηνλ ίδην, είλαη θππξηαθήο θαηαγσγήο θαζψο 

απαληάηαη ζε θππξηαθφ ρξπζφ ελψηην ζε ζρήκα θεθαιήο ηαχξνπ ηνπ 13
νπ

 αη. π.Υ.
388

 

(πίλ. 129δ). Αχν φκνηα δαθηπιίδηα απφ ηνλ Θεζαπξφ ηεο Σίξπλζαο ζα κπνξνχζαλ 

επίζεο λα πξνέξρνληαη απφ ηελ Κξήηε
389

 (πίλ. 130α-β). Καηά ηνλ Higgins, ε 

δηαθφζκεζε ηεο θεθαιήο ηνπ θηδηνχ ζηελ αιπζίδα απφ ηνλ Ώεηφ Εζάθεο, ηεο νπνίαο ε 

νκνηφηεηα κε απηέο ζην θφζκεκα απφ ηνλ Υαληαιή Σεθθέ ζεκεηψζεθε απφ ηνλ 

Robertson, παξαπέκπεη ζην ρξπζφ δαθηπιίδη απφ ηε Φσηνχια Πξαηζνχ θαη 

δεκηνπξγεί ην εξψηεκα αλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

θνζκεκάησλ. Ώλ θαη ππνζηεξίδεη φηη ε ηερληθή δηαθφζκεζεο ηνπ δαθηπιηδηνχ απφ ηε 

Φσηνχια Πξαηζνχ είλαη θππξηαθήο πξνέιεπζεο, ν ίδηνο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, 

κε βάζε ην παξαπάλσ δαθηπιίδη, φηη ε ηερληθή απηή επηβίσζε ζε θάπνηα κέξε ηεο 

Κξήηεο, εθεί φπνπ νη κηλσηθέο παξαδφζεηο επηβίσζαλ θαη ε ζέζε πνπ ζα ήηαλ 

πεξηζζφηεξν πηζαλή ή θαηάιιειε είλαη ε εηενθξεηηθή Πξαηζφο
390

. ζνλ αθνξά ζηα 

παξαπάλσ παξαδείγκαηα πνπ παξαζέηεη ν Higgins ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε, φηη 

φκνηνπ ηχπνπ ελψηηα, κε ζπξκαηεξή δηαθφζκεζε πνπ πεξηζέεηαη απφ θνθθίδσζε, ζε 

ζρήκα θεθαιήο ηαχξνπ πξνέξρνληαη, επίζεο, απφ ηνλ Θεζαπξφ ηεο Σίξπλζαο
391

, 

ΤΒΕΕΕΓ πεξηφδνπ (πίλ. 131α) θαη απφ ηελ Πεξαηή, Αεπηέξαο πεξηφδνπ, 1165/1160-

1100 π.Υ.
392

 (πίλ. 131β).  

Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη θαζψο δελ ππάξρνπλ αθξηβή 

παξάιιεια παξαδείγκαηα, γλσζηά έσο ζήκεξα, γηα ηα ηξία κελνεηδή-

«δαθηπιηφζρεκα» πεξίαπηα απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο 

Πέηξαο, πνπ ζα ππήξμαλ πξφηππα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ζα πξέπεη λα απνδψζνπκε 

                                                 
386

 Ξαλζνπδίδεο 1904, 50-51, εηθ. 13. Pini 2010, 43, 59, αξ. 70, πίλ. ΥXXVIa, ΤΜΕΕΕΐ-Γ πεξηφδνπ (κε 

βάζε ηα ζπλεπξήκαηα). 
387

 Πιάησλνο 1960, 305, πίλ. 244β. Pini φ.π., 43-44, 59, αξ. 71, πίλ. ΥXXVIb, ΤΜΕΕΕΓ πεξηφδνπ (κε 

βάζε ηα ζπλεπξήκαηα). 
388

 Gjerstad et al. 1934, πίλ. ΕΕΕ. 
389

 Karo 1930α, 124, πίλ. II, 4, 5. Pini φ.π., 44, 59, αξ. 72-73, πίλ. ΥXXVΕIa-c, ΤΜΕΕΕΓ πεξηφδνπ. 
390

 Δ κηλσηθή παξάδνζε επηβηψλεη θπξίσο ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε, ζηηο εηενθξεηηθέο πεξηνρέο, απφ 

φπνπ πξνέξρεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο ρξπζψλ δαθηπιηδηψλ κηλσηθνχ ηχπνπ, ζπάληνπ ζε άιιεο ζέζεηο 

ηεο Κξήηεο, βι. Ώppendix II, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ ΤπΜ-ΠξΓ πεξίνδν, πξβι. θαη ην 

ρξπζφ πεξίηκεην δαθηπιίδη απφ ηελ Πξαηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 
391

 Karo 1930α, 125, αξ. 6212, εηθ. 1, ην θφζκεκα ραξαθηεξίδεηαη σο ράληξα. 
392

 Εαθσβίδεο 1969, 316, Σάθνο 11, πίλ. 97β, Μ39.  
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ηελ θαηαζθεπή ησλ θνζκεκάησλ ζε ηνπηθφ εξγαζηήξην
393

, σο ακάιγακα πνηθίισλ 

επηξξνψλ, πνπ ππνδειψλνπλ θαη ην εχξνο ησλ ζρέζεσλ ηεο Βιεχζεξλαο, γλσζηψλ 

απφ πνιπάξηζκα αληηθείκελα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, ηφζν κε άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ φζν θαη κε ηελ Κχπξν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ
394

, κε ραξαθηεξηζηηθή σζηφζν ηε κηλσηθή παξάδνζε. Δ 

ηνπηθή παξαγσγή ησλ θνζκεκάησλ επηβεβαηψλεηαη θπξίσο απφ ηα δηαθνζκεηηθά 

ζέκαηα γξακκηθά θαη εηθνλνγξαθηθά, ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξεηηθήο κπζνινγίαο θαη 

εηθνλνγξαθίαο, θαζψο θαη απφ ηα πεξίηκεηα αλάγιπθα ειάζκαηα πνπ ηα θνζκνχλ, 

ζπάληα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα ζηελ Ώίγππην θαη ηελ Ώζζπξία, 

ηα νπνία θαίλεηαη φηη ραξαθηεξίδνπλ, αλάκεζα ζε άιια, ηελ θξεηηθή 

θνζκεκαηνηερλία ηεο πεξηφδνπ. Σα εηθνλνγξαθηθά ηνπο ζέκαηα, δε, θαη ε ζρέζε ηνπο 

κε ηα θνζκήκαηα αιιά θαη ηε κπζνινγηθή παξάδνζε ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ 

ππνδειψλνπλ επηπξφζζεηα φηη πξφθεηηαη γηα αληηθείκελα φρη κφλν δεισηηθά πινχηνπ 

αιιά θνζκήκαηα κε ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ζπκβνιηζκφ «αλαγλψζηκα» απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία. Βμάιινπ ην γεγνλφο φηη ηα ηξία θνζκήκαηα παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο, σο πξνο ηελ ηππνινγία, ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο θαη ηελ 

ηερλνηξνπία ηεο θνθθηδσηήο δηαθφζκεζεο, ππνδειψλεη ηελ εμέιημή ηνπο, ηππνινγηθή 

αιιά θαη ρξνλνινγηθή, ε νπνία δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε εηζεγκέλα θνζκήκαηα.  

Δ θαηαγσγή ησλ πεξίαπησλ θνζκεκάησλ ηεο Βιεχζεξλαο ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί ζηελ θνζκεκαηνηερλία ηνπ Tell el-„Ajjul, ε νπνία επεξέαζε απηή ηεο 

ΐφξεηαο πξίαο θαη ηεο Ώηγχπηνπ θαη πζηεξφηεξα δηαδφζεθε ζηελ Ώζζπξία θαη ηελ 

Urartu, είηε κέζσ ηεο ΐφξεηαο πξίαο απφ πιαλφδηνπο ηερλίηεο, είηε κέζσ ηεο 

Ώίγππηνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ Σνπηαγρακψλ. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ν 

ηχπνο ησλ θνζκεκάησλ αιιά θαη ε ηερλνηξνπία ηεο θνθθηδσηήο ηνπο δηαθφζκεζεο, 

φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα παξάιιεια παξαδείγκαηα ηνπ Λεπθαληηνχ, θαίλεηαη φηη 

έθηαζε κέζσ ησλ Βπβνέσλ, είηε απφ ηελ Ώζζπξία πνπ ηα παξήγαγε, απφ φπνπ 

πξνέξρνληαη ηα πιεζηέζηεξα παξάιιεια παξαδείγκαηα, δηα κέζνπ ηνπ απφ μεξάο 

δξφκνπ
395

, είηε κέζσ ηεο ζπξνπαιαηζηηληαθήο αθηήο, φπνπ έθηαλαλ απφ ηελ Ώζζπξία 

θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ ζαιάζζηνπ δξφκνπ ηνπ εκπνξίνπ ζηελ Ώλαηνιηθή 

Μεζφγεην. Δ απνπζία, κέρξη ζήκεξα, παξάιιεισλ παξαδεηγκάησλ απφ ηε 

                                                 
393

 ΐι. θαη Λεκπέζε 1985, 204-205, φπνπ αλαθέξεηαη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο ηξίηνπ εξγαζηεξίνπ 

κεηαιινηερλίαο, εθηφο απηνχ ηεο χκεο θαη ηνπ Ώθξαηηνχ, ζηελ πεξηνρή ηεο Ώμνχ. 
394

 ΐι. ηακπνιίδεο 1994, 2003, 2004, 2008, 2012, ηακπνιίδεο-Καξέηζνπ 1998, ηακπνιίδεο θ.ά. 

2018.  
395

 ΐι. Birmingham 1961, επίζεο βι. Wolters 1986, γηα ηε γέλεζε θαη ηε δηάδνζε-δηαδξνκή ηεο 

ηερληθήο ηεο θνθθίδσζεο ζηνλ αξραίν θφζκν, αλ θαη ζε απηή δελ αλαθέξεηαη ην Λεπθαληί. 
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ζπξνπαιαηζηηληαθή αθηή, θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, δεκηνπξγεί 

εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ θνζκεκάησλ ζε ηερλίηεο-

ρξπζνρφνπο απφ ηε ΐφξεηα πξία ή ηε Φνηλίθε, φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ζεσξείηαη 

απφ πνιινχο κειεηεηέο. 

Λφγσ ησλ ζρέζεσλ, σζηφζν, ηεο Κξήηεο κε ηελ Κχπξν, νη νπνίεο 

δηαηεξήζεθαλ θαη θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, αιιά 

θαη ησλ πξψηκσλ ζρέζεσλ ηεο Βχβνηαο κε ηελ Κχπξν, ηδηαίηεξα κε ηελ Ώκαζνχληα
396

 

είλαη πηζαλφλ νη Βπβνείο λα ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ αζζπξηαθή θνζκεκαηνηερλία 

κέζσ ηεο Κχπξνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη παξάιιεια παξαδείγκαηα απνπζηάδνπλ 

θαη ζηελ θππξηαθή θνζκεκαηνηερλία ηεο πεξηφδνπ, ελψ θαη απηά ηνπ νλνκαδφκελνπ 

αηηηθνχ-ειεπζηαληαθνχ εξγαζηεξίνπ ζπγθξνηνχλ κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρξπζψλ 

θνζκεκάησλ κε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηνλ 8
ν
 αη. π.Υ.

397
, ζαθψο 

δηαθξηλφκελε ηφζν απφ ηα επβντθά φζν θαη απφ ηα θξεηηθά θνζκήκαηα. Άξα είλαη 

πηζαλφλ νη Βπβνείο πνπ θπξηάξρεζαλ κέζσ ηνπ εκπνξίνπ, πξηλ ή θαη καδί κε ηνπο 

Φνίληθεο, ζηε Μεζφγεην, νη πξψηνη ήδε απφ ηνλ 10
ν
 αη. π.Υ., λα είλαη απηνί πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή θαη δηαθηλνχλ κέζσ ηνπ εκπνξίνπ θνζκήκαηα, ηχπνπο θαη ηερληθέο 

αιιά θαη ηνπο πηνζεηνχλ, φπσο είλαη γλσζηφ απφ ηα θνζκήκαηα ηνπ επβντθνχ 

εξγαζηεξίνπ.  

Δ δηαθίλεζε απηψλ ζηελ Κξήηε ζα κπνξνχζε λα γηλφηαλ είηε κέζσ ησλ 

Βπβνέσλ
398

 είηε κέζσ ησλ Κπθιάδσλ κε ηηο νπνίεο ηφζν ε Βχβνηα φζν θαη ε Κξήηε 

δηαηεξνχζαλ πάληα ζρέζεηο. Δ εγθαηάζηαζε μέλσλ ηερληηψλ εηδηθεπκέλσλ ζηε 

κεηαιινηερλία-θνζκεκαηνηερλία, άξα απφ πεξηνρέο κε παξάδνζε ζε απηήλ, ζηελ 

Βιεχζεξλα ή ζηελ πεξηνρή ηεο Βιεχζεξλαο, Βπβνέσλ ή Κπθιαδηηψλ δελ ζα πξέπεη λα 

απνθιεηζηεί, θαζψο απηή θαίλεηαη λα πηζηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηνπηθή 

θεξακηθή παξαγσγή. Σν επβντθφ εξγαζηήξην θνζκεκαηνηερλίαο, εμάιινπ, ηνπ νπνίνπ 

                                                 
396

 Δ Ώκαζνχληα ππήξμε, πνιχ πξσηκφηεξα απφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κχπξνπ, ζεκαληηθφ θέληξν 

«ζπλάληεζεο» ησλ πνιηηηζκψλ ηεο Ώλαηνιήο θαη ηεο Αχζεο θαη ε ζέζε φπνπ έρεη βξεζεί ε πξσηκφηεξε 

ειιεληθή-επβντθή θεξακηθή ήδε απφ ηνλ 10
ν
 αη. π.Υ. 

397
 ΐι. θαη ηνπο ηξεηο ρξπζνχο ξφδαθεο απφ ηε ΐξαπξψλα, έξγα ηνπηθνχ εξγαζηεξίνπ ή εηζεγκέλνη απφ 

ηελ Κξήηε θαηά ηνλ Higgins 1969, 149, ππνζ. 50α, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. 

398
 Εδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηηο ζρέζεηο ηεο Κξήηεο κε ηελ Βχβνηα είλαη ε εχξεζε πήιηλεο θεθαιήο 

Κεληαχξνπ ζηελ Βιεχζεξλα, ζρεδφλ παλνκνηφηππεο κε απηήο ηνπ Κέληαπξνπ ηνπ Λεπθαληηνχ, πνπ 

ππνδειψλεη ηηο πξψηκεο ζρέζεηο ηεο Βιεχζεξλαο κε ην Λεπθαληί. Βπραξηζηψ ζεξκά ηνλ Οκφηηκν 

θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θ. Ώζ. Καιπαμή, ηελ Βπηθ. θαζεγήηξηα θ. Υ. Σζηγθνπλάθε θαη 

ηελ αξραηνιφγν ηεο Βθνξείαο Ώξραηνηήησλ Ρεζχκλνπ θ. Ν. Καξακαιίθε γηα ηελ άδεηα λα αλαθέξσ ην 

παξαπάλσ εχξεκα. Γηα ηηο ζρέζεηο ηεο Κξήηεο κε ηελ Βχβνηα, βι. Lebessi 1996, Kotsonas 2009, φπνπ 

θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία. Πξβι. επίζεο ηελ εχξεζε θξεηηθνχ πίζνπ (neckless jar) ηνπ χζηεξνπ 

8
νπ

 αη. π.Υ. ζηελ Ώκαζνχληα, Kotsonas 2012, 156, ν νπνίνο, θαηά ηελ Ν. Κνχξνπ, αλ δελ είρε 

κεηαθεξζεί απφ Κχπξηνπο, ην πηζαλφηεξν είλαη λα είρε κεηθεξζεί απφ Βπβνείο, Kourou 2016, 66.  
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ηα πξντφληα παξνπζηάδνπλ κεγάιεο νκνηφηεηεο κε απηά ηεο θχξνπ αιιά θαη ηεο 

ΐνησηίαο, θαίλεηαη φηη επεξεάδεη θαη ηελ παξαγσγή ησλ Κπθιάδσλ. Ώμηνζεκείσην, 

δε, είλαη φηη ηα πξντζηνξηθά θνζκήκαηα ηεο Θήξαο έρνπλ νκνηφηεηεο, σο πξνο ηελ 

ηερλνηξνπία ηεο θνθθίδσζεο, κε απηά απφ ην Tell el-„Ajjul. Δ εγθαηάζηαζε 

αλαηνιηηψλ ηερληηψλ πνπ γλψξηδαλ ηελ αζζπξηαθή παξάδνζε είλαη επίζεο πηζαλή. 

Εζρπξή είλαη, επίζεο, ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο ησλ ηερληθψλ ή θαη ησλ ηχπσλ απφ ηε 

κηλσηθή πεξίνδν, φπσο απηή δηαηεξήζεθε θαηά ηελ ΤΜΕΕΕΓ πεξίνδν θπξίσο ζηελ 

Ώλαηνιηθή Κξήηε, θαζψο θαη χπαξμεο κηλσηθψλ θνζκεκάησλ, θεηκειίσλ ή παιαηψλ 

αληηθείκελσλ, πνπ είραλ απνθηεζεί απφ ζπιήζεηο κηλσηθψλ ηάθσλ πνπ επεξέαζαλ 

ηελ ηνπηθή παξαγσγή. 

Σν ρξπζφ πεξίηκεην πεξίαπην ή επίξξαπην θφζκεκα κε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο, 

78
399

 (έγρξ. πίλ. 26α-β, πίλ. 132α-ε) βξέζεθε ζηνλ ηαθηθφ πίζν Ώ1ΠΣ1 ηνπ 

ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1. Σν θφζκεκα έρεη χςνο 0,018κ. θαη πιάηνο 0,0175κ. Βίλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν θχιια ρξπζνχ, εθ ησλ νπνίσλ ην πξφζζην θέξεη έθηππε 

δηαθφζκεζε ελψ ην νπίζζην είλαη αθφζκεην θαη ιείν. Οη παξπθέο ηνπ πξφζζηνπ 

θχιινπ είλαη ζηξακκέλεο ειαθξά πξνο ηα πίζσ θαη εζσθιείνπλ απηέο ηνπ νπίζζηνπ 

γηα ηε ζπλέλσζή ηνπο. Tν θφζκεκα θέξεη έθηππε γπλαηθεία δαηδαιηθή κνξθή 

θαηελψπηνλ ζηνλ ηχπν ηεο ζεάο-κέιηζζαο, ελψ αλ ζηξαθεί ην θάησ ηκήκα ηνπ πξνο 

ηα πάλσ έρεη ην ζρήκα θξίλνπ κε δχν αλνηρηά, ζηξακκέλα πξνο ηα έμσ, πέηαια. Δ 

κνξθή απνδίδεηαη κε ηα ρέξηα, ιπγηζκέλα ζηνπο αγθψλεο, ζηξακκέλα πξνο ην άλσ 

ηκήκα ηνπ θνξκνχ. Κάησ απφ ηα ρέξηα θαη ελ κέξεη αλάκεζα ζε απηά απνδίδεηαη, 

ειιεηςνεηδνχο ζρεδφλ ζρήκαηνο κε γσληψδε απφιεμε, ζψκα κέιηζζαο εθαηέξσζελ 

ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη, ζηξακκέλα πξνο ηα έμσ, ηα θηεξά ηεο. ην θαζέλα απφ ηα 

θηεξά ή ζηνλ θάζε ζηήκνλα θαη ζηα πέηαια ηνπ άλζνπο, αληίζηνηρα, αλ ζηξαθεί ην 

θφζκεκα απνδίδνληαη πέληε ξφδαθεο. Σν θφζκεκα έρεη πινχζηα θνθθηδσηή 

δηαθφζκεζε. Με θνθθίδσζε ηνλίδεηαη ην πεξίγξακκά ηνπ, απνδίδεηαη ην πεξίγξακκα 

ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο θεθαιήο ηεο κνξθήο θαζψο θαη νη ξφδαθεο, επίζεο, ηνλίδνληαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ θαη θνζκείηαη ε θφκε θαη ην ζψκα ηεο. Αχν 

ειαθξά ινμέο ζεηξέο θνθθίδσλ θαηέξρνληαη απφ ην χςνο ησλ ψκσλ ζην εζσηεξηθφ 

ησλ ρεξηψλ ηεο κνξθήο, έσο ην χςνο ηνπ αγθψλα πεξίπνπ, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζεηξά θνθθίδσλ πνπ ηνλίδεη ην πεξίγξακκα ησλ ρεξηψλ δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε 

ελδχκαηνο κε θάιπκκα θεθαιήο. Σν θφζκεκα θέξεη ζην κέζνλ πεξίπνπ ηνπ χςνπο 

                                                 
399

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 186-187, εηθ. 11, βι. επίζεο ηακπνιίδεο 2016. 
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ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο θάζεην ηαηλησηφ θξίθν ηνπ νπνίνπ ηα άθξα εθάπηνληαη. Σν 

θφζκεκα ρξνλνινγείηαη ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.  

Ο ηχπνο ηνπ θνζκήκαηνο είλαη κνλαδηθφο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ 

Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ θαη θαηά ηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ. κνην ζε ζρήκα 

θξίλνπ ρξπζφ πεξίηκεην πεξίαπην κε έθηππε δηαθφζκεζε πξνέξρεηαη απφ ην Tell el-

„Ajjul
400

, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ. (πίλ. 133α-β). Σν ζρήκα ηνπ θνζκήκαηνο απαληάηαη, 

επίζεο, ζε δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ζην ρξπζφ δαθηπιίδη απφ ηε Φσηνχια Πξαηζνχ
401

.  

Ο ηχπνο ηνπ πεξίηκεηνπ πεξίαπηνπ ζε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο 

αληηπξνζσπεχεηαη ζε θφζκεκα θαηαζθεπαζκέλν απφ ήιεθηξν, πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα 

ζηε Υατδειβέξγε, Institut d‟ Archéologie de l‟ Université
402

 (πίλ. 133γ) θαζψο θαη ζε 

ηξία ρξπζά θνζκήκαηα απφ ηε Θήξα
403

 (πίλ. 134α-γ) έλα απφ ηε Μήιν
404

 (πίλ. 134δ) 

θαη έλα απφ ηελ Κάκηξν;
405

 (πίλ. 134ε). Σν πξψην είλαη, σο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ 

θνζκήκαηνο θαη ηεο κνξθήο, ην πιεζηέζηεξν ζε απηφ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο 

Πέηξαο. Δ κνξθή αληίζεηα κε ην θφζκεκα 78 απνδίδεηαη κε ηα ρέξηα πάλσ ζην 

ζηήζνο θαη ηα θηεξά πξνο ηα πάλσ. Σν παξαπάλσ θφζκεκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

απφ έλα θχιιν ρξπζνχ, θαη είλαη ην κφλν πνπ δελ θέξεη θνθθηδσηή δηαθφζκεζε, ελψ 

ηα πέληε άιια είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δχν θχιια κεηάιινπ, ησλ νπνίσλ ε 

παξπθή ηνπ νπίζζηνπ θχιινπ, πνπ είλαη ειαθξά κεγαιχηεξν, αλαδηπιψλεηαη πάλσ ζε 

απηή ηνπ πξφζζηνπ, ην νπνίν θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ην πεξηθιείεη ζε φιε ηελ 

πεξηθέξεηά ηνπ. Δ επηθάιπςε ησλ δχν θχιισλ απνθξχπηεηαη κε ηελ αλαδίπισζε 

πξνο ηα πίζσ ηεο παξπθήο ηνπ θνζκήκαηνο. Ώληίζεηα κε ην θφζκεκα ηεο 

Βιεχζεξλαο, ζην νπνίν ε ζπλέλσζε ησλ δχν θχισλ ρξπζνχ επηηπγράλεηαη, φπσο 

ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, κε ηνλ αληίζηξνθν ηξφπν. Σα παξαπάλσ πεξίαπηα 

απνδίδνληαη, ιφγσ ηεο ζπγγέλεηάο ηνπο κε ηα γλσζηά πιαθίδηα ηεο Ρφδνπ κε 

παξάζηαζε ζεάο κέιηζζαο ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
406

 (πίλ. 135-136) ζην ξνδηαθφ εξγαζηήξην 

θνζκεκαηνηερλίαο. 

                                                 
400

 Petrie 1934, 6, πίλ. XIIΕ, XIV.32. Σν ζρήκα ηνπ θξίλνπ είλαη πιεζηέζηεξν κε θνζκήκαηα απφ ηελ 

Ώκάξλα ηεο Ώηγχπηνπ. 
401

 ΐι. πίλ. 129β-γ. 
402

 Laffineur, 1978, 229, αξ. 195, πίλ. ΥΥΕΕ,4. 
403

 Pfuhl 1903, 225-227, πίλ. V, 1-3. 
404

 Reichel 1942, 54, 62, αξ. 80, πίλ. ΥΥΕΕΕ, Laffineur 1978, 228, αξ. 192. 
405

 Laffineur φ.π., 229, αξ. 194, πίλ. ΥΥΕΕ,3, φπνπ αλαθέξεηαη φηη κε ηνλ ίδην αξηζκφ ππάξρεη θαη 

δεχηεξν φκνην θφζκεκα. 
406

 Ώπφ ηε Ρφδν πξνέξρνληαη δψδεθα ρξπζά πιαθίδηα κε έθηππε παξάζηαζε ζεάο-κέιηζζαο, 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ηελ ίδηα κήηξα. ε απηέο πξνζηίζεληαη θαη δχν παξαζηάζεηο άπηεξεο γπλαίθαο-

κέιηζζαο ζε δχν πιαθίδηα κε Πφηληα ζεξψλ, γηα ηα πιαθίδηα κε παξάζηαζε ζεάο-κέιηζζαο, Laffineur 

φ.π., 20 θαη γηα ηελ εηθνλνγξαθία, 51-56. Σα πεξίηκεηα θνζκήκαηα κε φκνηα παξάζηαζε απνδίδνληαη 
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ηελ θξεηηθή θνζκεκαηνηερλία, αιιά θαη ελ γέλεη ζηελ θξεηηθή 

εηθνλνγξαθία, ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ην ζέκα ηεο ζεάο-κέιηζζαο δελ 

απαληάηαη. πγγελή είλαη ηα ρξπζά πεξίηκεηα πεξίαπηα ζε κνξθή κέιηζζαο απφ ηνπο 

Ώξθάδεο
407

 (πίλ. 137α) ηε Φνξηέηζα
408

 (πίλ. 137β) θαη ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν 

Κλσζνχ
409

 (πίλ. 137γ-δ) θαζψο θαη έλα φκνην, ζήκεξα ζην ΐξεηαληθφ Μνπζείν, πνπ 

απνδίδεηαη ζε θξεηηθφ εξγαζηήξην
410

. 

Σν ρξπζφ ηξαπεδηφζρεκν πεξίαπην 79
411

 (έγρξ. πίλ. 26γ-δ , πίλ. 138α-β) θέξεη 

έθηππε παξάζηαζε δαηδαιηθήο γπλαηθείαο θεθαιήο θαηελψπηνλ θαη ηξηψλ αγγείσλ, ζε 

νξηδφληηα ζεηξά, θάησ απφ απηήλ. Σν θφζκεκα βξέζεθε ζην ηαθηθφ θηήξην Μ. Βίλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν επάιιεια θχιια ρξπζνχ, εθ ησλ νπνίσλ, ην πξφζζην θέξεη 

έθηππε δηαθφζκεζε ελψ ην νπίζζην είλαη αθφζκεην θαη ιείν. Σα δχν θχιια ρξπζνχ 

ζπλελψλνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζην πξνεγνχκελν θφζκεκα 78. Δ κνξθή έρεη 

ηξαπεδηφζρεκν πεξίγξακκα πξνζψπνπ κε επζχ πεγνχλη θαη ζηελφ κέησπν θαη 

πινχζηα θφκε ηνπ ηχπνπ ηεο νξνθσηήο θελάθεο. Φέξεη ηαηλία πνπ θνζκείηαη κε 

θνθθηδσηά ζηγκνεηδή. Κάησ απφ ηελ θεθαιή απνδίδνληαη ηξία νμππχζκελα αγγεία, ζε 

νξηδφληηα δηάηαμε, θαη θάησ θαη ελ κέξεη αλάκεζα ζε απηά ηέζζεξηο θπθιίζθνη 

ζπκκεηξηθά δηαηεηαγκέλνη ζε φκνηα δηάηαμε. Με θνθθίδσζε ηνλίδεηαη ην πεξίγξακκα 

ηνπ θνζκήκαηνο, ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ θαη ε θφκε ηεο κνξθήο 

θαζψο θαη ην πεξίγξακκα θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ ηξηψλ αγγείσλ θαη ησλ 

θπθιίζθσλ θάησ απφ απηά. Παξάιιειεο ζεηξέο θνθθίδσλ θνζκνχλ ηα ηξία αγγεία. 

Βπίκεθεο ηαηλησηφ έιαζκα, πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλν ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ 

θνζκήκαηνο θαη απνιήγεη πεξηειηγκέλν ζην πάλσ κέξνο ηνπ, δηακνξθψλεη ηε ζειηά 

αλάξηεζεο ηνπ θνζκήκαηνο. Σν θφζκεκα ρξνλνινγείηαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. 

π.Υ. Σν πεξίαπην βξίζθεη ζρεδφλ αθξηβέο ζεκαηηθφ θαη ηππνινγηθφ παξάιιειν ζε 

                                                                                                                                            
απφ ηνλ Laffineur θαη ηνλ Schefold ζην ξνδηαθφ εξγαζηήξην θνζκεκαηνηερλίαο, αληίζεηα κε ηνλ 

Kunze πνπ ζεσξεί φηη απηά ηεο Θήξαο θαη ηεο Μήινπ, πνπ είλαη ηα κφλα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο, είλαη έξγα θπθιαδηθνχ εξγαζηεξίνπ. ζνλ αθνξά ζηε ρξνλνιφγεζή ηνπο ν 

Laffineur ζεσξεί φηη είλαη ζχγρξνλα κε ηα πιαθίδηα ηεο Ρφδνπ θαη ηα ηνπνζεηεί ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

7
νπ

 αη. π.Υ., πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ν Kunze ζην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 7
νπ 

αη. π.Υ., ε Reichel 

πεξίπνπ ην 640 π.Υ. θαη ν Higgins ζηα κέζα 7
νπ

 αη. π.Υ. Καηά ηνλ Laffineur ηα θνζκήκαηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πεξίαπηα, αληίζεηα κε ηνλ Pfuh πνπ ππνζηήξημε φηη ήηαλ επίξξαπηα θνζκήκαηα, 

γηα ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο, ηα εξγαζηήξηα, ηε ρξνλνιφγεζε θαη ηε ρξήζε ηνπο, βι. Laffineur 1978, 

119-123, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία.  
407

 Levi 1927-1929, πίλ. XII. 
408

 Brock 1957, ηάθνο Ε.1145, πίλ. 76. 
409

 KNC, 107.f16, εηθ. 153, πίλ. 264. 
410

 Marshall 1911, 104-105, αξ. 1239, πίλ. XIV. 
411

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 209, αξ. 9, ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 181, αξ. 59. 
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ρξπζφ θφζκεκα απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ, ηέιε ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
412

 (πίλ. 

138γ). Σν πεξίαπην απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο είλαη φκνηνπ ζρήκαηνο, ηξαπεδηφζρεκν, 

κε φκνηα ζειεηά αλάξηεζεο θαη ζρεδφλ ίδησλ δηαζηάζεσλ (ην πεξίαπην 79, έρεη χςνο 

2,2εθ. θαη πιάηνο 1,75εθ. θαη απηφ απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ έρεη χςνο 2,4εθ. 

θαη πιάηνο 1,8εθ.) κε απηφ ηεο Βιεχζεξλαο. Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα είλαη φκνην αιιά 

ζην θφζκεκα απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο δελ απεηθνλίδνληαη νη θπθιίζθνη θάησ απφ ηα 

αγγεία. Δ ζχγθξηζε ησλ δχν πεξίαπησλ θαηαδεηθλχεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ 

ειεπζεξληψηηθνπ θνζκήκαηνο, πνπ ζα ππήξμε ην πξφηππν γηα ην πζηεξφηεξν 

ρξνλνινγηθά πεξίαπην απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο.  

Ο ηχπνο ηνπ ηξαπεδηφζρεκνπ πιαθηδίνπ κε έθηππε παξάζηαζε δαηδαιηθήο 

γπλαηθείαο θεθαιήο θαηελψπηνλ είλαη ζπλήζεο ζηελ θνζκεκαηνηερλία ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

πγγελή κε ηα παξαπάλσ είλαη ην ρξπζφ πεξίαπην απφ ηε Φνξηέηζα, ΤΠξΏ 

πεξηφδνπ
413

 (πίλ. 139α) ην Εδαίνλ Άληξν, 7
νπ

 αη. π.Υ.
414

 (πίλ. 139β) θαη ηελ Έθεζν ηνπ 

7
νπ

 αη. π.Υ.
415

 (πίλ. 139γ). Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα ηεο γπλαηθείαο θεθαιήο 

θαηελψπηνλ είλαη ζχλεζεο ζηελ θνζκεκαηνηερλία ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. Ώπαληάηαη θαη ζηα 

αξγπξά πιαθίδηα ηνπ πεξηδεξαίνπ 44 απφ ηελ Βιεχζεξλα
416

 θαη ζε ρξπζά πιαθίδηα 

απφ ηε Ρφδν θαη ηε Αήιν
417

. Δ ζχλζεζε ηνπ ζέκαηνο, σζηφζν, ηεο γπλαηθείαο 

κεησπηθήο θεθαιήο κε ζεηξά ηξηψλ αγγείσλ, πνπ παξαπέκπνπλ ζε κηλσηθά
418

 (πίλ. 

140α) θαη αηγππηηθά ιίζηλα αγγεία
419

 (πίλ. 140β) ή ζε αζζπξηαθά θαγεληηαλά 

αγγεία
420

 (πίλ. 140γ), ηνπ θνζκήκαηνο 79 είλαη πνιχ ζπάληα θαη αληηπξνζσπεχεηαη 

κφλν απφ ηα δχν παξαπάλσ θνζκήκαηα απφ ηελ Βιεχζεξλα θαη ηνπο Ώκπειφθεπνπο. 

Σα ρξπζά πεξίηκεηα πεξίαπηα ή επίξξαπηα θνζκήκαηα 80 (έγρξ. πίλ. 27α-β, 

πίλ. 141α-β) θαη 81
421

 (έγρξ. πίλ. 27γ-δ, πίλ. 141γ-δ) ζε κνξθή ρειψλαο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ιεπηά θχιια ρξπζνχ, εθ ησλ νπνίσλ ην νπίζζην είλαη 

αθφζκεην. Σν πξψην είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν θχιια ρξπζνχ ζηε κνξθή ηνπ 

ζρήκαηνο ηνπ δψνπ θαη απφ έλα ηξίην γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θειχθνπο ηεο ρειψλαο, 

                                                 
412

 ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 292, αξ. 101. 
413

 Brock 1957, ηάθνο I,1144, πίλ. 76. 
414

 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 137, πίλ. 82, 8. Ο Ώιεμίνπ 1963, 311, αλαθέξεη, 

επίζεο, κία ρξπζή κηθξή δαηδαιηθή θεθαιή απφ ηελ Ίλαην, ε νπνία, σζηφζν, δελ εηθνλίδεηαη. 
415

 Hogarth 1908, πίλ. III.9, 106. 
416

 ΐι. έγρξ. πίλ 13β.  
417

 Laffineur 1978, 191-192, αξ. 1-2 (Αήινο), πίλ. Ε,1-2, 197, αξ. 29-30, πίλ. ΕΕΕ,29-30, 198, αξ. 31-34, 

πίλ. V,1, 2.31, 4, πίλ. VI,6, 207-208, αξ. 85, πίλ. XI,2, 213, αξ. 115, XIV,2.115. 
418

 Αεκνπνχινπ-Ρεζεκησηάθε 2005, 53.  
419

 Andrews 1994, εηθ. 96. 
420

 Barnett 1956, πίλ. ΥΥ.3. 
421

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 209, αξ. 11.  
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ελψ ην δεχηεξν απφ δχν θχιια ρξπζνχ. Δ ζπλέλσζε ησλ δχν θχιισλ επηηπγράλεηαη 

κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ζηα θνζκήκαηα 78-79. Σν πξψην θέξεη ζεηξά θνθθίδσλ 

ζην ζεκείν έλσζεο ηνπ θχιινπ πνπ απνδίδεη ην θέιπθνο κε απηφ ηνπ ζψκαηνο, ελψ 

ην δεχηεξν θέξεη φκνηα ζεηξά ζηα ζεκεία έλσζεο ησλ δχν θχιισλ, ζηελ πεξηθέξεηά 

ηνπ, φπσο θαη ηα κελνεηδή-«δαθηπιηφζρεκα» πεξίαπηα 75-77, ε νπνία ρξεζίκεπε γηα 

ηελ θάιπςε ηνπ ζεκείνπ έλσζήο ηνπο θαη πηζαλφλ γηα ηελ ηζρπξφηεξε ζηεξέσζή 

ηνπο.  

Σν πξψην θφζκεκα ζε κνξθή ρειψλαο 80 πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ 

ΤΓ/ΠξΏ ηεθξνδφρνπ αγγείνπ ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1/Κ1. Σν ζψκα ηεο ρειψλαο 

είλαη ειιεηςνεηδέο κε ηξεηο απνθχζεηο πνπ απνδίδνπλ ην θεθάιη θαη ηα πξφζζηα άθξα, 

ελψ ηα νπίζζηα άθξα θαη ε νπξά δηακνξθψλνληαη κε εληαίν ηαηλησηφ έιαζκα ζπκθπή 

κε ην ζψκα. Με θνθθίδσζε θνζκνχληαη ην θέιπθνο θαη ηα άθξα ηνπ δψνπ θαη 

απνδίδνληαη νη νθζαικνί ηνπ. Φέξεη κηθξή δηακπεξή θπθιηθή νπή ζηε ζέζε ηεο νπξάο 

θαη ηαηλησηφ θξίθν, ηνπ νπνίνπ ηα άθξα επηθαιχπηνληαη, ζην θέληξν πεξίπνπ ηεο 

νπίζζηαο επηθάλεηαο. Χο πξνο ηελ ηερλνηξνπία ηεο θνθθίδσζεο ραξαθηεξηζηηθή είλαη 

ε νκνηφηεηά ηνπ κε ην δαθηπιίδη απφ ηε Φσηνχια Πξαηζνχ
422

. 

Σν δεχηεξν θφζκεκα 81 πξνέξρεηαη απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ. Σν ζψκα ηεο 

ρειψλαο είλαη θπθιηθφ κε έμη απνθχζεηο πνπ απνδίδνπλ, αληίζηνηρα, ην θεθάιη, ηα 

ηέζζεξα άθξα θαη ηελ νπξά ηνπ δψνπ. Ο ηξφπνο απφδνζεο ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο 

ηνπ δψνπ δίλεη ηελ εληχπσζε ηεο απεηθφληζήο ηνπ ελ θηλήζεη. Με θνθθίδσζε 

νξίδνληαη φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο ηνπ δψνπ, δειψλνληαη ηα κάηηα 

θαη ην ζηφκα θαη θνζκνχληαη ηα άθξα ηνπ. Σν θέιπθνο θνζκείηαη κε θνθθηδσηφ 

έλζηηγκν θχθιν πνπ πεξηζέεηαη απφ θνθθηδσηά ζηγκνεηδή, πνπ παξαπέκπνπλ 

ηερλνηξνπηθά ζε απηά ηνπ πεξίαπηνπ θνζκήκαηνο 76, ην νπνίν πξνέξρεηαη, επίζεο, 

απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ. Φέξεη ηαηλησηφ θξίθν, ηνπ νπνίνπ ηα άθξα εθάπηνληαη, ζηελ 

νπίζζηα επηθάλεηα. Σν θφζκεκα είλαη αξηηφηεξν ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή φζν θαη 

σο πξνο ηελ πιαζηηθφηεηα θαη ηε δηαθφζκεζή ηνπ απφ ην πξνεγνχκελν θαη πηζαλφλ 

πζηεξφηεξν ρξνλνινγηθά απφ απηφ. Σα δχν θνζκήκαηα ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΓ 

πεξίνδν. 

Σα θνζκήκαηα ζε κνξθή ρειψλαο είλαη πνιχ ζπάληα. Βξκελεχνληαη σο 

θπιαθηά, γλσζηά απφ θνζκήκαηα θαηαζθεπαζκέλα απφ αηγππηηαθφ κπιε απφ ηελ Ur 

(πίλ. 142α) πνπ ρξνλνινγνχληαη πηζαλφλ ζηα ηέιε ηεο 3
εο

/αξρέο ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο 

                                                 
422

 ΐι. πίλ. 129β-γ. 



132 

 

π.Υ.
423

. Ώπφ ηελ Κξήηε ην κνλαδηθφ γλσζηφ θφζκεκα απηνχ ηνπ ηχπνπ πξνέξρεηαη 

απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, έλα ρξπζφ πεξίαπην; ζε κνξθή ρειψλαο, ηνπ 

νπνίνπ ην θέιπθνο δηακνξθψλεηαη απφ κηλσηθφ ζθξαγηδφιηζν, πνπ ρξνλνινγείηαη ην 

800 π.Υ.
424

 (πίλ. 142β). Ο ηχπνο ηεο ρειψλαο ηνπ παξαπάλσ θνζκήκαηνο παξαπέκπεη 

ζε απηφλ πνπ απνδίδεη ην ζχκβνιν ηνπ ζενχ ηνπ λεξνχ Ea
425

, 1600-1150 π.Υ. (πίλ. 

142γ). Ώπφ ηελ Κχπξν πξνέξρεηαη πεξηδέξαην κε πεξίαπηα-θπιαθηά θαηαζθεπαζκέλα 

απφ ρξπζφ θαη εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο ζε κνξθή ρειψλαο θαη απφ ρξπζά νξζνγψληα 

πιαθίδηα κε φκνηα παξάζηαζε, αξρατθήο-ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ
426

 (πίλ. 142δ). Βθηφο 

απφ ηα παξαπάλσ κεκνλσκέλα παξαδείγκαηα ζε θνζκήκαηα, ε κνξθή ηεο ρειψλαο 

είλαη ζπλήζεο ζε πήιηλα εηδψιηα, ζε ηάθνπο, θπξίσο κηθξψλ παηδηψλ, απφ ην 

Λεπθαληί, ΤπΠξΓΕΕΕα πεξηφδνπ, 850-800 π.Υ
427

 (πίλ. 143α) ηε ειιάδα Θήξαο
428

 

(πίλ. 143β) θαη ηε Ρφδν
429

 (πίλ. 143γ). 

Σν ρξπζφ πεξίαπην ζε κνξθή πξσην-ηππαιεθηξπψλα 82 (έγρξ. πίλ. 28α-β, πίλ. 

144α-β) βξέζεθε ζην εζσηεξηθφ ΤΓ ηεθξνδφρνπ ακθνξέα ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ 

Ώ1/Κ1. Tν πεξίαπην έρεη χςνο 0,026κ., κήθνο 0,026κ. θαη βάξνο 3,51γξ. Σo θφζκεκα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν θχιια ρξπζνχ. Δ ζηεξέσζε ησλ δχν θχιισλ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαδίπισζε ησλ παξπθψλ ηνπ θχιινπ ηεο κίαο πιεπξάο επάλσ 

ζε απηέο ηεο άιιεο. Ώπνδίδεηαη ην ζψκα, ε θεθαιή θαη ε νπξά ηνπ πξσην-

ηππαιεθηξπψλα. Με θνθθίδσζε ηνλίδεηαη ην πεξίγξακκα ηνπ ζψκαηνο πνπ θνζκείηαη, 

θαη ζηηο δχν πιεπξέο, κε θνθθηδσηή θακπχιε γξακκή, ε νπνία, πηζαλφλ, απνδίδεη ην 

θηεξφ, εθαηέξσζελ ηεο νπνίαο απνδίδνληαη θνθθηδσηά αληίξξνπα ηξίγσλα. Φέξεη 

ηαηλησηφ έιαζκα ζηνλ ιαηκφ, απφ ην νπνίν θξέκνληαη ηξεηο θάζεηεο θνθθηδσηέο 

ζεηξέο θαη κέξνο έηεξεο. Σα κάηηα δειψλνληαη κε ζπξκάηηλνπο ηαηλησηνχο 

δαθηχιηνπο. Φέξεη ηξεηο φκνηνπο ζην άλσ ηκήκα ηεο θεθαιήο θαη έλα ζηε ζέζε ηνπ 

ζηφκαηνο. Ο ηχπνο ηνπ πεξίαπηνπ θνζκήκαηνο ζε κνξθή πξσην-ηππαιεθηξπψλα είλαη 

γλσζηφο κφλν απφ ην θφζκεκα ηεο Βιεχζεξλαο. ζνλ αθνξά ζηε δηαθφζκεζή ηνπ ην 

κνηίβν ησλ θνθθηδσηψλ ηξηγψλσλ είλαη γλσζηφ ζηελ αλαηνιηθή θνζκεκαηνηερλία, 

ηδηαίηεξα δηαδνκέλν θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αζζπξηαθήο ηέρλεο. Καηά ηε 2
ε
 ρηιηεηία 

                                                 
423

 Woolley and Mallowan 1976, 236, πίλ. 93, U.16128. Δ ρξνλνιφγεζε δίδεηαη κε βάζε ηελ πεξίνδν 

αθκήο ηεο Ur, ζα κπνξνχζαλ, σζηφζν, λα ρξνλνινγνχληαη θαη πζηεξφηεξα. 
424

 KNC, 18.f3, πίλ. 264.  
425

 Black and Green 1992, 179, εηθ. 150. 
426

 Alexander 1928, πίλ. III, Gjerstad 1948, 164, αξ. 4, εηθ. 35,8 θαη 18. 
427

 Popham-Lemos 1996, πίλ.72, 125b, 107, Σ.74,12. 
428

 Dragendorff 1903, 76, αξ. 54, abb. 276,12. 
429

 Jacopi 1929, ηάθνο LXXXIX.5 (10731), 124, εηθ. 117, εγρπηξηζκφο παηδηνχ θαη Jacopi 1931, 208, 

εηθ. 221, ηαθή CVI.5 (12258), ηαθή βξέθνπο. 
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π.Υ. απαληάηαη ζε ρξπζφ ελψηην απφ ην Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ. θαη 

πζηεξφηεξα ζε ρξπζά δαθηπιίδηα απφ ηα νχζα (πίλ. 145α-β) ζε ελψηηα απφ ηε 

λεθξφπνιε Ώ ηνπ Tepe Sialk
430

 (πίλ. 145γ-δ)
 
θαη ζε ρξπζή ράληξα πεξηδεξαίνπ απφ 

ηελ πεξηνρή ηεο ζπξνπαιαηζηηληαθήο αθηήο, 1370/1350-1000 π.Υ.
431

 (πίλ. 145ε). 

Καηά ηελ 1
ε
 ρηιηεηία π.Υ. θνθθηδσηά ηξίγσλα θνζκνχλ αξγπξφ δαθηπιίδη απφ ηελ Ur, 

Νέν-Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ
432

 (πίλ. 146α) θαζψο θαη ρξπζέο ράληξεο απφ ηελ Urartu, 

8
νπ

/7
νπ

 αη. π.Υ.
433

 (πίλ. 146β-δ) θαη απφ ηνλ ζεζαπξφ ηνπ Ziwiyah, 8
νπ/

7
νπ

 αη. π.Υ.
434

 

(πίλ. 146ε-δ). Βπίζεο απφ ηελ Κχπξν πξνέξρνληαη κία ρξπζή θπιηλδξηθή ράληξα θαη 

δχν ρξπζά πεξίαπηα κε φκνηα δηαθφζκεζε ηξηγψλσλ
435

 (πίλ. 147α-γ). 

ηελ θξεηηθή θνζκεκαηνηερλία θνθθηδσηά ηξίγσλα θνζκνχλ ην ρξπζφ 

δηζθνεηδέο θφζκεκα απφ ην Εδαίνλ Άληξν, 700 π.Υ.
436

(πίλ. 148α). κνηα δηαθφζκεζε 

θέξεη ρξπζή θπιηλδξηθή ράληξα ηεο ΤΠξΓ πεξηφδνπ, 950-900 π.Υ.
437

 (πίλ. 148β) θαη 

ηα δχν ρξπζά κελνεηδή πεξίαπηα, ην έλα ηεο ΤΠξΓ/ΤπΠξΓ πεξηφδνπ, 950-875 π.Υ., 

θαη ην έηεξν ηεο ΤπΠξΓΕΕ-ΕΕΕα πεξηφδνπ, 875-800 π.Υ.
438

απφ ην Λεπθαληί, ησλ 

νπνίσλ ε ηερλνηξνπία ηεο θνθθίδσζεο νκνηάδεη κε απηή ηνπ θνζκήκαηνο 82 απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα. Σν θφζκεκα 82 ζα πξέπεη λα 

ρξνλνινγεζεί ην αξγφηεξν ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., βάζεη ηεο 

ρξνλνιφγεζεο ηνπ ηεθξνδφρνπ αγγείνπ, ζηελ ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδν, κέζα ζην νπνίν 

βξέζεθε, πηζαλφλ θαη πξσηκφηεξα, ζηνλ χζηεξν 9
ν
/πξψηκν 8

ν
 αη. π.Υ., βάζεη ησλ 

παξαπάλσ παξάιιεισλ παξαδεηγκάησλ. Βάλ είλαη νξζή ε δεχηεξε ρξνλνιφγεζε ην 

παξαπάλσ θφζκεκα είλαη έλα απφ ηα πξσηκφηεξα πνπ έρνπλ βξεζεί ζηε λεθξφπνιε 

ηεο Οξζήο Πέηξαο θαη ην πξσηκφηεξν πνπ ζπλδπάδεη ηε ζπξκαηεξή θαη ηε θνθθηδσηή 

δηαθφζκεζε. 

Σν ρξπζφ ειιεηςνεηδνχο ζρεδφλ ζρήκαηνο πεξίαπην κε δηαθφζκεζε θεθαιήο 

ηαχξνπ 83 (έγρξ. πίλ. 28γ-δ, πίλ. 149α-β) βξέζεθε πάλσ ζηα ζσξαθηθά νζηά ηνπ 

λεθξνχ αηφκνπ ζε πηζνηαθή ηνπ Ώλ. Μάξηπξα 3Φ. To θφζκεκα είλαη 

                                                 
430

 Γηα ηα ρξπζά δαθηπιίδηα, Maxwell-Hyslop 1974, 187, πίλ. 132α, Musche 1992, 196, πίλ. LΥΥΕ. Γηα 

ηα ρξπζά ελψηηα, Maxwell-Hyslop φ.π., 187, εηθ. 112, πίλ. 133b, Musche φ.π., 196, πίλ. LΥΥΕ.  
431

 Musche φ.π., 189, πίλ. LΥVΕ.6.  
432

 Musche φ.π., 222, πίλ. LΥΥΥΕΕ.Typ 1. 
433

 Musche φ.π., 237, πίλ. LΥΥΥVΕΕΕ.Typ 2.  
434

 Musche φ.π., 245, πίλ. ΥCIV.4.1-4.3.  
435

 Gjerstad 1948, 164, αξ. 3, εηθ. 35,16 (ράληξα), 164-166, αξ. 1, εηθ. 35,25 θαη 26 (πεξίαπηα). 
436

 Halbherr-Orsi 1888, 62-63. αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 136-137, αξ. 6, πίλ. 81, 

φπνπ αλαθέξεηαη φηη ην πεξίαπην βξίζθεη παξάιιεια ζε θνηληθηθά επξήκαηα ηεο Κχπξνπ θαη ηεο 

ηηαιηθήο Κχκεο θαη ζεσξείηαη αληηθείκελν θνηληθηθήο έκπλεπζεο θαη εηζαγσγήο. 
437

 Popham-Lemos 1996, πίλ. 72, 136h, Σ.71,17. Δ ράληξα παξαπέκπεη ζε ρξπζή θπιηλδξηθή ράληξα κε 

θνθθηδσηή δηαθφζκεζε απφ ην Εδαίνλ Άληξν, αθειιαξάθε 2013, 134, αξ. 3, πίλ. 80. 
438

 ΐι. πίλ. 102α-β.  
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θαηαζθεπαζκέλν απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ. Φέξεη έθηππε δπζδηάθξηηε παξάζηαζε, 

πηζαλφλ θεθαιήο ηαχξνπ θαηελψπηνλ. Αηαθξίλνληαη νη νθζαικνί θαη ην ξχγρνο ηνπ 

δψνπ θαζψο θαη ηα δχν αλνξζσκέλα επζέα, κε θακπχια άθξα ζηξακκέλα ειαθξά 

πξνο ηα έζσ, θέξαηα. Ώλάκεζα ζε απηά απνδίδεηαη εγράξαθην δηθηπσηφ θφζκεκα. 

Φέξεη ηαηλησηφ θξίθν αλάξηεζεο κε αλνηθηά άθξα ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα. κνηνπ 

ηχπνπ θαη θαηαζθεπήο ρξπζφ πεξίαπην ζε κνξθή θεθαιήο ιένληνο πξνέξρεηαη απφ ην 

ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.
439

 (πίλ. 

149γ-δ).  

Σν ρξπζφ πεξίαπην ζε ζρήκα νθζαικνχ 84 (έγρξ. πίλ. 29, πίλ. 150) βξέζεθε 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηαθηθνχ πίζνπ Ώ1ΠΣ1 ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1. Σν θφζκεκα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηξία θχιια ρξπζνχ ζε ζρήκα νθζαικνχ, έλα ιείν 

αθφζκεην πνπ δηακνξθψλεη ηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ θνζκήκαηνο, έλα δεχηεξν 

ηαηλησηφ πνπ εζσθιείεηαη ζην πξψην θαη δεκηνπξγεί ηελ θνηιφηεηα ηνπ νθζαικνχ 

θαη έλα ηξίην ζηελφ ηαηλησηφ κε δηαθφζκεζε πεπιαηπζκέλσλ θνθθίδσλ πνπ πεξηζέεη 

ην πεξίγξακκα ηεο πξφζζηαο φςεο ηνπ θνζκήκαηνο. κνηα ζεηξά θνθθίδσλ, νξαηή 

ζηελ πξφζζηα φςε ηνπ θνζκήκαηνο, πεξηζέεη θαη ηηο παξπθέο ηνπ νπίζζηνπ θχιινπ 

ηνπ θνζκήκαηνο. Σν πεξίαπην δηακνξθψλεη φκνηνπ ζρήκαηνο θνηιφηεηα ζηελ 

πξφζζηα επηθάλεηα. Δ θνηιφηεηα θνζκείηαη κε ηαηλία απφ γαιάδηα πάζηα πνπ ηνλίδεη 

ην εζσηεξηθφ ηεο πεξίγξακκα. Φέξεη θπιηλδξηθφ θξίθν αλάξηεζεο θαηαζθεπαζκέλν 

κε ζπξκαηεξή ζην άλσ ηκήκα ηνπ.  

Σν πεξίαπην έρεη νλνκαζζεί «κάηη ηνπ Σνπηαγρακψλ», απφ ηνλ θαζεγεηή Ν. 

ηακπνιίδε, ιφγσ ηεο νκνηφηεηάο ηνπ κε απηφ ηεο ρξπζήο λεθξηθήο κάζθαο ηνπ 

αηγχπηηνπ θαξαψ, 1342 π.Υ. (πίλ. 151). Καηά ηνλ ίδην «ηα πιηθά, ην ζρήκα ηνπ καηηνχ, 

ε θαηαζθεπή ηνπ δελ αθήλνπλ θακία ακθηβνιία γηα ην πξφηππν πνπ είρε ν 

θαιιηηέρλεο». Σν γεγνλφο, δε, φηη ην ρξπζφ κάηη θνξηφηαλ σο επηζηήζην θφζκεκα 

πηζαλφλ λα ζεκαίλεη ηελ παξείζθξεζε αηγππηηαθψλ δνμαζηψλ θαη πίζηεσλ ζηελ 

θνηλσλία ηεο Βιεχζεξλαο
440

.  

Σν πεξίαπην 84 είλαη κνλαδηθφ σο πξνο ηνλ ηχπν, ηελ ηερληθή θαη ηα πιηθά 

θαηαζθεπήο ηνπ ζηελ αξραία ειιεληθή θνζκεκαηνηερλία. Χο πξνο ηνλ ηχπν ην 

κνλαδηθφ, γλσζηφ έσο ζήκεξα, ζρεδφλ αθξηβέο παξάιιειν ηνπ θνζκήκαηνο ηεο 

Βιεχζεξλαο είλαη ην ρξπζφ πεξίαπην ζε ζρήκα νθζαικνχ κε ηξία εμαξηήκαηα θαη κε 

                                                 
439

 KNC, 182.f1, εηθ. 153, πίλ. 265.  
440

 ΐήκα 23.10.2011. 
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φκνην θξίθν αλάξηεζεο απφ ηελ Κχπξν
441

 (πίλ. 152α). Σν ρξπζφ θφζκεκα φκνηνπ 

ζρήκαηνο απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ
442

 (πίλ. 152β) απνηειεί ην 

κνλαδηθφ γλσζηφ παξάιιειν παξάδεηγκα απηνχ ηνπ ηχπνπ απφ ηελ Κξήηε, ηνπ 

νπνίνπ ζρεδφλ αθξηβέο παξάιιειν πξνέξρεηαη επίζεο απφ ηελ Κχπξν
443

 (πίλ. 152γ). 

Ώμηνζεκείσηε, σζηφζν, είλαη ε νκνηφηεηα ηνπ θνζκήκαηνο ηεο Βιεχζεξλαο σο πξνο 

ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο ηνπ κε ρξπζφ δαθηπιίδη, πνπ βξέζεθε ζε ΤΒΕΕΕΓ ηάθν ζηηο 

Πφξηεο-Κεθαιφβξπζζν ηεο ΏραΎαο, ην νπνίν ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΒΕΕΕΏ πεξίνδν
444

 

(πίλ. 153α-β). Σν δαθηπιίδη έρεη ειιεηςνεηδή ζθελδφλε κε έλζεην γπαιί. Δ ζθελδφλε 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ειιεηςνεηδνχο ζρήκαηνο θχιιν ρξπζνχ ειαθξά θπξηνχ 

ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα. Κνληά ζηε παξπθή ηεο ζθελδφλεο είλαη ζπγθνιιεκέλν 

ηαηλησηφ θχιιν ρξπζνχ, ην νπνίν πεξηβάιιεηαη απφ αθφζκεην ζχξκα πνπ πεξηζέεηαη 

απφ ζεηξά θνθθίδσλ. Δ άλσ επηθάλεηα ηνπ ηαηλησηνχ θχιινπ είλαη ζηξακκέλε πξνο 

ην εζσηεξηθφ ηεο ζθελδφλεο γηα λα ζπγθξαηεί ην έλζεην γπαιί. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη, επίζεο, ε απφδνζε ηεο θνθθηδσηήο δηαθφζκεζεο ηνπ δαθηπιηδηνχ, φκνηα κε 

απηή ηνπ πεξίαπηνπ θνζκήκαηνο ηεο Βιεχζεξλαο. Οη επίπεδεο πεπιαηπζκέλεο 

θνθθίδεο, θαηά ηνλ Pini, είηε έρνπλ θζαξεί ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ δαθηπιηδηνχ είηε 

είλαη ζθφπηκα ιεηαζκέλεο. 

Σν θφζκεκα ζε ζρήκα νθζαικνχ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζα 

πξέπεη είηε λα ππήξμε θεηκήιην ή παιαηφ αληηθείκελν, θαη ζα πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί 

ζηελ ΤΒ/ΤΜΕΕΕΏ-Γ πεξίνδν, είηε λα πξφθεηηαη γηα θφζκεκα ηνπ νπνίνπ ε ηερληθή 

θαηαζθεπήο επηβίσζε θαη θαηαζθεπάζηεθε πζηεξφηεξα. Χζηφζν, ε ρξήζε ηνπ 

αηγππηηαθνχ κπιε, ζπάληα θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ αιιά δηαδεδνκέλε 

θαηά ηελ ΤΒ/ΤΜ πεξίνδν, θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη ηελ πξψηκε ρξνλνιφγεζε ηνπ 

θνζκήκαηνο. 

Σν ρξπζφ θξηθφζρεκν πεξίαπην 85
445

 (έγρξ. πίλ 30α, πίλ. 154α) βξέζεθε ζην 

εζσηεξηθφ πηζακθνξέα ηεο ηνκήο ΐ. Σν θφζκεκα θέξεη πέληε πξνζθχκαηα θνθθίδσλ, 

ζε ίζε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε, ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηαηλησηφ θξίθν αλάξηεζεο. Σν 

πεξίαπην απνηειεί ην κνλαδηθφ γλσζηφ θφζκεκα απηνχ ηνπ ηχπνπ ζηνλ ειιαδηθφ 

                                                 
441

 Cesnola 1877, πίλ. XXVII, Gjerstad 1948, 166, αξ. 2, εηθ. 35,40. 
442

 Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 54, πίλ. 29. 
443

 Gjerstad 1948, 164, εηθ. 35,2. Ώπφ ηελ Έθεζν πξνέξρνληαη, επίζεο, ρξπζά ειάζκαηα ζε ζρήκα 

νθζαικνχ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο θπιαθηά ιφγσ ηνπ απνηξνπατθνχ ραξαθηήξα ηνπ νθζαικνχ, 

βι. Hogarth 1908, 108, πίλ. VII,39-41. Σα ειάζκαηα θέξνπλ νπέο θαη πηζαλφλ ζα ήηαλ, θαηά ηνλ 

Hogarth, πξνζεισκέλα ζε μχιηλα πιαθίδηα ή θαη ζε αγάικαηα. 
444

 Pini 2010, 30, αξ. 38, πίλ. XVIII, έγρξ. πίλ. XIIb.  
445

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2004, 286, αξ. 375. 
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ρψξν. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ηερλνηξνπία ηεο θνθθίδσζεο πνπ παξαπέκπεη ζην 

δεχγνο ελσηίσλ 30-31 απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο
446

. Υξνλνινγείηαη ζηελ 

ΠξΏ πεξίνδν; 

Σα κελνεηδή πεξίαπηα 86-87 πξνέξρνληαη απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ. 

Αηακνξθψλνληαη απφ ζηέιερνο θπθιηθήο δηαηνκήο, κεηνχκελεο δηακέηξνπ πξνο ηα 

άθξα ηνπ. Σν ρξπζφ πεξίαπην 86
447

 (έγρξ. πίλ. 30β, πίλ. 154β) δηακνξθψλεη ζην κέζνλ 

ηνπ κήθνπο ηνπ ζηειέρνπο κηθξφ έμαξκα κε κηθξή δηακπεξή θπθιηθή νπή. Σν 

πεξίαπην 87
448

 (έγρξ. πίλ. 30γ, πίλ. 154γ) είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ήιεθηξν θαη 

θέξεη επίκεθεο ηαηλησηφ έιαζκα πνπ δηακνξθψλεη ηε ζειηά αλάξηεζεο ηνπ 

θνζκήκαηνο. Σα κελνεηδή πεξίαπηα έρνπλ καθξά παξάδνζε ζηελ αλαηνιηθή ηέρλε. Ο 

ηχπνο ησλ παξαπάλσ πεξηάπησλ κε θιεηζηφ ηφμν απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ είλαη 

ζρεηηθά ζπάληνο. Πεξίαπηα απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη γλσζηά απφ ηελ 3
ε
 ρηιηεηία π.Υ., 

απφ ην Tepe Sialk
449

 (πίλ. 155α-β) θαη απφ ην Tepe Hissar, ηέιε 3
εο

/2
ε
 ρηιηεηία

450
 (πίλ. 

155γ). Σα πιεζηέζηεξα, ζρεδνλ αθξηβή, παξάιιεια ησλ δχν παξαπάλσ θνζκεκάησλ 

απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο απνηεινχλ έληεθα ράιθηλα ελψηηα απφ ην 

Kavuşan Höyük, Νέν-Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ
451

 (πίλ. 156). Σα δχν πεξίαπηα 86 θαη 87 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΓ πεξίνδν.  

Σν ρξπζφ θξηθφζρεκν πεξίαπην 88
452

 (έγρξ. πίλ. 31α, πίλ.157α) βξέζεθε ζην 

ηαθηθφ θηήξην Μ. Αηακνξθψλεηαη απφ ζηέιερνο θπθιηθήο δηαηνκήο κε ζπκθπή 

ηαηλησηή ζειηά γηα ηελ αλάξηεζή ηνπ. Σν πεξίαπην απνηειεί ην κνλαδηθφ γλσζηφ 

θφζκεκα απηνχ ηνπ ηχπνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Σα πιεζηέζηεξα παξάιιεια 

απαληψληαη ζε ρξπζφ εμάξηεκα απφ ην Tepe Gaura, 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ.
453

 (πίλ. 157β) 

θαη ζε ρξπζά φκνηα ζε πεξηδέξαην, Μνπζείν ΐαγδάηεο, 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ
454

(πίλ. 157γ). 

Σν ρξπζφ ζθαηξηθφ πεξίαπην-εμάξηεκα 89 (έγρξ. πίλ. 31β, πίλ. 158α) 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζαιακνεηδή ηάθν Ώ1Κ1. Αηακνξθψλεηαη απφ θνίιν ζθαηξίδην κε 

κηθξφ θπιηλδξηθφ ηκήκα θάζεηα ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε απηφ. Σαηλησηφ έιαζκα 

ηνπνζεηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπιηλδξηθνχ ηκήκαηνο δηακνξθψλεη ηε ζειηά 

αλάξηεζεο ηνπ θνζκήκαηνο. Πεξίαπηα-εμαξηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη γλσζηά 

                                                 
446

 ΐι. έγρξ. πίλ. 8α-γ.  
447

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 210, αξ. 16. 
448

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο φ.π., 210, αξ. 17. 
449

 Musche 1992, 66, πίλ. XV,7.1, 7.2.   
450

 Musche φ.π., 133, πίλ. XLVI.3.3. 
451

 Kozbe 2018, εηθ. 16. 
452

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο φ.π., 209, αξ. 10.  
453

 Musche 1992, 67, πίλ. XVI.3. 
454

 Musche φ.π., 92, πίλ. XXVIII,5.8. 
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απφ ρξπζά πιαθίδηα ηεο Ρφδνπ πνπ ρξνλνινγνχληαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. 

π.Υ.
455

 (πίλ. 158β-γ). 

Βπίζεο απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ πξνέξρεηαη ην πνιπεδξηθφ πξίζκα απφ νξεία 

θξχζηαιιν 90
456

 (έγρξ. πίλ. 32, πίλ. 159α) πνπ πηζαλφλ απνηεινχζε ηκήκα 

ρξπζεπέλδπηνπ πεξίαπηνπ θνζκήκαηνο θαζψο ε απνπζία νπήο αλάξηεζεο δελ 

επηηξέπεη ηελ ηαχηηζή ηνπ κε ράληξα πεξηδεξαίνπ. κνην είλαη γλσζηφ απφ ην ΐφξεην 

Νεθξνηαθείν Κλσζνχ
457

 (πίλ. 159β). Πεξίαπην κε ρξπζεπέλδπην πξίζκα νξείαο 

θξπζηάιινπ, πνπ θέξεη ηελ νπή αλάξηεζήο ηνπ ζην ρξπζφ έιαζκα, είλαη γλσζηφ απφ 

ηάθν ζηνλ Άγην Ολνχθξην Μεζαξάο, Πξναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ, 2200-1800 π.Υ.
458

 

(πίλ. 160α). Ίδηνπ ηχπνπ πεξίαπην κε ρξπζεπέλδπηε ζηαγνλφζρεκε ράληξα απφ νξεία 

θξχζηαιιν έρεη βξεζεί ζην Λεπθαληί, επηθαλεηαθφ εχξεκα
459

 (πίλ. 160β).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
455

 Laffineur 1978, 198, αξ. 31, πίλ. V.1, Marshall 1911, 86, αξ. 1104, πίλ. ΥΕ.  
456

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά βι. ηακπνιίδεο 2012, 213, αξ. 29.  
457

 KNC, 78.f17, εηθ. 184, πίλ. 303. 
458

 Μαξηλάηνπ 1931, 158-159, εηθ. 1. Αεκνπνχινπ 2005, 58.  
459

 Popham–Sackett-Themelis 1980, 223, πίλ. 234e. 
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7. Πεξόλεο  

 

Οη πεξφλεο απνηεινχλ ην πνιππιεζέζηεξν είδνο θνζκεκάησλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ απφ πνιχηηκα κέηαιια ζηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ 

ηδήξνπ. Οη πεξφλεο
460

, γλσζηέο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ 

Υαιθνχ, απαληψληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ ηελ Τζηεξνκπθελατθή 

πεξίνδν
461

. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ θαη πζηεξφηεξα ε 

δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο ζπλδέζεθε κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ δσξηθνχ πέπινπ πνπ 

απαηηνχζε ζηεξέσζε ζηνπο ψκνπο. Μεηά ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ. ε ρξήζε ηνπο, φπσο θαη απηή 

ηνπ δσξηθνχ ελδχκαηνο, πεξηνξίδεηαη ζηελ Βιιάδα, ζπλερίδεηαη, σζηφζν, ζε 

πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν
462

.  

Οη αλαθνξέο γηα ηηο πεξφλεο ζηηο γξαπηέο πεγέο είλαη ζπάληεο
463

. Ο κεξνο 

αλαθέξεη ηξεηο θνξέο ηηο πεξφλεο, δχν ζηελ Οδχζζεηα
464

, ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πέπινπ 

κε δψδεθα ρξπζέο πεξφλεο πνπ δφζεθε απφ ηνλ Ώληίλνν ζηελ Πελειφπε θαη ηεο 

ριαίλεο ηνπ Οδπζζέα θαζψο θαη κία θνξά ζηελ Ειηάδα
465

, ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ηξαπκαηηζκνχ ηεο Ώθξνδίηεο απφ ρξπζή πεξφλε πνπ θνξνχζε κία Ώραηίδα. 

Τζηεξφηεξα, αλαθνξέο ζηηο πεξφλεο ππάξρνπλ ζηνλ Δξφδνην, ζηνλ νθνθιή θαη ηνλ 

Βπξηπίδε θαζψο θαη ζε επηγξαθέο
466

.  

Οη πεξφλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ ελδχκαηνο θπξίσο ηνπ 

γπλαηθείνπ αιιά θαη ηνπ αλδξηθνχ, ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα, είηε νξηδφληηα, ζην χςνο 

ηνπ ζηήζνπο γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ επηβιήκαηνο ή ησλ αλδξηθψλ ελδπκάησλ, είηε γηα 

ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θαιχκκαηνο θεθαιήο ή γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ λεθξηθνχ 

                                                 
460

 Γεληθά γηα ηηο πεξφλεο, βι. Jacobsthal 1956, Kilian-Dirlmeier 1984, Lorimer 1950, 336-358, 

Bielefeld 1968, 6-8, 43-45, Lemos 2002, 103-109, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαγσγή θαη ηε ρξήζε ηνπο, βι. θαη Brøns 2014, επίζεο βι. Higgins 1961α, 92-94, 100, 103, 114, 

116 θαη Αεζπνίλε 1996, 40-41.  
461

 Γεληθά γηα ηηο πεξφλεο ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη ηε ρξήζε ηνπο, βι. Branigan 1974, 34-37(ΠΒΥ, 

ΜΒΥ) Παπαεζπκίνπ-Παπαλζίκνπ 1979, 206-222, Higgins φ.π., 52-54, 85-86, γηα πεξφλεο απφ ηελ 

Κξήηε, βι. Effinger 1996, 55-58, ΐαζηιάθεο 1996, 168-174 (ΠΒΥ), βι. επίζεο Higgins φ.π., 57, 61, 

67, 72. 
462

 Lorimer φ.π., 351, νη πεξφλεο, θαηά ηελ ίδηα, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά ηα ηέιε ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, ν Jacobsthal φ.π., 183, αλαθέξεη φηη νη πεξφλεο 

εκθαλίδνληαη έσο ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ. ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

463
 ΐι. Jacobsthal φ.π., 93, Brøns 2014, 61-62.  

464
 Οδ., ζ, 292-294, ν Jacobsthal, φ.π., 93 θαη ε Brøns φ.π., 62, αλαθέξνπλ δχν ρξπζέο πεξφλεο θαη έμη 

ρξπζέο πφξπεο, αληίζεηα κε ηελ Lorimer, φ.π., 337, πνπ ζεκεηψλεη δψδεθα πεξφλεο θαηά ηελ αλαθνξά 

ηνπ Οκήξνπ « …πεξφλαη δπνθαίδεθα πᾶζαη ρξχζεηαη…» θαη η, 226. 
465

 Ει., Β, 421-425.  
466

 Γηα ηηο επηγξαθέο απφ ηεξά πνπ αλαθέξνληαη ζε πεξφλεο, βι. Jacobsthal φ.π., 97-105. 
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πθάζκαηνο. Οη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο πεξφλεο έρνπλ εξκελεπζεί σο πεξφλεο θφκεο
467

 

γηα ηε ζηεξέσζε πεξίπινθσλ θνκκψζεσλ είηε δηαδεκάησλ ή θαιπκκάησλ θεθαιήο. 

Δ ρξήζε ηνπο επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ζέζε εχξεζήο ηνπο ζηνπο ηάθνπο αιιά θαη απφ 

ηηο απεηθνλίζεηο ηνπο θπξίσο ζηελ αγγεηνγξαθία
468

, ζηε γιππηηθή θαη ηε κηθξνηερλία. 

ηελ αγγεηνγξαθία ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ηα κέζα ζηεξέσζεο ησλ 

ελδπκάησλ δελ απνδίδνληαη, ελψ θαη ην είδνο ηνπ ελδχκαηνο είλαη δχζθνιν, αλ φρη 

αδχλαην, λα ηαπηηζηεί, εμαηηίαο ησλ ζπκβάζεσλ ηεο γεσκεηξηθήο ηέρλεο
469

. ηελ 

αγγεηνγξαθία ηεο αξρατθήο θαη θιαζηθήο πεξηφδνπ νη απεηθνλίζεηο ησλ πεξνλψλ είλαη 

πεξηζζφηεξεο. Οη πξσηκφηεξεο παξαζηάζεηο πνπ καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

πεξφλεο απαληψληαη ζην αγγείν Francois, 570-560 π.Υ., φπνπ απεηθνλίδνληαη νθηψ 

γπλαηθείεο κνξθέο ελδεδπκέλεο κε πέπιν ζηεξεσκέλν κε δχν πεξφλεο, κία ζε θάζε 

ψκν. Καηά ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ., απφ ην 470 π.Υ. θαη εμήο, νη απεηθνλίζεηο είλαη ιίγεο θαη 

κεηά ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. γίλνληαη ζπάληεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη πεξφλεο 

πνπ απεηθνλίδνληαη ζηε κειαλφκνξθε αγγεηνγξαθία απνδίδνληαη κε ηελ θεθαιή ηεο 

πεξφλεο πξνο ηα θάησ θαη ηε βειφλα πξνο ηα επάλσ, έηζη ψζηε λα ζπγθξαηείηαη ην 

βάξνο ηνπ πθάζκαηνο, αληίζεηα κε ηελ εξπζξφκνξθε αγγεηνγξαθία πνπ απνδίδνληαη 

κε ηελ θεθαιή πξνο ηα πάλσ
470

. Ώπεηθνλίζεηο ηνπο ππάξρνπλ επίζεο θαη ζηελ πξψηκε 

ειιεληθή γιππηηθή αιιά είλαη ζπάληεο
471

. 

Οη πεξφλεο θαηαζθεπάδνληαλ ζε πνηθηιία ηχπσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε 

δηαθφζκεζε θπξίσο ηεο θεθαιήο θαη ηεο βειφλαο
472

. Καηά ηνλ Jacobsthal
473

 ηα 

βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε ρξνλνιφγεζε ησλ πεξνλψλ είλαη ε βειφλα, ην έμαξκα πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζε απηήλ θαη ε θεθαιή. Οη ππνκπθελατθέο θαη πξσηνγεσκεηξηθέο 

πεξφλεο έρνπλ βειφλα θπθιηθήο δηαηνκήο θαη θεθαιή απιή ζρεδφλ αδηακφξθσηε. Οη 

ππνκπθελατθέο πεξφλεο απαληψληαη, επίζεο, θαη κε δηζθνεηδή θεθαιή πάλσ απφ ηελ 

                                                 
467

 Γηα ηηο πεξφλεο θφκεο, βι. Lorimer 1950, 364, φπνπ αλαθέξνληαη θαη νη απφςεηο ηνπ Karo θαη ηνπ 

Jacobsthal 1956, 91-92, ν νπνίνο ζεκεηψλεη φηη ην ζρήκα ή ην κέγεζνο ησλ πεξνλψλ δελ απνδεηθλχεη 

πάληα απηήλ ηε ρξήζε ηνπο, ελψ θαη ηα ζηνηρεία πνπ λα ηελ επηβεβαηψλνπλ είλαη ειάρηζηα.  
468

 Γηα ηηο απεηθνλίζεηο ζηελ αγγεηνγξαθία, βι. Jacobsthal φ.π., 106-109, ζηε κειαλφκνξθε 

αγγεηνγξαθία νη απεηθνλίζεηο είλαη ζπάληεο, ν θαηάινγνο ησλ αγγείσλ πνπ αλαθέξεη ν Jacobsthal 

πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ζαξάληα δχν αγγεία, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα κφλν είλαη κειαλφκνξθα, βι. 

επίζεο Lorimer φ.π., 398-401, Brøns 2014, 63-67. 
469

 Lorimer, φ.π., 336. 
470

 Brøns φ.π., 65-66, ζε εξπζξφκνξθν θαιπθσηφ θξαηήξα κε απεηθφληζε ηεο Παλδψξαο, 460-450 π.Υ. 

νη πεξφλεο απνδίδνληαη κε ηελ θεθαιή πξνο ηα πάλσ, Brøns φ.π., 65, εηθ. 4.3. Γηα ηε ρξήζε ησλ 

πεξνλψλ κε ηελ θεθαιή πξνο ηα θάησ πνπ επέηξεπε ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ελδχκαηνο αιιά θαη ηελ 

απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ απφ ηελ αηρκεξή απφιεμε, βι. Jacobsthal φ.π., 113-114.  
471

 ΐι. Jacobsthal φ.π., 105-106, Brøns φ.π., 68-72.   
472

 Γηα ηνπο ηχπνπο ησλ πεξνλψλ απφ ηελ Τπνκπθελατθή έσο ηελ Πξψηκε Ώξρατθή πεξίνδν, βι. 

Jacobsthal φ.π., 1-25. 
473

 Jacobsthal φ.π., 4-5. 



140 

 

νπνία πξνεμέρεη ειαθξά ε βειφλα, ελψ νη πξσηνγεσκεηξηθέο θαη κε ζπκθπέο 

ζθαηξηθφ ή ειιεηςνεηδέο έμαξκα θάησ απφ ηε βειφλα. Οη γεσκεηξηθέο πεξφλεο έρνπλ 

βειφλα νξζνγψληαο δηαηνκήο, ζην ηκήκα πάλσ θαη θάησ απφ έμαξκα, πνπ βαζκηαία 

δηακνξθψλεηαη ζην θαηψηεξν ηκήκα ηεο ζε θπθιηθή, θεθαιή δηζθνεηδή ή ζθαηξηθή 

θαη θάησ απφ απηήλ ζθαηξηθφ, ειιεηςνεηδέο ή ακθηθσληθφ έμαξκα πνπ πιαηζηψλεηαη 

απφ δαθηχιην. Οη πεξφλεο ηεο Πξψηκεο Ώξρατθήο πεξηφδνπ έρνπλ βειφλα θπθιηθήο 

δηαηνκήο, θεθαιή δηαθξηλφκελε απφ ην ζηέιερνο θαη ηα επηκέξνπο κέξε ηνπο, λέα ή 

απνδνζκέλα κε λέν ηξφπν, κεηψλνληαη
474

.  

Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα πξνέξρνληαη 

δεθαηέζζεξηο πεξφλεο, δψδεθα αξγπξέο θαη δχν ρξπζέο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ην 

κεγαιχηεξν ζχλνιν πεξνλψλ θαη ην κεγαιχηεξν αξγπξψλ πεξνλψλ ηεο Πξψηκεο 

Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζηελ Κξήηε, θαζψο θαη ην πνιππιεζέζηεξν είδνο θνζκεκάησλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ απφ πνιχηηκα κέηαιια απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο
475

.  

Ώπφ ηνλ πίζν ΠΣ2 ηεο ζπζηάδαο ησλ ηξηψλ πηζνηαθψλ ηεο 5Φ πξνέξρνληαη 

έμη πεξφλεο, έλα δεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ, 91
476

 θαη 92 (έγρξ. πίλ. 33α-β, πίλ. 161α-β) 

έλα δεχγνο αξγπξψλ, 93
477

 θαη 94 (έγρξ. πίλ. 33γ-δ, πίλ. 161γ-δ) κία κεκνλσκέλε 

αξγπξή πεξφλε, 95 (έγρξ. πίλ. 34α, πίλ. 162α) θαη κία αξγπξή θεθαιή πεξφλεο ζε 

                                                 
474

 Οη πεξφλεο ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. δηαθξίλνληαη ζε απηέο ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ. Οη 

πεξφλεο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ έρνπλ κηθξή θαη ιεπηή θεθαιή, ζπρλά θνίιε (cup shaped) ή επίπεδε, 

επξεία κηθξνχ πάρνπο. Οη πεξφλεο ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

φγθνπ θαη ηεο δηαθφζκεζεο, έρνπλ θεθαιή κε κηθξφηεξε δηάκεηξν θαη κεγαιχηεξν πάρνο πνπ 

θνζκείηαη ζηελ πεξηθέξεηά ηεο κε νξηδφληηεο απιαθψζεηο ή θάζεηα γξακκίδηα. Δ θεθαιή θέξεη 

ζθαηξηθφ, απηφζρεκν, θσληθφ, δηπιφ θσληθφ ή θπιηλδξηθφ έμαξκα, ελψ ε ππφινηπε επηθάλεηα, θαηά 

θαλφλα, δηαηεξείηαη αθφζκεηε είηε θνζκείηαη ζπρλά κε ξφδαθα. Σν πξσηκφηεξν παξάδεηγκα απηνχ ηνπ 

ηχπνπ απνηειεί κία αξγπξή πεξφλε απφ ηελ Πξαηζφ (πξψηε πεξίνδνο), βι. Jacobsthal 1956, 21, εηθ. 93. 
475

 Οη ρξπζέο θαη νη αξγπξέο πεξφλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηάθνπο είλαη πνιχ ζπάληεο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν. Υξπζέο θαη αξγπξέο πεξφλεο πξνέξρνληαη, επίζεο, απφ ηεξά, αιιά πνιχ ιίγεο είλαη γλσζηέο, νη 

πεξηζζφηεξεο πξνέξρνληαη απφ ην Ώξηεκίζην ηεο Βθέζνπ, βι. Jacobsthal φ.π., 87. Οη πεξφλεο 

θαηαζθεπάδνληαλ απφ πνηθηιία πιηθψλ, απφ ρξπζφ, άξγπξν, ζίδεξν, επηρξπζσκέλν ζίδεξν, ραιθφ, 

κφιπβδν, επίζεο, απφ νζηφ θαη θερξηκπάξη, γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο, βι. Jacobsthal φ.π., 87-90. Γηα 

πεξφλεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ θερξηκπάξη, βι. θαη Popham-Sackett-Themelis 1980, 187, Σ32,9-10, 

πίλ. 231e, θαη 222, δεχγνο επίρξπζσλ αξγπξψλ πεξνλψλ κε ράληξα απφ θερξηκπάξη ζην άλσ ηκήκα ηεο 

βειφλαο, ΤπΠξΓΕΕ πεξηφδνπ (875-850 π.Υ.) θαη Popham-Lemos 1996, πίλ. 85, Σ80,64, πίλ. 130 θαη 

πίλ. 139b, T80,60, ΤπΠξΓΕΕ-ΕΕΕα πεξηφδνπ (850-800 π.Υ.). Γηα νζηέηλεο θαη ειεθαληνζηέηλεο πεξφλεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ειαθξφηεξσλ ελδπκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθφο 

αξηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηελ Κξήηε (Πξαηζφο, Κλσζφο, πήιαην Φπρξνχ) 7
νπ

 αη. π.Υ., βι. Jacobsthal 

φ.π., 89-90. Οη πεξηζζφηεξεο πεξφλεο πνπ ζψδνληαη είλαη ράιθηλεο. Οη ζηδεξέληεο είλαη νιηγάξηζκεο, 

ελψ θαη νη κνιχβδηλεο, νη νπνίεο, θαηά ηνλ Jacobsthal φ.π., 88, θαηαζθεπαδφηαλ πηζαλφλ γηα ηνπο ζενχο 

θαη ηνπο λεθξνχο θαη δελ ήηαλ θαηάιιειεο γηα θαζεκεξηλή ρξήζε, είλαη ζπάληεο. Δ ρξήζε 

εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ θαη νξείαο θξπζηάιινπ ζηηο πεξφλεο ήηαλ, επίζεο, ζπάληα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

αληίζεηα κε ηελ Βγγχο Ώλαηνιή, φπνπ ε ρξήζε ηνπο ήηαλ δηαδεδνκέλε. Γηα πεξφλεο κε ράληξα νξείαο 

θξπζηάιινπ ζην άλσ ηκήκα ηεο βειφλαο, πνπ νξίδεηαη απφ δχν ρξπζνχο δαθηπιίνπο κε θνθθηδσηή 

δηαθφζκεζε, απφ ην Λεπθαληί, βι. Popham-Lemos φ.π., πίλ. 130, πίλ. 139a, Σ55,32, ΤΠξΓ/ΤπΠξΓΕ 

πεξηφδνπ (950-875 π.Υ.) θαη πίλ. 70, πίλ. 130, πίλ. 139c,Σ70,27-28, ΤΠξΓ πεξηφδνπ (1050-900 π.Υ.). 
476

 ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 180, αξ. 51. 
477

 ηακπνιίδεο φ.π., 180, αξ. 52. 
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ζρήκα ξνδηνχ, 96 (έγρξ. πίλ. 34β, πίλ. 162β). Ώπφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ πξνέξρνληαη 

ηξεηο αξγπξέο πεξφλεο, 97
478

 (έγρξ. πίλ. 35α, πίλ. 163α) 98
479

 (έγρξ. πίλ. 35β, πίλ. 

163β) θαη 99
480

 (έγρξ. πίλ. 35γ, πίλ. 163γ) απφ ηελ πηζνηαθή ηνπ Ώλ. Μάξηπξα 3Φ έλα 

δεχγνο αξγπξψλ πεξνλψλ, 100-101
481

 (έγρξ. πίλ. 36α-β, πίλ. 164α-β) απφ ηνλ 

ζαιακνεηδή ηάθν Ώ1/Κ1 έλα δεχγνο αξγπξψλ πεξνλψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηεο κίαο 

δηαηεξείηαη ην θαηψηεξν ηκήκα ηεο βειφλαο πξνζθνιιεκέλν ζηε βειφλα ηεο έηεξεο, 

102-103
482

 (έγρξ. πίλ. 36γ, πίλ. 165α) θαη απφ ηελ «απιή» ηνπ απνηεθξσηεξίνπ Ώ 

πξνέξρεηαη κία αξγπξή πεξφλε, 104 (έγρξ. πίλ. 37, πίλ. 165β). Οη πεξφλεο 

πξνέξρνληαη απφ γπλαηθείεο ηαθέο, πιελ απηψλ απφ ηα δχν παξαπάλσ ηειεπηαία 

ζχλνια πνπ δελ είλαη γλσζηφ ζε πνηεο ηαθέο αλήθαλ. Οη πεξηζζφηεξεο βξέζεθαλ 

θαηά δεχγε, νη νθηψ εμ απηψλ, θαη έμη κεκνλσκέλεο
483

. 

Οη πεξφλεο έρνπλ βειφλα θπθιηθήο δηαηνκήο θαη δηζθνεηδή θεθαιή κε θσληθφ 

ή εκηζθαηξηθφ θνκβίν. Σν άλσ ηκήκα ηεο βειφλαο θέξεη ακθηθσληθφ ή ακθηθσληθφ 

πνιπεδξηθήο επηθάλεηαο (94-95, 99) ή ζθαηξηθφ (100-101,104) έμαξκα, πνπ 

πιαηζηψλεηαη απφ νκάδεο δχν ή ηξηψλ δηζθνεηδψλ δαθηπιίσλ, ζε κία πεξφλε ην 

έμαξκα πιαηζηψλεηαη απφ ηέζζεξηο ηαηλησηνχο δαθηπιίνπο θάησ θαη πέληε φκνηνπο 

πάλσ (97). Οη πεξφλεο έρνπλ κήθνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 5,4εθ. έσο 7,4εθ. θαη 

δηάκεηξν θεθαιήο απφ 0,6εθ. έσο 0,9εθ. Οη δχν ρξπζέο πεξφλεο έρνπλ κηθξφηεξεο, 

φκνηεο, δηαζηάζεηο, κήθνο 4,25εθ.-4,3εθ., δηάκεηξν βειφλαο 0,15εθ. θαη δηάκεηξν 

θεθαιήο 0,4εθ.
484

. 

                                                 
478

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 210, αξ. 18.  
479

 ηακπνιίδεο φ.π.  
480

 ηακπνιίδεο φ.π. 
481

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2004, 289, αξ. 382.  
482

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο φ.π., 292, αξ. 390.  
483

 ηνλ ειιαδηθφ ρψξν νη πεξηζζφηεξεο πεξφλεο πξνέξρνληαη απφ ηεξά θαη φρη απφ ηάθνπο, αληίζεηα 

κε ηελ Κξήηε φπνπ έρνπλ βξεζεί θπξίσο ζε ηάθνπο θαη ζπαληφηεξα ζε ηεξά ή νηθηζκνχο. Μεγάινο 

αξηζκφο πεξνλψλ έρεη βξεζεί ζηελ Πεξαρψξα θαη ην Δξαίν ηνπ Άξγνπο (2800 πεξφλεο) ηηο νπνίεο 

ζπρλά αλέζεηαλ καδί κε ελδχκαηα, βι. Jacobsthal 1956, 96. Οη πεξφλεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

πξνέξρνληαη απφ γπλαηθείεο ηαθέο αιιά θαη απφ αλδξηθέο. Καηά ηνλ Jacobsthal φ.π., 95, νη άλδξεο δελ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξφλεο γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ ελδχκαηνο απφ ηελ ΠξΓ πεξίνδν θαη εμήο ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν αληίζεηα κε άιιεο πεξηνρέο (Ειιπξία, Εηαιία). Οη κεκνλσκέλεο πεξφλεο πνπ έρνπλ 

βξεζεί ζε ηάθνπο, θαηά ηελ Lorimer 1950, 340, ίζσο ππνδειψλνπλ ηελ πξαθηηθή πνπ πζηεξφηεξα 

απνδίδεηαη ζηα αλχπαληξα θνξίηζηα ηεο πάξηεο λα ζηεξεψλνπλ ην έλδπκά ηνπο κφλν ζηνλ έλα ψκν. 

Καηά ηνλ Jacobsthal, φ.π., 93-94, ε εχξεζε ζε ηάθνπο δχν πεξνλψλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ 

δηαθνξεηηθά πιηθά ε θαζεκία δελ ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεκνλσκέλεο 

αιιά φηη πηζαλφλ ηα δεχγε λα απνηεινχληαλ απφ πεξφλεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ δηαθνξεηηθά πιηθά.  
484

 Οη πεξφλεο θαηαζθεπάδνληαλ ζε δηάθνξα κεγέζε αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο αιιά θαη κε ηελ ηάζε 

πνπ επηθξαηνχζε αλά πεξίνδν, βι. Jacobsthal φπ., 90-91. Καηά ηελ Τπνκπθελατθή θαη 

Πξσηνγεσκεηξηθή πεξίνδν νη πεξφλεο έρνπλ κεγάιν κήθνο, έσο θαη 47,3εθ., βι. ελδεηθηηθά ηελ 

ππνκπθελατθή πεξφλε απφ ηνλ Κεξακεηθφ κήθνπο 47,3εθ. θαη ηελ πξσηνγεσκεηξηθή απφ ηνλ Κνισλφ 

κήθνπο 45,5εθ., θαηά ηε Γεσκεηξηθή πεξίνδν ην κήθνο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 13,3εθ.-53εθ. Ώληίζεηα 

θαηά ηελ Τπνγεσκεηξηθή θαη Πξψηκε Ώξρατθή πεξίνδν νη πεξφλεο έρνπλ κηθξφ κήθνο, ν κέζνο φξνο 
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Οη πεξφλεο απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο αλήθνπλ ζηνλ θξεηηθφ ηχπν, 

πιελ απηήο κε θεθαιή ζε ζρήκα ξνδηνχ, πνπ είλαη ν πιένλ θνηλφο ηχπνο ζηελ Κξήηε 

θαηά ηε Γεσκεηξηθή πεξίνδν
485

. Ο θξεηηθφο ηχπνο, πνπ απνηειεί εγρψξηα παξαιιαγή 

ηνπ βαζηθνχ ηχπνπ πεξνλψλ ηεο επεηξσηηθήο Βιιάδαο, εκθαλίδεηαη απφ ηα ηέιε ηνπ 

9
νπ

 αη. π.Υ.
486

 έσο ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. θαη απαληάηαη θπξίσο θαηά ηελ ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδν. 

Πεξφλεο θξεηηθνχ ηχπνπ, θαηαζθεπαζκέλεο θπξίσο απφ νζηφ, έρνπλ βξεζεί θαη ζηε 

Θήξα, ζην λεθξνηαθείν ηεο αξραίαο Θήξαο θαη ζηνλ απνζέηε ηνπ ηεξνχ ηεο 

Ώθξνδίηεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη εηζεγκέλεο απφ ηελ Κξήηε
487

. Οη πεξφλεο απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, κε βάζε θαη ηα ζπλεπξήκαηά ηνπο, ρξνλνινγνχληαη 

ζηελ ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδν. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο γηα ηε ζηεξέσζε 

ελδχκαηνο είηε, νη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, γηα ηε ζηεξέσζε επηβιήκαηνο ή σο πεξφλεο 

θφκεο.  

Ώπφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο είλαη γλσζηέο πελήληα έμη πεξφλεο, 

δεθαηέζζεξηο ρξπζέο, είθνζη ελλέα αξγπξέο, δχν θαηαζθεπαζκέλεο απφ ήιεθηξν, δχν 

δεχγε κε αξγπξέο βειφλεο θαη ρξπζή θεθαιή, πέληε αξγπξέο κε επηρξπζσκέλε 

θεθαιή, κία ρξπζή θεθαιή πεξφλεο ζε ζρήκα ξνδηνχ θαη κία επάξγπξε ράιθηλε 

πεξφλε. Ώπφ ηελ Κεληξηθή Κξήηε πξνέξρνληαη ζαξάληα κία πεξφλεο (απφ ηνπο 

Ώξθάδεο (4) θαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνχ (37) -ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ (9) 

Ώκπειφθεπνη Κλσζνχ (9) Φνξηέηζα (8) Υαληαιή Σεθθέ (5) Άγηνο Εσάλλεο (1) Κάησ 

Γπςάδεο (2) Κλσζφο (1) ζπιινγή Ν. Μεηαμά 2) απφ ηελ Ώλαηνιηθή Κξήηε ελλέα 

πεξφλεο (απφ ηελ Πξαηζφ (8) θαη απφ ην ΐξφθαζηξν (1) θαη απφ ηε Απηηθή Κξήηε 

είλαη γλσζηέο έμη (6) πεξφλεο απφ ην Εδαίνλ Άληξν
488

. Οη πεξφλεο πξνέξρνληαη απφ 

ηάθνπο πιελ απηψλ απφ ην Εδαίνλ Άληξν θαη απαληψληαη θπξίσο κεκνλσκέλεο ή ζε 

κνλφ αξηζκφ, νη είθνζη έμη εμ απηψλ, είηε ζε δεχγε. Οη πξσηκφηεξεο γλσζηέο πεξφλεο 

                                                                                                                                            
κήθνπο ησλ κεγαιχηεξσλ είλαη πεξίπνπ 13εθ. Αελ απνπζηάδνπλ, σζηφζν, θαη νη κεγαιχηεξνπ κήθνπο 

πεξφλεο, φπσο ε αξγπξή πεξφλε απφ ηελ Πξαηζφ, Jacobsthal 1956, εηθ. 93, πνπ έρεη κήθνο 27,5εθ., ελψ 

έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πεξνλψλ απηψλ ησλ πεξηφδσλ έρεη ηδηαίηεξα κηθξφ κήθνο, 5-10εθ. Ώπφ ηελ 

Έθεζν θαη ην Καβείξην πξνέξρνληαη κηθξνγξαθηθέο, αλαζεκαηηθέο πεξφλεο, βι. Jacobsthal φ.π., 90.  
485

 Καηά ηελ Τπνκηλσηθή θαη Πξσηνγεσκεηξηθή πεξίνδν ζηελ Κξήηε νη πεξφλεο απαληψληαη ζηνπο 

γλσζηνχο ηχπνπο ηεο επεηξσηηθήο Βιιάδαο. Οη πξσηκφηεξεο έρνπλ βειφλα θπθιηθήο δηαηνκήο πνπ 

απνιήγεη ζε ζρεδφλ αδηακφξθσηε ή δηζθνεηδή θεθαιή, θάησ απφ ηελ νπνία δηακνξθψλεηαη 

ειιεηςνεηδέο ή ζθαηξηθφ έμαξκα, ελψ νη πξσηνγεσκεηξηθέο έρνπλ βειφλα νξζνγψληαο δηαηνκήο, πνπ 

βαζκηαία δηακνξθψλεηαη ζε θπθιηθή, κε ζθαηξηθφ ή ακθηθσληθφ έμαξκα, γηα ηηο πεξφλεο απφ ηελ 

Κξήηε, βι. Jacobsthal φ.π., 17-20 θαη 24-25 (ΠξΏ πεξηφδνπ). 
486

 Ο ηχπνο εκθαλίδεηαη κε ηελ ππ‟ αξηζκφ 378 ράιθηλε πεξφλε απφ ηε Φνξηέηζα. Δ πεξφλε έρεη κηθξή 

δηζθνεηδή θεθαιή θαη επίκεθεο ακθηθσληθφ έμαξκα πνπ πιαηζηψλεηαη απφ δχν ή ηξεηο πιαζηηθνχο 

δαθηπιίνπο, Brock 1957, ηάθνο OD.378, πίλ. 22, ΠξΓΐ πεξηφδνπ (type 4, θαηά Brock).  
487

 ΐι. Jacobsthal φ.π, 17, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλα παξαδείγκαηα θαη ηακπνιίδεο 2003, 547, αξ. 

1085 (πεξφλεο απφ ηε Θήξα, 7
νπ

 αη. π.Υ.). 
488

 ΐι. θαη Appendix II. 
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θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιχηηκα κέηαιια είλαη νη ρξπζέο πεξφλεο απφ ηνλ ηάθν VI 

ηεο Φνξηέηζαο πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΠΠξΓ πεξίνδν, 970-920 π.Υ. (θαηά 

Brock)
489

, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηηο πξσηκφηεξεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαηά ηελ 

Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, ελψ νη πζηεξφηεξεο είλαη νη αξγπξέο πεξφλεο απφ ηελ 

Πξαηζφ πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηα ηέιε 7
νπ

/αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ.  

Οη παξαπάλσ πεξφλεο αλήθνπλ θπξίσο ζηνλ θξεηηθφ ηχπν πεξνλψλ, πιελ κίαο  

αξγπξήο πεξφλεο κε βειφλα νξζνγψληαο δηαηνκήο θαη ζρεδφλ αδηακφξθσηε θεθαιή 

απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΠξΓ πεξίνδν, 10
νπ

-9
νπ

 αη. 

π.Υ.
490

. Ώμηνζεκείσηεο είλαη έλα δεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ κε βειφλα νξζνγψληαο 

δηαηνκήο ζην αλψηεξν ηκήκα ηεο, θσληθή θεθαιή κε εγράξαθηα αθηηλσηά γξακκίδηα 

θαη ειιεηςνεηδείο θνηιάλζεηο θάησ απφ απηή απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, 

ΠΠξΓ-ΜΠξΓ πεξηφδνπ
491

, κία αξγπξή πεξφλε θξεηηθνχ ηχπνπ πνπ θέξεη ξφδαθα 

ζηελ άλσ επηθάλεηα ηεο θεθαιήο απφ ηελ Πξαηζφ
492

, αξρέο ΠξΏ πεξηφδνπ, κία ρξπζή 

πεξφλε θαη κία αξγπξή κε επηρξπζσκέλε δηζθνεηδή θεθαιή κε ξφδαθα ζηελ άλσ 

επηθάλεηά ηεο θαη ζθαηξηθφ πεπηεζκέλν έμαξκα πιαηζησκέλν απφ ζεηξά δαθηπιίσλ 

θάησ απφ απηή απφ ην Εδαίνλ Άληξν, δεχηεξν κηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. θαη ηέινο 7
νπ

 αη. 

π.Υ. αληίζηνηρα
493

, επίζεο ηξεηο αξγπξέο πεξφλεο κε επξεία θεθαιή κε θσληθφ έμαξκα 

απφ ηελ Πξαηζφ, κία φκνηνπ ηχπνπ αξγπξή απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ θαη 

κία απφ ηνπο Ώξθάδεο, ηέιε 7
νπ

/αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ.
494

. Βπίζεο, απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 

ηνπ Υαληαιή Σεθθέ πξνέξρνληαη δχν δεχγε πεξνλψλ κε αξγπξή βειφλα θαη ρξπζή 

θεθαιή, ζηελ νπνία επηθάζεηαη πηελφ, πηζαλφλ, πειεθάλνο, πνπ ζπλδένληαη κε ρξπζή 

αιπζίδα
495

. Οη πεξφλεο, φπσο απηέο ηνπ θξεηηθνχ ηχπνπ, έρνπλ βειφλα θπθιηθήο 

δηαηνκήο, δηζθνεηδή θεθαιή θαη ακθηθσληθφ έμαξκα πνπ πιαηζηψλεηαη απφ δχν 

νκάδεο ηξηψλ δαθηπιίσλ. Πεξφλεο κε πηελά ζηελ θεθαιή, αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο, 

                                                 
489

 Οη πεξφλεο έρνπλ βειφλα νξζνγψληαο δηαηνκήο, κε επίπεδν ην αλψηεξν ηκήκα ηεο, φπνπ 

δηακνξθψλεηαη δηακπεξήο νπή, θαη επίκεθεο ακθηθσληθφ έμαξκα θάησ απφ απηφ. Brock 1957, ηάθνο 

VI.110, πίλ. 7 (type 1 ηνπ Brock).  
490

 ηακπνιίδεο θ. ά. 2018, 295, αξ. 119. 
491

 KNC, J.f4, 7 εηθ. 153, πίλ. 263. Καηά ηνλ Higgins 1996, 541, νη πεξφλεο πηζαλφλ έιθνπλ ηελ 

θαηαγσγή ηνπο απφ ηηο ρξπζέο πεξφλεο αξ. 110 ηνπ ηάθνπ VI ηεο Φνξηέηζαο. 
492

 Bosanquet 1901-1902, 244, εηθ. 13, βι. θαη Jacobsthal 1956, 21, εηθ. 93. 
493

 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 139, αξ. 2, 140, αξ. 3, πίλ. 83β, 2-3 αληίζηνηρα. 

Halbherr-Orsi 1888, 65, Levi 1945, 313-315, εηθ. 23 (αξγπξή κε επηρξπζσκέλε θεθαιή). Καηά ηνλ 

Jacobsthal φ.π., 25, νη δχν πεξφλεο, κε επηξξνέο απφ ηελ Πεινπφλλεζν θαη ηελ Κξήηε, είλαη πξντφληα 

ηνπ ίδηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ρξνλνινγνχληαη ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 
494

 Marshall 1905-1906, 68-69, εηθ. 4. KNC, 208.f.1, εηθ. 155, πίλ. 267 (αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα σο 

f2), Levi 1945, 314-315, εηθ. 24Ώ (Ώξθάδεο). 
495

 Hutchinson-Boardman 1954, 226-227, αξ. 4 θαη 21 (ζην εζσηεξηθφ ηνπ αγγείνπ 57 θαη ηνπ αγγείνπ 

104 αληίζηνηρα) πίλ. 28, Boardman 1967, 68, αξ. 4, πίλ. 7, 69, αξ. 21, πίλ. 12, Jacobsthal φ.π., 20, 62, 

εηθ. 58, Αεζπνίλε 1996, 256, αξ. 169, πεξίπνπ 800 π.Υ., Hoffman 1997, 230-231, πίλ. 141, 143, 150.  
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είλαη ζπάληεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν
496

. Βηδηθφηεξα ν ηχπνο κε πειεθάλν είλαη γλσζηφο 

κφλν απφ ηα δχν παξαπάλσ δεχγε
497

. Οη πεξφλεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηε ζηεξέσζε επηβιήκαηνο, ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ θξεηηθνχ γπλαηθείνπ ελδχκαηνο ηνπ 

7
νπ

 αη. π.Υ. θαζψο ην κήθνο ηεο αιπζίδαο, 12,5εθ., δελ ζα ήηαλ αξθεηφ γηα ηε 

ζηεξέσζε ελδχκαηνο ζηνπο ψκνπο. Καηά ηνλ Jacobsthal νη πεξφλεο είλαη πξντφληα 

θξεηηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤπΓ πεξίνδν, θαηά ηε Αεζπνίλε 

ρξνλνινγνχληαη ζην 800 π.Υ.  

Υξπζέο πεξφλεο θξεηηθνχ ηχπνπ, φπσο απηέο απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο 

Πέηξαο, είλαη γλσζηέο απφ ηνλ ηάθν ΕΕ ηεο Φνξηέηζαο
498

 (πίλ. 166α) απφ ηνπο 

Ώξθάδεο
499

 (πίλ. 166β) θαη απφ ηε ζπιινγή Ν. Μεηαμά
500

 (πίλ. 166γ). Ώξγπξέο 

πεξφλεο ίδηνπ ηχπνπ πξνέξρνληαη απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, ΤΓ-ΠξΏ θαη 

ΠξΏ πεξηφδνπ
501

 (πίλ. 167α-γ) απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ, ηέιε 8
νπ

 αη. π.Υ.
502

 

(πίλ. 167δ-δ) θαη απφ ηνπο Γπςάδεο Κλσζνχ, ΤΓ πεξηφδνπ
503

 (πίλ. 168α-β). Βπίζεο, 

φκνηνπ ηχπνπ πεξφλεο κε αξγπξή βειφλα θαη επηρξπζσκέλε θεθαιή πξνέξρνληαη απφ 

ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ
504

(πίλ. 168γ-ζη) θαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαηαζθεπαζκέλεο 

απφ ήιεθηξν έρνπλ βξεζεί ζηνλ ηάθν ΕΕ ηεο Φνξηέηζαο, ΤΓ-ΠξΏ πεξηφδνπ
505

 (πίλ. 

168δ). 

Πεξφλεο κε θεθαιή ζε ζρήκα ξνδηνχ ήηαλ δεκνθηιείο ζηελ Πεινπφλλεζν, 

ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνέξρεηαη απφ ην Δξαίν Άξγνπο θαη ην ηεξφ ηεο Ήξαο Ληκελίαο 

ζηελ Πεξαρψξα, επίζεο, ράιθηλε θεθαιή πεξφλεο απηνχ ηνπ ηχπνπ έρεη βξεζεί ζην 

αξρατθφ ηεξφ ζηελ Κχζλν. Μεγάινο αξηζκφο νζηέηλσλ θαη ειεθαληνζηέηλσλ πεξνλψλ 

ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ έρεη βξεζεί θαη ζην Ώξηεκίζην ηεο Βθέζνπ
506

. Υξπζφ 

                                                 
496

 Πξβι. ην δεχγνο ράιθηλσλ πεξνλψλ κε θεθαιή ζε κνξθή πηελνχ πνπ επηθάζεηαη ζε ζθαηξηθφ 

έμαξκα απφ ην αξρατθφ ηεξφ ζηελ Κχζλν, ηέινο Γεσκεηξηθήο-αξρέο Ώξρατθήο πεξηφδνπ, Koukoulidou-

Mazarakis Ainian et al. 2017, 209, εηθ. 55. Ο παξαπάλσ ηχπνο είλαη, επίζεο, ζπάληνο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν, βι. Koukoulidou-Mazarakis Ainian et al. φ.π., φπνπ ζπγθεληξσκέλα παξάιιεια παξαδείγκαηα 

ηνπ ηχπνπ. 
497

 Ο πειεθάλνο απαληάηαη ζπάληα θαη ζε άιια είδε ηέρλεο, γλσζηά είλαη δχν παξαδείγκαηα ηνπ 7
νπ

 αη. 

π.Υ., βι. Jacobsthal 1956, 62-63.  
498

 Γεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ, Brock 1957, ηάθνο II.1066-1067, πίλ. 75. 
499

 Υξπζή πεξφλε, Levi 1927-1929, πίλ. XII.Ρ48. 
500

 Γεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ, Lebessi 1975, 169-170, αξ. 1561-1562, πίλ. 23b. Higgins 1980, 111 θαη 

Αεζπνίλε 1996, 256, αξ. 170. 
501

 Έλα δεχγνο αξγπξψλ πεξνλψλ θαη δχν κεκνλσκέλεο, KNC, 123.f.12 (δεχγνο) 229.f.1, 26.f5, εηθ. 

155, πίλ. 267. 
502

 ηακπνιίδεο θ. ά. 2018, 293, αξ. 108-111. 
503

 Γεχγνο αξγπξψλ πεξνλψλ, Coldstream et al. 1981, 157, αξ. 118, αξ. 119, εηθ. 8, πίλ. 31. 
504

 ηακπνιίδεο θ. ά. 2018, 293, αξ. 104-107. 
505

 Γεχγνο πεξνλψλ απφ ήιεθηξν, Brock 1957, ηάθνο II.1091-1092, πίλ. 75. 
506

 Jacobsthal φ.π., 38-39. Γηα ηελ ράιθηλε θεθαιή πεξφλεο ζε ζρήκα ξνδηνχ απφ ηελ Κχζλν, βι. 

Koukoulidou-Mazarakis Ainian et al. φ.π., 209, εηθ. 56. 
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ειαζκάηηλν ξφδη πνπ θάιππηε, πηζαλφλ, θεθαιή νζηέηλεο πεξφλεο πξνέξρεηαη απφ ην 

ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, πεξίπνπ 800 π.Υ.
507

 (πίλ. 168ε).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
507

 KNC, N.f4, εηθ. 153, πίλ. 263, Higgins 1996, 541, πξβι. επίζεο ην ρξπζφ αληηθείκελν ζε ζρήκα 

ξνδηνχ, άγλσζηεο ρξήζεο, απφ ηνπο Ώξθάδεο, Levi 1927-1929, πίλ. ΥΕΕ.TL. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα 

ρξπζά ηξαπεδηφζρεκα ελψηηα ζηα νπνία επηθξέκσληαη νκνηψκαηα ξνδηψλ απφ ηνλ ιεγφκελν Σάθν ηεο 

Βχπνξεο Ώζελαίαο ζηνλ Άξεην Πάγν, 850 π.Υ., βι. Smithson 1968, 112, αξ. 77a-b, πίλ. 30, 32. Δ 

ζχλδεζε ηνπ ξνδηνχ κε ηνλ ζάλαην θαη ηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ παξνπζία 

νκνησκάησλ ηνπ ζε ηάθνπο, αιιά θαη κε ηελ αλαγέλλεζε θαη ηελ αηψληα δσή ζπλάπηεηαη κε ηε 

γνληκνπνηφ δχλακε πνπ ηνπ απνδίδεηαη ιφγσ ηνπ κεγαινπ αξηζκνχ ησλ ζπεξκάησλ θαη κε ην έληνλν 

εξπζξφ ρξψκα ηνπ. Γηα απεηθνλίζεηο θαη νκνηψκαηα ξνδηνχ ζηελ αξραηνειιεληθή ηέρλε, ηελ παξνπζία 

ηνπ ζε ηεξά θαη ηάθνπο θαζψο θαη γηα ηνλ ζπκβνιηζκφ, ηνλ ρζφλην ραξαθηήξα θαη ηε ζχλδεζε ηνπ 

ξνδηνχ κε ηνλ ζάλαην θαη ηελ αλαγέλλεζε, βι. Υαξηησλίδνπ 1960, Κνχξνπ 1987, Immerwahr 1989.  
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8. Πόξπεο  

 

Οη πφξπεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιχηηκα κέηαιια, αληίζεηα κε ηηο πεξφλεο, 

είλαη ζπάληεο ζηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ
508

. Οη πφξπεο
509

, 

γλσζηέο απφ ηελ Τζηεξνκπθελατθή πεξίνδν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν
510

 σο κέζν 

ζηεξέσζεο ηνπ ελδχκαηνο, απνθηνχλ κεγαιχηεξε δηάδνζε απφ ηελ Τπνκπθελατθή 

πεξίνδν θαη εμήο, ηδηαίηεξα θαηά ηνλ 8
ν
-7

ν
 αη. π.Υ., ελψ ε ρξήζε ηνπο θαίλεηαη λα 

πεξηνξίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηα ηέιε ηνπ 7
νπ

 αη. 

π.Υ. πλερίδνπλ σζηφζν, λα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο θαη νη πεξφλεο, θαη θαηά ηελ 

ειιεληζηηθή πεξίνδν ζε πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο
511

. 

Πφξπεο έρνπλ βξεζεί ζε νηθηζκνχο, ζε ηεξά θαη ζε ηάθνπο
512

, ηφζν ζε 

γπλαηθείεο φζν θαη ζε αλδξηθέο ηαθέο, κεκνλσκέλεο, θαηά δεχγε θαη ζπρλά ζε κεγάιν 

αξηζκφ, γεγνλφο πνπ δειψλεη, πηζαλφλ, θαη ηε ρξήζε ηνπο σο κέζνπ ζηεξέσζεο ηνπ 

λεθξηθνχ πθάζκαηνο. Δ εχξεζε κίαο κηθξήο πφξπεο θνληά ζην θξαλίν ηνπ λεθξνχ 

αηφκνπ ζηνλ ιεγφκελν «ηάθν ηεο Ίζηδαο» ζηελ Βιεπζίλα ππνδειψλεη θαη ηε ρξήζε 

ηνπο σο κέζν ζηεξέσζεο ηνπ θαιχκκαηνο θεθαιήο
513

 ή θαη ησλ άθξσλ δηαδήκαηνο. 

                                                 
508

 Πφξπεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρξπζφ, άξγπξν ή ήιεθηξν είλαη πνιχ ζπάληεο θαη ζηνλ ππφινηπν 

ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. Ώπφ ην Λεπθαληί είλαη γλσζηή κία ρξπζή 

βηνιφζρεκε πφξπε κε ππεξπςσκέλν ηφμν πνπ δηακνξθψλεηαη απφ δχν θπιιφζρεκα ηκήκαηα θαη 

ζειεηά αλάκεζα ζε απηά γηα ηε ζηεξέσζε αιπζίδαο αζθαιείαο απφ ηάθν ΤπΠξΓΕΕ πεξηφδνπ (875-850 

π.Υ.), βι. Popham-Sackett-Themelis 1980, 222, Σ13,15, πίλ. 231c. Ώπφ ηελ Ώηηηθή πξνέξρεηαη δεχγνο 

ρξπζψλ πνξπψλ κε θπιιφζρεκν ηφμν θαη εγράξαθηε δηαθφζκεζε, ζήκεξα ζην ΐεξνιίλν (Berlin 

Antikenmuseum) πεξ. 850π.X., βι. Blinkenberg 1926, 77-78, ΕΕ.23a-b, εηθ. 65, Αεζπνίλε 1996, αξ. 

180. Ώπφ ηελ Ώζήλα, πηζαλφηαηα, πξνέξρνληαη επίζεο δχν δεχγε ρξπζψλ πνξπψλ αηηηθνβνησηηθνχ 

ηχπνπ κε εγράξαθηε δηαθφζκεζε, ζήκεξα ζην ΐξεηαληθφ Μνπζείν (ζπιινγή Έιγηλ) πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζην πξψην ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. (775-750π.Υ.), βι. Higgins 1961β, 105-106, αξ. 44-

47, XLVIa,b, Lorimer 1950, 347, Bielefeld 1968, C49, Higgins1961α, 100, Αεζπνίλε 1996, αξ. 181, 

βι. επίζεο Ogden 1998, 14-15, φπνπ ζεκεηψλεηαη φηη νη ηερληθέο δηαθφζκεζεο ησλ παξαπάλσ πνξπψλ 

παξαπέκπνπλ ζηε κπθελατθή ρξπζνρνΎα θαη φρη ζε απηή ηεο Ώλαηνιήο ζηελ νπνία απνδίδεηαη, κέζσ 

εκπφξσλ ή ηερληηψλ, ε επαλεκθάληζε ηεο ρξπζνρνΎαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή 

ηνπ ηδήξνπ. Βπίζεο, απφ ην Ώξηεκίζην ηεο Βθέζνπ πξνέξρεηαη ζεκαληηθφ ζχλνιν πνξπψλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ απφ πνιχηηκα κέηαιια (ρξπζφ, άξγπξν, ήιεθηξν), βι. Blinkenberg φ.π., 35-36. 

Υξπζέο πφξπεο απαληψληαη πζηεξφηεξα ζηε Μαθεδνλία θαηά ηνλ 6
νο

 αη. π.Υ. θαη θπξίσο θαηά ην 

δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ. 
509

 Γεληθά γηα ηηο πφξπεο, βι. Blinkenberg φ.π., Sapouna-Sakellarakis 1978, Bielefeld φ.π., C43-C45, 

C49-C52, Higgins 1961α, Αεζπνίλε 1996, 41-42.   
510

 Blinkenberg φ.π., 38, νη πφξπεο εκθαλίδνληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ηελ Τζηεξνκπθελατθή 

πεξίνδν, 14
ν
 αη. π.Υ., πξσηκφηεξα απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή ηεο Ώλαηνιήο, ηεο Κχπξνπ, ηεο 

Κεληξηθήο Βπξψπεο ή ηεο Εηαιίαο, φπνπ, θαηά κειεηεηέο, αλάγεηαη ε θαηαγσγή ηνπο. Πξβι. ζρεηηθά 

θαη αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 1997, 669, φπνπ αλαθέξεηαη έλα κνλαδηθφ θαη πξψηκν 

παξάδεηγκα δηκεξνχο ράιθηλεο πφξπεο, ηχπνπ γλσζηνχ απφ ηε Μέζε Υαιθνθξαηία ζηελ Κχπξν, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε Νάμν ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ.  
511

 Blinkenberg φ.π., 14, Lorimer 1950, 351.  
512

 Blinkenberg φ.π., 18-24. 
513

 Blinkenberg φ.π., 150. 
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Ώπφ απεηθνλίζεηο ζε εηδψιηα γλσξίδνπκε, επίζεο, φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηε 

ζηεξέσζε φξκσλ
514

. Βθηφο ησλ παξαπάλσ ρξεζηηθψλ πνξπψλ γλσζηέο είλαη θαη νη 

κηθξνγξαθηθέο αλαζεκαηηθέο πφξπεο ζε ηεξά
515

.  

Οη πφξπεο θαηαζθεπάδνληαλ θπξίσο απφ ραιθφ αιιά θαη απφ ζίδεξν
516

, 

ζπάληα απφ ρξπζφ, άξγπξν θαη ήιεθηξν. Οη ηειεπηαίεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ 

Blinkenberg σο θνζκήκαηα, αληίζεηα κε ηηο πξψηεο πνπ ηηο ζεσξεί ρξεζηηθά 

αληηθείκελα, είλαη γλσζηέο θπξίσο απφ ηεξά
517

 θαη πνιχ ζπάληα απφ ηάθνπο.  

Οη πην ζεκαληηθνί ηχπνη είλαη α) δνμαξσηή πφξπε, κε ηφμν απιφ ή 

θπιιφζρεκν παξάιιειν πξνο ηε βειφλα, ζηελ νπνία ε απφζηαζε κεηαμχ ηφμνπ θαη 

βειφλαο είλαη ζρεδφλ αλάινγε ηεο δηακέηξνπ ηεο ζπείξαο, παξαιιαγή ηνπ ηχπνπ 

δηακνξθψλεη ην έλα άθξν ηνπ ηφμνπ ειαθξά ππεξπςσκέλν (Blinkenberg ηχπνο Ε) β) ε 

απιή ηνμσηή, ε νπνία πζηεξφηεξα θνζκείηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζθαηξηθά ή 

ακθηθσληθά εμάξκαηα ζην ηφμν
518

 (Blinkenberg ηχπνο ΕΕ-ΕΕΕ) γ) ε αηηηθνβνησηηθή, κε 

ηεηξάπιεπξν πιαθίδην πφξπσζεο, ην νπνίν θέξεη εγράξαθηε δηαθφζκεζε θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο, ηχπνο πνπ εκθαλίδεηαη ηνλ 9
ν
 αη. π.Υ. ζηελ Ώηηηθή θαη ζα θπξηαξρήζεη θαη 

πζηεξφηεξα (Blinkenberg ηχπνο VΕΕΕ) θαη δ) ε νθηψζρεκε, απιή ή δηπιή, πφξπε κε 

πεξίηερλε αλ θαη θαηαζθεπαζηηθά απιή κνξθή, ηεο νπνίαο ηα δηαθνζκεηηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ην ηχιηγκα ελφο κνλαδηθνχ ζχξκαηνο 

(Blinkenberg ηχπνο ΥΕV).  

Καηά ηελ Τπνκηλσηθή θαη Πξσηνγεσκεηξηθή πεξίνδν ζηελ Κξήηε 

απαληψληαη δχν θχξηνη ηχπνη. Ο ηχπνο ηεο δνμαξσηήο πφξπεο, ηεο νπνίαο ε 

πξσηκφηεξε θαη απινχζηεξε κνξθή ε «πφξπε αζθαιείαο» απαληάηαη, αληίζεηα κε 

ηελ ππφινηπε Βιιάδα, έσο θαη ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ. Δ πφξπε κε θπιιφζρεκν ηφμν δελ ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηελ Κξήηε, 

ελψ θαη ε παξαιιαγή ηνπ ηχπνπ κε ην έλα άθξν ηνπ ηφμνπ ππεξπςσκέλν είλαη 

                                                 
514

 Οη απεηθνλίζεηο πνξπψλ είλαη ζπάληεο ζηελ αξραηνειιεληθή ηέρλε. Ώπαληψληαη θπξίσο ζε πήιηλα 

εηδψιηα ηνπ 7
νπ

 θαη 6
νπ

 αη. π.Υ., ελψ ζηελ αγγεηνγξαθία είλαη γλσζηά δχν κφλν παξαδείγκαηα ζε 

αγγεία ηνπ 6
νπ

 αη. π.Υ., ζπάληεο είλαη νη θαη απεηθνλίζεηο ηνπο ζε ράιθηλα αληηθείκελα, φπσο απηή ζε 

ιαβή ράιθηλνπ θαζξέθηε απφ ηηο Θήβεο. Οη νπέο πνπ δηαηεξνχληαη ζε καξκάξηλα γιππηά πηζαλφλ 

ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε κεηάιιηλσλ πνξπψλ, βι. Blinkenberg 1926, 28-33, Brons 2014, 67-71. 
515

 Γηα ηηο κηθξνγξαθηθέο πφξπεο, βι. Blinkenberg φ.π., 194-196. 
516

 Γηα ηε δηαθφζκεζε ηνπ ηφμνπ ηεο πφξπεο ρξεζηκνπνηνχληαλ, επίζεο, θερξηκπάξη, νζηφ ή 

ειεθαληνζηφ, ε ρξήζε, σζηφζν, απηψλ ησλ πιηθψλ δελ ήηαλ θνηλή ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν αληίζεηα κε 

ηελ Εηαιία φπνπ ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, Blinkenberg φ.π., 37.  
517

 Blinkenberg φ.π., 18-20.  
518

 Καηά ηνλ ΐιαρφπνπιν 2006, 273-275, ν ηχπνο ηεο πφξπεο κε ην κελνεηδέο ηφμν θαη ηνπο 

πιαζηηθνχο δαθηπιίνπο εκθαλίδεηαη πιήξσο δηακνξθσκέλνο ζην Ώηγαίν θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηεο 

ΤΒΕΕΕΓ πεξηφδνπ. 
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ζρεηηθά ζπάληα ζηελ Κξήηε. Ο δεχηεξνο ηχπνο θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιήο είλαη ν 

ηχπνο ηεο ηνμσηήο πφξπεο, γλσζηφο θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Γεσκεηξηθήο 

πεξηφδνπ. Εδηαίηεξα δηαδεδνκέλνη είλαη νη ηχπνη ΕΕΕ.10 θαη ΕΕΕ.11 ηνπ Blinkenberg κε 

κηθξφ πιαθίδην πφξπσζεο θαη πνιιαπιά εμάξκαηα ζην ηφμν. Ο ηχπνο ηεο ηνμσηήο 

πφξπεο παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηε πνηθηιία ζηελ Κξήηε, φπνπ απαληψληαη νη έληεθα 

απφ ηνπο δεθαηέζζεξηο ηχπνπο ηνπ Blinkenberg. Σξεηο παξαιιαγέο ηνπ (ΕΕΕ.4, 9, 12) 

αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ Κξήηε κε ηα πξσηκφηεξα γλσζηά παξαδείγκαηα. 

Νεσηεξηζκφ ηεο θξεηηθήο παξαγσγήο ηνπ πξψηκνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. απνηειεί επίζεο θαη ν 

ηχπνο ηεο πφξπεο κε πςειφ νξζνγψλην πιαθίδην πφξπσζεο (Blinkenberg, ηχπνο IV) 

πνπ απαληάηαη ιίγν πζηεξφηεξα θαη ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν θαη θαίλεηαη λα απνηειεί ηε 

λεζηψηηθε παξαιιαγή ηνπ αηηηθνβνησηηθνχ ηχπνπ. Καηά ηε Γεσκεηξηθή πεξίνδν 

εκθαλίδεηαη, επίζεο, ζηελ Κξήηε ν ηχπνο ηεο νθηψζρεκεο πφξπεο, ν νπνίνο, σζηφζν, 

αληηπξνζσπεχεηαη κε ειάρηζηα παξαδείγκαηα.  

Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα πξνέξρεηαη έλα ηκήκα 

αξγπξήο πφξπεο, πνπ απνηειεί ην κνλαδηθφ, γλσζηφ, παξάδεηγκα πφξπεο 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιχηηκα κέηαιια ζηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ 

ηδήξνπ. Σν ηκήκα δηαηεξεί κέξνο ηεο ηνμσηήο ξάρεο κε δχν ζθαηξηθά εμάξκαηα θαη 

ηξεηο αλάγιπθνπο νμπθφξπθνπο δαθηπιίνπο ζην έλα ζσδφκελν άθξν ηνπ, 105 (έγρξ. 

πίλ. 38, πίλ. 169α). Δ πφξπε πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζαιακνεηδή ηάθν Ώ1/Κ1 θαη αλήθεη 

ζηνλ ηχπν ΕΕΕ.10-11 ηνπ Blinkenberg. Μία ράιθηλε ηνμσηή πφξπε απφ ην ΐξφθαζηξν 

κε δχν ζθαηξηθά εμάξκαηα ζην ηφμν, εθ ησλ νπνίσλ ην θεληξηθφ είλαη κεγαιχηεξνπ 

κεγέζνπο, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηνλ 10
ν
 αη. π.Υ.

519
 (πίλ. 169β) απνηειεί ην πιεζηέζηεξν 

παξάιιειν ηεο πφξπεο 105. πγγελή ράιθηλα παξαδείγκαηα κε αλάγιπθνπο 

δαθηπιίνπο ζην αθξαίν ηκήκα ηνπ ηφμνπ ηεο πφξπεο πξνέξρνληαη απφ ην  Εδαίνλ 

Άληξν (πίλ. 169γ) θαη ηελ Βπάλσ Γάθξν (πίλ. 169δ) πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηε 

Γεσκεηξηθή πεξίνδν
520

. Δ πφξπε απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο κε βάζε ηα 

παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί ζηελ Πξσηνγεσκεηξηθή-Γεσκεηξηθή πεξίνδν. 

Ώπφ ηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν είλαη γλσζηέο δχν αξγπξέο πφξπεο απφ 

ηάθνπο ηνπ Αηπχινπ
521

 θαη κία απφ ηελ Πεξαρψξα, ε νπνία βξέζεθε κε 

πξσηνθνξηλζηαθή θεξακηθή, θαη είλαη πηζαλφλ εηζαγσγή απφ ηελ αλαηνιηθή 

                                                 
519

 Hall 1914, 169, πίλ. ΥΥΏ, Blinkenberg 1926, 83-84, III.10a, εηθ. 76, Bielefeld 1968, C51, εηθ. 6h. 
520

 Blinkenberg φ.π., 84, ΕΕΕ.10c, εηθ. 78 (Εδαίνλ Άληξν), 86, ΕΕΕ.11b, εηθ. 83 (Βπάλσ Γάθξνο). 
521

 Blinkenberg φ.π., 152-153. 
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Βιιάδα
522

. Βπίζεο αξγπξέο πφξπεο είλαη γλσζηέο απφ ηελ Κχπξν, κία απφ ηελ 

Ώκαζνχληα θαη δχν απφ ην Κνχξηνλ, απφ ηελ ηειεπηαία ζέζε πξνέξρεηαη θαη κία 

πφξπε θαηαζθεπαζκέλε απφ ρξπζφ θαη άξγπξν, ζήκεξα ζην Μεηξνπνιηηηθφ Μνπζείν 

ηεο Νέαο Τφξθεο
523

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
522

 Lorimer 1950, 350. 
523

 Blinkenberg 1926, 236, ΥΕΕΕ.2a, εηθ. 271, Ώκαζνχληα, 238-239, ΥΕΕΕ.6b, εηθ. 277, 243, ΥΕΕΕ.12c, 

249-250, 15a (1) Κνχξηνλ. 
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9. Ρόδαθεο 

Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο πξνέξρνληαη δέθα ηέζζεξηο ρξπζνί 

ξφδαθεο, πέληε απφ ηελ αλνηθηή ηαθή ΐ, ηέζζεξηο απφ ηνλ Ώλ. Μάξηπξα 3Φ, ηξεηο 

απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν Ώ1/ΠΣ1, έλαο απφ ηνλ ζαιακνεηδή ηάθν Ώ1Κ1 θαη έλαο απφ ηελ 

αλνηθηή ηαθή 8Δ. Βπίζεο, πέληε ρξπζνί ξφδαθεο αλήθνπλ ζην πεξηδέξαην ή δηάδεκα 

44
524

. Οη ξφδαθεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο: α) ξφδαθεο κε νκθαιφ, έμη θχιια κε 

γισζζνεηδή αλάκεζά ηνπο θαη θνθθηδσηφ, δηπιφ, ζπλερφκελν νθηνεηδέο πεξίγξακκα 

β) ξφδαθεο κε θπθιίζθν, νθηψ θχιια, θνθθηδσηφ κνλφ πεξίγξακκα θαη ηαηλησηφ 

θξίθν ζηελ νπίζζηα επηθάλεηά ηνπο θαη γ) ξφδαθεο κε νκθαιφ θαη ελλέα ή δέθα 

θχιια. Οη ξφδαθεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ιεπηφ θχιιν ρξπζνχ, έθηππνη ζε 

κήηξα θαη έρνπλ δηάκεηξν απηνί ηνπ πξψηνπ ηχπνπ 0,028κ., ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ 

0,014κ.-0,015κ. θαη ηνπ ηξίηνπ ηχπνπ 0,02κ. Έρνπλ βξεζεί ζε ηαθηθά ζχλνια πνπ 

ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 9
ν
-7

ν
 αη. π.Υ. Βθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ ξφδαθεο απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο πξνέξρεηαη, επίζεο, έλα ρξπζφ ηεηξάθπιιν θφζκεκα 

ζε ζρήκα ξφδαθα. 

Οη πξσηκφηεξεο απεηθνλίζεηο ξφδαθα απαληψληαη ζε ζθξαγηδνθχιηλδξνπο ζηε 

Μεζνπνηακία ζηα ηέιε ηεο 4
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. Σν κνηίβν πνπ νκνηάδεη κε άλζνο ή φηαλ 

απεηθνλίδεηαη κε ιεπηά θαη νμχιεθηα πέηαια κε ζρεκαηνπνηεκέλν αζηέξη ππήξμε 

ζχκβνιν ηεο ζεάο Inanna-Ishtar. Υξεζηκνπνηήζεθε σο δηαθνζκεηηθφ κνηίβν αιιά θαη 

σο ζετθφ, ζην νπνίν απνδφζεθε καγηθφο, απνηξνπατθφο ραξαθηήξαο πνπ ήηαλ θαη ν 

θχξηνο ιφγνο ηεο κεγάιεο δηάδνζήο ηνπ ζηελ πξψηκε ζνπκεξηαθή ηέρλε. Ο ξφδαθαο 

επηβίσζε ησλ αιιαγψλ πνπ δέρηεθαλ νη δηάθνξεο ζνπκεξηθέο ζεφηεηεο, ζε φλνκα ή 

ζπνπδαηφηεηα, φηαλ ιαηξεχηεθαλ απφ ηνπο Ώκνξίηεο, ηνπο ΐαβπισλίνπο, ηνπο 

Καζζίηεο ή ηνπο Ώζζχξηνπο βαζηιείο ηεο 1
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. Οη ΐαβπιψληνη θαη νη 

Ώζζχξηνη βαζηιείο «κεηέθεξαλ» ηα ζετθά ζχκβνια ζηηο κάρεο γηα λα δειψζνπλ φηη νη 

ζενί ηνπο ζπλφδεπαλ θαη ηνπο πξνζηάηεπαλ ζηηο ζηξαηησηηθέο εθζηξαηείεο ηνπο
525

. 

ηελ Κξήηε νη ξφδαθεο απεηθνλίδνληαη σο δηαθνζκεηηθά επίξξαπηα ζηνηρεία 

ελδπκάησλ ζε ηνηρνγξαθίεο (Ρπηνθφξνο), ζηε ζαξθνθάγν ηεο Ώγίαο Σξηάδαο, ζε 

πήιηλα γπλαηθεία εηδψιηα θαη πζηεξφηεξα ζε ελδχκαηα γπλαηθείσλ θαη αλδξηθψλ 

                                                 
524

 ΐι. έγρξ. πίλ. 13β.  
525

 ΐι. Maxwell-Hyslop 1974, 141-142, 151-157. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απεηθφληζε ησλ βαζηιηθψλ 

ελδπκάησλ θαη θνζκεκάησλ κε ξφδαθεο ζηα αζζπξηαθά αλάγιπθα, βι. ζρεηηθά Maxwell-Hyslop φ.π., 

246-260. 
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κνξθψλ, ζηελ Κφξε ηεο Βιεχζεξλαο, ζηελ Κπξία ηεο Auxerre, ζηελ αλδξηθή κνξθή 

ζην ηχκπαλν ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ.  

Σν ηεηξάθπιιν θφζκεκα 106 (έγρξ. πίλ. 39α-β, πίλ. 170α-β) βξέζεθε ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ πίζνπ Ώ1ΠΣ1. Αηαηεξείηαη πεξίπνπ θαηά ην ήκηζπ, ν νκθαιφο, δχν 

πεηαιφζρεκα θχιια κε κηθξφ ηκήκα ξφκβνπ (;) αλάκεζά ηνπο θαη ηαηλησηφο θξίθνο 

ζηελ νπίζζηα επηθάλεηά ηνπ. Έρεη κέγηζην ζσδφκελν χςνο 0,022κ. θαη κέγηζην 

ζσδφκελν πιάηνο 0,035κ. Σν θφζκεκα θέξεη ζπξκαηεξή θαη θνθθηδσηή δηαθφζκεζε 

θαη, πηζαλφλ, έλζεην πιηθφ ζηα ζπξκάηηλα πιαίζηα. Σα ηέζζεξα ζσδφκελα ηκήκαηά 

ηνπ νξίδνληαη απφ ζχξκα ρξπζνχ πνπ πιαηζηψλεηαη απφ ζεηξά θνθθίδσλ, πιελ ηνπ 

θπθιίζθνπ πνπ θέξεη κία ζεηξά ζηελ εμσηεξηθή πεξηθέξεηά ηνπ. Κάζε θχιιν 

θνζκείηαη κε ζπξκαηεξή ζηαγνλφζρεκε «ζήθε» κε ην γσληψδεο άθξν ηεο πξνο ηνλ 

θπθιίζθν, δηαθνζκεηηθή ή γηα ηελ έλζεζε πιηθνχ. Ο ζπλδπαζκφο θαη ησλ ηξηψλ 

ηερληθψλ δηαθφζκεζεο ζε ρξπζά θνζκήκαηα είλαη ζρεηηθά ζπάληνο
526

. Σν θφζκεκα 

ζα κπνξνχζε λα είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο επίξξαπην δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν ελδχκαηνο 

ή πηζαλφηεξα δηαδήκαηνο. Καηά ηνλ Laffineur
527

 νη ρξπζνί ξφδαθεο πνπ θέξνπλ θξίθν 

ζηελ νπίζζηα επηθάλεηά ηνπο, αληίζεηα κε απηνχο πνπ θέξνπλ κηθξέο νπέο, 

ρξεζίκεπαλ γηα ηε δηαθφζκεζε κεηάιιηλσλ ηαηληψλ (δηαδεκάησλ) ή γηα ηε 

δηαθφζκεζε θαιπκκάησλ θεθαιήο. Δ δηαθφζκεζε δηαδεκάησλ κε ξφδαθεο ή κε έλα 

ξφδαθα κφλν, πνπ εξκελεχεη θαη ηελ εχξεζε κεκνλσκέλσλ
528

, είλαη γλσζηή ζηελ 

Κξήηε ηνπιάρηζηνλ απφ ην πξψην ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

Ο ηχπνο ηνπ ηεηξάθπιινπ θνζκήκαηνο 106 είλαη ζπάληνο θαη ην κνλαδηθφ 

γλσζηφ παξάιιειν παξάδεηγκα ζηελ θξεηηθή, αιιά θαη ηελ αξραηνειιεληθή, 

θνζκεκαηνηερλία είλαη ην ηεηξάθπιιν θφζκεκα απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή 

Σεθθέ
529

 (πίλ. 170γ). Σν θφζκεκα δηαηεξείηαη ζρεδφλ αθέξαην θαη έρεη δηάκεηξν 

0,044κ. Φέξεη δχν ζειεηέο ζρήκαηνο U ζε ζεκεία ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ, ζε δηακεηξηθά 

αληίζεηε ζέζε, γηα ηε ζηεξέσζή ηνπ ζε έλδπκα ή γηα ηελ αλάξηεζή ηνπ σο 

                                                 
526

 κνηα δηαθφζκεζε θέξνπλ δχν θνζκήκαηα απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο 

Πέηξαο, ηα πεξίαπηα θνζκήκαηα 76-77 κε παξάζηαζε θεθαιψλ δχν αλησπψλ θξαλνθφξσλ αλδξψλ θαη 

κε παξάζηαζε πξνηνκήο ηαχξνπ θαηελψπηνλ, αληίζηνηρα, δχν θνζκήκαηα απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν ηνπ 

Υαληαιή Σεθθέ, ην επηζηήζην θφζκεκα κε νξεία θξχζηαιιν θαη θερξηκπάξη θαη ην κελνεηδέο-

«δαθηπιηφζρεκν» πεξίαπην πνπ πεξηθιείεη πεξίηκεην έιαζκα θαζψο θαη δχν θνζκήκαηα απφ ην Εδαίνλ 

Άληξν, ην επηζηήζην νξζνγψλην θφζκεκα κε ηξεηο πξνδαηδαιηθέο γπλαηθείεο κνξθέο θαη πξνηνκέο 

ηαχξσλ θαη έλα ζηαγνλφζρεκν πεξίαπην, επίζεο, ην ρξπζφ δαθηπιίδη κε πεξίηκεηα ηξίγσλα απφ ηελ 

Πξαηζφ.  
527

 Laffineur 1978, 106. 
528

 ΐι. πίλ. 10α-γ. Δ ρξήζε κεκνλσκέλνπ ξφδαθα ζηε δηαθφζκεζε δηαδεκάησλ είλαη γλσζηή απφ 

πήιηλν δαηδαιηθφ εηδψιην απφ ην Ώθξαηί (ζπιινγή Ortiz), χζηεξνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Matz 1970, 118, E9, 

πίλ. 49c-d. Γηα ηε ρξήζε ηνπ ξφδαθα σο δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ δηαδεκάησλ, βι. Laffineur φ.π., 106.  
529

 Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 18, πίλ. 27, Boardman 1967, 69, αξ.18, πίλ. 12.  
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πεξίαπην
530

. Αηακνξθψλεη, φπσο ην παξαπάλσ θφζκεκα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο 

Πέηξαο, νκθαιφ θαη ηέζζεξα εκηειιεηςνεηδή θχιια κε ηζάξηζκνπο ξφκβνπο αλάκεζά 

ηνπο θαη θέξεη φκνηα, κε ην παξαπάλσ, ζπξκαηεξή θαη θνθθηδσηή δηαθφζκεζε ζηα 

επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ θαη ζηαγνλφζρεκα πιαίζηα ζηελ επηθάλεηα ησλ θχιισλ. Ο 

νκθαιφο ηνπ θνζκήκαηνο απφ ηνλ Υαληαιή Σεθθέ θνζκείηαη κε θνθθηδσηά ηξίγσλα 

θαη νη ξφκβνη πνπ δηακνξθψλνληαη αλάκεζα ζηα θχιια θαη νξίδνληαη απφ ζπξκαηεξή 

θαη θνθθίδσζε δηακνξθψλνπλ ζηα άθξα ηνπο ζπξκάηηλνπο θπθιίζθνπο, κνηίβν 

γλσζηφ ζηελ θξεηηθή αγγεηνγξαθία ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
531

. ζνλ αθνξά ζηε ρξνλνιφγεζή 

ηνπ έρνπλ δηαηππσζεί δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο, φπσο γηα φια ηα θνζκήκαηα ηνπ 

ζνισηνχ ηάθνπ 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη απφ ην δεχηεξν ήκηζπ 

ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. έσο ην πξψην ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
532

 Ώλεμάξηεηα, σζηφζν, απφ ηε 

ρξνλνιφγεζε ηνπ ηεηξάθπιινπ θνζκήκαηνο απφ ηνλ Υαληαιή Σεθθέ, νη θακπχιεο 

γξακκέο ηνπ θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ησλ ξφκβσλ, αληίζεηα κε 

ηελ απζηεξή γεσκεηξηθή δνκή ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη ηε δηαθφζκεζε ηνπ 

θνζκήκαηνο απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο νδεγνχλ ζηελ πξσηκφηεξε 

ρξνλνιφγεζε ηνπ ηειεπηαίνπ.  

Ο ηχπνο ηνπ ηεηξάθπιινπ ξφδαθα κε επηκήθεηο ξφκβνπο αλάκεζα ζηα θχιια, 

απαληάηαη, εθηφο απφ ηα δχν παξαπάλσ παξαδείγκαηα, ζηε δηαθφζκεζε ελδχκαηνο 

αλδξηθήο κνξθήο ζε ράιθηλν πεξίηκεην έιαζκα απφ ην ηεξφ ηνπ Βξκή θαη Ώθξνδίηεο 

ζηε χκε ΐηάλλνπ, 620-600 π.Υ.
533

(πίλ. 171α) θαζψο θαη ζε επίξξαπηα πιαθίδηα απφ 

ηελ Έθεζν, ζηα νπνία ην κνηίβν αλαθέξεηαη σο νθηάθηηλν αζηέξη πνπ δηακνξθψλεηαη 

απφ ηα ζψκαηα θαη ηα θηεξά ηεζζάξσλ κειηζζψλ κε θνηλφ θεθάιη (bee-stars) (πίλ. 

171β-δ) θαη σο θπηηθφ αζηέξη (floral star)(πίλ. 171ε-ζη)
 534

. 

                                                 
530

 Καηά ηνλ Hutchinson, βι. Hutchinson-Boardman 1954, ην θφζκεκα είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο 

πεξίαπην, θαηά ηνλ Jacobsthal 1956, 18-19, εηθ. 60, σο πεξίαπην θξεκαζκέλν απφ ηηο δχν ζειεηέο ζε 

αιπζίδα, θαηά ηνλ Boardman 1967, 69, αξ. 18, πίλ. 12 σο επίξξαπην θφζκεκα, ν Laffineur 1978, 104, 

ζεκεηψλεη ηε γεληθά απνδεθηή ρξήζε ηνπ σο πεξίαπην, ελψ θαηά ηελ Hoffmann 1997, 225-226, πίλ. 

148, είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο επίξξαπην ή σο πεξίαπην θφζκεκα, ηκήκα πεξηδεξαίνπ. Καηά ηελ ίδηα ην 

θφζκεκα έρεη ην ζρήκα ζηαπξνχ Μάιηαο κε απνζηξνγγπιεκέλα άθξα θαη ρξνλνινγείηαη πξσηκφηεξα 

απφ ηνπο ξνδηαθνχο ξφδαθεο θαη απηνχο ηεο Θήξαο.  
531

 Brock 1957, pattern 5bf. 
532

 Σα θνζκήκαηα ηνπ Υαληαιή Σεθθέ ρξνλνινγνχληαη ζηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., θαηά ηνπο Becatti 

1955, 163-164 θαη Higgins 1961α, πίλ. 16, θαηά ηνλ Jacobsthal 1956, 20, ζην πξψην ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. 

π.Υ., είηε ζηηο αξρέο ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. θαηά ηνλ Higgins 1969, 151, είηε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. 

θαηά ηνλ Boardman 1967, 59-63, βι. Laffineur φ.π., 104, θαηά ηνλ ίδην, ην ηεηξάθπιιν θφζκεκα ηνπ 

Υαληαιή Σεθθέ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε πξσηκφηεξν απφ ηνπο ξφδαθεο ηεο νκάδαο ηεο Ρφδνπ, ηεο 

Μήινπ θαη ηεο Θήξαο.  
533

 ΐι. πίλ. 7α.  
534

 Hogarth 1908, 111, αξ. 13-15, πίλ. VIII (bee-stars) θαη 113, αξ. 27, 29, πίλ. X (floral stars). 
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Οη απινί ηεηξάθπιινη ξφδαθεο είλαη ζπάληνη ζηελ θξεηηθή ηέρλε, αιιά θαη ζε 

απηή ηνπ ππφινηπνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. Ο 

ηχπνο απαληά ζε ρξπζά πιαθίδηα απφ ηελ Βιεπζίλα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 8
νπ

 αη. 

π.Υ.
535

 (πίλ. 172α-γ) θαη ζηα δχν ρξπζά δαθηπιίδηα ηεο Φνξηέηζαο, αξρέο ηνπ 7
νπ

 αη. 

π.Υ.
536

. 

Σν ηεηξάθπιιν θφζκεκα απφ ηνλ Υαληαιή Σεθθέ, ην κφλν γλσζηφ έσο 

ζήκεξα απηνχ ηνπ ηχπνπ, έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο κειεηεηέο ηφζν ιφγσ ηεο 

κνλαδηθφηεηαο φζν θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνπο γλσζηνχο ρξπζνχο ξφδαθεο ηεο 

Μήινπ θαη ηεο Ρφδνπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. Δ ζχγθξηζή ηνπο, αξρηθά απφ ηνπο Jacobsthsal 

θαη Higgins
537

 θαη πζηεξφηεξα απφ ηνπο Λεκπέζε
538

, Laffineur
539

 θαη Hoffmann
540

, 

ηνπνζεηεί ην θφζκεκα απφ ηνλ Υαληαιή Σεθθέ πξσηκφηεξα απφ ηελ νκάδα ησλ 

παξαπάλσ ξνδάθσλ ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. Καηά ηνλ Higgins
541

 ν 

ηεηξάθπιινο ξφδαθαο ηνπ Υαληαιή Σεθθέ « …apparently left many descendants in 

seventh-century diadem-rosettes», ελψ θαηά ηελ Ώγγ. Λεκπέζε
542

 ε πξσηκφηεξε 

ρξνλνιφγεζε ηνπ ξφδαθα ηνπ Σεθθέ, φπσο θαη ησλ ρξπζψλ δαθηπιηδηψλ ηεο 

Φνξηέηζαο
543

, είλαη κία έλδεημε φηη απηέο νη νκνηφηεηεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

θξεηηθήο επηξξνήο ζηα εξγαζηήξηα ησλ Κπθιάδσλ θαη ησλ Ασδεθαλήζσλ. Δ άλζεζε, 

θαηά ηελ ίδηα, ηεο θξεηηθήο κεηαιινηερλίαο θαηά ηνλ 8
ν
 θαη 7

ν
 αη. π.Υ. εξκελεχεη ηελ 

πξψηκε αλάπηπμε ηεο ρξπζνρνΎαο, έλα πεδίν ζην νπνίν ηα λεζηά έρνπλ ηνλ εγεηηθφ 

ξφιν ζηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. Ώληίζεηα ν Laffineur
544

 ζεσξεί φηη ε παξαπάλσ νκάδα 

ξνδάθσλ έρεη επηξξνέο απφ ηελ Βγγχο Ώλαηνιή θαη θπξίσο απφ ην Ώηγαίν.  

Χζηφζν, νη ξφδαθεο ηνπ πξψηνπ ηχπνπ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, 

107-111, Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ
545

 (έγρξ. πίλ. 39γ-δ, πίλ. 173α-ε) παξνπζηάδνπλ 

πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε ηελ νκάδα απηψλ απφ ηε Μήιν
546

 (πίλ. 174α-γ). Οη 

ξφδαθεο είλαη πεξίηκεηνη κε νκθαιφ, έμη θχιια κε γισζζνεηδή αλάκεζά ηνπο θαη 

                                                 
535

 Φίιηνο 1885, 179-180, πίλ. 9,3. Higgins 1969, 147-148, πίλ. 38e-f. 
536

 ΐι. πίλ. 62α-δ. 
537

 Higgins φ.π., 151. 
538

 Lebessi 1975, 172-173.  
539

 Laffineur 1978, 104. 
540

 Hoffmann 1997, 225-226, πίλ. 148.  
541

 Higgins φ.π. 
542

 Lebessi φ.π. 
543

 Γηα ηα ρξπζά δαθηπιίδηα ηεο Φνξηέηζαο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ξφδαθεο ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ 

Κπθιάδσλ θαη ησλ Ασδεθαλήζσλ, βι. Lebessi φ.π. 
544

 Laffineur φ.π., 104. 
545

 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 1994, 120-121, αξ. 72, πίλ. XXVI, ηακπνιίδεο 2004, 

286, αξ. 376, ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 181, αξ. 57-58. 
546

 Laffineur φ.π., 214, αξ. 118-119, πίλ. XV,2, θαη 1,3, 216, αξ. 126, πίλ. XVI,4-5. 
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θνθθηδσηφ, δηπιφ, ζπλερφκελν νθηνεηδέο πεξίγξακκα, ίδηνπ ηχπνπ κε απηνχο απφ ηελ 

παξαπάλσ νκάδα ζηνπο νπνίνπο απνδίδεηαη ζηνλ νκθαιφ γξχπαο, έληνκν ή άλζνο. Ο 

πξψηνο ηχπνο απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηα πέληε 

παξαπάλσ παξαδείγκαηα. Οη ξφδαθεο έρνπλ ίδηεο δηαζηάζεηο, δηάκεηξν 0,028κ., θαη 

θέξνπλ φκνηα δηαθφζκεζε. Πξνέξρνληαη απφ ηελ αλνηθηή ηαθή ΐ, φπνπ βξέζεθαλ 

θνληά ζην θξαλίν (ψηα) ηνπ λεθξνχ αηφκνπ θαη, πηζαλφλ, αλήθαλ ζηε δηαθφζκεζε 

θαιχκκαηνο θεθαιήο ή δηαδήκαηνο. Ο ηχπνο απαληά θαη ζε ρξπζφ επίξξαπην δηζθίν 

αιιά κε δηαθφζκεζε πεληάθπιινπ ξφδαθα απφ ην πήιαην ηεο Βηιεηζπίαο ζηελ 

Ίλαην, ΤΜΕΕ-ΤΜΕΕΕ ηχπνπ, Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ
547

 (πίλ. 175α). Ο ίδηνο ηχπνο 

αιιά εμάθπιινπ ξφδαθα απαληά θαη ζε πήιηλεο εζράξεο απφ ηε Γφξηπλα, 7
νπ 

αη. 

π.Υ.
548

 (πίλ. 175β-γ).  

Ο δεχηεξνο ηχπνο ξνδάθσλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ πέληε φκνηα θαη ζρεδφλ ίδησλ δηαζηάζεσλ παξαδείγκαηα. 

Σξεηο ξφδαθεο έρνπλ βξεζεί ζηνλ ηαθηθφ πίζν Ώ1/ΠΣ1, 112-114 (έγρξ. πίλ. 40α-ε, πίλ 

176α-ε) έλαο ζηνλ ζαιακνεηδή ηάθν Ώ1Κ1, 115 (έγρξ. πίλ. 41α-β, πίλ. 177α-β) θαη 

έλαο ζηελ αλνηθηή ηαθή 8Δ, 116 (έγρξ. πίλ. 41γ-δ, πίλ. 177γ-δ). Οη δχν πξψηνη, ν 

ηξίηνο απφ ην παξαπάλσ ζχλνιν ζψδεηαη απνζπαζκαηηθά, έρνπλ δηάκεηξν 0,014κ., 

ελψ νη δχν άιινη 0,015κ. Οη ξφδαθεο είλαη νθηάθπιινη κε θπθιίζθν, θνθθηδσηφ κνλφ 

πεξίγξακκα θαη θέξνπλ ηαηλησηφ θξίθν ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα. Σα θχιια 

θνζκνχληαη κε θνθθηδσηά ηξίγσλα ή κε ηέζζεξηο θνθθίδεο ζε ζηαπξνεηδή δηάηαμε θαη 

κε κία θνθθίδα ρξπζνχ, ην θαζέλα, ζε θπθιηθή δηάηαμε γχξσ απφ ηνλ θπθιίζθν. 

Βμάθπιινο ή επηάθπιινο θνθθηδσηφο ξφδαθαο θνζκεί ην θέληξν ηνπ θπθιίζθνπ θαη 

ζεηξά θνθθίδσλ ην πεξίγξακκά ηνπ. Ίδηνπ ηχπνπ είλαη θαη νη πέληε ξφδαθεο ηνπ 

πεξηδεξαίνπ ή δηαδήκαηνο 44
549

. Οη ξφδαθεο ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. κε βάζε 

ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ 115 πνπ βξέζεθε ζην εζσηεξηθφ ΠξΏ αγγείνπ ηνπ ζαιακνεηδνχο 

ηάθνπ Ώ1Κ1. 

Ο ηχπνο ηνπ νθηάθπιινπ ξφδαθα δελ απαληά ζε ρξπζά θνζκήκαηα ζηελ 

Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ
550

. Οη ρξπζνί επηάθπιινη ξφδαθεο κε 

                                                 
547

 Κάληα-Ααβάξαο 2011, 160-161, αξ. 164 (Υ-Ώ 833). 
548

 Johannowsky 2002, πίλ. 26.283-284.  
549

 ΐι. έγρξ. πίλ. 13β.  
550

 Πξβι. ηνπο νθηάθπιινπο ξφδαθεο απφ ην άδπην ηνπ αξρατθνχ λανχ ζηελ Κχζλν, Mazarakis Ainian 

2005, 99, πίλ. 20D. 
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θνθθηδσηή δηαθφζκεζε, άγλσζηεο πξνέιεπζεο, ζήκεξα ζην ΐξεηαληθφ Μνπζείν
551

 

(πίλ. 178α-β) θαη έλαο ελδεθάθπιινο ξφδαθαο απφ ηνπο Ώξθάδεο
552

 (πίλ. 178γ) 

απνηεινχλ ηα πιεζηέζηεξα παξάιιεια απηψλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο. 

ηελ θξεηηθή ηέρλε ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ραξαθηεξηζηηθά παξάιιεια 

παξαδείγκαηα είλαη ν ξφδαθαο πνπ θνζκεί ην ρέξη αλδξηθήο κνξθήο ζε ράιθηλν 

πεξίηκεην έιαζκα απφ ηε χκε ΐηάλλνπ
553

, ν γξαπηφο ξφδαθαο ζηελ θεθαιή πήιηλνπ 

δσφκνξθνπ εηδσιίνπ πνπ παξαπέκπεη ζε αζζπξηαθφ νθηάθπιιν ξφδαθα απφ ην ηεξφ 

ηεο άκνπ
554

 (πίλ. 179α) θαζψο θαη απηνί πνπ θνζκνχλ ιεθχζην απφ ηνλ ηάθν Ρ ηεο 

Φνξηέηζαο
555

 (πίλ. 179β). Οη νθηάθπιινη ξφδαθεο είλαη πεξηζζφηεξν θνηλνί ζηελ 

αλαηνιηθή ηέρλε, φπσο απηνί πνπ θνζκνχλ ρξπζφ δηάδεκα απφ ην Ziwiyé, 8
νπ

 αη. 

π.Υ.
556

 (πίλ. 180α) κε ζρεδφλ αθξηβή παξάιιεια ζε ξφδαθεο ηεο νκάδαο ηεο 

Μήινπ
557

 (πίλ. 180β-γ) ή δηαδήκαηα ζε ειεθαληνζηέηλεο γπλαηθείεο θεθαιέο απφ ηε 

Nimrud, 8
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ.
558

 (πίλ. 180δ-ζη). 

Ο ηξίηνο ηχπνο ξνδάθσλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηέζζεξα φκνηα θαη ίδησλ δηαζηάζεσλ παξαδείγκαηα. Οη 

ξφδαθεο 117-120 (έγρξ. πίλ. 42α-ε, πίλ. 181α-ε) βξέζεθαλ ζηελ πηζνηαθή ηνπ Ώλ. 

κάξηπξα 3Φ καδί κε ην πεξηδέξαην 44, ην ρξπζφ πεξίαπην κε δηαθφζκεζε θεθαιήο 

ηαχξνπ 83 θαη ηηο αξγπξέο πεξφλεο 100-101. Οη ξφδαθεο είλαη δεθάθπιινη, πιελ ελφο 

ελλεάθπιινπ, κε νκθαιφ. Οη ξφδαθεο ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. ρεδφλ αθξηβή 

παξάιιεια παξαδείγκαηα ηνπ ηχπνπ απαληψληαη ζε ηαηλία θαηαζθεπαζκέλε απφ 

ήιεθηξν θνζκεκέλε κε δχν δσδεθάθπιινπο θαη έλα δεθαεμάθπιιν ξφδαθα κε 

νκθαιφ απφ ηε Ρφδν, 7
νπ

 αη. π.Υ.
559

 (πίλ. 182).  

Οη ξφδαθεο ζα είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαθνζκεηηθά επίξξαπηα ζηνηρεία ηνπ 

λεθξηθνχ ελδχκαηνο ή πθάζκαηνο είηε απηνί ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ θαη ην ηεηξάθπιιν 

                                                 
551

 Laffineur 1978, 85-87, ηχπνο 1 θαη 216, αξ. 127 (έμη ξφδαθεο, θέξνπλ θξίθν ζηελ νπίζζηα 

επηθάλεηα) 217, αξ. 129 (έλαο ξφδαθαο, ν θπθιίζθνο θνζκείηαη κε νθηάθπιιν θνθθηδσηφ ξφδαθα) βι. 

επίζεο 216, αξ. 128 (δχν ξφδαθεο) θαη 218-219, αξ. 137, 143-146, πίλ. XVI-XVII. 
552

  Levi 1927-1929, πίλ. XII.TL. 
553

 ΐι. πίλ. 7α. 
554

 Jantzen 1972, 59, πίλ. 57, ΐ1190. 
555

 Brock 1957, ηάθνο Ρ, 1289, πίλ. 99. 
556

 Coche de la Ferté 1956, 32, πίλ. IV.2. Δ εχξεζε ηνπ Θεζαπξνχ ηνπ Ziwiyé, ζηε δπηηθφηεξε πεξηνρή 

ηνπ Luristan ζηα ζχλνξα κε ηελ Urartu, απέδεημε, φηη θαη κεηά ηελ εμαθάληζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ 

Luristan ε κεηαιινηερλία θαη θπξίσο ε ρξπζνρνΎα ζπλέρηζε λα επεκεξεί ζε απηήλ ηελ πεξηνρή θαηά 

ηνλ 8
ν
-6

ν
 αη. π.Υ. Δ ηέρλε ηνπ Luristan, κε εκθαλείο αζζπξηαθέο επηξξνέο, ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη 

ην φρεκα απηψλ ησλ επηξξνψλ πξνο ηνλ θιαζηθφ θφζκν απφ ηνπο ρεξζαίνπο δξφκνπο επηθνηλσλίαο πνπ 

πεξλνχζαλ απφ ηελ αλαηνιή πξνο ηε δχζε, φ.π., 32. 
557

 Maxwell-Hyslop 1974, 57-58, πίλ. XIV,1.  
558

 Maxwell-Hyslop φ.π., 254, εηθ. 234a,b-235. 
559

 Coche de la Ferté φ.π., 32, πίλ. IV.4. Laffineur φ.π., 226, πίλ. XXI, 2, αξ. 181. 
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θφζκεκα, πνπ θέξνπλ ηαηλησηφ θξίθν ζηελ νπίζζηα επηθάλεηά ηνπο, σο δηαθνζκεηηθά 

ζηνηρεία πεξηδεξαίσλ ή δηαδεκάησλ
560

.  

Υξπζνί ξφδαθεο ή ρξπζά δηζθία κε δηαθφζκεζε ξφδαθα απφ άιιεο ζέζεηο ηεο 

Κξήηεο πξνέξρνληαη απφ ην πήιαην ηεο Βηιεηζπίαο ζηελ Ίλαην, ηξία ρξπζά δηζθία 

κε δηαθφζκεζε ξφδαθα ΤΜΕΕ-ΤΜΕΕΕ ηχπνπ, Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ
561

 (πίλ. 183α-

γ) απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, ηξεηο ρξπζνί ξφδαθεο ΤΜΕΕ-ΕΕΕ ηχπνπ
562

 (πίλ. 

184α-ε) θαη απφ ην Εδαίνλ Άληξν πξνέξρεηαη έλαο ρξπζφο ξφδαθαο κε θνθθηδσηή 

δηαθφζκεζε
563

 (πίλ. 184ζη).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
560

 Οη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ξφδαθεο ρξεζηκνπνηνχληαλ σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία θαη ζε δψλεο. Σν 

κέγεζνο απηψλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο δελ επλνεί απηήλ ηε ρξήζε. 
561

 Κάληα-Ααβάξαο 2011, 161-162, αξ. 160 (Υ-Ώ834), αξ. 162 (Υ-Ώ777), αξ. 163 (Υ-Ώ854). 
562

 KNC 200.f.3 (δχν ξφδαθεο) πίλ. 265, εηθ. 153 θαη 40.f2, πίλ. 263, εηθ. 153. 
563

 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 144, πίλ. 85,8. 
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10. Διάζκαηα  

 

Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα πξνέξρεηαη έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ρξπζψλ ειαζκάησλ, αθέξαησλ θαη ζξαπζκάησλ, πνπ ζπγθξνηνχλ 

ην κεγαιχηεξν, γλσζηφ, ζχλνιν ηεο Κξήηεο θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. 

Έρνπλ βξεζεί είθνζη επηά ρξπζά ειάζκαηα, εθ ησλ νπνίσλ πέληε βξέζεθαλ αθέξαηα 

θαη είθνζη δχν, πνπ δηαηεξνχληαη θαηά ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο ή απνζπαζκαηηθά, 

αλαζπζηάζεθαλ κεηά ηε ζπγθφιιεζή ηνπο απφ κηθξφηεξνπ θαη κεγαιχηεξνπ 

κεγέζνπο ζξαχζκαηα
564

.  

Σα πεξηζζφηεξα ρξπζά ειάζκαηα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν 

Ώ1ΠΣ1
565

, έλα αθέξαην έιαζκα κε γξακκηθή δηαθφζκεζε
566

 θαη ηξεηο ρηιηάδεο 

ηεηξαθφζηα ζαξάληα ζξαχζκαηα (πίλ. 185) εθ ησλ νπνίσλ αλαζπζηάζεθαλ δεθανθηψ 

απνζπαζκαηηθά ζσδφκελα ειάζκαηα (δχν ζξαχζκαηα ειαζκάησλ κε εηθνλνγξαθηθή 

δηαθφζκεζε, απφ απηά ην έλα είλαη πεξίηκεην
567

, ηέζζεξα κε ζπγθνιιψκελα 

ζξαχζκαηα κε φκνηα δηαθφζκεζε
568

, έμη ειάζκαηα κε γξακκηθή δηαθφζκεζε πνπ 

δηαηεξνχληαη ζρεδφλ αθέξαηα ή θαηά ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο, ειιεηςνεηδή θαη 

ζρήκαηνο Σ
569

, πέληε αθφζκεηα, επηκήθε, ηαηληφζρεκα κε γσληψδε απφιεμε
570

, πέληε 

κεγάια ηκήκαηα αθφζκεησλ ειαζκάησλ ηα νπνία, ή θάπνηα εμ απηψλ, πηζαλφλ 

                                                 
564

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ρξπζψλ ειαζκάησλ θαη ζξαπζκάησλ πνπ έρνπλ βξεζεί ζηε λεθξφπνιε 

ηεο Οξζήο Πέηξαο είλαη ηέζζεξηο ρηιηάδεο δηαθφζηα ελελήληα επηά (4297). Βμ απηψλ αλαζπζηάζεθαλ 

ηα παξαπάλσ ειάζκαηα θαζψο θαη ηα δχν ρξπζά δηαδήκαηα αξ. θαη. 1-2 θαη νη δψδεθα ρξπζέο ηαηλίεο 

αξ. θαη. 9-22. Δ ζπληήξεζε θαη ε ζπγθφιιεζή ηνπο έγηλε ζην Βξγαζηήξην πληήξεζεο Μεηάιιηλσλ 

ηεο ΒΦΏΔ απφ ηελ θ. Γεσξγία Παράθε. 
565

 ην εζσηεξηθφ ηνπ πίζνπ Ώ1ΠΣ1 βξέζεθαλ ηξεηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ζαξάληα (3440) ηκήκαηα θαη 

κηθξφηεξα ζξαχζκαηα θχιισλ ρξπζνχ, δηαζηάζεσλ απφ 0,008κ.Υ0,006κ. (Κν 379) έσο 

0,03κ.Υ0,036κ. (Κν 443) ηκήκαηα ηαηληφζρεκσλ ειαζκάησλ, δηαζηάζεσλ απφ 0,01κ.Υ0,004κ. (Κν 

379) έσο 0,097κ.Υ0,004κ. (Κν 342) θαη ηκήκαηα πεξίηκεησλ ειαζκάησλ, δηαζηάζεσλ απφ 

0,01κ.Υ0,007κ. (Κν 379) έσο 0,03κ.Υ0,031κ. (Κν 445). Σν παξαπάλσ ζχλνιν (ΏΚΜ Μ4637, Κν 1-

46, 48, 50, 53, 55, 61-144, 146, 149, 151-206, 208-228, 230, 232-236, 238-239, 242-246, 249, 251-

252, 255, 258-273, 276, 278-280, 283-285, 288-294, 297, 299-303, 306, 308-310, 312, 314-315, 319-

320, 328, 332, 335, 338-346, 348, 351-359, 361, 364, 366, 368, 371, 373-375, 378-379, 382, 384-387, 

389-390, 392-393, 396, 398-399, 401-405, 407, 409-412, 414-418, 420-421, 423-426, 428-429, 431-

432, 434, 436, 440, 442-446, 448-449) εληνπίζηεθε ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ πίζνπ θαη ζε φιν ην πάρνο 

ηνπ ρψκαηνο πνπ ππήξρε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Σα ειάζκαηα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιχ ιεπηφ 

θχιιν ρξπζνχ θίηξηλνπ θαη εξπζξσπνχ ρξψκαηνο.  
566

 Ώξ. θαη. 127. 
567

 Ώξ. θαη. 126, 140 (πεξίηκεην). 
568

 Ώξ. θαη. 125. Σα ηέζζεξα ζξαχζκαηα ειαζκάησλ πξνζκεηξψληαη σο έλα ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

ειαζκάησλ θαζψο θέξνπλ φκνηα δηαθφζκεζε θαη δελ είλαη βέβαην αλ αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξα απφ 

έλα ειάζκαηα. 
569

 Ώξ. θαη. 128-133. 
570

 Ώξ. θαη. 147-151. 
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ζπλαλήθνπλ ζε έλα θχιιν ρξπζνχ
571

 θαη ηξεηο πεξίηκεηεο ειαζκάηηλεο ηαηλίεο
572

). 

Υξπζά ειάζκαηα πξνέξρνληαη επίζεο απφ ην ηαθηθφ θηήξην Μ (761 ζξαχζκαηα
573

, 

απφ ηα νπνία αλαζπζηάζεθαλ ηξία ειάζκαηα κε εηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε, ηα δχν 

εμ απηψλ είλαη πεξίηκεηα
574

) απφ ηε ζπζηάδα ησλ ηξηψλ πηζνηαθψλ ηεο ηνκήο 5Φ (70 

ζξαχζκαηα
575

, απφ ηα νπνία αλαζπζηάζεθε έλα έιαζκα κε εηθνλνγξαθηθή 

δηαθφζκεζε
576

) απφ ηνλ ζαιακνεηδή ηάθν Ώ1Κ1 (ηξία αθέξαηα ειάζκαηα κε 

εηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε, ηα δχν εμ απηψλ είλαη πεξίηκεηα
577

 θαζψο θαη είθνζη δχν 

ζξαχζκαηα ρξπζψλ ειαζκάησλ
578

) θαη απφ ηελ ηνκή ΐ πξνέξρεηαη έλα αθέξαην 

έιαζκα κε εηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε
579

.  

πλνιηθά απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο πξνέξρνληαη, πιελ ησλ 

ζξαπζκάησλ πνπ δελ ζπγθνιιψληαη, ζαξάληα έλα ρξπζά ειάζκαηα δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ, θαηαζθεπήο, δηαθφζκεζεο θαη ρξήζεο. Σα πεξηζζφηεξα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιχ ιεπηφ θχιιν ρξπζνχ, πάρνπο κηθξφηεξν απφ έλα ρηιηνζηφ, 

θαη αξθεηά απφ απηά δηαηεξνχλ κηθξφηαηεο δηακπεξείο νπέο, πνιιέο θνξέο θαη ζε 

ζεηξέο, γηα ηε ζηεξέσζή ηνπο. Σα ειάζκαηα πξννξηζκέλα γηα ηαθηθή ρξήζε ζα ήηαλ 

επηξξακκέλα ζε λεθξηθφ έλδπκα, θάιπκκα θεθαιήο ή ζε λεθξηθφ χθαζκα είηε ζα 

ήηαλ πξνζαξηεκέλα ζε μχιν ή δέξκα γηα ηε δηαθφζκεζε θηβσηηδίσλ ή δσλψλ θαη 

θάπνηα, πηζαλφλ, ζα θάιππηαλ ην πξφζσπν ή κέξε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ λεθξνχ 

αηφκνπ/-σλ. Σα ειάζκαηα θέξνπλ έθηππε ζε ρακειφ αλάγιπθν δηαθφζκεζε. 

Ώλήθνπλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ειάζκαηα κε εηθνλνγξαθηθή ή γξακκηθή 

δηαθφζκεζε β) πεξίηκεηα ειάζκαηα κε εηθνλνγξαθηθή ή γξακκηθή δηαθφζκεζε θαη γ) 

αθφζκεηα θχιια ρξπζνχ. Σα ειάζκαηα ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ ΤΠξΓΏ πεξίνδν 

(δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ., 870-840 π.Υ.) έσο θαη ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 7
νπ

 αη. 

π.Υ. κε βάζε ηελ αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζπλάθεηά ηνπο ή θαη πξσηκφηεξα. 

 

                                                 
571

 Ώξ. θαη. 152-156. Σα πέληε ηκήκαηα ειαζκάησλ πξνζκεηξψληαη σο έλα ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

θαζψο είλαη αθφζκεηα θαη δελ είλαη βέβαην αλ αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ειάζκαηνο.  
572

 Οη ηξεηο ειαζκάηηλεο πεξίηκεηεο ηαηλίεο αξ. θαη. 144-146 εμεηάδνληαη καδί κε ηα πεξίηκεηα 

ειάζκαηα ζε απηφ ην ππνθεθάιαην, αληί ηνπ δεχηεξνπ κε ηηο ρξπζέο ηαηλίεο, ιφγσ ηεο ηερληθήο 

θαηαζθεπήο ηνπο. 
573

 ΏΚΜ Μ4382α-β, Μ4384, Μ4387-Μ4405, Μ4407-Μ4410, Μ4412, Μ4625, Μ4625α, Μ4626-

Μ4636, Μ5390, Μ5391, Μ5392α, Μ5393α, Μ5394α, Μ5395α, Μ5392β-γ, Μ5393β-γ, Μ5394β, 

Μ5395β-γ, Μ5396α-γ.  
574

 Ώξ. θαη. 124, πεξίηκεηα αξ. θαη. 138-139. 
575

 ΏΚΜ Μ4320α-η, Μ4321-Μ4326. 
576

 Ώξ. θαη. 123.  
577

 Ώξ. θαη. 121, πεξίηκεηα αξ. θαη. 136-137. 
578

 ΏΚΜ Μ3756-Μ3764. 
579

 Ώξ. θαη. 122. 
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α. Διάζκαηα κε εηθνλνγξαθηθή ή γξακκηθή δηαθόζκεζε  

 

Δ πξψηε θαηεγνξία ησλ ρξπζψλ ειαζκάησλ αληηπξνζσπεχεηαη ζηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο κε έμη παξαδείγκαηα. ε απηήλ εληάζζνληαη επίζεο 

ηέζζεξα κηθξά κε ζπγθνιιψκελα ζξαχζκαηα, πνπ πηζαλφλ απνηεινχλ κέξνο 

κεγαιχηεξεο ζχλζεζεο ή αλήθνπλ ζε ηζάξηζκα ειάζκαηα, θαη θέξνπλ έθηππε 

εηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε.  

Σν ρξπζφ έιαζκα 121
580

 (έγρξ. πίλ. 43α, πίλ. 186α-γ) έρεη νξζνγψλην ζρήκα, 

χςνο 0,088κ. θαη πιάηνο 0,041κ., κε έθηππε παξάζηαζε εγγεγξακκέλε ζε αλάγιπθν 

φκνηνπ ζρήκαηνο πιαίζην θαη εμεξεκέλν κηθξφ ηκήκα ζηηο δχν ζηελέο πιεπξέο ηνπ κε 

επξχηεξν ζηελ αλψηεξε. Πηζαλφλ νη δχν ζηελέο πιεπξέο ηνπ ειάζκαηνο λα ήηαλ 

θάζεηεο πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ ειάζκαηνο θαη ζηξακκέλεο πξνο ηα πίζσ ή ην 

πηζαλφηεξν κφλν ε πάλσ ζηελή πιεπξά ηνπ. Σν έιαζκα θέξεη παξάζηαζε γπλαηθείαο 

γπκλήο ζεφηεηαο κε πφιν πνπ ζηέθεηαη πάλσ ζηνλ απρέλα θαζηζηνχ δψνπ. Δ κνξθή 

εηθνλίδεηαη φξζηα θαηελψπηνλ κε ην αξηζηεξφ άθξν ρέξη ηεο πάλσ ζηελ θνηιηά. Δ 

γπλαηθεία κνξθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξσηνγεσκεηξηθή αθαηξεηηθή ηάζε. Σα 

ππέξκεηξα καθξηά ρέξηα θαη ε δπζκνξθία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ κε ηα 

κεγάια ζηξνγγπιά κάηηα θαη ην ηζρπξφ πεγνχλη απνηεινχλ βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο 

κνξθήο. Σν έιαζκα βξέζεθε, καδί κε ηε ρξπζή ηαηλία 4
581

, ζην εζσηεξηθφ 

ηεθξνδφρνπ αγγείνπ ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1Κ1, πνπ πεξηείρε θακέλα νζηά 

λεαξνχ άλδξα θαη πηζαλφλ θαη δεχηεξνπ αηφκνπ, βξέθνπο. Σν αγγείν ρξνλνινγείηαη 

ζηελ ΤΠξΓΏ πεξίνδν πνπ δίλεη ην ante quem γηα ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ ρξπζνχ 

ειάζκαηνο, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ., 870-840 π.Υ. 

ή θαη πξσηκφηεξα. 

Σν ρξπζφ έιαζκα 122
582

 (έγρξ. πίλ. 43β, πίλ. 187α-γ) πξνέξρεηαη απφ ηελ ηνκή 

ΐ, είλαη φκνηνπ ηχπνπ θαη ζρεδφλ ίδησλ δηαζηάζεσλ κε ην παξαπάλσ, χςνο 0,078κ., 

πιάηνο 0,042κ., θαη θνζκείηαη κε ην ίδην εηθνλνγξαθηθφ ζέκα. Φέξεη παξάζηαζε 

γπλαηθείαο ζεφηεηαο θαηελψπηνλ, κε πςσκέλα, ιπγηζκέλα ζηνπο αγθψλεο, ρέξηα κε ηα 

νπνία θξαηά πηελά, ηζηάκελεο πάλσ ζε δψν-αηινπξνεηδέο (;) πνπ βαδίδεη πξνο ηα 

αξηζηεξά. Δ κνξθή θνξά πνδήξεο έλδπκα κε ζηελή δψλε, επίβιεκα (;) θαη πφιν 

                                                 
580

 ηακπνιίδεο-Καξέηζνπ 1998, 266, αξ. 333, Karageorghis-Kanta-Stampolidis-Sakellarakis 2014, 

56, αξ. 69. 
581

 ΐι. έργξ. πίλ. 2α. 
582

 ηακπνιίδεο 1993, 75, ηακπνιίδεο-Καξέηζνπ 1998, 265-266, αξ. 332, ηακπνιίδεο 2003, 569, 

αξ. 1146, Karageorghis-Kanta-Stampolidis-Sakellarakis 2014, 56, αξ. 68, ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 180, 

αξ. 50. 
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θνζκεκέλν κε ηξεηο νξηδφληηεο εγραξάμεηο. Δ γπλαηθεία κνξθή απνδίδεηαη, φπσο ε 

παξαπάλσ, ζρεκαηηθά κε ηξηγσληθφ πεξίγξακκα πξνζψπνπ, κεγάινπο νθζαικνχο θαη 

ψηα, επζχ ζηφκα θαη επηκήθε άθξα
583

. Σν έιαζκα 122 ζα πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί ηελ 

ίδηα πεξίνδν κε ην πξνεγνχκελν 121 ή ιίγν πζηεξφηεξα απηνχ ζηελ ΠξΓΐ πεξίνδν. 

Σα δχν παξαπάλσ ζπγγελή ειάζκαηα είλαη ηα κνλαδηθά γλσζηά απηνχ ηνπ 

ηχπνπ θαη ηα πξσηκφηεξα γλσζηά ρξπζά ειάζκαηα κε παξάζηαζε αλζξψπηλεο ή 

ζετθήο κνξθήο ζηελ Κξήηε θαη ηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή 

ηνπ ηδήξνπ584. Ο ηχπνο ησλ ειαζκάησλ είλαη ζπάληνο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Σα κνλαδηθά γλσζηά παξαδείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα θαη απφ ηελ Κχπξν.  

Ο ηχπνο έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηα πεξίαπηα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο 

γπκλήο ζεφηεηαο, γλσζηά σο πεξίαπηα ηεο «Ώζηάξηεο» ή πεξίαπηα ηεο γνληκφηεηαο, 

πνπ έρνπλ καθξά παξάδνζε ζηελ Ώλαηνιή585. Σα πεξίαπηα απηνχ ηνπ ηχπνπ είραλ 

επξεία δηάδνζε ζηελ πεξηνρή ηεο πξίαο θαη ηεο Παιαηζηίλεο (Tell el-„Ajjul, 

Megiddo, Ras Shamra, Minet el Beida, Beisan) θαηά ηελ Όζηεξε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ, 

απφ ηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αη. π.Υ. έσο ηνλ 13
ν
 αη. π.Υ.586. Παξαδείγκαηα ηνπ ηχπνπ είλαη 

                                                 
583

 Καηά ηνλ ΐ. Καξαγηψξγε ην ρξπζφ έιαζκα 122 έρεη θπιηλδξηθέο πιεπξέο θαη θνζκείηαη κε 

κεησπηθά ηζηάκελε γπλαηθεία γπκλή κνξθή κε πςσκέλα ρέξηα πνπ θέξεη πςειφ πφιν. Κάησ απφ ηα 

πφδηα ηεο κνξθήο, ίζσο, απνδίδνληαη δχν αλησπά δψα, βι. Karageorghis 1998, 123. 
584

 Υξπζά νξζνγψληα ειάζκαηα κε παξάζηαζε αλζξψπηλεο κνξθήο απνδνζκέλεο ζηνλ θαζ‟ χςνο 

άμνλα είλαη γλσζηά απφ ηε ζπιινγή Νη. Γνπιαλδξή (ζήκεξα ζην Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο). Σα 

ειάζκαηα, απνθνκκέλα απφ κεγαιχηεξν θχιιν ρξπζνχ, θέξνπλ έθηππε ζε κήηξα παξάζηαζε 

θξαλνθφξνπ πνιεκηζηή πνπ θξαηά αζπίδα ηχπνπ Αηπχινπ. Σα ειάζκαηα απνδίδνληαη ζε εξγαζηήξην 

ηεο θχξνπ θαη ρξνλνινγνχληαη ζην πξψην ηέηαξην ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., Marangou 1975, 370, αξ. 13-14, 

εηθ. 13-14. 
585

 Σα πεξίαπηα απηνχ ηνπ ηχπνπ θαηάγνληαη απφ ηε Μεζνπνηακία, φπνπ πήιηλα πιαθίδηα θαη εηδψιηα 

γπκλήο ζεφηεηαο ήηαλ γλσζηά απφ ηα ηέιε ηεο 4
εο

 ρηιηεηίαο/αξρέο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. θαη γλψξηζαλ 

ηδηαίηεξε δηάδνζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σξίηεο Απλαζηείαο ηεο Ur (2113-2006 π.Υ.). Ο ηχπνο 

δαλείζηεθε απφ ηνπο Ώηγχπηηνπο πζηεξφηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 18
εο

 Απλαζηείαο (1559-1353 π.Υ.). 

Σα ζπξηαθά θαη παιαηζηηληαθά παξαδείγκαηα, κε κεζνπνηακηαθέο θαη αηγππηηαθέο επηξξνέο, ήηαλ 

θνηλά θαηά ηελ Όζηεξε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ. Σα πήιηλα πιαθίδηα είραλ ζπλήζσο σνεηδέο ζρήκα θαη 

θαηαζθεπαδφηαλ ζε κήηξα πνπ επέηξεπε ηελ παξαγσγή ηνπο ζε κεγάιν αξηζκφ. Σα ρξπζά πιαθίδηα 

είλαη ιηγφηεξα ζε αξηζκφ θαη ππήξμαλ πηζαλφλ ηα πξφηππα γηα ηα πήιηλα παξαδείγκαηα, ηα νπνία 

εκθαλίδνληαη ήδε απφ ηε Μέζε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ ΕΕb (18
νο

/17
νο

αη. π.Υ.). ηα πήιηλα θαη ηα ρξπζά 

πιαθίδηα απεηθνλίδνληαη δχν ζεφηεηεο, ε αηγππηηαθή Ώζψξ κε ηε ραξαθηεξηζηηθή θφκκσζε θαη ε 

Ishtar ή ν ηχπνο ηεο Shaushga θαη ν ραλααλίηηθνο ηεο Anat-Astarte. Σα πιαθίδηα ηεο «γνληκφηεηαο» 

ρξεζηκνπνηνχληαλ σο θπιαθηά θπξίσο γηα ηνλ ηνθεηφ, Maxwell-Hyslop 1974, 140. 
586

 Καηά ηελ Όζηεξε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ ηα ζπξηαθά θαη παιαηζηηληαθά παξαδείγκαηα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ρξπζφ έιαζκα, απηφζρεκα ή σνεηδνχο ζρήκαηνο κε θπιηλδξηθή ζειεηά 

αλάξηεζεο πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηελ πεξηέιημε ηνπ ειάζκαηνο ζην άλσ ηκήκα ηνπο. Ώλήθνπλ ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: ηα πξσηκφηεξα πεξίαπηα (representational) απνδίδνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ειάζκαηνο 

ηελ θεθαιή, ην ζηήζνο θαη ηελ εβηθή ρψξα ηεο κνξθήο θαη πξνέξρνληαη απφ ην Tell el-„Ajjul, χζηεξνπ 

16
νπ

 αη. π.Υ., Petrie 1934, 6, αξ. 8-9, πίλ. XIII-XIV, Maxwell-Hyslop φ.π., 138-139, πίλ. 102 θαη 103, 

Musche 1992, 155, LIV,5.  κνηα πεξίαπηα είλαη γλσζηά επίζεο απφ ηε Ras Shamra (Ugarit) πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 15
ν
/14

ν
 αη. π.Υ., Maxwell-Hyslop φ.π., 139, πίλ. 104b. Ο δεχηεξνο ηχπνο ησλ 

παξαπάλσ πεξίαπησλ (pictorial) θέξεη παξάζηαζε γπλαηθείαο γπκλήο ζεφηεηαο, πνπ νξηζκέλεο θνξέο 
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γλσζηά θαη απφ ηελ Κχπξν, απφ ηνλ Υαιά νπιηάλ Σεθθέ, απφ ηελ ΤΚΕΕΕΏ1 

πεξίνδν, 1200-1125/1100 π.Υ.587. 

Ο ηχπνο πηνζεηείηαη ζηελ Κχπξν θαηά ηελ Κππξν-Γεσκεηξηθή πεξίνδν αιιά 

ην ηππηθφ ζρήκα ησλ αλαηνιηθψλ πεξίαπησλ αληηθαζίζηαηαη ζηα θππξηαθά 

παξαδείγκαηα κε ηα νξζνγψληνπ ζρήκαηνο ειάζκαηα, πνπ δηακνξθψλνπλ κε ηελ 

πεξηέιημε ηνπ ειάζκαηνο ηηο δχν ή θαη ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπο θπιηλδξηθέο. Δ 

επαλάιεςε δε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ζε πνιιά ειάζκαηα δελ επλνεί ηε ρξήζε ηνπο σο 

κεκνλσκέλα πεξίαπηα
588

. Ο παξαπάλσ, σο πξνο ην ζρήκα, ηχπνο ρξπζψλ ειαζκάησλ 

εκθαλίδεηαη ζηε Νάμν ζηε Μέζε ΤΒΕΕΕΓ πεξίνδν, 1150-1100 π.Υ. Σα ηέζζεξα ρξπζά 

ειάζκαηα κε έθηππε παξάζηαζε κηθξνχ παηδηνχ θαηελψπηνλ απφ ην λεθξνηαθείν ηνπ 

Κακηληνχ ζηε Νάμν
589

 (πίλ. 188α-δ) έρνπλ νξζνγψλην ζρήκα θαη δηακνξθψλνπλ ηηο 

παξπθέο ησλ δχν ζηελψλ πιεπξψλ ηνπο θπιηλδξηθέο. Καηά ηνλ ΐιαρφπνπιν, ηα 

ειάζκαηα ζα ζπλδεφηαλ θαηά κήθνο ησλ θπιίλδξσλ κε ιεπηφ λήκα ή ζχξκα θαη ζα 

ζπγθξνηνχζαλ θφζκεκα, πνπ ζα είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο λεθξηθφ δηάδεκα ή 

πεξηδέξαην ή ζα ήηαλ ξακκέλν ζην έλδπκα ή ζην λεθξηθφ χθαζκα ηνπ λεθξνχ 

αηφκνπ, είηε ζα απνηεινχζαλ, θαηά ηνλ ΐ. Καξαγηψξγε, θφζκεκα θεθαιήο, δηάδεκα 

ή ηηάξα, θαηά ηα αλαηνιηθά πξφηππα απφ φπνπ έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο. Σα 

ειάζκαηα, θαηά ηνλ ΐιαρφπνπιν, έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηα πιαθίδηα ηεο Ώλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ κε ηα νπνία έρνπλ θνηλά ζηνηρεία αιιά ηα πιεζηέζηεξα παξάιιειά ηνπο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Κχπξν, φπνπ ηα ειάζκαηα γλσξίδνπλ επξεία δηάδνζε σο 

θηεξίζκαηα. Σα λαμηαθά ειάζκαηα, πξσηκφηεξα ησλ θππξηαθψλ, δελ θαίλεηαη φηη 

απεηέιεζαλ πξντφληα εηζαγσγήο, είλαη δεκηνπξγίεο ηνπ λεζηψηηθνπ Ώηγαίνπ, πηζαλφλ 

ηεο Νάμνπ, κε επηδξάζεηο απφ ηε κπθελατθή παξάδνζε θαη ηελ αλαηνιηθή 

θνζκεκαηνηερλία.  

                                                                                                                                            
απνδίδεηαη κε αζσξηθή θφκκσζε, κε πςσκέλα, ιπγηζκέλα ζηνπο αγθψλεο, ρέξηα κε ηα νπνία θξαηά 

θπηφ ή δψν ζην θάζε ρέξη θαη παηά πάλσ ζηε ξάρε δψνπ. Ο ηχπνο δελ αληηπξνζσπεχεηαη ζην Tell el-

„Ajjul αιιά είλαη γλσζηφο απφ ηε Ras Shamra, Maxwell-Hyslop 1974, 139, πίλ. 106. Ο ηξίηνο ηχπνο 

πεξηιακβάλεη πεξίηκεηα ειάζκαηα πνπ απνδίδνπλ ζρεκαηνπνηεκέλα ην πεξίγξακκα ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο. Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζηήζνπο απνδίδνληαη αλάγιπθα θαη ηα πεξηδέξαηα, ν 

νκθαιφο θαη ε εβηθή ρψξα απνδίδνληαη κε έθηππεο θνθθίδεο. Παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην Tell el-„Ajjul θαη ηελ Ugarit, 15
νπ

/14
νπ

 αη. π.Υ. Γηα ηα πεξίαπηα ηεο «Ώζηάξηεο», 

βι. Maxwell-Hyslop φ.π., 138-140. 
587

 Åström et al. 1983, 8-10, εηθ. 7-11. Πνιιά απφ ηα αληηθείκελα ηνπ ζεζαπξνχ ηνπ Υαιά νπιηάλ 

Σεθθέ ζεσξνχληαη φηη ήηαλ εηζεγκέλα απφ ηελ Παιαηζηίλε, ν ζθαξαβαίνο πνπ θέξεη ην φλνκα Nebuwy 

ζα αλήθε ζε αηγχπηηα γπλαίθα. Ο ζεζαπξφο ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα ήηαλ πξνίθα ή ηα πξνζσπηθά 

θνζκήκαηα κίαο κε θχπξηαο γπλαίθαο απφ ηελ Ώίγππην ή ηελ Παιαηζηίλε. Γηα ηα αλαηνιηθά πεξίαπηα 

θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα θππξηαθά ειάζκαηα, βι. θαη Laffineur 1986, 108. 
588

 Δ δηαθνξνπνίεζε απηή θαζψο θαη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εηθνλνγξαθηθνχ ζεκαηνινγίνπ ζα 

κεηαδνζεί ζηελ Βιιάδα ηδηαίηεξα ζηε ξνδηαθή παξαγσγή ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Laffineur φ.π., 108. 
589

 ΐιαρφπνπινο 2006, 277-284, πίλ. 83, 85, έγρξ. πίλ. 13, ζρ. 39. 
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Ο ηχπνο ησλ ειαζκάησλ κε παξάζηαζε γπλαηθείαο ζεφηεηαο 

αληηπξνζσπεχεηαη πζηεξφηεξα απφ ηελ ΚΓΕ (1050 π.Υ.-1015 π.Υ.) έσο ηελ ΚΏΕ 

πεξίνδν ζηελ Κχπξν. Σα πξσηκφηεξα γλσζηά ρξπζά ειάζκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Παιαίπαθν-θάιεο, ΚΓΕ πεξηφδνπ, 1050-1015 π.Υ.
590

 (πίλ. 188ε-ζ). Ώπφ ηνλ Σάθν 

67 πξνέξρνληαη πέληε ρξπζά πιαθίδηα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο φξζηαο κνξθήο ζε 

θαηαηνκή πξνο ηα δεμηά. Δ κνξθή θνξά πνδήξεο έλδπκα θαη ρακειφ πφιν θαη θξαηά 

ζην έλα ρέξη βνιβψδεο θπηφ θαη ζην έηεξν θιαδηά θπηνχ. κνηνπ ηχπνπ ρξπζά 

ειάζκαηα, κε θπιηλδξηθέο ηηο δχν ζηελέο πιεπξέο ηνπο, πνπ εηθνλίδνπλ γπλαηθείεο 

φξζηεο κνξθέο απνδνζκέλεο θαηελψπηνλ είλαη γλσζηά επίζεο απφ ηε Λάπεζν. Οη 

κνξθέο εηθνλίδνληαη γπκλέο, θέξνπλ πφιν θαη έρνπλ πςσκέλα, ιπγηζκέλα ζηνπο 

αγθψλεο, ηα ρέξηα. ηα πξσηκφηεξα παξαδείγκαηα νη κνξθέο απνδίδνληαη κε 

ηξηγσληθφ πξφζσπν, έληνλνπο νθζαικνχο θαη ψηα, θέξνπλ πφιν κε νξηδφληηεο 

εγραξάμεηο θαη παηνχλ πάλσ ζε πεληάθπιιν ξφδαθα, Σ.417, χζηεξεο ΚΓΕ 

πεξηφδνπ
591

, 1050-950 π.Υ. (πίλ. 189α-δ). ηα πζηεξφηεξα παξαδείγκαηα, νη κνξθέο 

απνδίδνληαη πεξηζζφηεξν θπζηνθξαηηθέο, θέξνπλ πφιν κε θάζεηεο εγραξάμεηο θαη δελ 

παηνχλ πάλσ ζε ξφδαθα, Σ.403, ΚΓΕΕΕ πεξηφδνπ
592

, 900-750 π.Υ. (πίλ. 189ε-ζη).  

Σα πεξηζζφηεξα θππξηαθά ρξπζά ειάζκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηάθνπο ηεο Ώκαζνχληαο, φπνπ έρεη βξεζεί ζεκαληηθφο αξηζκφο ρξπζψλ νξζνγψλησλ 

ειαζκάησλ κε έθηππεο γπλαηθείεο γπκλέο κνξθέο απνδνζκέλεο θαηελψπηνλ. Οη 

κνξθέο εηθνλίδνληαη κε πςσκέλα ρέξηα, ζε έλα παξάδεηγκα ε κνξθή απνδίδεηαη κε ην 

έλα ρέξη πάλσ ζηελ θνηιηαθή ρψξα, θαη θξαηνχλ θπηά, 8
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ.
593

 (πίλ. 190α-

ε). Σα ειάζκαηα δηακνξθψλνπλ ηηο παξπθέο ηνπο ηαηλησηέο ή ηαηλησηέο κε ζηξακκέλε 

πξνο ηα πίζσ ηελ πάλσ ζηελή πιεπξά ηνπο θαη θέξνπλ δηακπεξείο νπέο. Σα ειάζκαηα 

ίζσο λα ζπγθξνηνχζαλ πεξηδέξαην ή πηζαλφηεξα ζα ήηαλ επηξξακκέλα ζην λεθξηθφ 

έλδπκα. Ώπφ ηελ Ώκαζνχληα πξνέξρνληαη επίζεο ηα ρξπζά ειάζκαηα ηεο ζπιινγήο 

Goluchow πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηα ηέιε ηεο Κππξν-Γεσκεηξηθήο-αξρέο ηεο Κππξν-

Ώξρατθήο πεξηφδνπ
594

 (πίλ. 191α-δ). Ο ηφπνο πξνέιεπζεο ησλ ειαζκάησλ είλαη 

γλσζηφο απφ ηα αξρεία ηεο ζπιινγήο θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ νκνηφηεηά ηνπο κε 

απηά πνπ έρνπλ βξεζεί ζηηο αλαζθαθέο ηεο Ώκαζνχληαο. Αχν ειάζκαηα 

δηακνξθψλνπλ ηηο παξπθέο ησλ δχν ζηελψλ πιεπξψλ ηνπο θπιηλδξηθέο. Αχν άιια 

                                                 
590

 Karageorghis 1983, 159, Σ. 67, 6-10, πίλ. CXII.  
591

 Gjerstad et al. 1934, 228-229, Σ.417, 1, 13-15, πίλ. LI. Becatti 1955, 51-52, πίλ. XXXVIII, 213a-d. 
592

 Gjerstad et al. φ.π., 188-189, T.403, 40, 92, πίλ. XLIV. Becatti φ.π., 51-52, πίλ. XXXVIII, 214a-b. 

Γηα ηα ειάζκαηα απφ ηε Λάπεζν, βι. θαη Pierdes 1971, 23-24, πίλ. ΥΕΕΕ,1,3. 
593

 Laffineur 1992, 24-25, πίλ. VIII. ΐι. επίζεο Laffineur 1986, 106-109. 
594

 Kapera 1980. 
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ρξπζά ειάζκαηα ηεο ζπιινγήο δηακνξθψλνπλ ηελ πάλσ ζηελή πιεπξά ηνπο θάζεηε 

πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ ειάζκαηνο θαη ζηξακκέλε πξνο ηα πίζσ. Φέξνπλ παξάζηαζε, 

εγγεγξακκέλε ζε δηπιφ ζρνηλνεηδέο πιαίζην, γπλαηθείαο γπκλήο ζεφηεηαο θαηελψπηνλ 

αλάκεζα ζε δχν θππαξίζζηα. Αχν ειάζκαηα, έλα ζην ΐξεηαληθφ Μνπζείν
595

 (πίλ. 

192α) θαη έλα ζην Berlin Antiquarium
596

 (πίλ. 192β) είλαη φκνηνπ ηχπνπ, δηαζηάζεσλ 

θαη ηερλνηξνπίαο κε ηα παξαπάλσ θαη θαηαζθεπαζκέλα, θαηά ηνλ Kapera, ζην ίδην 

εξγαζηήξην θαη απφ ηνλ ίδην ρξπζνρφν. Υξπζά ειάζκαηα, επίζεο, έρνπλ βξεζεί ζηα 

Κνχθιηα-Βιηνκχιηα, ζηνλ Σάθν 125, ζε έλαλ απφ ηνπο πινπζηφηεξνπο ηάθνπο πνπ 

έρνπλ αλαζθαθεί ζηελ πεξηνρή ηεο Παιαηπάθνπ, Κππξν-Ώξρατθήο πεξηφδνπ
597

, 750-

475 π.Υ. πσο ζεκεηψλεηαη απφ ηνλ αλαζθαθέα, παξφιν πνπ ηα ειάζκαηα δελ 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε νη νπέο ζηα άθξα θαη νη ζηελέο αλαδηπισκέλεο 

παξπθέο ηνπο δελ αθήλνπλ ακθηβνιία γηα ηελ ηαχηηζή ηνπο. Βθηφο απφ ηηο παξαπάλσ 

ζέζεηο κεγάινο αξηζκφο ρξπζψλ ειαζκάησλ, φπσο ζεκεηψλεη, έρεη βξεζεί ζηηο Πιάθεο 

θαη εθηφο ηεο Κχπξνπ παξαδείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ Βιεχζεξλα. 

Σα δχν ρξπζά νξζνγψληα ειάζκαηα 121 θαη 122 απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο 

Πέηξαο έρνπλ θνηλά ζηνηρεία ηφζν κε ηα ζπξν-παιαηζηηληαθά θαη ηα θππξηαθά 

παξαπάλσ παξαδείγκαηα αιιά θαη κε ρξπζά ειάζκαηα ηνπ αηγαηαθνχ ρψξνπ. Σν 

ρξπζφ νξζνγψλην έιαζκα κε παξάζηαζε δχν ρειηδνληψλ απφ ηνλ ηάθν ΕΕΕ ησλ 

Μπθελψλ
598

 (πίλ. 193) απνηειεί ην πιεζηέζηεξν παξάιιειν, σο πξνο ην ζρήκα, ησλ 

δχν παξαπάλσ ειεπζεξληψηηθσλ ειαζκάησλ, αλ απηά έρνπλ θαη ηηο δχν ζηελέο 

πιεπξέο ηνπο ζηξακκέλεο πξνο ηα πίζσ. Σν έιαζκα απφ ηηο Μπθήλεο, φπσο θαη ηα 

121-122, έρεη νξζνγψλην ζρήκα, φπσο θαη ηα θππξηαθά, αιιά δελ δηακνξθψλεη 

θπιηλδξηθέο παξπθέο ή φπσο ηα αληίζηνηρα αλαηνιηθά παξαδείγκαηα θπιηλδξηθή 

ζειεηά αλάξηεζεο. πγγελνχο ηχπνπ κε ην κπθελατθφ θαη ηα δχν ειεπζεξληψηηθα 

ειάζκαηα, αλ απηά δηακνξθψλνπλ πξνο ηα πίζσ κφλν ην επξχηεξν αθφζκεην ηκήκα 

ηεο πάλσ ζηελήο πιεπξάο ηνπο, είλαη ηα ηέζζεξα ρξπζά ειάζκαηα απφ ηελ 

Ώκαζνχληα (ζπιινγή Goluchow, ΐξεηαληθφ Μνπζείν θαη Berlin Antiquarium) πνπ 

ρξνλνινγνχληαη πζηεξφηεξα, ζηα ηέιε ηεο ΚΓΕΕΕ-αξρέο ΚΏΕ πεξηφδνπ, ηα δχν πξψηα 

θαη ζηνλ 8
ν
-7

ν
 αη. π.Υ. ηα δχν ηειεπηαία. Οη νκνηφηεηεο ησλ ειεπζεξληψηηθσλ 

ειαζκάησλ είλαη πεξηζζφηεξεο κε ηα αλαηνιηθά παξαδείγκαηα σο πξνο ην 

εηθνλνγξαθηθφ ζέκα. Δ γπλαηθεία ζεφηεηα πνπ παηά πάλσ ζηε ξάρε δψνπ, ζέκα 
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γλσζηφ απφ ηα αλαηνιηθά πεξίαπηα ηνπ ηχπνπ ηεο «Ώζηάξηεο», ην νπνίν δελ 

εηθνλίδεηαη ζηα θππξηαθά ειάζκαηα, πηνζεηείηαη ζηα ειεπζεξληψηηθα ειάζκαηα αιιά 

πξνζαξκνζκέλν ζην θξεηηθφ-κηλσηθφ ζξεζθεπηηθφ εηθνλνγξαθηθφ ζεκαηνιφγην θαη 

ζπκβνιηζκφ ηεο ελδεδπκέλεο κηλσηθήο ζεάο κε πςσκέλα ρέξηα. Σα ειεπζεξληψηηθα 

ειάζκαηα δηακνξθψλνπλ έλα ηδηαίηεξν ηχπν, παξαιιαγή απηνχ ησλ αλαηνιηθψλ 

πεξίαπησλ ηνπ ηχπνπ ηεο «Ώζηάξηεο», πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ζπγθεξαζκφ 

αλαηνιηθψλ επηξξνψλ θαη κηλσηθήο παξάδνζεο, πξντφλ, πηζαλφλ, θξεηηθνχ ηνπηθνχ 

(;) εξγαζηεξίνπ
599

.  

Δ ρξήζε ησλ ειεπζεξληψηηθσλ ειαζκάησλ δελ είλαη ζαθήο. Δ απνπζία 

ζειεηάο ή θπιίλδξσλ αλάξηεζεο-ζηεξέσζεο δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπο σο πεξίαπηα 

ή ηκήκαηα πεξηδεξαίνπ. Δ δηακφξθσζε, επίζεο, ησλ ζηελψλ πιεπξψλ ησλ 

ειαζκάησλ, είηε ηεο πάλσ πιεπξάο είηε θαη ησλ δχν, δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπο σο 

επίξξαπηα θνζκήκαηα ζε έλδπκα ή χθαζκα. Πηζαλφλ λα ήηαλ πξνζαξηεκέλα ζε 

θζαξηφ πιηθφ, σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία θηβσηηδίσλ ή θαη δσλψλ είηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζε θαιχκκαηα θεθαιήο-δηαδήκαηα.  

Σν ρξπζφ νξζνγσλίνπ ζσδφκελνπ ζρήκαηνο έιαζκα 123 (έγρξ. πίλ. 44α-β, 

πίλ. 194α-β) βξέζεθε εμσηεξηθά ηνπ πίζνπ ΠΣ2 ηεο ζπζηάδαο ησλ ηξηψλ πηζνηαθψλ 

ηεο ηνκήο 5Φ. Σν έιαζκα δηαηεξείηαη απνζπαζκαηηθά. Φέξεη παξάζηαζε αλδξηθήο 

κνξθήο θαηά ηξία ηέηαξηα πξνο ηα αξηζηεξά. Αηαθξίλεηαη ε θεθαιή ηεο κνξθήο κε 

πξφζσπν ηξηγσληθνχ πεξηγξάκκαηνο
600

, ακπγδαιφζρεκνπο νθζαικνχο θαη ζαξθψδε 

ρείιε. Δ κνξθή απνδίδεηαη κε θφκκσζε ηνπ ηχπνπ ηεο νξνθσηήο θελάθεο, πνπ 

θαηέξρεηαη έσο ην χςνο ησλ ψκσλ, θαη θάιπκκα θεθαιήο. Ώξηζηεξά ηεο κνξθήο 

εηθνλίδεηαη γπλαηθεία κνξθή, κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, κε πφιν θαη πνδήξεο έλδπκα. Σν 

έιαζκα ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., 680-670 π.Υ. 

Σν ρξπζφ έιαζκα 124
601

 (έγρξ. πίλ. 45α-β, πίλ. 195α-γ) πξνέξρεηαη απφ ην 

ηαθηθφ θηήξην Μ. Αηαηεξείηαη, απνζπαζκαηηθά, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

νξζνγψληνπ πιαηζίνπ ηνπ ειάζκαηνο θαη κηθξφ ηκήκα ηνπ κε έθηππε παξάζηαζε δχν 

δαηδαιηθψλ αζπηδνχρσλ πνιεκηζηψλ. Οη πνιεκηζηέο, ησλ νπνίσλ δηαθξίλεηαη ε 

θεθαιή θαη ην άλσ ηκήκα ηνπ ζψκαηνο, απνδίδνληαη κε θσληθφ θάιπκκα θεθαιήο κε 
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γείζν θαη θξαηνχλ θπθιηθή αζπίδα πνπ θαιχπηεη ην άλσ ηκήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Οη 

κνξθέο έρνπλ πξφζσπν κε ηξαπεδηφζρεκν πεξίγξακκα, κεγάινπο θπθιηθνχο 

νθζαικνχο, έληνλα νθξπαθά ηφμα, ηξηγσληθή πεπιαηπζκέλε έληνλα πξνβαιιφκελε 

κχηε θαη ζαξθψδε ρείιε κε επζχ ην άλσ θαη θακπχιν ην θάησ ρείινο. Βθαηέξσζελ 

ησλ παξεηψλ θαηέξρεηαη, έσο ην ζηφκα, θφκκσζε ηνπ ηχπνπ ηεο νξνθσηήο θελάθεο. 

Σν έιαζκα κε βάζε θαη ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ ηαθηθνχ θηεξίνπ Μ, φπνπ βξέζεθε, 

ρξνλνινγείηαη πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
602

 ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο 

έρνπλ βξεζεί δέθα ιίζηλνη αζπηδνχρνη πνιεκηζηέο, νξηζκέλνη εθ ησλ νπνίσλ 

απνδίδνληαη σο αθξνθέξακα ή αθξσηήξηα ζηε ζηέγε ηνπ κλεκείνπ 4Ώ, πνπ 

ρξεζίκεπαλ σο «ιαινχληα ζχκβνια» ηνπ
603

 (πίλ. 196α-δ). Σν κλεκείν εξκελεχεηαη 

σο ηεξφ ή θελνηάθην-εξψν, σο ηαθηθφ κλεκείν ηνπ «άγλσζηνπ ζηξαηηψηε» θαη 

ρξνλνινγείηαη ην 680/670 π.Υ.
604

. Οη ιίζηλνη πνιεκηζηέο απνδίδνληαη θαηελψπηνλ θαη 

θξαηνχλ θπθιηθή αζπίδα πνπ θαιχπηεη ην θεξφκελν ηκήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο απφ ην 

ζεκείν γέλεζεο ηνπ ιαηκνχ, φπσο θαη νη πνιεκηζηέο ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο 124. Σν 

κνλαδηθφ έσο ζήκεξα θεθάιη ελφο απφ ηνπο αζπηδνχρνπο πνιεκηζηέο πνπ έρεη βξεζεί 

ζηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο
605

 (πίλ. 196ε) έρεη πεξίγξακκα πξνζψπνπ 

ζρήκαηνο U, αληίζεηα κε ην ηξαπεδηφζρεκν πεξίγξακκα ηνπ πξνζψπνπ ησλ 

πνιεκηζηψλ ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο 124, πνπ νδεγεί ζηελ πξσηκφηεξε ρξνλνιφγεζε 

ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο, ην νπνίν, πηζαλφλ, ππήξμε ην πξφηππν ησλ ιίζηλσλ 

πνιεκηζηψλ ηνπ 4Ώ. Πηζαλφλ, δε, ζην ρξπζφ έιαζκα λα εηθνλίδνληαλ ζε παξάηαμε 

δέθα αζπηδνχρνη πνιεκηζηέο, φζνη θαη νη ιίζηλνη πνπ έρνπλ βξεζεί ζηε λεθξφπνιε ηεο 

Οξζήο Πέηξαο. Δ αζπίδα θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πνιεκηζηψλ, θαηά ηνλ 

θαζεγεηή Ν. Υξ. ηακπνιίδε, παξαπέκπεη ζε έλαλ απφ ηνπο αξηζκνχο πνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο αξραίεο πεγέο, αληηζηνηρνχζε ζηνπο αζπηδνχρνπο Κνπξήηεο πνπ ρηππνχζαλ ηηο 

αζπίδεο ή ηα ηχκπαλά ηνπο γηα λα κελ αθνχγεηαη ην θιάκα ηνπ Αία ζηελ Ίδε θαη λα 

ηνλ πξνζηαηέςνπλ απφ ηνλ παηέξα ηνπ ηνλ Κξφλν. Χο Κνπξήηεο ζα πξέπεη λα 

εξκελεπζνχλ θαη νη πνιεκηζηέο πνπ εηθνλίδνληαη ζην ρξπζφ έιαζκα. 
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Ώπφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ηαθηθνχ πίζνπ Ώ1ΠΣ1 πξνέξρνληαη ηέζζεξα κηθξά 

ζξαχζκαηα ρξπζψλ ειαζκάησλ ζηα νπνία απνδίδνληαη πξφζσπα αλζξψπηλσλ; 

κνξθψλ 125 (έγρξ. πίλ. 45γ-ζη, πίλ. 197α-δ). Οη κνξθέο, πνπ δηαηεξνχληαη 

απνζπαζκαηηθά, έρνπλ ακπγδαιφζρεκνπο νθζαικνχο θαη ζαξθψδε ρείιε. Ο ηξφπνο 

απφδνζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη φκνηνο κε απηφλ ησλ κνξθψλ ζην πεξίηκεην 

έιαζκα 140
606

 (πίλ. 197ε-ε) θαζψο θαη ηεο απφδνζεο ησλ νθζαικψλ ηεο αλδξηθήο 

κνξθήο ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο 123 (πίλ. 198α-γ). Σα ζξαχζκαηα πηζαλφλ λα αλήθαλ 

ζην πεξίηκεην έιαζκα 140 σο κέξνο φκνηαο ή κεγαιχηεξεο ζχλζεζεο ή λα αλήθαλ ζε 

δηαθνξεηηθά ειάζκαηα.  

Ώπφ ηνλ ίδην ηαθηθφ πίζν πξνέξρεηαη επίζεο ην κηθξφ ζξαχζκα ρξπζνχ 

ειάζκαηνο 126 (έγρξ. πίλ. 46α-β, πίλ. 198δ-ε) ην νπνίν δηαηεξεί ηκήκα νξηδφληηαο 

δηαθνζκεηηθήο δψλεο κε έθηππε παξάζηαζε δψσλ πξνο ηα αξηζηεξά πνπ νξίδεηαη 

θάησ απφ ζηελή ηαηλία κε ηξέρνπζα ζπείξα. Σν έιαζκα ρξνλνινγείηαη ζηνλ χζηεξν 8
ν
 

αη. π.Υ./πξψηκν 7
ν
 αη. π.Υ. (;). 

Σν ρξπζφ νξζνγψλην πιαθίδην 127 (έγρξ. πίλ. 46γ-δ, πίλ. 199α-β) βξέζεθε, 

επίζεο, ζην εζσηεξηθφ ηνπ πίζνπ Ώ1ΠΣ1. Σν πιαθίδην είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

ηξία επάιιεια θχιια ρξπζνχ θαη θέξεη κία δηακπεξή θπθιηθή νπή ζην κέζνλ 

πεξίπνπ ηνπ χςνπο θάζε ζηελήο πιεπξάο. Κνζκείηαη κε δηπιή ζπείξα κε ξφκβν ζην 

θέληξν εγγεγξακκέλε ζε αλάγιπθν ηεηξάγσλν πιαίζην. Σν πεξίγξακκα ηνπ πιαθηδίνπ 

θέξεη ζεηξά έθηππσλ θνθθίδσλ, νη νπνίεο ζηηο ζηελέο πιεπξέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

απφ ηελ νπίζζηα πξνο ηελ πξφζζηα επηθάλεηα θαη ζηηο καθξέο πιεπξέο απφ ηελ 

αληίζεηε θαηεχζπλζε. Πηζαλφλ νη καθξέο πιεπξέο ηνπ πιαθηδίνπ λα ήηαλ 

αλαδηπισκέλεο, πξνο ηελ νπίζζηα επηθάλεηά ηνπ, ζε φιν ην κήθνο θαη γσλησδψο ζηα 

άθξα ηνπο, φπσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζήο ηνπ, 

δηακνξθψλνληαο έηζη ην νξαηφ ηκήκα ηνπ πιαθηδίνπ ζε ζρήκα νθηαγψλνπ. Οη 

θνθθίδεο ησλ ζηελψλ πιεπξψλ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα ήηαλ δηαθνζκεηηθέο, ελψ 

απηέο ησλ καθξψλ πιεπξψλ ζα ρξεζίκεπαλ γηα ηε ζηεξέσζή ηνπ. Δ ρξήζε ησλ δχν 

επηπξφζζεησλ νπίζζησλ θχιισλ ρξπζνχ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πιαθηδίνπ θαίλεηαη λα 

έγηλε πξνθεηκέλνπ λα κελ νξαηέο νη νπέο ζηεξέσζήο ησλ καθξψλ πιεπξψλ αιιά θαη 

γηα ηελ αζθαιέζηεξε πξνζήισζή ηνπ ζε έηεξν πιηθφ. Σν πιαθίδην ζα ήηαλ 

πξνζεισκέλν, πηζαλφλ, ζε θζαξηφ πιηθφ, ζε μχιν γηα ηε δηαθφζκεζε θηβσηηδίνπ ή 

πηζαλφηεξα ζε δέξκα γηα ηε δηαθφζκεζε δψλεο. Αχν ρξπζά νξζνγψληα θχιια ρξπζνχ 
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κε νπέο πξνζήισζεο, αλά κία ζηα άθξα ηνπο, άγλσζηεο ρξήζεο, πξνέξρνληαη απφ 

ηάθν ΤΠξΓ-ΠξΓΐ πεξηφδνπ ηνπ ΐφξεηνπ Νεθξνηαθείνπ Κλσζνχ
607

 (πίλ. 199γ-δ). Σν 

δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ηεο δηπιήο ζπείξαο κε ξφκβν ζην θέληξν πνπ θνζκεί ην ρξπζφ 

πιαθίδην 127 βξίζθεη ζρεδφλ αθξηβέο παξάιιειν ζε ηκήκα αξρηηεθηνληθνχ κέινπο 

απφ ην πεξηζχξσκα θαη απφ ηελ επηθξαλίηηδα ηνπ κλεκείνπ 4Ώ ηεο λεθξφπνιεο ηεο 

Οξζήο Πέηξαο
608

 (πίλ. 199ε-ζη) θαη ζε αξρηηεθηνληθφ κέινο απφ ην νηθφπεδν 

ΐξέληδνπ ζην Δξάθιεην, 7
νπ

 αη.π.Υ.
609

 (πίλ. 199δ-ε). Αηαθφζκεζε δηπιήο θαη ηξηπιήο 

ζπείξαο κε ξφκβν πνπ πεξηθιείεη θχθιν θέξεη, επίζεο, ζξαχζκα πίζνπ απφ ην 

Αηθηαίνλ Άληξν (Ομθφξδε)
610

 (πίλ. 199ζ). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε νκνηφηεηα ηνπ 

δηαθνζκεηηθνχ κνηίβνπ ηεο ζπείξαο, θνηλφ ζηε κηλσηθή θαη κπθελατθή ηέρλε, πνπ 

θέξεη ην ρξπζφ θχπειιν απφ ηνλ Θεζαπξφ ηεο Ώίγηλαο
611

 (πίλ. 200α) κε απηή ηνπ 

πιαθηδίνπ 127 θαζψο θαη απηή ηνπ ρξπζνχ δηζθίνπ απφ ηνλ ηάθν V ησλ Μπθελψλ
612

 

(πίλ. 200β) πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ζηε δηαθφζκεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ ηνπ 

κλεκείνπ 4Ώ. Δ πηνζέηεζε ηχπσλ θαη κνηίβσλ ηεο κηλσηθήο ηέρλεο ζηα θνζκήκαηα 

ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο, φπσο θαη ε νκνηφηεηα ηνπο κε ηνπηθά έξγα 

αξρηηεθηνληθήο θαη γιππηηθήο δεκηνπξγνχλ εξσηεκαηηθά. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε, 

φηη πξφηππα ησλ ειεπζεξληψηηθσλ θνζκεκάησλ ππήξμαλ κηλσηθά αληηθείκελα πνπ 

θαηείραλ είηε σο θεηκήιηα είηε απφ ηε ζχιεζε κηλσηθψλ ηάθσλ νη Βιεπζεξλείο ηεο 

Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ; Θα κπνξνχζε ε θνζκεκαηνηερλία λα είρε επεξεάζεη 

άιιεο κνξθέο ηέρλεο ή ίζρπε ην αληίζεην; Δ επηξξνή ήηαλ ζχγρξνλε θαη ακθίδξνκε; 

Βάλ είλαη νξζή ε πξψηε ππφζεζε ην ρξπζφ πιαθίδην127 ζα πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί 

ζηνλ χζηεξν 8
ν
 αη. π.Υ./7

ν
 αη. π.Υ.(;) είηε ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ζηνλ 7

ν
 αη. π.Υ.  

Σα ηέζζεξα ειάζκαηα 128-131 (έγρξ. πίλ. 47α-δ, πίλ. 201α-δ) έρνπλ 

ειιεηςνεηδέο ζρήκα κε γσληψδε άθξα. Σν πιάηνο ηνπο είλαη 0,035κ. θαη ην κήθνο 

ηνπο θπκαίλεηαη απφ 0,08κ.-0,10κ. κνηνπ πηζαλφλ ζρήκαηνο είλαη ην αθφζκεην 

έιαζκα 132 (έγρξ. πίλ. 47ε, πίλ. 201ε). Σν έιαζκα έρεη κέγηζην ζσδφκελν κήθνο 

0,042κ. θαη πιάηνο 0,023κ. Σν έιαζκα 133 έρεη ζρήκα Σ, κέγηζην ζσδφκελν χςνο 

0,026κ. θαη κέγηζην ζσδφκελν κήθνο 0,05κ. (έγρξ. πίλ. 47ζη, πίλ. 201ζη). Ώπφ ηα 

παξαπάλσ ειάζκαηα ην πξψην θαη ην πέκπην δηαηεξνχλ κηθξή θπθιηθή δηακπεξή νπή 

ζε ζεκείν θνληά ζην άθξν ηνπο. Σα ειάζκαηα θνζκνχληαη κε έλζηηγκν δηθηπσηφ. Σν 
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 ηακπνιίδεο 2008, 135, εηθ. 89. 
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ζρήκα αιιά θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ειαζκάησλ, εάλ απηά δελ απνηεινχζαλ κέξνο ηεο 

δηαθφζκεζεο ηνπ λεθξηθνχ ελδχκαηνο ή πθάζκαηνο, παξαπέκπνπλ ζε επηζηφκηα ή ζε 

ειάζκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ νθζαικψλ θαη ην ηειεπηαίν γηα ηελ θάιπςε ηνπ θάησ 

ηκήκαηνο ηνπ κεηψπνπ θαη ηεο ξηλφο
613

. ην ίδην ζχλνιν αλήθεη θαη ζεκαληηθφο 

αξηζκφο (19) ρξπζψλ ηαηληφζρεκσλ ειαζκάησλ 134 θαζψο θαη κηθξψλ ζξαπζκάησλ 

ειαζκάησλ (343) κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ 135 (έγρξ. πίλ. 48α-β, πίλ. 202α-β). 

Παξάιιεια παξαδείγκαηα είλαη γλσζηά ζηελ Κξήηε απφ ην Μαχξν πήιαην 

θαη ηε Φσηνχια Πξαηζνχ πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΜΕΕΕΓ πεξίνδν. Ώπφ ηνλ ηάθν 

IXB ηνπ Μαχξνπ πήιαηνπ πξνέξρεηαη ειιεηςνεηδέο θχιιν ρξπζνχ κε γσληψδε 

άθξα
614

, πνπ βξέζεθε δηπισκέλν ζηα ηέζζεξα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο 

επηζηφκην,ΤΜΕ-ΕΕΕ πεξηφδνπ (πίλ. 203α). Ώπφ ηνλ ζνισηφ ηάθν ηεο Φσηνχιαο 

Πξαηζνχ πξνέξρνληαη ζξαχζκαηα θχιισλ ρξπζνχ, ηα νπνία βξέζεθαλ θάησ απφ ηε 

ζηαγφλα ηνπ λεθξνχ αηφκνπ πνπ είρε ηαθεί ζηε ιάξλαθα ηνπ ηάθνπ. Σν θχιιν 

ρξπζνχ, κε δηαθφζκεζε λαπηίινπ επί βάζνπο ελάιιεισλ ηφμσλ, είλαη ειιηπέο θαη, 

θαηά ηνλ αλαζθαθέα, ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, θαίλεηαη, φηη απεηέζε ζηνλ ηάθν 

«θαηά ην ζηφκα ηνπ λεθξνχ», ΤΜΕΕΓ πεξηφδνπ, πεξίπνπ 1200 π.Υ.
615

 (πίλ. 203β). Δ 

ζπλήζεηα θάιπςεο επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπ λεθξνχ αηφκνπ κε 

θχιια ρξπζνχ είλαη γλσζηή ζηελ Κξήηε θαη απφ ηε ρξπζή πξνζσπίδα ηνπ ηάθνπ ΐ 

ησλ Μνπιηαλψλ, ΤΜΕΕΕΓ πεξηφδνπ. Δ πξνζσπίδα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ θχιιν 

ρξπζνχ θαη έρεη χςνο 0,108κ. θαη κήθνο 0,15κ. Βίλαη νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο κε 

απνζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο θαη θέξεη ζην κέζνλ ακπγδαιφζρεκε θνηιφηεηα γηα ηελ 

ππνδνρή ηεο ξηλφο.
 
Φέξεη επηά δηακπεξείο νπέο γηα ηελ πξφζδεζή ηεο ζην πξφζσπν ή 

ζην χθαζκα πνπ ζα θάιππηε ην πξφζσπν ηνπ λεθξνχ αηφκνπ. Δ εχξεζε ηεο ρξπζήο 

πξνζσπίδαο δειψλεη, θαηά ηνλ αλαζθαθέα, φηη ε ζπλήζεηα απηή γλσζηή απφ ηνπο ΤΒ 

ηάθνπο ηεο Ώθξφπνιεο ησλ Μπθελψλ δελ είρε εθιείςεη θαη επηθξάηεζε ζηελ Κξήηε 

θαη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο απηήο ηεο πεξηφδνπ
616

 (πίλ. 203γ). ρεηηθά κε ηηο 

πξνζσπίδεο ε Αεζπνίλε
617

 αλαθέξεη, φηη ηα επξήκαηα απφ ην λεθξνηαθείν ηεο ίλδνπ 

έρνπλ δψζεη ζηνηρεία φηη λεθξηθέο πξνζσπίδεο, επηζηφκηα ή άιια είδε πνπ θάιππηαλ 
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 Δ απνπζία νπψλ πξφζδεζεο ζηα παξαπάλσ ειάζκαηα δελ απνθιείεη απηήλ ηε ρξήζε ηνπο θαζψο ηα 
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615

 Πιάησλνο 1960, 305-306, εηθ. 2. 
616

 Ξαλζνπδίδεο 1904, 49, εηθ. 12. 
617

 Despini φ.π. 



169 

 

ην πξφζσπν ηνπ λεθξνχ εμππεξεηνχζαλ ηνλ ίδην ζθνπφ. Σα παξαπάλσ ρξπζά 

ειάζκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο είραλ πηζαλφηαηα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

αληηθαηάζηαζε κίαο νιφθιεξεο πξνζσπίδαο. 

Υξπζά ειάζκαηα κε εηθνλνγξαθηθή ή γξακκηθή δηαθφζκεζε πξνέξρνληαη απφ 

ηξεηο άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο. Ώπφ ηε Φνξηέηζα, ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ θαη 

ην Εδαίνλ Άληξν είλαη γλσζηά ζπλνιηθά έμη ρξπζά ειάζκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

Ώπφ ηνλ ηάθν Υ ηεο Φνξηέηζαο πξνέξρεηαη ρξπζφ εκηειιεηςνεηδέο έιαζκα κε έθηππε 

δπζδηάθξηηε παξάζηαζε ιεφλησλ θαη γξππψλ (;). Δ δηαθφζκεζε είλαη δηεξεκέλε ζε 

ηέζζεξα δηάρσξα: ζην θάησ δεμηά δηάρσξν απνδίδνληαη δχν αλησπνί ιένληεο κε 

αλνξζσκέλα ηα πφδηα ηνπ βάζνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηα πξφζζηα δηαζηαπξψλνληαη, ζην 

πάλσ δεμηά δηάρσξν απνδίδεηαη, πηζαλφλ, ε ίδηα παξάζηαζε θαη ζην θάησ αξηζηεξά 

γξχπεο, ΜΓ πεξηφδνπ (θαηά Brock) 800-770 π.Υ.
618

 (πίλ. 204α-β). κνηνπ ηχπνπ θαη 

εηθνλνγξαθηθνχ ζέκαηνο είλαη ην πήιηλν εκηειιεηςνεηδέο πιαθίδην απφ ην ζπήιαην 

Ελάηνπ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. (πίλ. 204γ). Παλνκνηφηππα πιαθίδηα, 

πηζαλφλ απφ ηελ ίδηα κήηξα, πξνέξρνληαη απφ ην ηεξφ ηεο χκεο ΐηάλλνπ
619

. 

πγγελνχο ηχπνπ θαη εηθνλνγξαθηθνχ ζέκαηνο ρξπζφ έιαζκα πξνέξρεηαη απφ ην Tell 

Halaf, Νέν-Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ
620

 (πίλ 204δ). Σν έιαζκα έρεη εκηειιεηςνεηδέο 

ζρήκα θαη θέξεη παξάζηαζε δχν αλησπψλ δψσλ εθαηέξσζελ ηεξνχ δέληξνπ. Σν ίδην 

ζέκα απνδίδεηαη θαη ζε ρξπζφ νξζνγψλην έιαζκα απφ ηελ ίδηα ζέζε, Νέν-

Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ
621

 (πίλ. 205α). Σν ζέκα, γλσζηφ ζηελ αλαηνιηθή ηέρλε απφ ηελ 

3
ε
 ρηιηεηία π.Υ., απεηθνλίδεηαη ζε ρξπζφ πιαθίδην απφ ηνπο βαζηιηθνχο ηάθνπο ηεο 

Ur, κέζα 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. (πίλ. 205β). Βπίζεο απφ ηνλ ηάθν ΥΕ ηεο Φνξηέηζαο 

πξνέξρεηαη ρξπζφ δηζθνεηδέο έιαζκα κε γξακκηθή δηαθφζκεζε θχθισλ θαη γσληψλ, 

ΠΠξΓ πεξηφδνπ (θαηά Brock) 970-920 π.Υ.
622

 (πίλ. 205γ) θαη απφ ηνπο 

Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ πξνέξρεηαη ρξπζφ νξζνγψλην έιαζκα κε δπζδηάθξηηε 

παξάζηαζε (πίλ. 206α). Ώπφ ην Εδαίνλ Άληξν πξνέξρνληαη ηξία ρξπζά ειάζκαηα κε 

παξάζηαζε ζεηξάο πνιεκηζηψλ πξνο ηα αξηζηεξά πνπ θξαηνχλ δφξπ θαη θπθιηθή 
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αζπίδα Τζηεξνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ
623

. Σν έλα έιαζκα, ρακέλν ζήκεξα, ήηαλ 

νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο κε παξάζηαζε ηεζζάξσλ θξαλνθφξσλ πνιεκηζηψλ 

εγγεγξακκέλε ζε δηπιφ (;) πιαίζην κε ζπείξεο. Σν έιαζκα, πηζαλφλ, ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο θάιπκκα αληηθεηκέλνπ
624

 (πίλ. 206β). Σα δχν άιια ειάζκαηα είλαη δηζθνεηδή θαη 

θέξνπλ νπή αλάξηεζεο
625

 (πίλ. 206γ-δ).  

 

β. Πεξίηκεηα ειάζκαηα θαη ηαηλίεο κε ή ρσξίο εηθνλνγξαθηθή ή γξακκηθή 

δηαθόζκεζε 

 

Σα πεξίηκεηα ειάζκαηα απνηεινχλ κία μερσξηζηή θαηεγνξία ρξπζψλ 

ειαζκάησλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θξεηηθή ρξπζνρνΎα ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ. Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα πξνέξρνληαη πέληε 

ρξπζά πεξίηκεηα ειάζκαηα, ζηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη απηά πνπ 

πεξηθιείνπλ ηα ηξία κελνεηδή-«δαθηπιηφζρεκα» πεξίαπηα απφ ην ηαθηθφ θηήξην 

Μ
626

, ηξεηο ρξπζέο πεξίηκεηεο ηαηλίεο θαζψο θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο ηκεκάησλ θαη 

κεγάινο αξηζκφο κηθξφηεξσλ ζξαπζκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην κεγαιχηεξν, γλσζηφ, 

ζχλνιν απφ ηελ Κξήηε. 

Ώπφ ηνλ ζαιακνεηδή ηάθν Ώ1Κ1 πξνέξρνληαη δχν πεξίηκεηα ειάζκαηα, απφ 

ην ηαθηθφ θηήξην Μ δχν ειάζκαηα θαη απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν Ώ1ΠΣ1 έλα πεξίηκεην 

έιαζκα, ηξεηο πεξίηκεηεο ηαηλίεο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ κηθξφηεξσλ ηκεκάησλ θαη 

ζξαπζκάησλ. Σα ειάζκαηα είλαη εμαηξεηηθήο ηερληθήο
627

 θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιχ 

ιεπηφ θχιιν ρξπζνχ, πάρνπο κηθξφηεξνπ απφ έλα ρηιηνζηφ, ζε πνιιά απφ απηά 

δηαηεξνχληαη κηθξέο δηακπεξείο νπέο
628

, ζηα άθξα ή ζε ζεκεία ηεο επηθάλεηάο ηνπο, 

γηα ηελ πξνζήισζή ηνπο ζε θζαξηφ πιηθφ, μχιν ή δέξκα γηα ηε δηαθφζκεζε 

θηβσηηδίσλ ή δσλψλ, είηε πηζαλφηεξα γηα ηε ζηεξέσζή ηνπο ζε λεθξηθφ έλδπκα ή 
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αλαθεξφκελνη ζηα πεξίηκεηα ειάζκαηα αξ. θαη. 136-137, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ σο «άηερλα 
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 ε πνιιά ειάζκαηα νη νπέο είλαη πνιχ κηθξέο, κε νξαηέο δηα γπκλνχ νθζαικνχ. 
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χθαζκα. Σα ειάζκαηα δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ειάζκαηα νξζνγσλίνπ 

ζρήκαηνο κε έθηππε ζε ρακειφ αλάγιπθν εηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε θαη β) 

ειάζκαηα κε γξακκηθή δηαθφζκεζε.  

Σα πεξίηκεηα ειάζκαηα 136 θαη 137 βξέζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ΠξΏ αγγείνπ 

ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1Κ1. Σν έιαζκα 136
629

 (έγρξ. πίλ. 49, πίλ. 207α) είλαη 

νξζνγψληνπ ζρήκαηνο δηεξεκέλν θαηά κήθνο ζε ηξεηο κεηφπεο. ηελ θεληξηθή κεηφπε 

εηθνλίδεηαη Πφηληα ζεξψλ πνπ αλαζεθψλεη απφ ηα πίζσ ζθέιε δχν αλεζηξακκέλα 

ειάθηα, ηα νπνία ζηξέθνπλ ηηο θεθαιέο ηνπο πξνο ηε κνξθή. ε θάζε κία απφ ηηο δχν 

κεηφπεο, εθαηέξσζελ ηεο θεληξηθήο, απνδίδεηαη βαίηπινο, εθ ησλ νπνίσλ ν αξηζηεξφο 

θέξεη παξάζηαζε γπλαηθείαο κνξθήο θαηελψπηνλ θαη ν δεμηφο αηρκή βέινπο, ζηνλ 

νπνίν επηθάζεηαη αλάζηξνθε εκηζέιελνο. Οη πιεπξέο ηνπ πιαηζίνπ είλαη 

δηαθνζκεκέλεο κε πινρκφ. Σν έιαζκα ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., 680-

670 π.Υ., ή ιίγν πξσηκφηεξα. 

Σν έιαζκα 137
630

 (έγρξ. πίλ. 50α, πίλ. 207β) είλαη ίδηνπ ζρήκαηνο κε ην 

παξαπάλσ θαη ζρεδφλ ίδησλ δηαζηάζεσλ, χςνο 0,026κ. θαη κήθνο 0,051κ. ην πξψην 

θαη 0,042κ. ην δεχηεξν. Μέζα ζε νξζνγψλην πιαίζην, ηνπ νπνίνπ νη πιεπξέο 

θνζκνχληαη κε ινμά γξακκίδηα, εηθνλίδνληαη δχν αλησπέο θηεξσηέο ζθίγγεο ζε 

ζπγθξαηεκέλν δηαζθειηζκφ. Οη θεθαιέο απνδίδνληαη θαηελψπηνλ θαη ηα ζψκαηα ζε 

θαηαηνκή. Οη ζθίγγεο απνδίδνληαη κε νπξέο θαηεβαζκέλεο πνπ ειίζζνληαη 

ζπεηξνεηδψο αλάκεζα ζηα νπίζζηα ζθέιε. Φέξνπλ ρακειφ πφιν απφ ηνλ νπνίν 

εθθχεηαη καθξηά ειηθνεηδήο θεξαία θαη θφκκσζε ηνπ ηχπνπ ηεο νξνθσηήο θελάθεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη κνξθέο απνδίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ην πξφζσπν 

θαη ην ζψκα ηεο δεμηάο ηνπ ζεαηή κνξθήο είλαη πεξηζζφηεξν ξαδηλφ
631

. Σν έιαζκα 

ρξνλνινγείηαη ζην πξψην ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

Σα πεξίηκεηα νξζνγψληα ειάζκαηα 138 θαη 139 βξέζεθαλ ζην ηαθηθφ θηήξην 

Μ. Αηαηεξνχληαη απνζπαζκαηηθά θαη είλαη ζπγθνιιεκέλα απφ κηθξνχ θαη 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ζξαχζκαηα. ην έιαζκα 138
632

 (έγρξ. πίλ. 50β, πίλ. 208α) 

εηθνλίδνληαη, φπσο ζην παξαπάλσ, δχν αλησπέο θηεξσηέο ζθίγγεο. Οη θεθαιέο 

απνδίδνληαη θαηελψπηνλ θαη ηα ζψκαηα ζε θαηαηνκή. Οη κνξθέο θέξνπλ ρακειφ 
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πφιν θαη θφκκσζε ηνπ ηχπνπ ηεο νξνθσηήο θελάθεο πνπ θαηέξρεηαη εθαηέξσζελ ησλ 

παξεηψλ έσο ην ζηφκα. ηε κία ζθίγγα δηαηεξείηαη ην ηξηγσληθνχ πεξηγξάκκαηνο 

πξφζσπν, κε κεγάινπο θπθιηθνχο νθζαικνχο, ηξηγσληθή έληνλα πξνβαιιφκελε κχηε 

θαη ζηφκα κηζάλνηρην απφ ην νπνίν πξνβάιινληαη ηα δφληηα. Σν πιαίζην ηεο 

παξάζηαζεο θνζκείηαη κε δηθηπσηφ. Με ηξηγσληθνχ πεξηγξάκκαηνο πξφζσπν θαη κε 

φκνηα απνδνζκέλν ηνληζκέλν πεγνχλη, φπσο απηφ ηεο ζθίγγαο, απνδίδεηαη θαη ε 

αλδξηθή κνξθή ηνπ ειάζκαηνο 123 (πίλ. 208γ) ελψ νη κεγάινη θπθιηθνί νθζαικνί ηεο 

ζθίγγαο ραξαθηεξίδνπλ θαη ηελ Πφηληα ζεξψλ ηνπ ειάζκαηνο 136 (πίλ. 208δ). Οη 

θπθιηθνί νθζαικνί, ηα έληνλα νθξπαθά ηφμα θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνληζκέλν 

πεγνχλη ηεο ζθίγγαο ηνπ ειάζκαηνο 138 παξαπέκπνπλ, επίζεο, ζηηο κνξθέο ησλ δχν 

αζπηδνχρσλ πνιεκηζηψλ ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο 124 (πίλ. 208ζη) ηνπ νπνίνπ είλαη 

πξσηκφηεξν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηνληζκέλν κε θνθθίδσζε πεγνχλη 

απνδίδεηαη ε γπλαηθεία κνξθή ζηνλ ηχπν ηεο ζεάο-κέιηζζαο ζην ρξπζφ πεξίαπην 78 

θαζψο θαη ε δαηδαιηθή γπλαηθεία κνξθή ζην ρξπζφ πεξίαπην 79. Σν έιαζκα 138 ζα 

πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί ζηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., 680-670 π.Υ., πξσηκφηεξα ηνπ 

έηεξνπ ρξπζνχ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο κε φκνην ζέκα 137.  

ην πεξίηκεην έιαζκα 139
633

 (έγρξ. πίλ. 51a, πίλ. 209) εηθνλίδνληαη κέζα ζε 

πιαίζην,
 

θνζκεκέλν κε έλζηηγκν δηθηπσηφ, αλζξψπηλεο θαη δσηθέο κνξθέο ζε 

παξάηαμε
634

. Σν έιαζκα ζα ήηαλ επηξξακκέλν ζε έλδπκα, πηζαλφλ, ζην ίδην κε απηφ 

πνπ θνζκνχζαλ νη ρξπζέο ηαηλίεο 23-25
635

 πνπ θέξνπλ φκνην κνηίβν. Σν έιαζκα 

ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

Σν πεξίηκεην έιαζκα 140 (έγρξ. πίλ. 51β-δ, πίλ. 210α-γ) βξέζεθε ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ηαθηθνχ πίζνπ Ώ1ΠΣ1. Αηαηεξείηαη ην ήκηζπ πεξίπνπ δχν αλζξψπηλσλ 

θεθαιψλ θαη δχν θπθιίζθσλ. Οη δχν θεθαιέο θχνληαη απφ νξηδφληηα ζηελή ηαηλία θαη 

απνδίδνληαη κεησπηθά θαη αληίξξνπα. ηα άθξα ηεο ηαηλίαο δηαηεξείηαη ηκήκα 

πεξίηκεησλ θπθιίζθσλ. Οη κνξθέο εηθνλίδνληαη κε ακπγδαιφζρεκνπο νθζαικνχο θαη 

καθξηά θφκε ζηνλ ηχπν ηεο νξνθσηήο θελάθεο, θνζκεκέλε κε θάζεηεο ελάιιειεο 

ηεζιαζκέλεο γξακκέο, πνπ θαηέξρεηαη έσο ην χςνο ησλ ψκσλ. Φέξνπλ ηαηλία ζην 

κέησπν θνζκεκέλε κε νξηδφληηα ζεηξά έθηππσλ θπθιίζθσλ. κνηα δηαθφζκεζε 

θπθιίζθσλ απνδίδεηαη ζηελ νξηδφληηα ηαηλία θαη ηνπο πεξίηκεηνπο θπθιίζθνπο. Οη 
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 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 205, αξ. 1. 
634

 Δ ζχλζεζε ηνπ ειάζκαηνο είλαη πξνζσξηλή. 
635

 ΐι. έγρξ. πίλ. 6. 
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ηειεπηαίνη βξίζθνπλ ζπγγελή παξάιιεια ζε εμαξηήκαηα πεξηδεξαίνπ απφ ην Tell 

Brak, πεξίπνπ 2100 π.Υ.
636

 (πίλ. 211α-β).  

Δ ζχγθξηζε ησλ δχν κνξθψλ ηνπ ειάζκαηνο κε ιίζηλα γιππηά απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο νδεγνχλ ζηελ αζθαιέζηεξε ρξνλνιφγεζε ηνπ 

ειάζκαηνο, ελψ ε ζχγθξηζή ηνπ κε άιια θνζκήκαηα ή άιια έξγα απφ ηε λεθξφπνιε 

ηεο Οξζήο Πέηξαο θαλεξψλεη ηελ ηερλνηξνπηθή ηνπο ζπγγέλεηα. Ο ηξφπνο απφδνζεο 

ηεο θφκεο κε θάζεηεο ελάιιειεο ηεζιαζκέλεο γξακκέο ησλ κνξθψλ ηνπ ειάζκαηνο 

140 είλαη παλνκνηφηππνο κε απηφλ ηεο αλδξηθήο θξαλνθφξνπ θεθαιήο ελφο απφ ηνπο 

αζπηδνχρνπο πνιεκηζηέο πνπ έρεη βξεζεί ζηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο
637

 (πίλ. 

212β). Μία πξσηνδαηδαιηθή θεθαιή κε θφκκσζε ηνπ ηχπνπ ηεο νξνθσηήο θελάθεο 

θνζκεκέλε κε θάζεηεο ελάιιειεο ηεζιαζκέλεο γξακκέο, ζπιινγή C. H. Hawes Νέα 

Τφξθε, ηεο νπνίαο ε θαηαγσγή απνδίδεηαη ζηελ Κξήηε, είλαη ην κνλαδηθφ, πιελ 

απηνχ ηεο Βιεχζεξλαο, γλσζηφ παξάδεηγκα θφκεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζηε γιππηηθή, 

680-670 π.Υ.
638

 (πίλ. 212γ). Με θάζεηεο ελάιιειεο ηεζιαζκέλεο γξακκέο απνδίδεηαη 

ε θφκε ηεο γπλαηθείαο κνξθήο πνπ εξκελεχεηαη σο Βπξψπε ζε δσφκνξθν αζθφ απφ 

ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, ΠξΏ πεξηφδνπ
639

, ηεο γπλαηθείαο ζεφηεηαο ζε πίζν 

απφ ηνπο Ώξθάδεο, 7
νπ

 αη. π.Υ.
640

 (πίλ. 212ε) θαζψο θαη ηεο γπλαηθείαο κνξθήο, πνπ 

εξκελεχεηαη σο Ώξηάδλε, ζε πίζν απφ ην Ξψκπνπξγθν πνπ ρξνλνινγείηαη ζην πξψην 

ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
641

 (πίλ. 212ζη). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ζηελ πξσηνδαηδαιηθή 

θεθαιή ε απφδνζε ηεο κχηεο πνπ είλαη παλνκνηφηππε κε απηή ησλ αζπηδνχρσλ 

πνιεκηζηψλ ηνπ ειάζκαηνο 124 αιιά θαη ε νκνηφηεηα ησλ νθζαικψλ θαη ησλ 

νθξπαθψλ ηφμσλ (πίλ. 212δ). Θα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ε πξσηνδαηδαιηθή 

θεθαιή πξνέξρεηαη απφ ηελ Βιεχζεξλα; 

Δ απφδνζε ησλ νθζαικψλ θαη ηνπ ζηφκαηνο ζηηο κνξθέο ηνπ ειάζκαηνο 140, 

φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, είλαη φκνηα κε απηή ησλ κνξθψλ ησλ ρξπζψλ 

ειαζκάησλ 125 θαη 123. Οη νθζαικνί απνδίδνληαη κηθξνί κε δηπιφ βιέθαξν, θαηά 

ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ θξεηηθφ ηξφπν, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Jenkins «… the 

Cretan eye, small, and with the double lid-fold above»
642

. Με ηνλ ίδην ηξφπν 
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απνδίδνληαη, φπσο έρεη ζεκεησζεί απφ ηνλ θαζεγεηή Ν. Υξ. ηακπνιίδε
643

, νη 

νθζαικνί ζηελ Κπξία ηεο Auxerre, 645-640 π.Υ.
644

 (πίλ. 213γ) ζηελ Κφξε ηεο 

Βιεχζεξλαο, Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν Δξαθιείνπ, 630-620 π.Υ.
645

 (πίλ. 213δ) θαζψο 

θαη ζηηο ειεθαληνζηέηλεο θεθαιέο απφ ηελ ηαθηθή ππξά 3ΐ ηεο λεθξφπνιεο ηεο 

Οξζήο Πέηξαο, 620-580 π.Υ.
646

 (πίλ. 213ε-ε). Ο ηξφπνο απφδνζεο, δε, ηεο θφξεο ηνπ 

νθζαικνχ ζηηο δχν πξψηεο παξαπάλσ κνξθέο παξαπέκπεη ζε απηφλ ηνπ αζπηδνχρνπ 

πνιεκηζηή ηνπ ειάζκαηνο 124 (πίλ. 213β). Δ ηερλνηξνπηθή ζπγγέλεηα ηεο Κπξίαο ηεο 

Auxerre κε ην θαησθφξκη ηεο Κφξεο ηεο Βιεχζεξλαο, πεξίπνπ 650 π.Υ.
647

, φπσο 

ζεκεηψλεη ν θαζεγεηήο Ν. ηακπνιίδεο, θαλεξψλεη «φηη θαη νη δχν Κφξεο 

πξνέξρνληαη κάιινλ απφ ην ίδην εξγαζηήξη. Σν γεγνλφο ηεο χπαξμεο ελφο ηέηνηνπ 

εξγαζηεξίνπ ζηελ Διεχζεξλα δελ ην ππνζηεξίδνπλ κφλν ε εμαγσγή ηνπ αζβεζηφιηζνπ 

απφ ηα ιαηνκεία ηεο πφιεο ή ε γιππηηθή ηεο παξάδνζε αιιά θαη ε πξφζθαηε αλεχξεζε 

αξθεηψλ ζξαπζκάησλ απφ γιππηά Γαηδαιηθψλ θαη Αξρατθψλ ρξφλσλ…. Κπξίσο φκσο 

ε αλακθηζβήηεηε είλαη ε ζπγγέλεηα ηνπ πιηθνχ ηνπο. Απφ αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ πνπ 

ιάβακε, απφ ηελ θπξία ηεο Ωζέξ,  θαίλεηαη φηη απηφ είλαη ίδην κε ην πιηθφ ηνπ δείγκαηνο 

2 ηνπ ιαηνκείνπ θαηά 99,73% θαη, επνκέλσο, θαλεξψλεη ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηεο 

μεληηεκέλεο.»
648

. Βπηπξφζζεηα ε αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ απέδεημε ηε ζπγγέλεηα ηνπ 

πιηθνχ ηεο Κπξίαο ηεο Auxerre κε ηνπο πνιεκηζηέο ηνπ κλεκείνπ 4Ώ
649

. Δ 

ηερλνηξνπηθή ζπγγέλεηα ησλ κνξθψλ ηνπ ρξπζνχ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο 140 κε ηηο 

κνξθέο ησλ ρξπζψλ ζξαπζκάησλ 125 (πίλ. 197ε-ε) θαη κε ηελ αλδξηθή κνξθή ηνπ 

ειάζκαηνο 123 (πίλ. 198α-γ) θαζψο θαη απηή ηεο ζθίγγαο ηνπ ρξπζνχ πεξίηκεηνπ 

ειάζκαηνο 138 κε ηνπο δχν αζπηδνχρνπο πνιεκηζηέο ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο 124 (πίλ. 

208ε-ζη) νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξπζά ειάζκαηα ήηαλ πξντφληα ηνπηθνχ 

εξγαζηεξίνπ. Δ ζπγγέλεηά ηνπο δε κε ιίζηλα γιππηά θαηαζθεπαζκέλα ζε εξγαζηήξην 

ηεο Βιεχζεξλαο, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη ιίγν 

πζηεξφηεξα ησλ ειαζκάησλ, νδεγεί ζηελ ππφζεζε φηη ηα ηειεπηαία, πηζαλφλ, 

ππήξμαλ ηα πξφηππα ηνπο, επηβεβαηψλεη δε ηελ παξαγσγή ηνπο ζε ηνπηθφ εξγαζηήξην. 

Θα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ππήξρε έλα ηνπηθφ εξγαζηήξην 
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Πέηξαο, ηακπνιίδεο 2008, 146, εηθ. 102. 
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θνζκεκαηνηερλίαο-κεηαιινηερλίαο ζηελ Βιεχζεξλα, απηφ πνπ ε Ώγγ. Λεκπέζε 

ηνπνζεηεί ζηε Απηηθή Κξήηε ίζσο θνληά ζηελ Ώμφ θαη ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην 

εξγαζηήξην ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ αζπίδσλ απφ ην Εδαίνλ Άληξν
650

; Σν έιαζκα 140 

ζα πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί πξσηκφηεξα απφ ηα ιίζηλα γιππηά ηνπ κλεκείνπ 4Ώ, ην 

νπνίν ηνπνζεηείηαη ιίγν πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

Σν έιαζκα 141 (έγρξ. πίλ. 52, πίλ. 214α) δηακνξθψλεη Π-ζρεκν ή νξζνγψλην; 

πιαίζην, πνπ επηζηέθεηαη απφ θπθιηθφ πεξίηκεην έιαζκα, ην νπνίν ζα πεξηέθιεηε, 

πηζαλφλ, έηεξν έιαζκα. 

Σα εμαηξεηηθήο ηερληθήο πεξίηκεηα ειάζκαηα 142 (έγρξ. πίλ. 53α-ζη, πίλ. 

214β-δ) πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ζχλνιν ηνπ ηαθηθνχ πίζνπ Ώ1ΠΣ1. Σα ειάζκαηα, ηα 

νπνία δηαηεξνχληαη απνζπαζκαηηθά, δηακνξθψλνπλ Χ-ζρεκε θακπχιε ή θπκαηνεηδή 

ηαηλία απφ ηελ νπνία θχνληαη θπθιίζθνη κε φκνηα ή αληίξξνπε θαηεχζπλζε. Σν 

έιαζκα θνζκείηαη κε έλζηηγκν δηθηπσηφ. Σα πεξίηκεηα ειάζκαηα ζα απνηεινχζαλ 

ηκήκα κεγαιχηεξεο ζχλζεζεο, κε επαλαιακβαλφκελν κνηίβν, πνπ ζα θνζκνχζε ην 

λεθξηθφ έλδπκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ γπλαηθείσλ αηφκσλ. ην ίδην ζχλνιν αλήθεη θαη 

ζεκαληηθφο αξηζκφο (296) κηθξψλ ζξαπζκάησλ πεξίηκεησλ ειαζκάησλ κε 

δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ 143 (έγρξ. πίλ. 54, πίλ. 215).  

Οη ηξεηο ειαζκάηηλεο πεξίηκεηεο ηαηλίεο πινρκνχ 144-146
651

 (έγρξ. πίλ. 55α-γ, 

πίλ. 216α-γ) πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν Ώ1ΠΣ1. Βίλαη ζπγθνιιεκέλεο απφ 

πνιπάξηζκα κηθξά ζξαχζκαηα θχιισλ ρξπζνχ θαη έρνπλ κέγηζην ζσδφκελν κήθνο 

67εθ. ε πξψηε ηαηλία, 52εθ. ε δεχηεξε θαη 47,5εθ. ε ηξίηε, ίδην πιάηνο 3εθ. θαη πάρνο 

κηθξφηεξν ηνπ ελφο ρηιηνζηνχ. Οη ηαηλίεο θέξνπλ έθηππε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ 

δηθηπσηνχ, φπσο θαη νη ελλέα ρξπζέο ειαζκάηηλεο ηαηλίεο 9-17 (έγρξ. πίλ. 4α-ζ) ε 

ρξπζή εκηειιεηςνεηδήο ηαηλία 18 (έγρξ. πίλ. 5α-β) ε ρξπζή ζπεηξνεηδήο ηαηλία 19 

(έγρξ. πίλ. 5γ) νη ρξπζέο θπκαηνεηδείο ηαηλίεο 20-22 (έγρξ. πίλ. 5δ-ζη) ην πεξίηκεην Π-

ζρεκν ειαζκάηηλν πιαίζην 141 (έγρξ. πίλ. 52) ηα πεξίηκεηα ζξαχζκαηα 142 (έγρξ. 

πίλ. 53α-ζη) θαζψο θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο κηθξψλ ζξαπζκάησλ 143 (έγρξ. πίλ. 54) 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ηαθηθφ ζχλνιν. κνην κνηίβν θέξνπλ θαη νη ηαηλίεο 23-

25 ηνπ ηαθηθνχ θηεξίνπ Μ (έγρξ. πίλ. 6α-δ).  

Οη ηαηλίεο 144-146 έρνπλ νξηζζεί σο ηξεηο, ζπκβαηηθά κεηά ηε ζπληήξεζή 

ηνπο, σζηφζν, δελ είλαη γλσζηφ εάλ επξφθεηην γηα ηξεηο, δχν ή κία ηαηλία 

κεγαιχηεξνπ κήθνπο ή εάλ απηέο αλήθαλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ελδχκαηα. Θα 
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 Λεκπέζε 1985, 204-205. 
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 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 186, εηθ. 10.  



176 

 

κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη νη ηξεηο ηαηλίεο αλήθαλ ζε ηζάξηζκα δηαθνξεηηθά 

ηαθηθά ελδχκαηα, φζα θαη ηα γπλαηθεία άηνκα πνπ βξέζεθαλ ζηνλ ηαθηθφ πίζν 

Ώ1ΠΣ1, θαη ζα απνηεινχζαλ ε θάζε κία ηελ θεληξηθή θάζεηε δηαθνζκεηηθή ηαηλία 

ηνπ ελδχκαηνο πνπ ζα πιαηζησλφηαλ, πηζαλφλ, απφ ηηο ρξπζέο ειαζκάηηλεο ηαηλίεο 9-

17 (έγρξ. πίλ. 4α-ζ) πνπ θνζκνχληαη κε ην ίδην κνηίβν. Σν κήθνο ησλ ηαηληψλ, 

σζηφζν, ηδηαίηεξα ηεο πξψηεο ηαηλίαο 144 (70εθ.) δελ ζα επέηξεπε απηήλ ηε ρξήζε. 

Οη ειαζκάηηλεο ηαηλίεο, πηζαλφλ, λα θνζκνχζαλ έλα ηαθηθφ έλδπκα, επηξξακκέλεο ε 

κία εμ απηψλ σο θεληξηθή δηαθνζκεηηθή ηαηλία, ην ζπλνιηθφ ζσδφκελν κήθνο ησλ 

ηαηληψλ είλαη 1,73κ. πνπ απνθιείεη ηε ρξήζε ηνπο σο κίαο θάζεηεο θεληξηθήο, θαη νη 

δχν άιιεο ζηελ παξπθή ηεο πξφζζηαο πιεπξάο ηνπ ελδχκαηνο, θαηά ηνλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θξεηηθψλ γπλαηθείσλ ελδπκάησλ ηνπ 7
νπ

 αη. 

π.Υ., είηε λα θνζκνχζαλ δψλε. Καζψο νη παξαπάλσ ηαηλίεο, 144-146, θνζκνχληαη κε 

ην ίδην κνηίβν κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ζα ήηαλ επηξξακκέλεο ζην ίδην έλδπκα. 

Σν ρξπζνπνίθηιην εληππσζηαθφ ηαθηθφ έλδπκα δελ κπνξεί παξά λα αλήθε ζε γπλαίθα 

ηεο αλψηεξεο ηάμεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ή ζηελ πξψηε ηε ηάμεη.  

Οη ηαηλίεο είλαη εμαηξεηηθήο ηέρλεο, κνλαδηθέο ηφζν σο πξνο ηελ ηερληθή 

θαηαζθεπήο φζν θαη σο πξνο ηε δηαθφζκεζή ηνπο. Υξπζά θνζκήκαηα ζε ζρήκα 

πινρκνχ είλαη γλσζηά απφ ηελ 3
ε
 ρηιηεηία π.Υ. ζηελ αλαηνιηθή ηέρλε, απφ ην δηάδεκα 

ηεο βαζίιηζζαο Shub-ad, Ur
652

, κέζα 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. (πίλ. 217α) ζην νπνίν 

επηθξέκνληαλ ρξπζά εμαξηήκαηα θαηαζθεπαζκέλα απφ ζηξηθηφ ζχξκα ζε ζρήκα 

πινρκνχ (πίλ. 217β-γ). πγγελέο κνηίβν θνζκεί ρξπζφ δηάδεκα απφ ην Tell Halaf, 

Νέν-Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ
653

 (πίλ. 218α-β) θαη πζηεξφηεξα ρξπζή πεξφλε απφ ηελ 

Βηξνπξία, 7
νπ

 αη. π.Υ.
654

 (πίλ. 218γ). Σν κνηίβν απαληάηαη θαη ζε ηκήκα πφξπεο απφ 

ην Αηθηαίνλ Άληξν
655

 (πίλ. 218δ). Σα πιεζηέζηεξα, ζρεδφλ αθξηβή, παξάιιεια ησλ 

πεξίηκεησλ ηαηληψλ 144-146 απνηεινχλ δχν ηκήκαηα ρξπζψλ ηαηληψλ κε δηαθφζκεζε 

δηαγξακκηζκέλνπ πινρκνχ απφ ηε Θήξα (219α-β). Παξαιιαγή ηνπ κνηίβνπ 

απαληάηαη θαη ζηελ θξεηηθή αγγεηνγξαθία ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. ζε αγγεία απφ ηε 

Φνξηέηζα θαη ηνπο Ώξθάδεο
656

 (πίλ. 220α-δ). 
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Σα ρξπζά
657

 πεξίηκεηα ειάζκαηα είλαη πνιχ ζπάληα ζηελ Κξήηε θαηά ηελ 

Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, ελψ απνπζηάδνπλ, πιελ ελφο παξαδείγκαηνο απφ ηελ 

Κφξηλζν
658

, απφ ηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν. Σα κνλαδηθά γλσζηά παξαδείγκαηα 

απφ ηελ Κξήηε είλαη έλα ρξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε αλδξηθήο κνξθήο 

αλάκεζα ζε δχν ιένληεο απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, κέζα ηνπ 8
νπ

 αη. 

π.Υ.
659

 (πίλ. 221α-γ) έλα πεξίηκεην έιαζκα απφ ήιεθηξν κε ζχκπιεγκα γπλαηθείαο 

κνξθήο θαη ιένληα απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ
660

 (πίλ. 221δ) δχν 

ειάζκαηα απφ ην Εδαίνλ Άληξν, έλα κε παξάζηαζε ηξηάδαο κνξθψλ, πεξίπνπ 650 

π.Υ.
661

(πίλ. 222α) θαη έλα κε παξάζηαζε αληίλσησλ θξαλνθφξσλ πνιεκηζηψλ, 

Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ
662

 (πίλ. 222β) κία ρξπζή πεξίηκεηε ζθίγγα απφ ηελ Πξαηζφ, 

ηέιε 7
νπ

/αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ.
663

 (πίλ. 223α) θαη έλα ρξπζφ ειαζκάηηλν πεξίηκεην δηζθίν 

ζε ζρήκα ηεηξάθηηλνπ ηξνρνχ απφ ην ζπήιαην Βηιεηζπίαο ζηελ Ίλαην, 

Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ
664

 (πίλ. 223β). 

 

γ. Αθόζκεηα ειάζκαηα 

 

Δ ηειεπηαία θαηεγνξία ησλ ρξπζψλ ειαζκάησλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο 

Πέηξαο, ζηελ νπνία θαηαηάζζνληαη ηα αθφζκεηα ειάζκαηα, αληηπξνζσπεχεηαη κε 

πέληε παξαδείγκαηα. Σα ειάζκαηα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηαθηθφ πίζν Ώ1ΠΣ1. Σα δχν 

ειάζκαηα 147 θαη 148 έρνπλ κήθνο 0,35κ. θαη 0,281κ., αληίζηνηρα, είλαη ηαηληφζρεκα 

θαη ην πξψην εμ απηψλ δηακνξθψλεη ηξηγσληθή ηε κία ζσδφκελε απφιεμή ηνπ (έγρξ. 

πίλ. 56α-β, πίλ. 224α-β). Σα ηξία πιαηηά ηκήκαηα ειαζκάησλ 149-151, κήθνπο 

0,267κ., 0,205κ., 0,14κ., αληίζηνηρα, θαη πιάηνπο 0,043κ.-0,065κ., δηακνξθψλνπλ 

γσληψδε ηε κία ζσδφκελε απφιεμή ηνπο (έγρξ. πίλ. 57α-γ, πίλ. 225α-γ). 

Έρνπλ αλαζπζηαζεί, επίζεο, πέληε κεγάια ηκήκαηα ρξπζψλ αθφζκεησλ 

ειαζκάησλ, ηα νπνία, ή θάπνηα εμ απηψλ, πηζαλφλ ζπλαλήθνπλ ζε έλα θχιιν ρξπζνχ. 
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 Σα πεξίηκεηα ειάζκαηα θαηαζθεπάδνληαλ θπξίσο απφ ραιθφ θαη ζπαληφηεξα απφ ρξπζφ. 
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 Reichel 1942, πίλ. ΥΕΕ, αξ. 40c. 
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 KNC 219.f91, πίλ. 264,  εηθ. 154.  
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 Boardman 1967, 70, αξ. 46, πίλ. 9, 11. 
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 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, αξ. 1, 141-142, πίλ. 84,1, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηεο παξάζηαζεο ηνπ ειάζκαηνο. ΐι. επίζεο Blome 1982, 80-84, 

ηδηαίηεξα 81-82, γηα ηελ νκνηφηεηα ηνπ εηθνλνγξαθηθνχ ζέκαηνο ηνπ ειάζκαηνο κε απηφ πήιηλνπ 

πιαθηδίνπ απφ ηνπο Ώξθάδεο (ζπιινγή Μεηαμά) θαη ράιθηλνπ ζψξαθα θξεηηθνχ εξγαζηεξίνπ απφ ηελ 

Οιπκπία, βι. θαη Λεκπέζε 1987. Γηα ηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ηνπ, ζηελ Κλσζφ ή ζηελ Ώμφ, βι. 

αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε, φ.π., 142. 
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 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε φ.π., αξ. 2, 142-143, πίλ. 84, 2. 
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 Marshall 1905-1906, 64-65, εηθ. 1.  
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 Κάληα-Ααβάξαο 2011, 160, αξ. 161 (Υ-Ώ 871). 
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Σα θχιια ρξπζνχ 152-156 νξζνγψληνπ; αξρηθνχ ζρήκαηνο έρνπλ κήθνο 0,128κ., 

0,094κ., 0,047κ., 0,05κ., 0,082κ., αληίζηνηρα (έγρξ. πίλ. 58-59, πίλ. 226-227). Βθηφο 

ησλ παξαπάλσ δηαηεξνχληαη επίζεο κηθξά ζξαχζκαηα ρξπζψλ αθφζκεησλ 

ειαζκάησλ (28) αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο, 157, (έγρξ. πίλ. 60α-β, πίλ. 228α-β) 

Θξαχζκαηα ρξπζψλ αθφζκεησλ ειαζκάησλ πξνέξρνληαη, επίζεο, απφ ην ηαθηθφ 

θηήξην Μ (761) απφ ηε ζπζηάδα ησλ πηζνηαθψλ ηεο 5Φ (70) θαη απφ ηνλ ζαιακνεηδή 

ηάθν Ώ1Κ1 (22) εθ ησλ νπνίσλ, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, αλαζπζηάζεθαλ 

ηέζζεξα ειάζκαηα. 

Υξπζά αθφζκεηα ειάζκαηα έρνπλ βξεζεί, επίζεο, ζηε Φνξηέηζα, ζην ΐφξεην 

Νεθξνηαθείν Κλσζνχ θαη ζην Εδαίνλ Άληξν. Ώπφ ηε Φνξηέηζα πξνέξρεηαη έλα κηθξφ 

ρξπζφ δηζθίν, ΠΠξΓ πεξηφδνπ
665

 (πίλ. 229α). Ώπφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ 

είλαη γλσζηά δχν ρξπζά νξζνγψληα θχιια ρξπζνχ, ΤΠξΓ-ΠξΓΐ πεξηφδνπ
666

 (πίλ. 

229β-γ) θαη δχν ρξπζά «νκθάιηα», εθ ησλ νπνίσλ ην έλα θέξεη έθηππεο θνθθίδεο 

ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ θαη ρξνλνινγείηαη ην αξγφηεξν ζην 800 π.Υ., ελψ ην έηεξν 

αθφζκεην είλαη αβέβαηεο ρξνλνιφγεζεο, πηζαλφλ, θππξηαθήο θαηαγσγήο
667

 (πίλ. 

229δ-δ).  

Ώθφζκεηα κηθξά ζξαχζκαηα θχιισλ ρξπζνχ έρνπλ βξεζεί ζην ΐφξεην 

Νεθξνηαθείν Κλσζνχ
668

, ζηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ, ζηε Φνξηέηζα, ζηνλ 

ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, ζηνπο Ώξθάδεο θαη ηελ Πξαηζφ
669

. κνηα κηθξά 

ζξαχζκαηα ειαζκάησλ, απφ επελδχζεηο ζθεπψλ, θηβσηηδίσλ, ίζσο θαη επίπισλ, 

πξνέξρνληαη απφ ην Εδαίνλ Άληξν, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη απφ ηε Γεσκεηξηθή έσο 

ηε Ρσκατθή πεξίνδν
670

 (πίλ. 230). 

Ο κεγάινο αξηζκφο θχιισλ ρξπζνχ πνπ έρεη βξεζεί ζε ηαθηθά ζχλνια ζηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα δελ είλαη γλσζηφο απφ άιια 

παξαδείγκαηα ζηελ Κξήηε ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Δ ρξήζε ηνπο δελ 
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53, εηθ. 25 θαη ζηηο Ώξράλεο, αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 1997, ζνισηφο ηάθνο Γ, έμη 

επίξξαπηα θνζκήκαηα ΠΜΕΕΕ πεξηφδνπ,  662, εηθ. 729. 
668

 πλνιηθά έρνπλ βξεζεί δεθαελλέα (19) κηθξά ζξαχζκαηα θχιισλ ρξπζνχ, KNC, Σ.75, 39, Σ.78, 15 

(3), 21 (4), Σ.98, 4, 6, 8, 10, 11 (2), Σ.200, 1, 13, Σ.292, 33b, 47 (2). 
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1967, 69, αξ. 17, πίλ. 8 (Υαληαιή Σεθθέ), Levi 1927-1929, πίλ. XII.TL (Ώξθάδεο), Bosanquet 1901-

1902, 64, 244 (Πξαηζφο). 
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 αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 148. 
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απαληάηαη ζε έλα κφλν ηαθηθφ ζχλνιν, πνπ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί σο 

κεκνλσκέλν παξάδεηγκα κίαο πινχζηαο ηαθήο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, 

φηη πξφθεηηαη γηα κία νηθνλνκηθά εχξσζηε θνηλσλία ζηελ νπνία ε ζπγθεθξηκέλε 

ηαθηθή πξαθηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο γπλαίθεο ηεο πςειήο θνηλσληθήο ηάμεο. Σα 

θχιια ρξπζνχ ζα θνζκνχζαλ ηα λεθξηθά ελδχκαηα ή ηα θαιχκκαηα θεθαιήο ή ηα 

λεθξηθά πθάζκαηα είηε ζα θάιππηαλ κέξε ηνπ ζψκαηνο ησλ λεθξψλ αηφκσλ
671

 πνπ 

ζα ηνπο εμαζθάιηδαλ ηελ πξνζηαζία ζηε κεηαζαλάηηα δσή, ιφγσ ησλ ππεξθπζηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπ ρξπζνχ, πνπ είρε ζπλδεζεί κε ηελ αθζαξζία θαη είρε θαηαζηεί ζχκβνιν 

αζαλαζίαο θαη αησληφηεηαο. 

Παξάιιεια παξαδείγκαηα ρξήζεο αθφζκεησλ θχιισλ ρξπζνχ ζε ηαθηθά 

ζχλνια απαλησληαη ζπάληα θαη ζηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν. Δ εηθφλα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ πίζνπ Ώ1ΠΣ1, απφ φπνπ πξνέξρεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

αθφζκεησλ θχιισλ ρξπζνχ, παξαπέκπεη ζηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ζηελ Πεξηζηεξηά 

Πχινπ, ΤΒΕΕΕ πεξηφδνπ, 1500 π.Υ, πεξηνρή πνπ είρε ζηελή ζρέζε κε ηελ Κξήηε 
672

. 

πσο πεξηγξάθεη ν π. Μαξηλάηνο
673

 γηα ηνλ παξαπάλσ ηάθν «ρεδφλ εθπιεθηηθή 

δχλαηαη λα ραξαθηεξηζζή ε αθζνλία ησλ θχιισλ ρξπζνχ, νιίγα ησλ νπνίσλ ζρεηηθψο 

επξέζεζαλ εληφο ηνπ ζηξψκαηνο ηιχνο ηεο ζφινπ, ηα δε πιείζηα εηο ηνλ δξφκνλ, πξν ηνπ 

ηεηεηρηζκέλνπ ζηνκίνπ. ……… Σν ρξπζνθφξνλ ηνχην ζηξψκα δηήθεη δηα κέζνπ ησλ 

δηάθελσλ ηεο ιίζηλεο ηεηρίζεσο θαη πξνρσξεί πξνο ηνλ δξφκνλ ζε απφζηαζε 1,50-2,00 

κέηξσλ. Δίλαη δχζθνινλ πξνο ην παξφλ λα δψζσκελ εμήγεζηλ ηνπ πξάγκαηνο. Έρεη ηηο 

ηελ εληχπσζηλ, φηη είλαη απνηέιεζκα εθρεηιίζεσο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ζφινπ, νπφηε ηα 

επξήκαηα (ζρεδφλ απνθιεηζηηθψο θπιιάξηα ρξπζνχ θαη ήιεθηξνλ, ήηνη ειαθξά 

αληηθείκελα) παξεζχξζεζαλ πξνο ηα έμσ απφ ησλ πδάησλ. ….. Σα επξεζέληα θπιιάξηα 

ρξπζνχ (ηα νπνία ζπλήζσο απνδίδνκελ εηο ρξπζνπνίθηιηα θνξέκαηα) ήζαλ θαηά ην 

κέγηζην κέξνο αθφζκεηα. Μεηαμχ απηψλ θαηαιέγνληαη θαη ηαηλίαη, δηζθάξηα δηαθφξσλ 

κεγεζψλ θαη νξζνγψληα ή ηεηξάγσλα ηεκάρηα ρξπζνχ θχιινπ θέξνληα ελίνηε κίαλ 

ηφζνλ κηθξάλ νπήλ, ψζηε νπρί ήινο, αιιά βειφλε θαη λήκα ερξεζηκνπνηήζεζαλ πξνο 

ζηεξέσζίλ ησλ. ..... Σα πιένλ ελδηαθέξνληα ησλ ρξπζψλ ηνχησλ επξεκάησλ ήζαλ ζεηξά 

κειηζζψλ.....». Λίγα ρξφληα αξγφηεξα αλαθέξεη γηα ηνλ ίδην ηάθν
674

, φηη ε 

                                                 
671

 Πξβι. ηελ θάιπςε ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο θεθαιήο λεθξνχ παηδηνχ κε αθφζκεηα ρξπζά ειάζκαηα 

ζηηο Μπθήλεο (ηάθνο ΕΕΕ), Karo 1930, πίλ. LIII. 
672

 Δ Πεξηζηεξηά είρε ζηελή ζρέζε κε ηελ Κξήηε, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ πήιηλν εηδψιην ηχπνπ 

Πεηζνθά πνπ βξέζεθε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηάθνπ θαη ιαηνκηθά ζεκεία επί ηεο πξνζφςεσο ηνπ, 

Μαξηλάηνπ 1962, 96. 
673

 Μαξηλάηνπ φ.π., 96-97. 
674

 Μαξηλάηνπ 1964, 95. 



180 

 

καθξφρξνλε ρξήζε επέθεξε ηελ πιήξε ζχιεζε ηνπ ηάθνπ απφ ηνπο Μπθελαίνπο 

«…… Σα παληνία ρξπζά θχιια επξέζεζαλ ελ κέγηζηε αθζνλία. ….. πλήζσο ιέγνκελ, 

φηη ηα ρξπζά θχιια εθφζκνπλ θνξέκαηα. Άγλσζηνο φκσο είλαη εηζέηη ε ρξήζίο ησλ. 

Δπξέζεζαλ σζαχησο πεξαηηέξσ παξαδείγκαηα ρξπζψλ κειηζζψλ.....».  

Δ ρξήζε ρξπζψλ πιαθηδίσλ, δηζθίσλ θαη ειαζκάησλ, ζε ζρήκα ξφδαθα ή 

πεξίηκεηα, θνζκεκέλσλ κε γξακκηθά κνηίβα ή εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα, σο επίξξαπηα 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζε ελδχκαηα ηειεηνπξγηθά ελ δσή ή ζε λεθξηθά ελδχκαηα είηε 

σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζε θζαξηά πιηθά, ζε μχιν γηα ηε δηαθφζκεζε θηβσηηδίσλ ή 

φπισλ ή ζε δέξκα γηα ηε δηαθφζκεζε δσλψλ, είλαη γλσζηή απφ ηε κηλσηθή θαη ηε 

κπθελατθή πεξίνδν
675

. Καηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ην πξσηκφηεξν θαη 

κεγαιχηεξν ζχλνιν πξνέξρεηαη απφ ην Λεπθαληί, ζεκαληηθφο αξηζκφο, επίζεο, 

πξνέξρεηαη απφ ηε θχξν θαη ηε Λήκλν
676

.  

Δ ρξήζε ρξπζψλ ειαζκάησλ κε εηθνλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο θαηά ηελ 

Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ απαληάηαη αξρηθά ζηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, 

θαηά ηελ Πξσηνγεσκεηξηθή πεξίνδν, 9
ν
 αη. π.Υ., κε ηα δχν ρξπζά νξζνγψληα 

ειάζκαηα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο ζεφηεηαο, πζηεξφηεξα, θαηά ηελ Πξψηκε 

Γεσκεηξηθή πεξίνδν, πξψην ηέηαξην ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., κε ηα ρξπζά ειάζκαηα απφ ηε 

θχξν, θαη ζπλερίδεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
677

 Σα ραξαθηεξηζηηθά 

νξζνγψληα ειάζκαηα κε εηθνλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο απνδνζκέλεο ζηνλ θαηά κήθνο 

                                                 
675

 Βπίξξαπηα ρξπζά θνζκήκαηα είλαη γλσζηά ζηελ Κξήηε απφ ηάθνπο ηνπ Μφρινπ θαη ηεο Μεζαξάο, 

ηαηλίεο, θνζκήκαηα ζε ζρήκα αζηεξηψλ θαη δίζθσλ, ΠΜ πεξηφδνπ, απφ ηνλ Πιάηαλν θαη ηνλ 

Υξπζφιαθθν Μαιίσλ, ηαηλίεο θαη δηζθάξηα κε ξφδαθεο, ΜΜ πεξηφδνπ, Higgins 1961α,
 
58, 66, απφ ηηο 

Ώξράλεο, επίξξαπηα θνζκήκαηα ζε ελδχκαηα πνπ θνξνχζαλ ελ δσή νη θάηνρνί ηνπο, θαηά ηνπο 

αλαζθαθείο, ή ζε πέπιν-θάιπκκα θεθαιήο ή ζε δψλεο, Πξναλαθηνξηθήο θαη πξψηκεο 

Παιαηναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ, αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 1997, 662-665. Δ ρξήζε 

επίξξαπησλ θνζκεκάησλ ζε ελδχκαηα είλαη γλσζηή θαη απφ ηηο κηλσηθέο ηνηρνγξαθίεο (Ρπηνθφξνο) 

απφ ηε ζαξθνθάγν ηεο Ώγίαο Σξηάδαο θαη απφ πήιηλα εηδψιηα. κνηα ρξπζά θνζκήκαηα είλαη γλσζηά 

θαη απφ ηνλ Θεζαπξφ ηεο Ώίγηλαο. εκαληηθφο αξηζκφο επίξξαπησλ θνζκεκάησλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

ηαθηθφ θχθιν Ώ ησλ Μπθελψλ, Karo 1930, πίλ. XXVI-XXVII, LVIII-LXVI, XXVIIΕ-ΥΥΕΥ. 
676

 Σα πξσηκφηεξα επίξξαπηα ρξπζά θνζκήκαηα είλαη δχν δίζθνη κε έθηππε γξακκηθή δηαθφζκεζε πνπ 

βξέζεθαλ πάλσ ζην ζηήζνο ηνπ γπλαηθείνπ αηφκνπ πνπ είρε ηαθεί ζην θηήξην ηεο Σνχκπαο, πεξίπνπ 

950 π.Υ. Αέθα ζρεδφλ φκνηνη πξνέξρνληαη απφ ηάθν ηεο θχξνπ, Όζηεξεο Πξσηνγεσκεηξηθήο 

πεξηφδνπ θαη ηέζζεξηο αθφκα βξίζθνληαη ζην Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο. Αχν δίζθνη απφ ην ίδην 

εξγαζηήξην βξέζεθαλ ζηε Λήκλν, 8
νπ

 αη. π.Υ. Ώπφ ην Λεπθαληί πξνέξρεηαη, επίζεο, ζεκαληηθφο 

αξηζκφο ρξπζψλ ηαηληψλ κε γξακκηθή δηαθφζκεζε θαη ρξπζά αληηθείκελα αβέβαηεο ρξήζεο 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ιεπηφ επίκεθεο θχιιν ρξπζνχ κε ειαζκάηηλεο ηαηλίεο ζην άλσ θαη ην θάησ 

ηκήκα ηνπο κε έθηππε γξακκηθή δηαθφζκεζε. Σα θνζκήκαηα ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ Όζηεξε 

Πξσηνγεσκεηξηθή έσο ηελ Τπν-Πξσηνγεσκεηξηθή ΕΕ πεξίνδν, ρξνλνιφγεζεο Λεπθαληηνχ (1050-900 

έσο 875-850 π.Υ.), Popham-Sackett-Themelis 1980, 219-220, Lemos 2002, 130-131, Marangou 1975, 

365-367.  
677

 Τζηεξφηεξα, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαθφζκεζε ησλ ελδπκάησλ ησλ ρξπζειεθάληηλσλ 

αγαικάησλ ηνπ Ώπφιισλα θαη ηεο Άξηεκηο ζηνπο Αειθνχο. Πξβι. θαη ηα ελδχκαηα ησλ ζεαηλψλ ηνπ 

λανχ ηνπ Πξηληά ησλ νπνίσλ νη εηθνλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο παξαπέκπνπλ πεξηζζφηεξν ζε ρξπζά 

επίξξαπηα ειάζκαηα παξά ζε πθαληέο παξαζηάζεηο. 
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άμνλα ηνπ ειάζκαηνο, θαη φρη ζηνλ θαζ‟ χςνο φπσο ηα θππξηαθά παξαδείγκαηα, είλαη 

γλσζηά απφ ηελ αζζπξηαθή ηέρλε. 

Δ δηαθφζκεζε ησλ ελδπκάησλ κε κεηάιιηλα ειάζκαηα απνδίδεηαη ζηελ 

Ώζζπξία
678

. ε θείκελα ηεο Όζηεξεο Ώζζπξηαθήο θαη Νέν-ΐαβπισληαθήο πεξηφδνπ 

ππάξρνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε δηαθφζκεζε ελδπκάησλ κε ρξπζά ειάζκαηα, 

ρξπζά ελδχκαηα, ηα νπνία ήηαλ πξννξηζκέλα γηα αγάικαηα ζεψλ ή γηα βαζηιείο. Σα 

ειαζκάηηλα θνζκήκαηα πνπ αλαθέξνληαη είλαη ξφδαθεο, αζηέξηα, δηζθάξηα, 

ηεηξάγσλα, θπηά θαη κνξθέο δψσλ. Σα ειάζκαηα έθεξαλ νπέο ή θξίθν γηα ηε 

ζηεξέσζή ηνπο θαη κπνξνχζαλ λα αθαηξεζνχλ γηα επηδηφξζσζε, θαζαξηζκφ θαη 

γπάιηζκα. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη πξφθεηηαη γηα πθαληά κνηίβα ή παξαζηάζεηο θαη 

φρη γηα επίξξαπηα κεηάιιηλα ειάζκαηα. Ο Oppenheim αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν, φηη νη πθαληέο παξαζηάζεηο έρνπλ κία πην ειεχζεξε ξνή 

ησλ γξακκψλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ πνηθηιία εηθνλνγξαθηθψλ κνηίβσλ πνπ εθηείλνληαη 

ζε αξκνληθή δηάηαμε αθνινπζψληαο ηηο αλάγθεο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ. Ώληίζεηα ζηε 

δηαθφζκεζε κε ειάζκαηα ν αξηζκφο ησλ κνηίβσλ είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ηα κνηίβα 

επαλαιακβάλνληαη ρσξίο παξέθθιηζε. Οη αλαθνξέο ζηηο πεγέο επηβεβαηψλνληαη θαη 

απφ ηα αξραηνινγηθά ζηνηρεία. Ώπφ ηε Nimrud πξνέξρνληαη ηξία ρξπζά πεξίηκεηα 

ειάζκαηα, ηα νπνία απνδίδνληαη ζε δηαθφζκεζε ελδπκάησλ, 9
νπ

 αη. π.Υ.
679

. 

Ώπεηθνλίζεηο ηνπο εκθαλίδνληαη ήδε απφ ηνλ 12
ν
 αη. π.Υ. ζηελ Ώζζπξία θαη 

ηε ΐαβπισλία θαη παξακέλνπλ ζηελ εηθνλνγξαθία ηεο Μεζνπνηακίαο κέρξη ηελ 

πεξίνδν ησλ Ώραηκαληδψλ. Σα αζζπξηαθά αλάγιπθα δίλνπλ πνιιά ζηνηρεία γηα 

κεηάιιηλα ειάζκαηα θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία επηξξακκέλα ζε ελδχκαηα. ηα 

αζζπξηαθά αλάγιπθα, ηδηαίηεξα ηεο πεξηφδνπ ηεο βαζηιείαο ηνπ Ashurnarsirpal, ηα 

ελδχκαηα είλαη δηαθνζκεκέλα κε αλζξψπηλεο θαη δσηθέο κνξθέο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο απηέο νη παξαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ πεξίηερλα θεληεκέλα κνηίβα θαη 

ζέκαηα, αιιά είλαη πηζαλφλ κεξηθέο θνξέο λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κεηαιιηθά 

(ρξπζά;) ειάζκαηα.  
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 Oppenheim 1949, Maxwell-Hyslop 1974, 254-260, Curtis 2013, 119-121, φπνπ θαη ζχληνκε 

αλαζθφπεζε γηα ηα επίξξαπηα θνζκήκαηα ζε ελδχκαηα ζηε Α. Ώζία απφ ηελ 3
ε
 ρηιηεηία π.Υ. (Ur, 

Σξνία, Tell Brak, Tepe Hissar, Marlik, Alalakh). Σα ελδχκαηα κε πθαληέο εηθνλνγξαθηθέο 

παξαζηάζεηο έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο επίζεο απφ ηελ Ώζζπξία. Δ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Βιιάδα 

ηνπνζεηείηαη ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 8
νπ 

αη. π.Υ., βι. Lorimer 1950, 397.  
679

 Curtis 2013, 198-199, αξ. 1153-1155, πίλ. XCIII. Καηά ηνλ 9
ν
 αη. π.Υ. επίζεηα κεηάιιηλα ειάζκαηα 

εηθνλίδνληαη πην ζπρλά λα θνζκνχλ ελδχκαηα πνιεκηζηψλ παξά βαζηιέσλ, ηα αγάικαηα ησλ ζεψλ θαη 

ησλ ζεαηλψλ, επίζεο, ήηαλ πινχζηα θνζκεκέλα θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, Maxwell-Hyslop, φ.π. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΣΒΥΝΕΚΒ ΚΏΣΏΚΒΤΔ ΚΏΕ ΑΕΏΚΟΜΔΔ 

 

1. Σερληθέο θαηαζθεπήο  

 

Σα θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

κε ηε κέζνδν ηεο ρχηεπζεο θαη ηεο ζθπξειάηεζεο
680

.  

 

α. Υπηά θνζκήκαηα 

 

Σα ρπηά θνζκήκαηα είλαη ιηγφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα ζθπξήιαηα ιφγσ ηεο 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο κεηάιινπ πνπ απαηηνχζε ε κέζνδνο ηεο ρχηεπζεο. ε απηήλ 

ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα επηρξπζσκέλα αξγπξά πιαθίδηα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο 

θεθαιήο ηνπ πεξηδεξαίνπ-δηαδήκαηνο 44, νη αξγπξέο ράληξεο 51, 53-55, 57-59, 63-64, 

68-69, νη ρξπζέο 91-92 θαη νη αξγπξέο πεξφλεο 93-104, ε πφξπε 105, νη θξίθνη ή νη 

θξίθνη-ελψηηα 32-36, 38-42, ηα δχν κελνεηδή πεξίαπηα 86-87, ην θξηθφζρεκν 

πεξίαπην 88 θαζψο θαη ν θξίθνο ηνπ ρξπζνχ πεξίαπηνπ 74. 

Σα ρπηά θνζκήκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζε κήηξα. Οη κήηξεο ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ ιίζν, νη απιέο αλήθνπλ ζε δχν ηχπνπο, ζηηο κνλέο ή αλνηθηέο 

θαη ζηηο δηπιέο ή θιεηζηέο. Οη πξψηεο, νη νπνίεο έθεξαλ έγγιπθε ηε κνξθή ηνπ 

θνζκήκαηνο, ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ κίαο φςεσο, δειαδή 

κε επίπεδε ηελ νπίζζηα πιεπξά. Οη δηπιέο ή θιεηζηέο κήηξεο απνηεινχληαλ απφ δχν 

ζπκκεηξηθά ηκήκαηα, ζε θαζέλα απφ ηα νπνία ήηαλ ιαμεπκέλν ην ήκηζπ ηνπ 

θνζκήκαηνο πνπ επξφθεηην λα θαηαζθεπαζζεί κε έλα κηθξφ άλνηγκα γηα ηε ρχηεπζε 

ηνπ κεηάιινπ. Ώληί ηνπ κεηάιινπ είλαη πηζαλφλ ζηηο κήηξεο λα έρπλαλ δεζηφ θεξί, 

θαηαζθεπάδνληαο έηζη έλα θέξηλν πξφπιαζκα ηνπ θνζκήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

εθάξκνδαλ ηελ άκεζε κέζνδν ηνπ «ρακέλνπ θεξηνχ». Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξνχζαλ λα θάλνπλ επηδηνξζψζεηο ή βειηηψζεηο ζην θέξηλν πξφπιαζκα πξηλ ηελ 

θάιπςή ηνπ κε πειφ γηα ην ρχζηκν ηνπ κεηάιινπ. Δ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ κε 

κήηξα είρε ην πιενλέθηεκα ηεο γξήγνξεο αιιά παλνκνηφηππεο παξαγσγήο.  
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Καηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ νη κήηξεο γηα ηελ θαηαζθεπή ρξπζψλ 

θαη αξγπξψλ θνζκεκάησλ είλαη ζπάληεο ζηελ Κξήηε. Ώπφ ην Ώθξαηί πξνέξρνληαη 

απφ παξάδνζε πέληε ιίζηλεο κήηξεο, εθ ησλ νπνίσλ κφλν ηεο κίαο παξαδφζεθαλ θαη 

ηα δχν ηκήκαηα. Δ έιιεηςε αλάινγσλ κεηξψλ ηεο αξρατθήο πεξηφδνπ, φπσο 

ζεκεηψλεη ε Ώγγ. Λεκπέζε, θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηε ρξνληθή ηνπνζέηεζή ηνπο, 

σζηφζν, ην γεγνλφο θαη κφλνλ φηη πξνέξρνληαη απφ ην Ώθξαηί απνδεηθλχεη ηελ 

παξνπζία εξγαζηεξίνπ κεηαιινηερλίαο ζηνπο αξραίνπο Ώξθάδεο
681

. 

Βθηφο απφ ηελ παξαπάλσ κέζνδν γηα ηελ θαηαζθεπή ζπκπαγψλ θνζκεκάησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε ζπξκαηεξή ηερληθή. Με ηε κέζνδν απηή θαηαζθεχαδαλ 

ρνληξά θαη ιεία ζχξκαηα. Έθνβαλ κία ζηελή ισξίδα απφ έλα παρχ θχιιν ρξπζνχ, 

ηελ έζηξηβαλ ή ηε ζθπξειαηνχζαλ κέρξη λα γίλεη θπθιηθήο δηαηνκήο θαη ζηε 

ζπλέρεηα θπινχζαλ απηφ ην ζχξκα αλάκεζα ζε δχν ιίζηλεο ή ράιθηλεο πιάθεο γηα λα 

ιεηαλζεί ε επηθάλεηα. Σέηνηα ζχξκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ζθεθσηήξεο 26-

29, γηα ην δεχγνο ελσηίσλ 30-31 θαη γηα ηνλ θξίθν 37, κε ηελ ίδηα κέζνδν, πηζαλφλ, 

θαηαζθεπάζηεθαλ θαη νη παξαπάλσ αθφζκεηνη θπθιηθήο δηαηνκήο θξίθνη. Δ ηερληθή 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα βειφλεο πεξνλψλ θαη ηφμα πνξπψλ πνπ ήηαλ αθφζκεηα. Οη 

πεξφλεο ή νη πφξπεο πνπ έθεξαλ δαθηπιίνπο ή άιια δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, φπσο 

απηέο απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, ήηαλ ρπηέο ζε κήηξεο καδί κε ηα 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ θνζκήκαηνο. 

 

β. θπξήιαηα θνζκήκαηα 

Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο πξνέξρεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ρξπζψλ ζθπξήιαησλ θνζκεκάησλ. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα δηαδήκαηα 1-

3, νη ηαηλίεο 4-25, ηα κελνεηδή πεξίαπηα 75-77, ην πεξίαπην ζε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο 

78, ην πεξίαπην κε παξάζηαζε δαηδαιηθήο γπλαηθείαο θεθαιήο 79, ηα ρξπζά πεξίαπηα 

ή επίξξαπηα θνζκήκαηα ζε κνξθή ρειψλαο 80-81 θαη ζε κνξθή πξσην-

ηππαιεθηξπψλα 82, ην πεξίαπην ζε ζρήκα νθζαικνχ 84, ην πεξίαπην κε παξάζηαζε 

θεθαιήο ηαχξνπ 83 θαη ην ζθαηξηθφ πεξίαπην 89, επίζεο νη ρξπζέο ράληξεο 45-46, 

48-50, 60-62, 66-67, 70-73, νη ξφδαθεο 107-120 θαη ην ηεηξάθπιιν θφζκεκα ζε 

ζρήκα ξφδαθα 106 θαζψο θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ρξπζψλ ειαζκάησλ (27).  

Με ηελ ηερληθή ηεο ζθπξειάηεζεο ν ηερλίηεο θαηεξγαδφηαλ κε ζθχξα έλα 

θνκκάηη ειαηνχ κεηάιινπ πάλσ ζε ακφλη. Με ηελ θαηάιιειε ελαιιαγή θξνχζεσλ 
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θαη αλνπηήζεσλ γηα ηελ απνθπγή ξσγκψλ ην κέηαιιν έπαηξλε ηελ ηειηθή κνξθή θαη 

ην πάρνο πνπ ήζειε ν ηερλίηεο. Σα ρξπζά ζθπξήιαηα θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε 

ηεο Οξζήο Πέηξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιχ ιεπηφ θχιιν ρξπζνχ. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά έρνπλ πάρνο κηθξφηεξν απφ έλα ρηιηνζηφ θαηαζθεπαζκέλα γηα 

ηαθηθή ρξήζε, επηξξακέλα ή πξνζαξηεκέλα ζε λεθξηθφ έλδπκα, θάιπκκα θεθαιήο ή 

θαη ζε ππνδήκαηα, είηε ζε λεθξηθφ χθαζκα, είηε ζε μχιν ή ζε δέξκα γηα ηε 

δηαθφζκεζε θηβσηηδίσλ ή δσλψλ θαη θάπνηα πηζαλφλ ζα θάιππηαλ ην πξφζσπν ή 

κέξε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ λεθξνχ αηφκνπ. Πνιιά απφ απηά δηαηεξνχλ κηθξφηαηεο 

δηακπεξείο θπθιηθέο νπέο, πνιιέο θνξέο θαη ζε ζεηξέο, γηα ηε ζηεξέσζή ηνπο. Υξπζά 

ιεπηά θχιια ρξπζνχ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο θαη γηα ηελ επηρξχζσζε ησλ 

αξγπξψλ πιαθηδίσλ ηνπ πεξηδεξαίνπ-δηαδήκαηνο 44 θαη ησλ αξγπξψλ θξίθσλ-

ελσηίσλ 33 θαη 39. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο κηθξνχ αξηζκνχ ρξπζψλ ζθπξήιαησλ θνζκεκάησλ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε πεξίηκεηε ηερληθή, γλσζηή θπξίσο σο δηαθνζκεηηθή, γηα ηα 

πεξίαπηα ή επίξξαπηα θνζκήκαηα ζε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο 78, ζε κνξθή ρειψλαο 80 

θαη 81 θαη ζε κνξθή πξσην-ηππαιεθηξπψλα 82 θαζψο θαη γηα ην ηεηξάθπιιν 

θφζκεκα ζε ζρήκα ξφδαθα 106. Ξερσξηζηφ είλαη ην πεξίηκεην άλζνο πνπ θνζκεί ην 

ρξπζφ δηάδεκα 1. 

Σα θνζκήκαηα 78 θαη 82 δηακνξθψλνληαη απφ δχν ζθπξήιαηα θχιια ρξπζνχ. 

ην πξψην θφζκεκα, 78, ην πξφζζην θχιιν εηθνλίδεη ηε κνξθή αλάγιπθα θαη ην 

νπίζζην, ιείν θαη αθφζκεην, θαιχπηεη ηνπο φγθνπο ηνπ πξψηνπ θαη θέξεη ηνλ ηαηλησηφ 

θξίθν αλάξηεζεο ή ζηεξέσζεο ηνπ θνζκήκαηνο (πίλ. 231α-γ). Σα δχν θχιια 

ζπλελψλνληαη κε ζπγθφιιεζε θαη ζηα ζεκεία έλσζήο ηνπο ηνπνζεηείηαη ζεηξά 

θνθθίδσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζην ζπγθεθξηκέλν θφζκεκα νη θνθθίδεο ρξπζνχ 

έρνπλ θνιιεζεί θαηά κήθνο ηεο παξπθήο ηνπ πξφζζηνπ θχιινπ (πίλ. 231δ-ε) αληίζεηα 

κε ηα άιια θνζκήκαηα πνπ έρνπλ θνιιεζεί ζε απηή ηνπ νπίζζηνπ. ην δεχηεξν 

θφζκεκα 82 ηα δχν θχιια ρξπζνχ δηακνξθψλνπλ ηηο δχν φςεηο, ηνπ νιφγιπθνπ θαηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν, πξσην-ηππαιεθηξπψλα πνπ απνδίδεηαη ζε θαηαηνκή. Δ ζπλέλσζε 

ησλ δχν θχιισλ ρξπζνχ, αληίζεηα κε ην παξαπάλσ θφζκεκα, επηηπγράλεηαη κε ηελ 

αλαδίπισζε ησλ παξπθψλ ηνπ θχιινπ ηεο κίαο πιεπξάο επάλσ ζε απηέο ηεο άιιεο. 

Σα ζεκεία έλσζήο ηνπο θαιχπηνληαη κε ζεηξά θνθθίδσλ, ελψ ν θξίθνο αλάξηεζεο 

είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην άλσ ηκήκα ηεο θεθαιήο ηεο κνξθήο (πίλ. 232). Σν 

πεξίηκεην θφζκεκα ζε κνξθή ρειψλαο 80 δηακνξθψλεηαη απφ ηξία θχιια ρξπζνχ, 

πνπ δηακνξθψλνπλ ην άλσ, ην θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηνο θαη ην θέιπθνο ηνπ δψνπ. Δ 
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ζεηξά θνθθίδσλ ζε απηφ ην θφζκεκα έρεη ηνπνζεηεζεί κφλν ζην άλσ κέξνο ηνπ 

ζψκαηνο, ζην ζεκείν έλσζεο κε ην θέιπθνο ηεο ρειψλαο (πίλ. 233). Ώπφ δχν θχιια 

ρξπζνχ απνηεινχληαη, επίζεο, ην ρξπζφ πεξίαπην κε δαηδαιηθή γπλαηθεία θεθαιή 79 

(πίλ. 234α-β) θαη ην ρξπζφ επηζηήζην θφζκεκα 74 (πίλ. 234γ-δ. ην ηειεπηαίν αληί ηεο 

ζεηξάο θνθθίδσλ ζηα ζεκεία έλσζεο ηνπ πξφζζηνπ κε ην νπίζζην θχιιν θαη ηνπ 

ηξαπεδηφζρεκνπ κε ην θξηθφζρεκν ηκήκα ηνπ θνζκήκαηνο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ηαηλησηά ζχξκαηα πνπ αθνινπζνχλ ην πεξίγξακκά ηνπο (πίλ. 234ε-ζη). Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ρξπζνχ πιαθηδίνπ 127 έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηξία θχιια ρξπζνχ (πίλ. 

235). Δ ρξήζε ησλ δχν επηπξφζζεησλ θχιισλ ρξπζνχ, πιελ ηνπ πξφζζηνπ πνπ θέξεη 

αλάγιπθε δηαθφζκεζε πινρκνχ, έγηλε πηζαλφλ γηα ηελ αζθαιέζηεξε πξνζήισζε ηνπ 

πιαθηδίνπ ζε έηεξν πιηθφ. Σν πιαθίδην ζα ήηαλ πξνζεισκέλν ζε θζαξηφ πιηθφ, ζε 

μχιν γηα ηε δηαθφζκεζε θηβσηηδίνπ ή πηζαλφηεξα ζε δέξκα γηα ηε δηαθφζκεζε 

δψλεο.  

Δ ρξήζε ππξήλα ζηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζε 

ρξπζά θνζκήκαηα ησλ πξψησλ αηψλσλ ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, φηαλ ην 

πνιχηηκν κέηαιιν ήηαλ ζπάλην. Δ ηερληθή απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε 

θνζκήκαηα απφ ην Λεπθαληί
682

. Σα ηξία ρξπζά ζπάληνπ ηχπνπ κελνεηδή- 

«δαθηπιηφζρεκα» πεξίαπηα 75-77 είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δχν ιεπηά θχιια 

ρξπζνχ, πνπ έρνπλ πξνζαξκνζζεί πάλσ ζε ππξήλα πνπ δηακνξθψλεη ην κελνεηδέο 

ζηέιερνο ηνπ θνζκήκαηνο. Σα δχν θχιια θαιχπηνπλ, αληίζηνηρα, ηελ πξφζζηα 

θνζκεκέλε θαη ηελ νπίζζηα ιεία, αθφζκεηε πιεπξά ηνπ ζηειέρνπο θαη δηακνξθψλνπλ 

ην πεξίηκεην έιαζκα πνπ εζσθιείεηαη ζε απηφ. Μφλν ην πεξίαπην 75 κε ηνλ Πφηη 

ζεξψλ θέξεη ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ ζηειέρνπο ηξία ζχξκαηα, φκνηα κε απηά ηεο 

πξφζζηαο, είηε γηα ηελ ηζρπξφηεξε ζηεξέσζε ηνπ θχιινπ, είηε γηαηί ε επηθάλεηα 

πξννξηδφηαλ σο αξρηθή θαη ιφγσ ιαλζαζκέλεο θαηαζθεπήο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 

έηεξε επηθάλεηα ηνπ ζηειέρνπο (πίλ. 236β). 

ην ίδην πεξίαπην ζηελ εζσηεξηθή πεξηθέξεηα ηνπ ζηειέρνπο έρεη 

ζπγθνιιεζεί ζηελφ ηαηληφζρεκν έιαζκα, απφ ην νπνίν εθθχεηαη ην πεξίηκεην 

έιαζκα, πνπ αλαδηπιψλεηαη θαη πεξηζέεη θαη ηελ εμσηεξηθή πεξηθέξεηα ηνπ 

ζηειέρνπο. Σν ηαηληφζρεκν έιαζκα θαιχπηεη ηελ έλσζε ησλ δχν θχιισλ ηνπ 

ζηειέρνπο θαη ζεηξά θνθθίδσλ ρξπζνχ, πνπ ην πιαηζηψλεη, θαιχπηεη ηελ έλσζε θαη 

ησλ ηξηψλ θχιισλ ηνπ θνζκήκαηνο (πίλ. 236γ-δ). ηα δχν άιια κελνεηδή πεξίαπηα 
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κε ηηο θεθαιέο θξαλνθφξσλ αλδξψλ 76 θαη ηελ πξνηνκή ηαχξνπ 77 ην πεξίηκεην 

έιαζκα θαίλεηαη φηη εθθχεηαη απφ ην έιαζκα πνπ θαιχπηεη ην ζηέιερνο ηνπ 

θνζκήκαηνο (πίλ. 238, 239). Σα ζεκεία έλσζεο ησλ δχν θχιισλ ζηελ εζσηεξηθή θαη 

ηελ εμσηεξηθή πεξηθέξεηα ηνπ ζηειέρνπο ησλ θνζκεκάησλ, αληίζεηα κε ην πξψην 

κελνεηδέο θφζκεκα 75, θαιχπηνληαη κε ζεηξά ρξπζψλ θνθθίδσλ.  

ΐάζεη ησλ παξαπάλσ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηξηψλ πεξίαπησλ θνζκεκάησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ππξήλαο άγλσζηνπ πιηθνχ γηα ην ζηέιερνο θαη δχν ρξπζά 

ειάζκαηα. Σν έλα έιαζκα θαιχπηεη ηελ πξφζζηα φςε ηνπ ζηειέρνπο θαη απνδίδεη ηελ 

πξφζζηα κε εηθνλνγξαθηθή παξάζηαζε φςε ηνπ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο θαη ην 

δεχηεξν, ιείν θαη αθφζκεην, θαιχπηεη ηελ νπίζζηα φςε ηνπ ζηειέρνπο θαη ηνπ 

πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο. ηα ζεκεία φπνπ ην πεξίηκεην έιαζκα δελ έρεη απνθνπεί απφ 

ην εληαίν θχιιν έρνπλ ηνπνζεηεζεί κηθξά ηεηξάγσλα ειάζκαηα γηα ηελ ηζρπξφηεξε 

ζηεξέσζή ηνπ (πίλ. 237α, 238γ, 239γ). ην πεξίαπην κε ηηο θεθαιέο ησλ θξαλνθφξσλ 

αλδξψλ ε απφιεμε ηνπ ινθίνπ ηνπ θξάλνπο δελ έρεη ζηεξεσζεί κε επηπξφζζεην 

έιαζκα θαη ε κία εθ ησλ δχν έρεη απνθνπεί απφ ην εληαίν θχιιν (πίλ. 238) φπσο θαη 

ζην πεξίαπην κε ηνλ Πφηη ζεξψλ έρνπλ απνθνπεί ηα ζεκεία φπνπ ε ζηεξέσζε ζην 

εληαίν έιαζκα δελ ήηαλ ηζρπξή (πίλ. 237).  

Δ ίδηα ηερληθή θαηαζθεπήο κε ρξήζε ππξήλα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ην 

ρξπζφ επηζηήζην θφζκεκα 74. Σν νξζνγψλην επίπεδν πιαθίδην ηνπ θνζκήκαηνο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν θχιια ρξπζνχ πνπ πεξηθιείνπλ ππξήλα άγλσζηνπ πιηθνχ. 

Οη πιεπξέο ηνπ πιαθηδίνπ είλαη αλνηθηέο, πιελ ηεο θαηψηεξεο πνπ δηακνξθψλεηαη 

θνίιε γηα λα ζηεξεσζεί πάλσ ζην ειιεηςνεηδέο ζηέιερνο, νη νπνίεο θέξνπλ ζπξκάηηλε 

ηαηλία κε ζρνηλνεηδή δηαθφζκεζε ζηα ζεκεία έλσζεο ησλ δχν θχιισλ ρξπζνχ (πίλ. 

234ε-ζη). Με ηε ρξήζε ππξήλα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί επίζεο νη ρξπζέο ράληξεο 70-71, 

πηζαλφλ, θαη ε ίδηνπ ηχπνπ ρξπζή ειαζκάηηλε ράληξα 72 θαζψο θαη νη ρξπζέο ράληξεο 

45, 48 θαη 62 (πίλ. 240) φπσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ην ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ πνπ έρεη 

ηνπνζεηεζεί ζηελ νπή αλάξηεζεο, ίδηνπ κεγέζνπο θαη ζρήκαηνο κε απηήλ, γηα λα 

θαιχςεη ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα θαη ηα ζεκεία έλσζεο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ 

ραληξψλ. 

Ξερσξηζηφ είλαη ην ρξπζφ πεξίαπην 84 θαηαζθεπαζκέλν απφ ηξία θχιια 

ρξπζνχ ζε ζρήκα νθζαικνχ, έλα ιείν αθφζκεην πνπ δηακνξθψλεη ηελ νπίζζηα 

πιεπξά ηνπ θνζκήκαηνο, έλα δεχηεξν ηαηλησηφ πνπ εζσθιείεηαη ζην πξψην θαη 

δεκηνπξγεί ηελ θνηιφηεηα ηνπ νθζαικνχ θαη έλα ηξίην ζηελφ ηαηλησηφ κε δηαθφζκεζε 

πεπιαηπζκέλσλ θνθθίδσλ πνπ πεξηζέεη ην πεξίγξακκα ηεο πξφζζηαο φςεο ηνπ 
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θνζκήκαηνο (πίλ. 241). κνηα ζεηξά θνθθίδσλ, νξαηή ζηελ πξφζζηα φςε ηνπ 

θνζκήκαηνο, πεξηζέεη θαη ηηο παξπθέο ηνπ νπίζζηνπ θχιινπ ηνπ θνζκήκαηνο ζην 

ζεκείν έλσζεο ηνπ κε ην ηαηλησηφ έιαζκα ηνπ θνζκήκαηνο. Ώμηνζεκείσηε, σζηφζν, 

είλαη ε νκνηφηεηα ηνπ θνζκήκαηνο ηεο Βιεχζεξλαο, σο πξνο ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο 

ηνπ, κε ρξπζφ δαθηπιίδη πνπ βξέζεθε ζε ΤΒΕΕΕΓ ηάθν ζηηο Πφξηεο-Κεθαιφβξπζζν 

ηεο ΏραΎαο, ην νπνίν ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΒΕΕΕΏ πεξίνδν. 
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2. Σερληθέο δηαθόζκεζεο  

 

ηα ρξπζά θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο 

αληηπξνζσπεχνληαη νη πεξηζζφηεξεο ηερληθέο δηαθφζκεζεο ησλ αξραίσλ 

θνζκεκάησλ, ε εγράξαθηε θαη ε αλάγιπθε δηαθφζκεζε, ε ζπξκαηεξή, ε θνθθίδσζε, 

ε ελζεηηθή (inlay) θαη ε πεξίηκεηε δηαθφζκεζε. 

 

α. Δγράξαθηε θαη αλάγισθε δηαθόζκεζε 

Δ δηαθφζκεζε ζηα ρξπζά ζθπξήιαηα θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο 

Οξζήο Πέηξαο είλαη εγράξαθηε θαη θπξίσο έθηππε. Με εγράξαμε απνδίδνληαη 

γξακκηθά κνηίβα, είηε σο θχξηα δηαθφζκεζε ζε ράληξεο, ζηηο ρξπζέο ειαζκάηηλεο 

ράληξεο ηνπ πεξηδεξαίνπ 43, ζηε ρξπζή φκνηνπ ηχπνπ ράληξα 60 θαζψο θαη ζηελ 

αξγπξή ράληξα 73, είηε σο δεπηεξεχνληα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ή γηα ηελ απφδνζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ ή ιεπηνκεξεηψλ ζε αλζξψπηλεο θαη δσηθέο κνξθέο. 

Δ έθηππε δηαθφζκεζε ήηαλ ζηηθηή ή αλάγιπθε. Δ ζηηθηή δηαθφζκεζε (dot 

repoussé) πνπ πηζαλφλ κηκείηαη ηελ θνθθίδσζε, γηλφηαλ κε αηρκεξφ εξγαιείν, ελψ ε 

αλάγιπθε παξαγφηαλ δηα πηέζεσο πάλσ ζε κήηξα πνπ έθεξε έγγιπθν ην 

δηαθνζκεηηθφ ζέκα. Δ ηαηλία 4, πνπ ρξνλνινγείηαη ζην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 9
νπ

 αη. 

π.Υ. ή θαη πξσηκφηεξα, απνηειεί έλα απφ ηα ζπάληα παξαδείγκαηα θνζκεκάησλ κε 

ζηηθηή δηαθφζκεζε ζηελ Κξήηε θαηά ηελ πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. Δ ηαηλία 4 

είλαη ε πξσηκφηεξε γλσζηή, έσο ζήκεξα, κε ζηηθηή γξακκηθή δηαθφζκεζε θαη καδί 

κε απηήλ απφ ηνλ ηάθν L ηεο Φνξηέηζαο απνηεινχλ ηηο πξσηκφηεξεο γλσζηέο ρξπζέο 

ηαηλίεο απφ ηελ Κξήηε. Οη παξαζηάζεηο ή ηα κεκνλσκέλα ζέκαηα πνπ θέξνπλ ηα 

ειάζκαηα ζε ρακειφ αλάγιπθν έρνπλ δηακνξθσζεί πάλσ ζε ιίζηλεο ή μχιηλεο θνίιεο 

κήηξεο
683

. Πάλσ ζε απηέο πίεδαλ ειαθξά ηα ειάζκαηα απφ ηελ πίζσ φςε ηνπο κε ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κήηξαο απφ ηα ρηππήκαηα αιιά θαη γηα 

λα απνδνζνχλ θαιχηεξα νη φγθνη ηεο δηαθφζκεζεο είλαη πηζαλφ λα ηνπνζεηνχζαλ 

πάλσ ζην έιαζκα έλα θχιιν κνιχβδνπ πνπ δερφηαλ, απηφ θαη φρη απεπζείαο ην 

έιαζκα, ηα ρηππήκαηα ηνπ εξγαιείνπ. Δ ιάμεπζε ηνπ δηαθνζκεηηθνχ ζέκαηνο ζηε 

κήηξα, πνπ απνηεινχζε θαη ηελ πξσηφηππε εξγαζία, γηλφηαλ απφ ηνλ ρξπζνρφν ή απφ 

                                                 
683

 Γηα ηε ράιθηλε νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο κήηξα απφ ηελ Κέξθπξα, Ashmolean Museum, κέζα ηνπ 7
νπ

 

αη. π.Υ., πξντφλ ηεο ζρνιήο κε θέληξα ηελ Κφξηλζν θαη ηε Υαιθίδα, βι. Stuart Jones 1896. Δ κήηξα, 

φπσο ζεκεηψλεηαη, παξαπέκπεη ζε απηέο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξψηκσλ ζθξαγηδνιίζσλ. Σα 

εξγαζηήξηα ησλ ρξπζνρφσλ δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε απηά ησλ ραξαθηψλ πνιχηηκσλ ιίζσλ πνπ 

θαηαζθεχαδαλ ηηο κήηξεο, βι. ζρεηηθά, Bérard 1970, 44-45. 
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εηδηθφ ραξάθηε, πηζαλφλ απφ ραξάθηε πνιχηηκσλ ιίζσλ. Οη κήηξεο γηα ηε 

δηαθφζκεζε θνζκεκάησλ κπνξνχζαλ λα κεηαθεξζνχλ εχθνια. Πνιιέο κήηξεο ήηαλ 

εηζεγκέλεο θαη ίζσο θαη απηφ λα εξκελεχεη ηελ εκθάληζε αλαηνιηθψλ ζεκάησλ θαη 

παξαζηάζεσλ ζηελ θξεηηθή ηέρλε αιιά θαη ηελ εκθάληζε ή δηάδνζε φκνησλ ζεκάησλ 

ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Μία κήηξα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πεξηζζφηεξα 

απφ έλα ειάζκαηα, ζην νπνίν κπνξνχζε λα απνηππσζεί ην δηαθνζκεηηθφ ζέκα ή ε 

παξάζηαζε ή κέξνο απηήο. Δ κήηξα ήηαλ ζπρλά κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ απφ ην 

έιαζκα πνπ επξφθεηην λα δηαθνζκεζεί θαζψο ζπρλά ήηαλ πξννξηζκέλε γηα άιιε ή 

θαη γηα άιιε ρξήζε, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ νη παξαζηάζεηο ή ηα ζέκαηα θπξίσο ησλ 

δηαδεκάησλ ή ησλ ηαηληψλ είλαη ζπρλά εκηηειή. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαθφζκεζε 

ηεο ηαηλίαο 5 κε ηελ εκηηειή κεηφπε ζην έλα άθξν ηεο (πίλ. 242).  

Ώμηνζεκείσηε είλαη ε ηαηλία 8, ε νπνία θέξεη εηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε κε 

ζθελή κάρεο κε άξκαηα θαη ηνμφηεο θαη ρξνλνινγείηαη ζηνλ χζηεξν 8
ν
 αη. π.Υ. (;). Δ 

ηαηλία 8 θαη απηή απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, κε παξάζηαζε 

αλδξηθψλ κνξθψλ πνπ κάρνληαη ιένληεο, είλαη νη κφλεο γλσζηέο, έσο ζήκεξα, ρξπζέο 

ηαηλίεο κε εηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε ζηελ Κξήηε ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ.  

 

β. Πεξίηκεηα ρξπζά ειάζκαηα κε αλάγισθε δηαθόζκεζε 

 

Σα πεξίηκεηα ειάζκαηα απνηεινχλ κία μερσξηζηή θαηεγνξία ρξπζψλ 

ειαζκάησλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θξεηηθή ρξπζνρνΎα ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ θαη θπξίσο ηα θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, φπνπ έρεη 

βξεζεί κεγάινο αξηζκφο απηψλ. ηελ πεξίηκεηε ηερληθή ε παξάζηαζε ή ηα 

δηαθνζκεηηθά κνηίβα ραξάζζνληαλ πάλσ ζην θχιιν ρξπζνχ κε ιεπηά εξγαιεία. 

Μεηά ηε ζρεδίαζε αθνινπζνχζε ην θφςηκν θαη ε αθαίξεζε ηεο αθφζκεηεο 

επηθάλεηαο ηνπ ειάζκαηνο πνπ πεξηβάιιεη ηελ παξάζηαζε, ψζπνπ λα κείλνπλ ηα 

πεξηγξάκκαηα ησλ κνξθψλ ή ησλ κνηίβσλ.  

Σα ρξπζά
684

 πεξίηκεηα ειάζκαηα είλαη πνιχ ζπάληα ζηελ Κξήηε θαηά ηελ 

Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, ελψ απνπζηάδνπλ, πιελ ελφο παξαδείγκαηνο απφ ηελ 

Κφξηλζν, απφ ηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν. Σα κνλαδηθά γλσζηά παξαδείγκαηα απφ 

ηελ Κξήηε είλαη έλα ρξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε αλδξηθήο κνξθήο 

αλάκεζα ζε δχν ιένληεο απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, δχν ειάζκαηα απφ ην 

                                                 
684

 Σα πεξίηκεηα ειάζκαηα θαηαζθεπάδνληαλ θπξίσο απφ ραιθφ θαη ζπαληφηεξα απφ ρξπζφ. Ώπφ ηνλ 

ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ είλαη γλσζηφ έλα πεξίηκεην έιαζκα απφ ήιεθηξν.  
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Εδαίνλ Άληξν, έλα κε παξάζηαζε ηξηάδαο κνξθψλ θαη έλα κε παξάζηαζε αληίλσησλ 

θξαλνθφξσλ πνιεκηζηψλ, κία ρξπζή πεξίηκεηε ζθίγγα απφ ηελ Πξαηζφ θαη έλα 

ρξπζφ ειαζκάηηλν πεξίηκεην δηζθίν ζε ζρήκα ηξνρνχ απφ ην ζπήιαην ηεο Βηιεηζπίαο 

ζηελ Ίλαην. 

Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα πξνέξρνληαη πέληε 

ρξπζά πεξίηκεηα ειάζκαηα, κε παξάζηαζε Πφηληαο ζεξψλ 136, αλησπψλ ζθηγγψλ 

137 θαη 138, αλζξψπηλσλ θαη δσηθψλ κνξθψλ 139 θαη κε παξάζηαζε δχν 

αλζξψπηλσλ θεθαιψλ 140. ε απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη απηά πνπ 

πεξηθιείνπλ ηα ηξία κελνεηδή-«δαθηπιηφζρεκα» πεξίαπηα 75-77 απφ ην ηαθηθφ 

θηήξην Μ, νη ηξεηο ρξπζέο πεξίηκεηεο ηαηλίεο 144-146 θαζψο θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ηκεκάησλ θαη κεγάινο αξηζκφο κηθξφηεξσλ ζξαπζκάησλ, πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

κεγαιχηεξν, γλσζηφ, ζχλνιν απφ ηελ Κξήηε. Σα ειάζκαηα είλαη εμαηξεηηθήο 

ηερληθήο θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιχ ιεπηφ θχιιν ρξπζνχ, πάρνπο κηθξφηεξνπ απφ 

έλα ρηιηνζηφ, ζε πνιιά απφ απηά δηαηεξνχληαη κηθξέο δηακπεξείο νπέο ζηα άθξα ή ζε 

ζεκεία ηεο επηθάλεηάο ηνπο γηα ηελ πξνζήισζή ηνπο ζε θζαξηφ πιηθφ, μχιν ή δέξκα 

γηα ηε δηαθφζκεζε θηβσηηδίσλ ή δσλψλ, είηε πηζαλφηεξα γηα ηε ζηεξέσζή ηνπο ζε 

λεθξηθφ έλδπκα ή χθαζκα. Σα πεξίηκεηα ειάζκαηα δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

α) νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο κε έθηππε ζε ρακειφ αλάγιπθν εηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε 

θαη β) ειάζκαηα κε γξακκηθή δηαθφζκεζε.  

Σα εμαηξεηηθήο ηερληθήο πεξίηκεηα ειάζκαηα 142 (έγρξ. πίλ. 53) ηα νπνία 

δηαηεξνχληαη απνζπαζκαηηθά, δηακνξθψλνπλ Χ-ζρεκε θακπχιε ή θπκαηνεηδή ηαηλία 

απφ ηελ νπνία θχνληαη θπθιίζθνη κε φκνηα ή αληίξξνπε θαηεχζπλζε θαη θνζκνχληαη 

κε έλζηηγκν δηθηπσηφ. Θα απνηεινχζαλ ηκήκα κεγαιχηεξεο ζχλζεζεο, κε 

επαλαιακβαλφκελν κνηίβν, πνπ ζα θνζκνχζε ην λεθξηθφ έλδπκα ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ γπλαηθείσλ αηφκσλ. ην ίδην ζχλνιν αλήθεη θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

(296) κηθξψλ ζξαπζκάησλ πεξίηκεησλ ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ 

δηθηπσηνχ 143 (έγρξ. πίλ. 54). 

 

γ. πξκαηεξή 

 

Δ ζπξκαηεξή σο ηερληθή δηαθφζκεζεο πάλσ ζηελ επηθάλεηα θνζκεκάησλ 

απαληάηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο, ζηα κέζα ηνπ 9
νπ

 αη. 

π.Υ. Δ ζπξκαηεξή ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνθθίδσζε είηε γηα λα 

πεξηβάιιεη έλζεηα πιηθά (inlay, enamel) ζε πιαίζηα θαηαζθεπαζκέλα απφ επίπεδν 
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ζχξκα, είηε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δχν παξαπάλσ ηερληθέο θαη ζπάληα σο κφλε 

δηαθνζκεηηθή ηερληθή. Σν ρξπζφ επηζηήζην θφζκεκα 74 απνηειεί ην κνλαδηθφ ρξπζφ 

θφζκεκα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, αιιά θαη απφ ηελ Κξήηε θαη έλα απφ 

ηα ειάρηζηα παξαδείγκαηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ζην νπνίν ε ζπξκαηεξή 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ε κφλε ηερληθή δηαθφζκεζεο, εάλ ηα ζπξκάηηλα πιαίζηα δελ 

πιεξνχληαλ κε έλζεην πιηθφ. 

ηα πεξηζζφηεξα θνζκήκαηα κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε απφ ηε λεθξφπνιε 

ηεο Οξζήο Πέηξαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε ζπξκαηεξή, γηα ηνλ νξηζκφ 

δηαθνζκεηηθψλ δσλψλ, ηελ απφδνζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κνξθψλ (ζηα 

ηξία κελνεηδή πεξίαπηα 75-77, ζην ρξπζφ θφζκεκα ζε κνξθή πξσην-ηππαιεθηξπψλα 

82) είηε γηα ηνλ νξηζκφ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ (ζην ρξπζφ 

ηεηξάθπιιν θφζκεκα ζε ζρήκα ξφδαθα 106). Δ δεκηνπξγία πιαηζίσλ κε επίπεδν, 

ζηελφ ζχξκα γηα ηελ έλζεζε πιηθνχ απαληάηαη ζε ηέζζεξα θνζκήκαηα, ζην επηζηήζην 

θφζκεκα 74, ζηα κελνεηδή πεξίαπηα 76-77 θαη ζην ηεηξάθπιιν θφζκεκα ζε ζρήκα 

ξφδαθα 106. 

 

δ. Κνθθίδσζε 

 

Δ θνθθίδσζε ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπξκαηεξή γηα ηε 

δηαθφζκεζε ησλ θνζκεκάησλ. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θνζκεκάησλ απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο θέξεη θνθθηδσηή δηαθφζκεζε, ηα ηξία κελνεηδή 

πεξίαπηα 75-77, ην ρξπζφ θφζκεκα ζε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο 78, ην ρξπζφ πεξίπαην 

κε δαηδαιηθή γπλαηθεία θεθαιή 79, ηα ρξπζά θνζκήκαηα ζε κνξθή ρειψλαο 80-81 

θαη πξσην-ηππαιεθηξπψλα 82, ην πεξίαπην κε θνθθηδσηά πξνζθχκαηα ζηελ 

πεξηθέξεηα 85, ην δεχγνο ελσηίσλ, 30-31, ην ηεηξάθπιιν θφζκεκα ζε ζρήκα ξφδαθα 

106, νη ξφδαθεο ηνπ πεξηδεξαίνπ-δηαδήκαηνο 44 θαζψο θαη νη ξφδαθεο 112-116. 

Ώξθεηά, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, θέξνπλ θνθθηδσηή θαη ζπξκαηεξή 

δηαθφζκεζε, ελψ θάπνηα θέξνπλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν ηερληθψλ κε απηή ηεο 

ελζεηηθήο, ην κελνεηδέο πεξίαπην 76 θαη ην ρξπζφ ηεηξάθπιιν θφζκεκα ζε ζρήκα 

ξφδαθα 106. 

Δ θνθθίδσζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνλίζεη ην πεξίγξακκα ησλ θνζκεκάησλ, 

είηε γηα λα νξίζεη ηα επηκέξνπο κέξε ηνπ ζψκαηνο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνξθψλ, 

είηε γηα ηε δηαθφζκεζε επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπο. ε νιηγάξηζκα θνζκήκαηα είλαη 

νξαηφ ην πξνζρέδην γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ θνθθίδσλ ρξπζνχ, πνπ 
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ήηαλ θαη ην δπζθνιφηεξν ζηάδην ηεο ηερληθήο ηεο δηαθφζκεζεο, φπσο ζην πεξίαπην 

ζε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο 78 θαη ζε απηφ ζε κνξθή πξσην-ηππαιεθηξπψλα 82. Δ 

δηαθφζκεζε θνζκεκάησλ κε θνθθηδσηά πξνζθχκαηα, ζπάληα ζηελ Κξήηε ηεο 

Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πεξίαπην 82 θαη ζην δεχγνο 

ελσηίσλ 30-31. Σα ηειεπηαία απνηεινχλ έλα απφ ηα πξσηκφηεξα γλσζηά 

παξαδείγκαηα ηεο ηερληθήο ηεο θνθθίδσζεο ζηελ Κξήηε αιιά θαη ζηνλ ππφινηπν 

ειιαδηθφ ρψξν θαη ηα κνλαδηθά γλσζηά in corpore ελψηηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ Οκήξνπ γηα ηα «ἓξκαηα ηξίγιελα κνξφεληα» ηεο Ήξαο θαη ηεο 

Πελειφπεο.  

ηα θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο δηαθξίλνληαη δχν 

ηερλνηξνπίεο θνθθίδσζεο, ε κία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο, αληζνκεγέζεηο, 

θνθθίδεο πνπ απνθιίλνπλ ζε θάπνηα ζεκεία απφ ην αξρηθφ πξνζρέδην θαη νη νπνίεο 

παξαπέκπνπλ ζε ρξπζά θνζκήκαηα ηεο ΤΜΕΕΕΓ πεξηφδνπ (ηα πεξίαπηα ζε κνξθή 

ζεάο-κέιηζζαο 78, πξσην-ηππαιεθηξπψλα 82 θαη ρειψλαο 80) θαη ε έηεξε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζνκεγέζεηο θνθθίδεο ρξπζνχ ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλεο ζε 

ζεηξέο ή ζε δηαθνζκεηηθά κνηίβα πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε ηεο «δαληεισηήο» 

επηθάλεηαο (ηα ηξία κελνεηδή πεξίαπηα 75-77, ην πεξίαπην κε ηε δαηδαιηθή θεθαιή 

79 θαη απηφ ζε κνξθή ρειψλαο 81).  

 

ε. Δλζεηηθή 

Δ ηνπνζέηεζε πιψλ, θπξίσο ήιεθηξνπ (θερξηκπάξη) γπαιηνχ θαη νξείαο 

θξπζηάιινπ, ζηελ επηθάλεηα ηνπ θνζκήκαηνο ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε κέζνδνο  

δηαθφζκεζεο θπξίσο θαηά ηνλ 8
ν
 θαη θαηά ηνλ 7

ν
 αη. π.Υ. ζηελ Ώηηηθή θαη ηελ Κξήηε. 

Σν πιηθφ πνπ επξφθεηην λα ηνπνζεηεζεί είρε θνπεί θαη ηνπνζεηνχληαλ ζε πιαίζηα-

«ζήθεο» δηακνξθσκέλεο απφ επίπεδεο ζηελέο ηαηλίεο κεηάιινπ πνπ είραλ 

ζπγθνιιεζεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ θνζκήκαηνο. Σα ζπξκάηηλα πιαίζηα ζα κπνξνχζαλ 

λα πιεξνχληαη θαη απφ θνθθίδεο ρξπζνχ, φπσο είλαη γλσζηφ απφ ηα θνζκήκαηα απφ 

ην Tell el-„Ajjul. πρλά ηα ζπξκάηηλα πιαίζηα πεξηβάιινληαλ απφ θνθθίδεο ρξπζνχ. 

Σα ζπξκάηηλα πιαίζηα ήηαλ είηε κεκνλσκέλα είηε πεξηζζφηεξα, ζπλερφκελα ή κε, ηα 

νπνία δηακφξθσλαλ δηαθνζκεηηθφ κνηίβν.  

Δ ηερληθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ζε ηέζζεξα 

θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, ζην επηζηήζην θφζκεκα 74, ζηα 

κελνεηδή πεξίαπηα 76-77 θαη ζην ηεηξάθπιιν θφζκεκα ζε ζρήκα ξφδαθα 106. 

Ώληίζεηα κε ηα πεξηζζφηεξα θνζκήκαηα πνπ θέξνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηε 
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δηαθφζκεζε, ζε θαλέλα απφ ηα ηξία παξαπάλσ θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο 

Οξζήο Πέηξαο δελ δηαηεξείηαη ην έλζεην πιηθφ. Πηζαλφλ ζηα ζπξκάηηλα πιαίζηα λα 

κελ είρε ηνπνζεηεζεί έλζεην πιηθφ, ηα πιαίζηα λα ήηαλ κφλν δηαθνζκεηηθά, είηε απηφ 

λα κελ έρεη δηαηεξεζεί ιφγσ ηεο εππάζεηάο ηνπ. ηελ Κξήηε ε ηερληθή ηεο έλζεζεο 

πιψλ είλαη γλσζηή απφ ηηο αξρέο ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., ζην ρξπζφ επηζηήζην θφζκεκα απφ 

ηνλ Υαληαιή Σεθθέ, πεξίπνπ 800 π.Υ. θαη ζηνλ ρξπζφ ξφδαθα απφ ηελ ίδηα ζέζε, ζε 

δχν θνζκήκαηα απφ ην Εδαίνλ Άληξν, ζην επηζηήζην νξζνγψλην θφζκεκα κε ηξεηο 

γπλαηθείεο κνξθέο θαη πξνηνκέο ηαχξσλ θαη ζε ζηαγνλφζρεκν πεξίαπην θαζψο θαη 

ζην ρξπζφ δαθηπιίδη κε πεξίηκεηα ηξίγσλα απφ ηελ Πξαηζφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΘΒΜΏΣΏ ΒΕΚΟΝΟΓΡΏΦΕΏ ΚΏΕ ΒΡΜΔΝΒΕΏ. 

 

Α. Θεόηεηεο 

 

1. Γπλαηθεία ζεόηεηα ηζηάκελε πάλσ ζε δών 

  

Σν ζέκα ηεο γπλαηθείαο ζεφηεηαο ηζηάκελεο πάλσ ζε δψν εηθνλίδεηαη ζηα 

θνζκήκαηα ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο ζην ρξπζφ νξζνγψλην έιαζκα 121 θαη 

κε δηαθνξεηηθφ εηθνλνγξαθηθφ ηχπν ζην ρξπζφ φκνηνπ ηχπνπ έιαζκα 122. 

ην πξψην έιαζκα 121 (έγρξ. πίλ. 43) ε γπλαηθεία ζεφηεηα απνδίδεηαη 

θαηελψπηνλ κε ην αξηζηεξφ άθξν ρέξη ηεο πάλσ ζηε δηνγθσκέλε (;) θνηιηαθή ρψξα, 

ηζηάκελε πάλσ ζηνλ απρέλα θαζηζηνχ ιένληα. Δ κνξθή είλαη γπκλή θαη θνξά ρακειφ 

πφιν θνζκεκέλν κε ηξεηο (;) νξηδφληηεο παξάιιειεο εγραξάμεηο. Σν ζέκα ηεο 

γπλαηθείαο ζεφηεηαο πνπ ζηέθεηαη πάλσ ζε δψν έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ 

αλαηνιηθά έξγα
685

, θπξίσο απφ ηα πεξίαπηα ηνπ ηχπνπ ηεο «Ώζηάξηεο»
686

 (πίλ. 243α-

γ) ηα νπνία είραλ επξεία δηάδνζε ζηε πξία θαη ηελ Παιαηζηίλε θαηά ηελ Όζηεξε 

Βπνρή ηνπ Υαιθνχ
687

. Σν ζέκα απαληάηαη αξγφηεξα ζηελ Ώίγππην
688

 (πίλ. 243δ) θαη 

παξαιιαγή ηνπ ζηελ Κχπξν, απφ ηελ ΚΓΕ πεξίνδν, θπξίσο ζηελ Ώκαζνχληα θαηά ηνλ 

8
ν
-7

ν
 αη. π.Υ.

689
  

Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα πηνζεηείηαη θαηά ηα αλαηνιηθά παξαδείγκαηα ζην 

ειεπζεξληψηηθν έιαζκα 121 αιιά ε απφδνζε ηεο κνξθήο πάλσ ζηνλ απρέλα ηνπ 

δψνπ, ην εηθνλνγξαθηθφ ζηνηρείν ηνπ δψνπ θαη ην κνηίβν ηεο ρεηξνλνκίαο, 

θαζνξηζηηθά γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εηθνλνγξαθηθνχ ηχπνπ θαη ηελ εξκελεία ηνπ 

ζέκαηνο, βξίζθνπλ παξάιιεια ζε θξεηηθά έξγα ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη ηεο 

Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Δ γπλαηθεία ζεφηεηα ζην ειεπζεξληψηηθν έιαζκα 

ζηέθεηαη πάλσ ζηνλ απρέλα θαζηζηνχ ιένληα θαη θέξεη ην αξηζηεξφ ρέξη ηεο πάλσ 

ζηελ θνηιηαθή ρψξα, αληίζεηα κε ηα αλαηνιηθά ή ηα αηγππηηαθά παξαδείγκαηα, ζηα 

                                                 
685

 ΐι. θαη Jacobsthal 1956, 60. 
686

 Υξπζά πεξίαπηα ηνπ ηχπνπ ηεο «Ώζηάξηεο» απφ ηε Ras Shamra (Ugarit), Maxwell-Hyslop 1974, 

139, πίλ. 106 θαη απφ ηε Minet el-Beidha, Aruz 2009, 47-48, εηθ. 170. 
687

 ΐι. θαη ζει. 160-161. 
688

 Λίζηλε αλαζεκαηηθή ζηήιε κε παξάζηαζε ηεο γπκλήο ζεάο Qudshu/Qadesh ηζηάκελεο πάλσ ζε 

αηινπξνεηδέο απφ ην Deir el- Medina, 18
ε
-20

ε
 Απλαζηεία, Aruz φ.π., 47-48, εηθ. 177. 

689
 Παξάζηαζε γπκλήο γπλαηθείαο ζεφηεηαο κε πςσκέλα ρέξηα πνπ ζηέθεηαη πάλσ ζε δψν-ίππν 

απνδίδεηαη ζε ράιθηλν ηξίπνδα απφ ηελ Οιπκπία πνπ ρξνλνινγείηαη ζην πξψην ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., 

Christou 1968, 113, αξ. 2. 
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νπνία ε κνξθή ζηέθεηαη πάλσ ζηε ξάρε αηινπξνεηδνχο πνπ βαδίδεη, πξνο ηα αξηζηεξά 

ή πξνο ηα δεμηά, θαη απνδίδεηαη κε πςσκέλα ρέξηα. Ο ηχπνο ηεο γπλαηθείαο ζεφηεηαο 

πνπ ζηέθεηαη πάλσ ζηνλ απρέλα ιένληα, σο θπξίαξρεο ηνπ δσηθνχ θφζκνπ, σο Πφηληα 

ζεξψλ, βξίζθεη παξάιιειν ζηε ράιθηλε «αζπίδα» απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο 

Πέηξαο. Δ ζεφηεηα εηθνλίδεηαη θαηελψπηνλ γπκλή λα ζηέθεηαη πάλσ ζηνλ απρέλα ηνπ 

ιένληα ηνπ θεληξηθνχ εκβιήκαηνο ηεο αζπίδαο θαη λα αγγίδεη κε ηα ειαθξά 

ιπγηζκέλα ζηνπο αγθψλεο ρέξηα ην πάλσ κέξνο ηνπ ξχγρνπο δχν αλησπψλ ιεφλησλ. Δ 

«αζπίδα» ρξνλνινγείηαη ζηνλ 9
ν
-8

ν
 αη. π.Υ., 830-730 π.Υ., θαη ζεσξείηαη έξγν 

Κξεηψλ θαιιηηερλψλ, εκπλεπζκέλν απφ αλαηνιηθά, θπξίσο βνξεηναζζπξηαθά, 

πξφηππα
690

 (πίλ. 244α). Ο θαζηζηφο ιένληαο ηνπ ειάζκαηνο 121 βξίζθεη παξάιιειν 

ζε ΤΜΕΕΕΏ2-ΐ ρξπζή ράληξα απφ ηελ Ώγία Σξηάδα
691

 (πίλ. 244β) ελψ θαη ην κνηίβν 

ηεο ρεηξνλνκίαο είλαη γλσζηφ απφ κηλσηθά εηδψιηα γπλαηθείσλ κνξθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε γνληκφηεηα θαη ηνλ ηνθεηφ. Δ ζεφηεηα έρεη αθξηβέο ηππνινγηθφ 

παξάιιειν, θαηά ηε ρεηξνλνκία, θαη ζε πζηεξφηεξν ηνπ 121 ρξπζφ έιαζκα απφ ηελ 

Ώκαζνχληα ηνπ 8
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ.
692

 (πίλ. 245α). Άκεζα παξάιιεια ζε θππξηαθά 

παξαδείγκαηα έρεη θαη ζην εηθνλνγξαθηθφ ζηνηρείν ηνπ πφινπ κε ηηο ηξεηο νξηδφληηεο 

εγραξάμεηο ζε ρξπζά νξζνγψληα ειάζκαηα απφ ηε Λάπεζν ηεο χζηεξεο ΚΓΕ 

πεξηφδνπ
693

 (πίλ. 245β-ε). ηα θππξηαθά ειάζκαηα, σζηφζν, απνπζηάδεη ην βαζηθφ 

εηθνλνγξαθηθφ ζηνηρείν ηνπ δψνπ, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνζδηνξίδεη θαη 

ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζεφηεηαο θαζψο νη γπλαηθείεο κνξθέο ζε απηά δελ απνδίδνληαη λα 

ζηέθνληαη πάλσ ζε δψα.  

Ο εηθνλνγξαθηθφο ηχπνο ηνπ ζέκαηνο ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο 121 δελ έρεη 

παξάιιεια παξαδείγκαηα ζηελ ηέρλε ηεο Κξήηεο ή ηνπ ππφινηπνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ 

θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ
694

 θαη θαίλεηαη φηη απνηειεί ηνπηθή δεκηνπξγία 

κε θξεηηθέο θαη αλαηνιηθέο επηξξνέο. ην ειεπζεξληψηηθν έιαζκα πηνζεηείηαη ην 

                                                 
690

 ηακπνιίδεο 2004, 281-282, αξ. 360. 
691

 Effinger 1996, 50, αξ. 9c, πίλ. 2ν. 
692

 Laffineur 1992, πίλ. VIII. Πξβι. θαη ηνλ κχζν ηνπ Θεζέα θαη ηεο Ώξηάδλεο, ε νπνία πέζαλε θαηά 

ηνλ ηνθεηφ ζηελ Ώκαζνχληα, βι. Nillson 1968, 526. 
693

 Becatti 1955, πίλ. XXXVIII, 213a-d.  
694

 Δ κηλσηθή ζέα ζηνλ ηχπν ηεο Πφηληαο ζεξψλ εκθαλίδεηαη θαηά ηε ΜΜΕΕΕ-ΤΜΕ πεξίνδν. Δ ζεφηεηα 

απεηθνλίδεηαη ελδεδπκέλε θαη άπηεξε, βι. Demargne 1947, 288, θαζηζηή λα ηαΎδεη ή λα ρατδεχεη δψα ή 

θαληαζηηθά φληα, θπξίσο ιένληεο θαη γξχπεο, είηε λα ηππεχεη, είηε ζπλεζέζηεξα θαηά ην εξαιδηθφ 

ζρήκα κε δχν δψα, θαληαζηηθά φληα, πηελά ή ςάξηα. Ο δεχηεξνο ηχπνο είλαη ν κφλνο ζηνλ νπνίν ε 

κηλσηθή ζεφηεηα απεηθνλίδεηαη πάλσ ζε δψν, γλσζηφο απφ παξάζηαζε ζε ζθξαγηδνθχιηλδξν απφ ηελ 

Ώγία Πειαγία, βι. Marinatos 1993, 153, εηθ. 130 θαη απφ ζθξάγηζκα απφ ηελ Ώγία Σξηάδα, βι. 

Ώιεμίνπ 1958, 234, πίλ. Εΐ, εηθ. 8, Marinatos φ.π., 153. Ο ίδηνο ηχπνο απαληάηαη θαη ζε 

ζθξαγηδφιηζνπο απφ ηηο Μπθήλεο θαη ηνλ Καζαξκά Πεινπνλλήζνπ, βι. Marinatos φ.π., 153, εηθ. 131-

132, θαζψο θαη ζε πάιηλα πιαθίδηα απφ ηε Μηδέα, βι. Demargne φ.π., 288-289, Ώιεμίνπ 1958, 234, 

πίλ. Εΐ, εηθ. 9.  
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αλαηνιηθφ ζέκα ηεο γπλαηθείαο γπκλήο ζεφηεηαο
695

 πνπ ζηέθεηαη πάλσ ζε 

αηινπξνεηδέο, αιιά ην ηειεπηαίν αληηθαζίζηαηαη κε φκνην κηλσηθνχ ηχπνπ, φπσο θαη 

ε ρεηξνλνκία ηεο κε νηθεία κηλσηθή-θξεηηθή, δεισηηθή ηεο γνληκηθήο ηδηφηεηαο θαη‟ 

αλαινγία ησλ πεξίαπησλ ηεο γνληκφηεηαο ηνπ ηχπνπ ηεο «Ώζηάξηεο», επηπξφζζεηα 

δηαθνξνπνηείηαη ε απεηθφληζε ηεο ζεφηεηαο πάλσ ζηνλ απρέλα αληί πάλσ ζηε ξάρε 

δψνπ θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ην αλαηνιηθφ ζέκα κνξθνπνηείηαη πξσηφηππα κε 

κηλσηθά-θξεηηθά ζηνηρεία, φπσο θαη ν εηθνλνγξαθηθφο ηχπνο ηεο Πφηληαο γλσζηφο 

κφλν απφ ηα δχν, ζπγγελή ζεκαηηθά, ηερλνηξνπηθά θαη ρξνλνινγηθά ειεπζεξληψηηθα 

ρξπζά ειάζκαηα. 

Δ γπλαηθεία κνξθή, ηεο νπνίαο ε ζετθή θχζε δειψλεηαη θαη κε ην ζηνηρείν 

ηνπ πφινπ, απνδίδεηαη κε δηπιή ηδηφηεηα, ηζηάκελε πάλσ ζηνλ απρέλα ηνπ δψνπ, σο 

θπξίαξρε ηνπ δσηθνχ θφζκνπ, αιιά θαη γπκλή κε ην ρέξη πάλσ ζηελ θνηιηαθή ρψξα, 

κε γνληκηθή ηδηφηεηα ή σο πξνζηάηηδα ηνπ ηνθεηνχ. Δ ζεφηεηα σο Πφηληα ζεξψλ έρεη 

πξνζηαηεπηηθή-απνηξνπατθή ηδηφηεηα, ελψ σο ζεά ηεο γνληκφηεηαο, θαηά ηνλ 

Laffineur
696

, ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί φηη εμαζθαιίδεη ην πέξαζκα ζε κία 

θαηλνχξηα δσή-αλαγέλλεζε κεηά ηνλ ζάλαην. Σν ρξπζφ έιαζκα-θφζκεκα ζα 

ιεηηνπξγνχζε σο ή θαη σο θνξέαο ζξεζθεπηηθήο ηδενινγίαο παξά σο απιφ θφζκεκα 

κφλν. 

ην δεχηεξν ρξπζφ έιαζκα 122 (έγρξ. πίλ. 43β, πίλ. 246) ην ίδην ζέκα 

απνδίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ εηθνλνγξαθηθφ ηχπν. Δ γπλαηθεία ζεφηεηα εηθνλίδεηαη 

θαηελψπηνλ ηζηάκελε πάλσ ζε δψν-αηινπξνεηδέο (;) πνπ βαδίδεη πξνο ηα αξηζηεξά, κε 

πςσκέλα, ιπγηζκέλα ζηνπο αγθψλεο, ρέξηα κε ηα νπνία θξαηά πηελά. Δ κνξθή θνξά 

πνδήξεο έλδπκα κε ζηελή δψλε, επίβιεκα (;) θαη θέξεη πφιν θνζκεκέλν κε ηξεηο 

νξηδφληηεο εγραξάμεηο.  

Δ απφδνζε ηνπ ζέκαηνο ζην ρξπζφ έιαζκα 122, αληίζεηα κε απηή ζην πξψην, 

είλαη πιεζηέζηεξε κε ηα αλαηνιηθά παξαδείγκαηα σο πξνο ηελ απφδνζε ηεο κνξθήο 

πάλσ ζηε ξάρε ηνπ δψνπ θαη σο πξνο ην κνηίβν ηεο ρεηξνλνκίαο. Χζηφζν, φπσο θαη 

ζην παξαπάλσ έιαζκα 121, ην αλαηνιηθφ ζέκα πηνζεηείηαη αιιά κνξθνπνηείηαη κε 

κηλσηθά-θξεηηθά ζηνηρεία.  
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Δ γπλαηθεία ζεφηεηα απνδίδεηαη θαηελψπηνλ, θαηά ην πξφηππν ηεο κηλσηθήο 

ζέαο κε πςσκέλα ρέξηα
697

, αληίζεηα κε ηα αλαηνιηθά ή ηα αηγππηηαθά παξαδείγκαηα, 

ζηα νπνία ε κνξθή απνδίδεηαη κε ηνλ θνξκφ θαηελψπηνλ θαη ηα πφδηα ζε θαηαηνκή 

πξνο ηα δεμηά ή κε ηα άθξα πφδηα ζηξακκέλα πξνο ηα έμσ, θαη κε ηα άθξα ρέξηα 

θαηελψπηνλ, θαηά ην κηλσηθφ ζρήκα, αληίζεηα κε ηα αλαηνιηθά παξαδείγκαηα ζηα 

νπνία νη κνξθέο έρνπλ θιεηζηέο ηηο παιάκεο. Δ κνξθή, αληίζεηα κε ηηο αλαηνιηθέο 

γπκλέο, είλαη ελδεδπκέλε θαηά ηνλ θξεηηθφ ηχπν κε πνδήξεο έλδπκα, ζηελή δψλε θαη 

επίβιεκα (;) ελψ θαη ν πφινο θέξεη δηαθφζκεζε φκνηα κε απηφλ ηεο ζεφηεηαο ηνπ 

πξψηνπ ειάζκαηνο 121. Γπλαηθείεο, θαη αλδξηθέο, ελδεδπκέλεο ζεφηεηεο, 

απνδνζκέλεο ζε θαηαηνκή, πνπ ζηέθνληαη πάλσ ζε αηινπξνεηδέο πνπ βαδίδεη πξνο ηα 

δεμηά, είλαη γλσζηέο θαη απφ ρξπζά θαη αξγπξά δηζθάξηα Νέν-Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ 

απφ ην Zincirli
698

 (πίλ. 247). 

Ο εηθνλνγξαθηθφο ηχπνο ηεο γπλαηθείαο ελδεδπκέλεο ζεφηεηαο κε πςσκέλα 

ρέξηα πνπ θξαηά πηελά βξίζθεη παξάιιεια ζε ηαθηθφ πίζν απφ ην ΐφξεην 

Νεθξνηαθείν Κλσζνχ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΠξΓΐ-ΠΓ πεξίνδν
699

 (πίλ. 248 α-β). Δ 

ζεφηεηα, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε Θεά ηεο Φχζεο, εηθνλίδεηαη πηεξσηή, κε πςειφ πφιν, 

πάλσ ζε βάζε κε ηξνρνχο θαη αλάκεζα ζε δχν δέληξα δσήο. Δ παξάζηαζε απνδίδεηαη 

θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ πίζνπ αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν σο πξνο ηελ απφδνζε ησλ 

πηελψλ θαη ησλ δέλδξσλ. Καηά ηνλ Coldstream
700

 ζηελ παξάζηαζε απεηθνλίδεηαη ε 

αληίζεζε ησλ επνρψλ, κε ηε ζεφηεηα λα θζάλεη ηελ άλνημε θαη λα θεχγεη ηνλ ρεηκψλα, 

ζέκα θαηάιιειν γηα ηεθξνδφρν αγγείν, πνπ αλαθαιεί ηελ ελαιιαγή αλάκεζα ζηε 

γέλλεζε, ηνλ ζάλαην θαη ηελ αλαγέλλεζε. Πεγή έκπλεπζεο ηνπ αγγεηνγξάθνπ, θαηά 

ηνλ ίδην, απεηέιεζαλ πηζαλφλ ΤΜΕΕΕ ιάξλαθεο κε εηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε, ηηο 

νπνίεο ζα έβιεπαλ φηαλ αλνηγφηαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ μαλά παιαηφηεξνη ηάθνη. 

πγγελήο κε ηηο παξαπάλσ είλαη ε γπλαηθεία κνξθή ηνπ πίζνπ αξ. 1440 απφ ηνλ ηάθν 
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 Γηα ηε ζεά κε πςσκέλα ρέξηα, βι. Ώιεμίνπ 1958. Ο ηχπνο επηβηψλεη θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ 

ηδήξνπ θπξίσο ζηελ Κξήηε, πξβι. ην πήιηλν εηδψιην απφ ηα ΐαζηιηθά Ώλψγεηα, Πξσηνγεσκεηξηθήο 

πεξηφδνπ, ηνλ πήιηλν λαΎζθν ηεο ζπιινγήο Γηακαιάθε, Πξσηνγεσκεηξηθήο ΐ πεξηφδνπ, ηνλ πήιηλν 

νξζνγψλην πίλαθα απφ ηε Μαζηά Πεδηάδνο, 7
νπ

 αη. π.Υ., ην πήιηλν εηδψιην απφ ηνλ Λαγφ Λαζηζίνπ, 

αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ. θαη ην πήιηλν πιαθίδην απφ ηελ Παπνχξα, 6
νπ

 αη. π.Υ., βι. Ώιεμίνπ φ.π., 275-292 θαη 

γηα παξαδείγκαηα απφ ηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν θαη ηελ Κχπξν. Ο ηχπνο επηβηψλεη ζηελ Κξήηε θαη 

ζηελ αγγεηνγξαθία, βι. Ώιεμίνπ φ.π., 285-288. Καηά ηνλ Matz ν ηχπνο επηβίσζε ρσξίο δηαθνπή απφ 

ηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ δηα ηεο Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. Ώπφ ηε 

δαηδαιηθή πεξίνδν ν ηχπνο θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά ζπάληνο, βι. Ώιεμίνπ φ.π., 292. Γηα ηελ επηβίσζε ηεο 

ζεάο κε πςσκέλα ρέξηα θαηά ηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ζηελ Κξήηε, βι. θαη Marinatos 2000, 119-125 

θαη Prent 2009. 
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 KNC, Σ.107.114, πίλ. 155, εηθ. 109. Ο ηχπνο ηεο γπλαηθείαο ζεφηεηαο πνπ θξαηά πηελά απαληάηαη 
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Ρ ηεο Φνξηέηζαο
701

 (πίλ. 248γ-δ) πνπ απνδίδεηαη ζηνλ ίδην αγγεηνγξάθν («Tree 

Painter‟s») θαη ρξνλνινγείηαη ιίγν πξσηκφηεξα απφ απηφλ ηνπ ΐφξεηνπ 

Νεθξνηαθείνπ Κλσζνχ. Ώιιά ελψ ε κνξθή ζηνλ πίζν απφ ηε Φνξηέηζα παξαπέκπεη 

ζηε κηλσηθή ζεά ησλ φθεσλ
702

 απηή απφ ηνλ πίζν ηνπ ΐφξεηνπ Νεθξνηαθείνπ 

Κλσζνχ έρεη αλαηνιηθά ζηνηρεία. Σα θηεξά, θαη πηζαλφλ θαη ν πφινο, αλήθνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηε ζπξηαθή παξά ζηε κηλσηθή ή ηε κπθελατθή, παξάδνζε. Δ απφδνζε 

ηεο θφκεο, επίζεο, ππνδειψλεη γλψζε ηεο νξνθσηήο θελάθεο πνιχ ελσξίηεξα απφ 

ηελ πηνζέηεζή ηεο απφ ηνπο αγγεηνγξάθνπο ηεο πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ. Σν έλδπκά 

ηεο κνξθήο, σζηφζν, κε ηε δηαθφζκεζε ζε ηξεηο θάζεηεο δψλεο θαη ε ππνδήισζε ηνπ 

επηβιήκαηνο ζηνπο ψκνπο παξαπέκπεη ζηελ θξεηηθή παξάδνζε. Υαξαθηεξηζηηθέο 

είλαη νη εγραξάμεηο πνπ απνδίδνληαη ζηα ρέξηα ησλ παξαπάλσ γπλαηθείσλ κνξθψλ, 

φκνηεο κε απηέο πνπ δηαηεξνχληαη ζηνλ δεμηφ πήρε ηεο ζεφηεηαο ζην ειεπζεξληψηηθν 

έιαζκα 122.  

Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα πνπ απνδίδεηαη ζηα δχν ρξπζά ειάζκαηα απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο δελ έρεη παξάιιεια παξαδείγκαηα ζηελ Κξήηε ηεο 

Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ή θαη ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ελψ θαη νη δχν 

εηθνλνγξαθηθνί ηχπνη ηεο ζεφηεηαο πνπ απνδίδνληαη ζε απηά είλαη ζπάληνη αλ φρη 

κνλαδηθνί. Σα δχν ειάζκαηα είλαη ίδηαο ηερλνηξνπίαο, ην πξψην έιαζκα 121 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαηνιηθέο επηδξάζεηο θαη πηζαλφλ ππήξμε ην πξφηππν γηα ην 

δεχηεξν, ρξνλνινγηθά πζηεξφηεξν, έιαζκα 122, ζην νπνίν ην εηθνλνγξαθηθφ ζέκα 

έρεη αθνκνησζεί ζηελ ηνπηθή παξάδνζε θαη ηέρλε θαη έρεη θπξίσο κηλσηθά-θξεηηθά 

ζηνηρεία. 

Δ ζεφηεηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηα δχν παξαπάλσ ρξπζά ειάζκαηα απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο αληηπξνζσπεχεη ηε Μεγάιε Μεηέξα Θεά ηεο κηλσηθήο 

ζξεζθείαο
703

, ηε κία ζεά κε ηηο πνηθίιεο ππνζηάζεηο θαη ηδηφηεηεο, ε νπνία ζπλερίδεη 

λα θπξηαξρεί θαη θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Δ 

ζεφηεηα απεηθνλίδεηαη πξψηκα ζηελ θξεηηθή ηέρλε, ζηνλ ηχπν ηεο κηλσηθήο ζεάο κε 

πςσκέλα ρέξηα, ζηνπο δχν πίζνπο απφ ηε Φνξηέηζα θαη ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν 

Κλσζνχ πνπ ρξνλνινγνχληαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ.-αξρέο ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., 

θαη ζηνλ ίδην ηχπν θαη σο Πφηληα ζεξψλ ζην ρξπζφ έιαζκα 122 απφ ην δεχηεξν 

ήκηζπ ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. Δ ζεφηεηα ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο 121 ηνπ δεχηεξνπ ηέηαξηνπ 
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ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ., απφ ηελ νπνία θαίλεηαη φηη θαηάγεηαη απηή ηνπ ειάζκαηνο 122, 

απνηειεί ηελ πξσηκφηεξε παξάζηαζε ηεο ζεφηεηαο ζηνλ ηχπν ηεο Πφηληαο ζεξψλ 

ζηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. 

 

2. Πόηληα ζεξώλ 

 

Σν ζέκα ηεο Πφηληαο ζεξψλ
704

 απνδίδεηαη ζην ρξπζφ πεξίηκεην νξζνγψλην 

έιαζκα 136 (έγρξ. πίλ. 49). Δ δηαθφζκεζε ηνπ ειάζκαηνο ζπλίζηαηαη ζε ηξεηο 

κεηφπεο, ε θεληξηθή θέξεη παξάζηαζε Πφηληαο ζεξψλ θαη νη δχν εθαηέξσζελ απηήο 

βαίηπιν, πάλσ ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη αλάζηξνθoο κελίζθνο, εθ ησλ νπνίσλ ν 

αξηζηεξφο θέξεη γπλαηθεία κνξθή θαη ν δεμηφο αηρκή βέινπο. Δ δαηδαιηθή γπλαηθεία 

ζεφηεηα εηθνλίδεηαη φξζηα θαηελψπηνλ κε εθηεηακέλα ηα ρέξηα πξνο ηα πιάγηα, 

ειαθξά πάλσ απφ ηελ νξηδφληην, κε ηα νπνία αλαζεθψλεη απφ ην έλα νπίζζην ζθέινο 

δχν αλεζηξακκέλα ειάθηα πνπ απνδίδνληαη κε ηε ξάρε θαη ηελ θεθαιή ηνπο πξνο ηε 

γπλαηθεία κνξθή.  

Οη πξσηκφηεξεο παξαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο
705

, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

απαληψληαη κε αλδξηθή κνξθή ζηνλ ηχπν ηνπ Πφζεσο ζεξψλ θαηά ηε 2
ε
 ρηιηεηία π.Υ. 

ζηελ Κξήηε
706

. Καηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ε πξσηκφηεξε γλσζηή 

παξάζηαζε Πφηληαο ζεξψλ, θαηά ην εξαιδηθφ ζρήκα κε δχν δψα, πξνέξρεηαη απφ ηε 

Φνξηέηζα, ζε ράιθηλν πεξίαπην εηζεγκέλν απφ ην Λνπξηζηάλ ή έξγν ηνπηθνχ 

εξγαζηεξίνπ θαηά ηνλ Demargne
707

, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα κέζα ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ.-

κέζα ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.
708

 (πίλ. 249α). Οη απεηθνλίζεηο ηεο ζεφηεηαο είλαη πεξηζζφηεξν 

θνηλέο ζηελ Κξήηε, ηελ Πεινπφλλεζν θαη ηελ Ώλ. Βιιάδα θαζψο θαη ζηελ Κχπξν, 

ελψ πζηεξφηεξα θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. ην ζέκα, πνπ ζπλερίδεη λα έρεη 
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 ην ππνθεθάιαην εμεηάδεηαη ν ηχπνο ηεο Πφηληαο ζεξψλ θαηά ην εξαιδηθφ ζρήκα κε δχν δψα. 
705

 Σν ζέκα εκθαλίδεηαη κε αλδξηθή κνξθή ζηε Μεζνπνηακία θαηά ηελ 4
ε
 ρηιηεηία π.Υ. θαη δηαδίδεηαη 

επξέσο θαηά ηελ 3
ε
 έσο θαη ηελ πξψηκε 2

ε
 ρηιηεηία π.Υ., φηαλ νη παξαζηάζεηο είλαη ζπάληεο. Ο Πφηηο 

ζεξψλ ππήξμε ην πξφηππν ηεο Πφηληαο ζεξψλ ζηελ Βγγχο Ώλαηνιή, ε νπνία αξρηθά, θαηά ηελ πξψηκε 

3
ε
 ρηιηεηία π.Υ., εηθνλίδεηαη λα ζπλνδεχεηαη ή λα ζηέθεηαη πάλσ ζε έλα δψν θαη φρη ζε ζπκκεηξηθή 

ζχλζεζε κε δχν δψα. Ο ηειεπηαίνο ηχπνο ηεο Πφηληαο, ν νπνίνο δελ γλψξηζε πνηέ ηε δηάδνζε ηνπ 

Πφζεσο ζεξψλ, εκθαλίδεηαη ζηε ΐαβπισλία ζηηο αξρέο ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ., βι. Barkley 2001. Γηα 

ηελ Πφηληα ζεξψλ, βι. γεληθά LIMC, Potnia, Christou 1968, Demargne 1947, 286-298, Nilsson 1968, 

389-406, Laffineur 1978, 23-42, γηα ηελ θξεηνκπθελατθή Πφηληα, βι. θαη Marinatos 2000 θαη 

Laffineur-Hägg 2001, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία.  
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 Καηά ηε ΜΜΕΕΕ-ΤΜΕ πεξίνδν νη παξαζηάζεηο ηεο Πφηληαο απαληψληαη ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ ζηε 
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επξεία δηάδνζε ζηελ Κξήηε, εκθαλίδεηαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ, ζηε πάξηε, ζηε ΐνησηία θαη ηηο Κπθιάδεο.  

Δ ζεφηεηα εηθνλίδεηαη άπηεξε ή πηεξσηή λα πιαηζηψλεηαη απφ δψα, θπξίσο 

ιένληεο, ηαχξνπο, ειάθηα ή απφ ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. απφ ίππνπο, ή απφ θαληαζηηθά φληα, 

ζθίγγεο, γξχπεο, είηε απφ πηελά. Δ κνξθή απνδίδεηαη φξζηα, θαηελψπηνλ ή κε ην άλσ 

ηκήκα ηνπ θνξκνχ θαηελψπηνλ θαη ηελ θεθαιή θαη ηα πφδηα ζε θαηαηνκή, λα εθηείλεη 

νξηδφληηα πξνο ηα πιάγηα ή λα αλπςψλεη ειαθξά ηα ρέξηα ηεο θαη λα αθνπκπά ην 

ξχγρνο ησλ δψσλ, ηα νπνία θάζνληαη ή βαδίδνπλ πξνο απηήλ, ζπαληφηεξα εηθνλίδεηαη 

λα αλαζεθψλεη ηα δψα απφ ηα ζθέιε ή ηελ νπξά, είηε λα ηα θξαηά απφ ηνλ ιαηκφ 

φηαλ πξφθεηηαη γηα πηελά. Σν είδνο ησλ δψσλ θαη ε ζηάζε ηνπο δειψλεη ηελ ηδηφηεηα 

αιιά θαη ηελ εμνπζία ηεο ζεφηεηαο. Δ Πφηληα ζπλνδεχεηαη απφ δηαθνξεηηθά δψα πνπ 

ζπκβνιίδνπλ ηελ εμνπζία πνπ αζθεί ζηνλ γήηλν, ζηνλ πδξφβην ή ζηνλ νπξάλην θφζκν 

ή φηαλ απεηθνλίδεηαη κε δψα ζχκβνια ηνπ ζαλάηνπ ή κε θαληαζηηθά φληα πνπ 

ζεσξνχληαη δαίκνλεο ηνπ ζαλάηνπ ή κε ίππνπο δειψλεηαη ε εμνπζία ηεο ζηνλ Κάησ 

Κφζκν σο ρζφληα ζεφηεηα
709

. Βκθαλίδεηαη σο Μεηέξα Θεά κε πνιιέο ηδηφηεηεο, 

ζεφηεηα ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, ηνπ νπξαλνχ, ηεο γεο, ηνπ λεξνχ ή ηνπ Κάησ 

Κφζκνπ. Οη ηδηφηεηεο ηεο απηέο απνδίδνληαη θαη ζε άιιεο ζεφηεηεο, ζηελ Ήξα, ζηελ 

Ώζελά, ζηελ Βηιεηζπία, ζηελ Ώθξνδίηε θαη θπξίσο ζηελ Άξηεκε. Ο κεξνο αλαθέξεη 

κία θνξά ηελ Πφηληα ζεξψλ ηελ νπνία ηαπηίδεη κε ηε ζεά Άξηεκε «…πφηληα ζεξῶλ, 

Ἄξηεκηο ἀγξνηέξε…»
710

.  

Ο εηθνλνγξαθηθφο ηχπνο ηεο άπηεξεο Πφηληαο ζεσξείηαη θξεηνκπθελατθήο 

θαηαγσγήο, ελψ απηφο ηεο πηεξσηήο αλαηνιηθήο, θπξίσο ζπξηαθήο, επηξξνήο. Δ 

γπλαηθεία ζεφηεηα πνπ εηθνλίδεηαη ζην πεξίηκεην έιαζκα 136 απνδίδεηαη άπηεξε, 

αληίζεηα κε ηε πηεξσηή ζεά ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ηεο αξρατθήο πεξηφδνπ
711

, θαη ζα 

πξέπεη λα εληαρζεί ζηνλ ηξίην ζπάλην ηχπν ηεο άπηεξεο αξρατθήο θξεηηθήο Πφηληαο 

ηνπ Demargne
712

, ν νπνίνο θαίλεηαη λα απνηειεί θαη ην πξφηππν απηνχ ησλ ρξπζψλ 

                                                 
709

 Δ Πφηληα ζεξψλ, θαηά ηνλ Υξήζηνπ, είρε ζηελή ζρέζε θαη κε ηνλ ζάλαην θαη ηνλ Κάησ Κφζκν, 

Christou 1968, 82-83. 
710

 Ει., Φ, 470-471. 

 
711

 Ο ηχπνο ηεο πηεξσηήο Πφηληαο εκθαλίδεηαη θαηά ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. ή ιίγν πξσηκφηεξα. Ο ηχπνο ηεο 

πηεξσηήο ή άπηεξεο Πφηληαο ζε εξαιδηθή ζχλζεζε κε δχν δψα δηαξθεί έσο ηνλ 2
ν
 αη. κ.Υ., βι. LIMC, 

Potnia.  
712

 Ο Demargne 1947, 291-294 θαηέηαμε ηελ αξρατθή Πφηληα ηεο Κξήηεο ζε ηέζζεξηο ηχπνπο: 1) ηεο 

ζεφηεηαο φξζηαο ή θαζηζηήο πάλσ ζε δψν, ηχπνο ηδηαίηεξα θνηλφο ζηελ Ώλαηνιή, είηε ηππεχνπζαο, 

ηχπνο ζπάληνο ζηελ ειιεληθή ζξεζθεία αιιά θνηλφο ζηελ θξεηηθή λνκηζκαηνθνπία 2) ηεο ζεφηεηαο 

πνπ ζπλνδεχεηαη ή πιαηζηψλεηαη απφ δψα, ηχπνο θνηλφο ζηελ αξρατθή ζξεζθεία 3) ηεο άπηεξεο 

ελδεδπκέλεο ζεφηεηαο, ηχπνο πνπ εηθνλίδεηαη ζε αγγείν απφ ηνπο Ώξθάδεο, ζην νπνίν ε ζεφηεηα 

απεηθνλίδεηαη αλάκεζα ζε δχν πηελά θαη ζε αλάγιπθν πίζν απφ ηνλ Πξηληά, φπνπ απνδίδεηαη κε 



201 

 

ξνδηαθψλ πιαθηδίσλ ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., θαη ελδεδπκέλε θαηά ηα 

κηλσηθά πξφηππα αληίζεηα κε ηε γπκλή γπλαηθεία αλαηνιηθή ζεά
713

. Σν έιαζκα 

αλήθεη επίζεο ζηα ζπάληα παξαδείγκαηα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο ζεφηεηαο κε 

πςσκέλα ρέξηα ζηνλ ηχπν ηεο Πφηληαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηαθηθά ζχλνια
714

. 

Ο ηχπνο ηεο γπλαηθείαο ζεφηεηαο πνπ αλαζεθψλεη απφ ηα ζθέιε 

αλεζηξακκέλα δψα είλαη ραξαθηεξηζηηθφο ηεο αλαηνιηθήο εηθνλνγξαθίαο, 

δηαδεδνκέλνο θαη ζηελ θξεηνκπθελατθή ηέρλε θπξίσο απφ παξαζηάζεηο ηνπ Πφζεσο 

ζεξψλ, πνπ είλαη θαη νη πεξηζζφηεξν ζπρλέο. Βηδηθφηεξα ν ηχπνο ηεο ζεάο πνπ 

αλπςψλεη ηα δψα απφ ηα πξφζζηα ζθέιε ζεσξείηαη θξεηνκπθελατθφο, ελψ απηφο πνπ 

ηα αλαζεθψλεη απφ ηα νπίζζηα ζθέιε αλαηνιηθφο, θπξίσο κεζνπνηακηαθφο ή 

βνξεηνζπξηαθφο. Ο ηειεπηαίνο απαληάηαη ζε αζζπξηαθφ ζθξαγηδνθχιηλδξν ηεο 2
εο

 

ρηιηεηίαο π.Υ.
715

 (πίλ. 249β) ζε ζθξαγηδνθχιηλδξν απφ ην Tell-Ahmar ηεο Βπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ
716

 (πίλ. 249γ) ζε ειεθαληνζηέηλν δηαθνζκεηηθφ ηκήκα ηππνζθεπήο απφ ηε 

Nimrud, Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ
717

 (πίλ. 250α) θαζψο θαη ζε ειεθαληνζηέηλα πιαθίδηα 

απφ ηελ ίδηα ζέζε (πίλ. 250β) πνπ βξίζθνπλ αθξηβή παξάιιεια ζηελ Έθεζν
718

 (πίλ. 

251α). Ο εηθνλνγξαθηθφο ηχπνο πηνζεηείηαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. ζηα 

ρξπζά πιαθίδηα ηεο Ρφδνπ
719

 (πίλ. 251β) θαη πζηεξφηεξα ζηελ αγγεηνγξαθία ηνπ 7
νπ

 

αη. π.Υ.
720

 (πίλ. 252α) θαη θπξίσο ηνπ 6
νπ

 αη. π.Υ.
721

 (πίλ. 252β), ραξαθηεξηζηηθφο ηεο 

ζεάο Ώξηέκηδνο. Δ ζεφηεηα ζηηο παξαπάλσ παξαζηάζεηο εηθνλίδεηαη θπξίσο κε δχν 

                                                                                                                                            
πνδήξεο έλδπκα αλάκεζα ζε δχν ίππνπο, ηχπνο πνπ απνηειεί, θαηά ηνλ Demargne, θξεηηθή απφδνζε 

ηνπ αλαηνιίδνληνο ηχπνπ ηεο ζεάο θαη 4) ηεο ηπηάκελεο Νίθεο απφ ηε Λαηψ, ηχπνο κεηαβαηηθφο 

αλάκεζα ζηε ζηαηηθή θαη ηελ ηπηάκελε ζεά, πνπ θαηάγεηαη απφ ηνλ ζπλήζε ηχπν ηεο Πφηληαο.  
713

 Δ θξεηνκπθελατθή Πφηληα δελ εηθνλίδεηαη πνηέ γπκλή, πιελ κίαο παξάζηαζεο ηεο ζεάο απφ ηηο 

Μπθήλεο. Καηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ζηηο πξσηκφηεξεο παξαζηάζεηο ηεο Πφηληαο ζεξψλ, 

θαηά ηνλ 9
ν
-8

ν
 αη. π.Υ., ε γπλαηθεία ζεφηεηα εηθνλίδεηαη άπηεξε θαη γπκλή ζε πεξίαπην απφ ηελ Κλσζφ 

θαη ζε δχν ράιθηλεο «αζπίδεο» απφ ην Εδαίνλ Άληξν θαη ηε Φαηζηφ. Ο ηχπνο είλαη ζπάληνο, θαηά ηνλ 

Kunze βξίζθεη παξάιιεια ζε παξαζηάζεηο ρεηηηηθψλ ζθξαγηδφιηζσλ, ελψ θαηά ηνλ Demargne 1947, 

292, ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηε ζπξηαθή ηέρλε ηνπ 1000 π.Υ. πεξίπνπ. ηα παξαπάλσ 

νιηγάξηζκα παξαδείγκαηα ηεο άπηεξεο γπκλήο Πφηληαο ζεξψλ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη απηή ηεο 

ράιθηλεο «αζπίδαο» απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, βι. ηακπνιίδεο 2004, 281-282, αξ. 360, 

φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία. 
714

 Ο πξσηνγεσκεηξηθφο πίζνο απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, ν ηαθηθφο πίζνο απφ ηνπο 

Ώξθάδεο ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. θαη ε ράιθηλε «αζπίδα» απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ 

Βιεχζεξλα είλαη ηα ηξία άιια γλσζηά παξαδείγκαηα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο ζεφηεηαο ζηνλ ηχπν ηεο 

Πφηληαο, κε δψα ή θπηά, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηαθηθά ζχλνια, βι. Prent 2009, 237, εηθ. 19.11. 
715

 Marinatos 2000, 10-11, εηθ. 1.19.  
716

 Marinatos φ.π., 11, εηθ. 1.20. 
717

 Marinatos φ.π., 21, εηθ. 1.32. 
718

 Hogarth 1908, 183, πίλ. XXΕΥ.6, Nimrud θαη πίλ. XXVI.6, 166-167, Έθεζνο. 
719

 Γηα ην εηθνλνγξαθηθφ ζέκα ηεο Πφηληαο ζεξψλ ζηα ρξπζά πιαθίδηα ηεο Ρφδνπ, βι. Laffineur 1978, 
 

33-42.
 

720
 Λακπξηλνπδάθεο 1972, πίλ. 2.  

721
 Marinatos φ.π., 96-97, εηθ. 5.5.  
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ιένληεο ή κε δχν δηαθνξεηηθά δψα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη αηινπξνεηδέο
722

, 

αληίζεηα κε απηή ζην ρξπζφ έιαζκα 136 πνπ απνδίδεηαη κε δχν ειάθηα, ηα νπνία, 

αληίζεηα κε ην ειεπζεξληψηηθν έιαζκα, απνδίδνληαη πάληα κε ηε ξάρε θαη ηελ 

θεθαιή ηνπο πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηεο παξάζηαζεο, πιελ απηψλ ηεο αγγεηνγξαθίαο 

ηνπ 6
νπ

 αη. π.Υ. ηηο ηειεπηαίεο, σζηφζν, ε ζεφηεηα δελ απνδίδεηαη θαηελψπηνλ, θαηά 

ην ηππηθφ ζρήκα ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, αιιά ζε θαηαηνκή ή κε ην άλσ 

ηκήκα ηνπ ζψκαηνο θαηελψπηνλ θαη ην θάησ ηκήκα ζε θαηαηνκή θαη κε ηα ρέξηα 

ειαθξά ιπγηζκέλα πξνο ηα θάησ λα αλπςψλεη ηα δψα. Ο ηχπνο ηεο ζεφηεηαο ηνπ 136, 

πνπ απνδίδεηαη θαηελψπηνλ κε δχν αλεζηξακκέλα ειάθηα έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ 

απφ αλαηνιηθά θαη κηλσηθά πξφηππα αιιά δελ έρεη αθξηβή παξάιιεια παξαδείγκαηα. 

Έλα ρξπζφ δηάδεκα απφ ηελ Κάησ Γάθξν
723

 (πίλ. 253α) απνηειεί ην πιεζηέζηεξν 

ηππνινγηθφ παξάιιειν, σο πξνο ην είδνο θαη ηε ζηάζε ησλ δψσλ, ηνπ ρξπζνχ 

ειάζκαηνο 136. 

Δ ζχλζεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηελ θεληξηθή ζεφηεηα λα πιαηζηψλεηαη απφ δχν 

βαίηπινπο πνπ επηζηέθνληαη απφ κελίζθνπο παξαπέκπεη θπξίσο ζην κηλσηθφ θαη ην 

θξεηηθφ ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα ζεκαηνιφγην, ζηε Μεγάιε Μεηέξα, Ρέα- Κπβέιε, 

θαη ζηνλ Κξεηαγελή Αία πνπ ιαηξεχνληαλ ζην Εδαίνλ Άληξν. Ο βαίηπινο απαληάηαη 

θπξίσο ζηελ Κξήηε θαη ζπαληφηεξα ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ θφζκνπ. Καηά 

ηε κηλσηθή πεξίνδν νξηνζεηνχζε ηνλ ρψξν ελφο ηεξνχ, ζεκαηνδνηνχζε ηελ ηεξφηεηα 

ελφο ρψξνπ
724

 ή ζπκβφιηδε κία αλεηθνληθή ζεφηεηα. Τζηεξφηεξα ζπλδέεηαη κε ηε 

ιαηξεία δηαθφξσλ ζεψλ ζηνπο νπνίνπο απέδηδαλ ηηκέο αληί ησλ αγαικάησλ
725

. 

Κπξίσο φκσο ν βαίηπινο ζπλδέεηαη κε ηνλ Κξεηαγελή Αία
726

, θαηά ηνλ Δζχρην ν 

βαίηπινο είλαη ν ιίζνο πνπ έδσζε ε Ρέα ζηνλ Κξφλν λα ηνλ θαηαπηεί αληί ηνλ Αία, 

                                                 
722

 ην αγγείν Francois, αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ.,  ε ζεφηεηα εηθνλίδεηαη κε έλα ειάθη θαη έλα αηινπξνεηδέο ηα 

νπνία θξαηά απφ ηνλ ιαηκφ. 
723

 Hiller 2001, 29, πίλ. XCV.33. 
724

 Ο βαίηπινο ζπρλά απεηθνλίδεηαη ζηελ είζνδν ελφο ηεξνχ ή ζε ιαηξεπηηθέο ζθελέο ζε ζθξαγηζηηθά 

δαθηπιίδηα απφ ηελ Κλσζφ θαη ηηο Ώξράλεο, βι. Burkert 1985, 39, βι. επίζεο La Rosa 2001, φπνπ 

ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία θαη αλαθνξά ζην κνλαδηθφ γλσζηφ παξάδεηγκα ρξήζεο βαίηπισλ ζε 

ηαθηθφ ζχλνιν, ζηελ είζνδν ηάθνπ ζε ΜΜΕΏ θαηαζθεπή, ζηε λεθξφπνιε ηεο Ώγίαο Σξηάδαο. 
725

 Καηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ν  βαίηπινο πνιχ ζπάληα ζπλδέεηαη ή πξνέξρεηαη απφ ηαθηθά 

ζχλνια. ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηαθηθνχ κλεκείνπ 4Ώ, πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζζεί σο ηεξφ-ηάθνο-εξψν, έρεη βξεζεί ιίζνο πνπ έρεη ηαπηηζηεί κε βαίηπιν, βι. ηακπνιίδεο-

Κνπηζνγηάλλεο 2013, 223-225.   
726

 Ο Δζίνδνο ζηε Θενγνλία αλαθέξεη, ζρεηηθά κε ηε γέλλεζε ηνπ Αηφο ζηελ Κξήηε, φηη ε Ρέα έδσζε 

ζηνλ Κξφλν έλα ζπαξγαλσκέλν κεγάιν ιίζν γηα λα ηνλ θαηαπηεί αληί ηνπ Αία, «Σῷ δὲ ζπαξγαλίζαζα 

κέγαλ ιίζνλ ἐγγπάιημελ Οὐξαλίδῃ κέγ᾽ ἄλαθηη, ζεῶλ πξνηέξῳ βαζηιῆη.», φ.π., 485-486, ηνλ νπνίν φηαλ ν 

Κξφλνο εμέκεζε, ν Αίαο ζηήξημε ζηηο πιαγηέο ηνπ Παξλαζζνχ, ζεκάδη γηα ην κέιινλ λα ην ζαπκάδνπλ 

νη ζλεηνί άλζξσπνη «Πξῶηνλ δ᾽ ἐμέκεζελ ιίζνλ, πχκαηνλ θαηαπίλσλ· ηὸλ κὲλ Εεὺο ζηήξημε θαηὰ ρζνλὸο 

εὐξπνδείεο Ππζνῖ ἐλ ἠγαζέῃ γπάινηο ὕπν Παξλεζνῖν ζῆκ᾽ ἔκελ ἐμνπίζσ, ζαῦκα ζλεηνῖζη βξνηνῖζηλ.» 

φ.π., 497-500. 
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«ιίζνο νὔησο ἐθαιεῖην ὁ δoζείο ηῷ Κξφλῳ ἀληί ηε Γηφο…»
727

. Ο κελίζθνο πνπ 

επηζηέθεη θάζε βαίηπιν, πνπ παξαπέκπεη ζηα κηλσηθά ηεξά θέξαηα θαζνζηψζεσο
728

, 

ζε δεχγνο θεξάησλ ηαχξνπ
729

, ζπλδέεηαη, επίζεο, κε ηνλ κπζνινγηθφ θχθιν ηνπ 

Κξεηαγελνχο Αία ή κε ηε ζειήλε, ζχκβνιν ηεο Ώξηέκηδνο. Δ ζχλζεζε ηνπ ζέκαηνο 

είλαη γλσζηή κφλν απφ ην ρξπζφ έιαζκα 136.  

Δ ζεφηεηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρξπζφ έιαζκα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο 

Πέηξαο ζα πξέπεη πηζαλφλ λα ηαπηηζζεί κε ηε ζεά Άξηεκε, πνπ θαηείρε μερσξηζηή 

ζέζε ζηε ζξεζθεία ηεο Κξήηεο σο ΐξηηφκαξηπο ή Αίθηπλλα
730

, ηεο νπνίαο ζχκβνια 

ήηαλ ην ειάθη πνπ ε κνξθή αλαζεθψλεη, «ειαθεβφινο» θαηά ηνλ Οκεξηθφ Όκλν
731

, 

ην ηφμν θαη ην βέινο πνπ ππνδειψλεη ε αηρκή ζηνλ δεμηφ βαίηπιν ηεο παξάζηαζεο. 

Βίλαη πηζαλφλ, επίζεο, λα απνδίδεη ηε Μεγάιε Μεηέξα, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ Πφηληα 

θαη ζηελ Κξήηε κε ηελ Ώξηέκηδα Αίθηπλλα ή ΐξηηφκαξηπ
732

. Δ ζεά Άξηεκε, εμάιινπ, 

νλνκάδεηαη θαη πφηληα ζεξῶλ, δέζπνηλα ζεξῶλ, πφηληα γπλαηθῶλ, δέζπνηλα γπλαηθῶλ 

ή θαη Κξεηάσλ (;) πφηληα ηνμνθφξσλ. Σν βέινο είλαη, επίζεο, ζχκβνιν θαη ηεο ζεάο 

Ώθξνδίηεο, πνπ πηζαλφλ απνδίδεηαη ζηνλ αξηζηεξφ βαίηπιν ηεο παξάζηαζεο. Σν 

ζρήκα ηνπ βαίηπινπ παξαπέκπεη, άιισζηε, ζηα αλαηνιηθά πεξίαπηα ηνπ ηχπνπ ηεο 

Ώζηάξηεο κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε ζεά Ώθξνδίηε. Ίζσο δελ είλαη ηπραίν, φηη ην 

εηθνλνγξαθηθφ ζηνηρείν ηνπ βαίηπινπ θαη ηνπ κελίζθνπ βξίζθεη αθξηβέο παξάιιειν 

ζε πεξίαπην γπλαηθείαο κνξθήο, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ Ώθξνδίηε, ζε θξεηηθφ ιεθχζην 

(ζήκεξα ζην ΐεξνιίλν, Staatliche Museen) ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
733

 (πίλ. 

253γ-ε). Σν ρξπζφ έιαζκα δελ ζα κπνξνχζε παξά λα αλήθεη, θαηά ηνλ θαζεγεηή Ν. 

ηακπνιίδε, ζε έλα αξηζηνθξάηε πνπ δελ πξφιαβε λα γίλεη άλδξαο. Δ ιφγρε είλαη 

δείγκα ηεο πνιεκηθήο αξεηήο, πνπ έθεξε ηνλ λέν ζηνλ ζάλαην ζηα πξφζπξα ηεο 

εθεβηθήο πξνο ηελ αλδξηθή ειηθία, ελψ ε γπλαίθα πνπ δηαθξίλεηαη πάλσ ζηνλ έλα 

βαίηπιν είλαη ε ζεά ηνπ Έξσηα γπκλή, ηεο νπνίαο δελ πξφιαβε λα ραξεί ηα δψξα
734

. 

Δ ζεά Ώθξνδίηε, ζεά ηνπ Έξσηα, νλνκάδεηαη, άιισζηε, θαη πφηληα ὠθπηάησλ, βειέσλ 

ή ἐξψησλ πφηληα. 
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 Δζχρηνο, Λεμηθφλ, 679.  
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 Cook 1964, 506-507.  
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 Πξβι. ηα αλαηνιηθά κελνεηδή ή θεξαηφκνξθα πεξίαπηα, Maxwell-Hyslop 1974, 149-151.  
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 Γηα ηελ ηαχηηζε ηεο ζεάο Άξηεκεο κε ηελ Πφηληα ζεξψλ θαζψο θαη γηα ηελ Άξηεκε Αίθηπλλα ή 

ΐξηηφκαξηπ, βι. Nilsson 1968, 506-513.  
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 Οκεξηθφο Όκλνο ζηελ Άξηεκε, 27, 2. 
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 ΐι. θαη ηελ επηγξαθή ζηνπο Αειθνχο πνπ αλαθέξεηαη ζηε Αηθηχλλα [ο Κν]πξήησλ, 1928, 64. 
733

 Matz 1970, E3, 113-114, πίλ. 51c-d, πξψην ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ, LIMC, Aphrodite, 650 π.Υ., 

Jenkins 1978, 21, πίλ. VI.6, 640-630 π.Υ. 
734

 ηακπνιίδεο ππφ έθδνζε. 
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3. Θεά-Μέιηζζα 

 

Σν ρξπζφ πεξίηκεην πεξίαπην ή επίξξαπην θφζκεκα 78 (έγρξ. πίλ. 26α-β) απφ 

ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο είλαη ην κνλαδηθφ γλσζηφ θφζκεκα ζε κνξθή ζεάο-

κέιηζζαο απφ ηελ Κξήηε ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Σν ζέκα είλαη γλσζηφ 

απφ ηα πιαθίδηα ηεο Ρφδνπ θαη απφ πεξίηκεηα θνζκήκαηα απφ ηε Θήξα, ηε Μήιν, 

ηελ Κάκεηξν; θαη έλα άγλσζηεο πξνέιεπζεο, ζήκεξα ζηε Υατδειβέξγε (Institut d‟ 

Archéologie de l‟ Université)
735

. 

Ο ηχπνο ηεο ζεάο-κέιηζζαο ηνπ θνζκήκαηνο 78 δελ έρεη αθξηβή παξάιιεια. Δ 

ζεφηεηα ζηα ξνδηαθά πιαθίδηα εηθνλίδεηαη κε αλνηθηά, πςσκέλα, δξεπαλνεηδή θηεξά 

ζηνλ ηχπν ηεο Πφηληαο ζεξψλ κε δχν ιένληεο ή κε εθηεηακέλα νξηδφληηα θαη 

ιπγηζκέλα ζηνπο αγθψλεο ρέξηα θαη ξφδαθεο θάησ απφ απηά. Σα παξαδείγκαηα απφ 

ηε Θήξα, ηε Μήιν θαη ηελ Κάκεηξν; αληηπξνζσπεχνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηχπν. Δ 

γπλαηθεία κνξθή απνδίδεηαη κε ζρεκαηνπνηεκέλν ηξηγσληθφ ζψκα, πνπ ππνδειψλεη 

ηα αλνηθηά, πξνο ηα θάησ θαη ειαθξά πιάγηα, θηεξά ηεο, ην νπνίν απνιήγεη ζε κηθξφ 

ηξηγσληθφ ζψκα κέιηζζαο. ην έηεξν θφζκεκα, πνπ βξίζθεηαη ζηε Υατδειβέξγε, ε 

ζεφηεηα έρεη θιεηζηά πςσκέλα δξεπαλνεηδή θηεξά θαη θέξεη ηα ρέξηα ηεο ζην ζηήζνο. 

Ο ηχπνο ηεο γπλαηθείαο κνξθήο παξαπέκπεη ζε απηή ηνπ ρξπζνχ πεξίαπηνπ 

θνζκήκαηνο 79 κε παξάζηαζε γπλαηθείαο δαηδαιηθήο θεθαιήο απφ ην ηαθηθφ θηήξην 

Μ ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο (πίλ. 254α-β). Σν επίπεδν άλσ ηκήκα ηεο 

θεθαιήο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θξεηηθήο δαηδαιηθήο γιππηηθήο, ε απφδνζε ηεο θφκεο 

θαη ηδηαίηεξα ηνπ θαηψηεξνπ ηκήκαηφο ηεο, ε πξνβαιιφκελε, έληνλα απνδνζκέλε 

κχηε, νη φγθνη ζηηο παξεηέο, ην επζχ πεγνχλη θαη ηα ζαξθψδε ρείιε, κε ειαθξά 

θακπχιν ην θάησ, είλαη θνηλά ζηηο δχν παξαπάλσ κνξθέο ησλ ρξπζψλ θνζκεκάησλ 

απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, ραξαθηεξηζηηθά ηεο Μέζεο Ααηδαιηθήο 

πεξηφδνπ
736

. ηελ ίδηα πεξίνδν αλήθεη θαη ε Κπξία ηεο Auxerre
737

 (πίλ. 254γ) 

ειεπζεξληψηηθν γιππηφ έξγν, πνπ έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο δχν παξαπάλσ 

κνξθέο. Οη δχν γπλαηθείεο δαηδαιηθέο κνξθέο είλαη πηζαλφλ λα είλαη ζχγρξνλεο αιιά 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ δηαθνξεηηθφ ηερλίηε, φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηελ 

ηερλνηξνπία ηεο θνθθίδσζεο. Δ δνκή ηεο δηαθφζκεζεο είλαη φκνηα ζηα δχν 

θνζκήκαηα, νη θνθθίδεο ζηελ θφξε ησλ νθζαικψλ, ζην άθξν ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηεο 
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 ΐι. ζει. 128. 
736

 Jenkins 1978, 58-59. 
737

 Jenkins φ.π., 42, πίλ. V, 2.  
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κχηεο θαη ην πεγνχλη, αιιά ε ηερλνηξνπία ηεο είλαη δηαθνξεηηθή. Δ θνθθίδσζε ηνπ 

θνζκήκαηνο 79 δείρλεη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ηνπ ηερλίηε ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ 78. 

Ώληίζεηα κε ηηο ηζνκεγέζεηο ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλεο, ζε ζεηξέο ή ζε ζηγκνεηδή 

κνηίβα, θνθθίδεο ηνπ 79, ην θφζκεκα κε ηελ παξάζηαζε ηεο ζεάο-κέιηζζαο έρεη 

κεγαιχηεξεο, αληζνκεγέζεηο θνθθίδεο ηνπνζεηεκέλεο παξαηαθηηθά, νη νπνίεο 

απνθιίλνπλ ζε θάπνηα ζεκεία απφ ην πεξίγξακκα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ 

ζψκαηνο ή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ νξίδνπλ ή ηνλίδνπλ, φπσο ζηελ θφκε 

εθαηέξσζελ ησλ παξεηψλ, ζηα νθξπαθά ηφμα, ζηα ρέξηα θαη ην ζψκα ηεο κνξθήο ή 

ζηηο νξηδφληηεο γξακκέο πνπ ην θνζκνχλ. Δ θνθθίδσζε ηνπ 78 νκνηάδεη κε απηή 

πξσηκφηεξσλ θνζκεκάησλ, απηνχ ζε κνξθή ρειψλαο 80 θαη απηνχ ζε κνξθή πξσην-

ηππαιεθηξπψλα 82 απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο πνπ έρνπλ παξάιιεια ζην 

ΤΜΕΕΕΓ δαθηπιίδη απφ ηε Φσηνχια Πξαηζνχ (πίλ. 255). Βίλαη πηζαλφλ ηα δχν 

θνζκήκαηα, πνπ θαίλεηαη φηη έρνπλ κηθξή ρξνλνινγηθή δηαθνξά, λα πξνέξρνληαη απφ 

ζχγρξνλα εξγαζηήξηα πνπ είραλ δηαθνξεηηθέο επηξξνέο. πγγελείο κε ηηο δαηδαιηθέο 

κνξθέο ησλ θνζκεκάησλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, αιιά πζηεξφηεξεο 

ρξνλνινγηθά απηψλ, είλαη ε γπλαηθεία κνξθή ζην ρξπζφ πεξίαπην ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ 

θαη απηή ηνπ θξεηηθνχ ιεθπζίνπ, ζήκεξα ζην ΐεξνιίλν (πίλ. 254δ-ε). 

Δ κέιηζζα έρεη ζπλδεζεί κε ηε Ρφδν, ηελ Έθεζν
738

 αιιά θαη ηελ Κξήηε. Καηά 

ηνλ Νίθαλδξν ε Κξήηε ήηαλ ην αξρηθφ ζπίηη ηεο κέιηζζαο
739

. Σνπηθνί κχζνη, ιαηξείεο 

αιιά θαη αξραίεο πεγέο ζπλδένπλ ζηελά ηε Μέιηζζα κε ηελ Κξήηε θπξίσο ιφγσ ηεο 

ζρέζεο ηεο κε ηνλ Κξεηαγελή Αία. Καηά ηε γλσζηή παξάδνζε ε Ρέα αλέζεζε ηελ 

αλαηξνθή ηνπ Αία ζηνπο Κνπξήηεο θαη ζηηο Νχκθεο Ώκάιζεηα θαη Μέιηζζα, «ἱεξαὶ 

κέιηηηαη ηξνθνὶ ηνῦ Γηφο», πνπ ηνλ ηάηδαλ γάια θαη κέιη. Καηά ηνλ Δζχρην ν Αίαο 

νλνκαδφηαλ θαη Εεχο Μειηζζεχο. Ο πξψηνο βαζηιηάο ηεο Κξήηεο ππήξμε, θαηά ηελ 

παξάδνζε, ν Μειηζζαίνο θαη ε θφξε ηνπ Μέιηζζα νξίζηεθε απφ ηνλ ίδην σο ε πξψηε 

                                                 
738

 Σα ρξπζά ξνδηαθά πιαθίδηα θέξνπλ παξάζηαζε ζεάο-κέιηζζαο, ε νπνία θαηά ηνλ Laffineur 1978, 

51-56, θαηάγεηαη απφ ηε Ρφδν. Δ θαηαγσγή ηεο, θαηά ηνλ ίδην, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζε ηνπηθή 

ιαηξεία ηεο ζεφηεηαο, αληίζεηα κε ηνλ Cook 1895, 11, πνπ ζεκεηψλεη φηη ε ιαηξεία δελ είλαη 

βεβαησκέλε. Δ ζέα-κέιηζζα ησλ ξνδηαθψλ πιαθηδίσλ έρεη ηαπηηζζεί κε ηελ Πφηληα ζεξψλ ιφγσ ηεο 

νκνηφηεηαο ησλ παξαζηάζεσλ ηεο ηειεπηαίαο κε ην γπλαηθείν άλσ ηκήκα ηνπ κεημνγελνχο φληνο, γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ ε ζεά-κέιηζζα νλνκάδεηαη θαη «Άξηεκηο-κέιηζζα». Δ κέιηζζα έρεη ζπλδεζεί επίζεο κε 

ηε ιαηξεία ηεο Ώξηέκηδνο Βθεζίαο. Οη ηεξείο ηεο νλνκαδφηαλ «Δζζήλεο» θαη νη ηέξεηεο ηεο «Μέιηζζαη». 

ην Ώξηεκίζην ηεο Βθέζνπ έρνπλ βξεζεί θνζκήκαηα ζε κνξθή κέιηζζαο πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 7
ν
 

αη. π.Υ., ηα λνκίζκαηα ηεο Βθέζνπ έρνπλ σο ζχκβνιν ηε κέιηζζα απφ ηνλ 6
ν
 αη. π.Υ. θαη εμήο, επίζεο, 

ζην ξσκατθφ άγαικα ηεο ζεάο ην έλδπκά είλαη θνζκεκέλν κε κέιηζζεο, θεθαιέο ηαχξσλ θαη ειαθηψλ, 

Hogarth 1908. Πξβι. θαη ηνλ ρεηηηηηθφ κχζν γηα ηε κέιηζζα θαη ηνλ ζεφ Telepinu, Bryce 2002, 211-

213. 
739

 Cook φ.π., 2. 
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αξρηέξεηα ηεο Μεγάιεο Μεηέξαο Θεάο
740

. Καηά ηε κπζνινγία ν Γιαχθνο, γηφο ηνπ 

Μίλσα θαη ηεο Παζηθάεο, έπεζε κέζα ζε έλα πίζν κε κέιη θαη πλίγεθε ζηνλ νπνίν 

μαλαέδσζε δσή ν κάληεο Πνιχεηδνο. ηελ Κξήηε ηνπνζεηείηαη ε εκθάληζε ηεο 

κειηζζνθνκίαο
741

, απφ φπνπ δηαδφζεθε ζηε ζπλέρεηα ζηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν, 

ηελ νπνία δίδαμαλ νη Κνπξήηεο ή θαηά άιινπο ν Ώξηζηαίνο. Ο Αηφδσξνο ν 

ηθειηψηεο ηνπνζεηεί ηνπο Κνπξήηεο θαη ηε κειηζζνθνκία ζην Εδαίνλ Άληξν. Δ 

ζηελή ζρέζε ηεο κέιηζζαο κε ηελ Κξήηε
742

 επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο παξαζηάζεηο 

ηεο ζηελ αγγεηνγξαθία
743

, ζε θνζκήκαηα
744

, πζηεξφηεξα θαη ζε λνκίζκαηα
745

. Δ 

Μέιηζζα ππήξμε Νχκθε θαη ηέξεηα, «Γήκεηξνο κχζηηδεο θαη Γσδψλεο λχκθεο», 

ζπλδέεηαη κε ηε καληηθή, σο ηέξεηα ζηνπο Αειθνχο, «Γειθίο Μέιηζζα» θαζψο θαη κε 

ηηο Μνχζεο, ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηνπο πνηεηέο. Δ κέιηζζα ζπλδέεηαη, επίζεο, ζηελά 

κε ηνλ ηαχξν, απφ ηνλ νπνίν ζεσξείηαη φηη γελλήζεθε θαη απφ ηνλ νπνίν ηεο 

κεηαδφζεθε ν ηεξφο ραξαθηήξαο
746

.  

Δ κέιηζζα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε δσή αιιά θαη κε ηνλ ζάλαην. Σν κέιη 

πξνθέξεηαη ζπρλά ζε λεθξνχο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ πάληα ζην ηειεηνπξγηθφ 

ηνπ ζαλάηνπ
747

. Καηά ηνλ Δξφδνην
748

 νη Ώηγχπηηνη θαη νη Ώζζχξηνη έζαβαλ ηνπο 

λεθξνχο κέζα ζε κέιη γηα λα ηνπο δηαηεξήζνπλ, θαηά ηελ παξάδνζε, κέζα ζε κέιη 
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 Οη Μέιηζζεο ήηαλ ηέξεηεο ηεο Ρέαο, ηεο Κπβέιεο, ηεο Αήκεηξαο θαη ηεο Πεξζεθφλεο, ιφγσ ηεο 

θαζαξφηεηαο ηεο κέιηζζαο, σζηφζν, φιεο νη ηέξεηεο νλνκαδφηαλ Μέιηζζεο. Γεληθά γηα ηε ζεά-κέιηζζα, 

ηηο αλαθνξέο ζηηο αξραίεο πεγέο, ηα νλφκαηα, ηηο ηδηφηεηεο, ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ ηαχξν θαη ηηο 

απεηθνλίζεηο ηεο ζηελ ηέρλε, βι. Cook 1895, Ransome 2004, Elderkin 1939, Marconi 1940, Bodson 

1975, Somville 1978, Richards-Μαληδνπιίλνπ 1979.  
741

 Δ κειηζζνθνκία εηζήρζε ζηελ Κξήηε απφ ηελ Ώίγππην, φπνπ ε κέιηζζα είρε μερσξηζηή ζέζε. Δ 

κέιηζζα ήηαλ ζχκβνιν ηνπ βαζηιηά, ν Φαξαψ ηαπηηδφηαλ κε ηε κέιηζζα, ήηαλ «απηφο πνπ είρε ηε 

κέιηζζα», θπξίσο φκσο ήηαλ ζχκβνιν ηεο Κάησ Ώηγχπηνπ, ηνπ βαζηιηά αιιά θαη ηεο πεξηνρήο, 

Chouliara-Raïos 1989, 31-34. 
742

 Δ ζρέζε ηεο Κξήηεο κε ηε κέιηζζα θαη ην κέιη είλαη ηζρπξή θαη θαηά ηε κηλσηθή πεξίνδν. Δ 

κέιηζζα ππάξρεη ζηα ζεκεία ηεο ηεξνγιπθηθήο γξαθήο, απεηθνλίδεηαη ζε ζθξαγηδφιηζνπο θαη ζε 

θνζκήκαηα, απφ ηα νπνία ην πην γλσζηφ είλαη ην θφζκεκα ησλ Μαιίσλ. Γλσζηά είλαη επίζεο πήιηλα 

ζθεχε κειηζζνθνκίαο, θπςέιεο, απφ ηελ Κλσζφ, ηε Φαηζηφ θαη ηειεπηαία απφ ην ηεξφ θνξπθήο ηνπ 

ΐξχζηλα, Κξηαξάθε 2015. Βπίζεο αλαθνξέο ζην κέιη ππάξρνπλ ζηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο ΐ 

θπξίσο σο πξνζθνξά ζηνπο ζενχο, ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ είρε ζηε ιαηξεία, βι. ελδεηθηηθά, 

Hallager-Vlasakis-Hallager 1992, 77-81, KH Gq5, πξνζθνξά ελφο ή δχν ακθνξέσλ κε κέιη ζην ηεξφ 

ηνπ Αία ζηελ Κπδσλία; ηνλ κπθελατθφ θφζκν ηα πην γλσζηά λεθξηθά θνζκήκαηα ζε κνξθή κέιηζζαο 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ Σάθν ΕΕΕ ησλ Μπθελψλ θαη απφ ηηο Πεξηζηεξηέο ηεο Πχινπ.  
743

 Γηα ην κνηίβν ηεο κέιηζζαο, βι. Jacobsthal 1956, 73-76, Brock 1957, pattern15d-h, s-v, βι. επίζεο 

ελδεηθηηθά, Λεκπέζε 1971, 386, εηθ. 3-6, Lebessi 1975, 169, πίλ. 23d, KNC, Σ75.215, εηθ. 99, 

Γθαιαλάθε-Παπαδάθε 2009, 265 (Π29438), γηα ην κνηίβν ηεο κέιηζζαο ζηελ Ώλαηνιηθή Κξήηε, βι. 

Σζηπνπνχινπ, 500.  
744

 ΐι. ζει. 129. 
745

 Ννκίζκαηα Πξαηζνχ θαη Βιχξνπ.  
746

  Elderkin1939, 212. 
747

 Ο κεξνο αλαθέξεη φηη κε ην κειίθξεηνλ έθαλαλ ζπνλδέο ζηνπο λεθξνχο, Οδ., θ, 519 θαη φηη ν 

Ώρηιιέαο ηνπνζέηεζε ακθνξείο κε κέιη θαη ιάδη ζηελ ππξά ηνπ Παηξφθινπ, Ει., Φ, 170-171. 
748

 «..ηαθαὶ δέ ζθη ἐλ κέιηηη..», I, 198. 
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είρε ηαθεί θαη ν Μέγαο Ώιέμαλδξνο. Σν ζρήκα ηεο θπςέιεο είρε ν ηάθνο, φπνπ είρε 

δηαηάμεη ν Μίλσαο λα θιείζνπλ ηνλ Γιαχθν θαη ηνλ κάληε Πνιχεηδν
749

. Σν ίδην 

ζρήκα είραλ θαη νη κεγάινη κπθελατθνί ηάθνη. Ο λεθξφο πνπ θαηνηθεί ζηνλ νίθν ηεο 

κέιηζζαο εμαζθάιηδε ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο. Δ κέιηζζα ζπκβφιηδε ηελ ςπρή, 

ηελ αζάλαηε ςπρή, ήηαλ ην ζχκβνιν ηεο αζαλαζίαο, ηεο αλαγέλλεζεο, ηεο 

κεηελζάξθσζεο
750

. Δ ζρέζε ηεο κέιηζζαο κε ηνλ ζάλαην εξκελεχεη θαη ηελ 

ελαπφζεζή ηεο σο ηαθηθφ θηέξηζκα. Οη κέιηζζεο ππήξμαλ ηαθηθφ θηέξηζκα ζηελ 

Κξήηε θαη ηε Θήξα θαη πξσηκφηεξα ζηελ Πεξηζηεξηά ηεο Πχινπ. Μέιηζζεο 

ζηνιίδνπλ ηνπο ρξπζνχο αξρατθνχο ξφδαθεο ηεο Μήινπ. ε κία ρξπζή λεθξηθή 

πξνζσπίδα απφ ην Trebenishte απνδίδεηαη κία κέιηζζα ζην κέησπν, ηέιε 6
νπ

/αξρέο 

5
νπ

 αη. π.Υ.
751

 (πίλ. 256α-β). Καηά ηνλ Theodossiev ε ρξπζή πξνζσπίδα, πνπ 

παξαπέκπεη ζε απηέο ησλ Μπθελψλ θαη ηεο Μαθεδνλίαο ηνπ 6
νπ

-5
νπ

 αη. π.Υ., είλαη 

έξγν ηνπηθνχ εξγαζηεξίνπ κε ζαθή ζρέζε κε ηελ Βιιάδα. Δ θάιπςε ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπ λεθξνχ αηφκνπ κε ρξπζή πξνζσπίδα ζπλδέεηαη κε ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηε 

κεηαζαλάηηα δσή θαη ηελ αλαγέλλεζε. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ην ρξπζφ θφζκεκα ζε κνξθή ζέαο-κέιηζζαο απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο έρεη δηηηή εξκελεία, σο ηαθηθφ θηέξηζκα θαη σο πξνο 

ηελ ηαπηφηεηα ηεο εηθνληδφκελεο ζεφηεηαο αιιά θαη ηε ζρέζε απηήο κε ηελ θάηνρν 

ηνπ θνζκήκαηνο. Δ κέιηζζα ζπκβφιηδε θαη ζα εμαζθάιηδε ζηελ θάηνρν ηνπ 

θνζκήκαηνο ηελ αζαλαζία, ηελ αλαγέλλεζε, ηελ παιηγγελεζία ηεο ςπρήο, ηε 

κεηελζάξθσζε. Ο θξίλνο, εμάιινπ, ην ζρήκα ηνπ νπνίνπ έρεη ην θφζκεκα 78 εάλ 

αλαζηξαθεί, ήηαλ, επίζεο, ζχκβνιν ηεο αλαγέλλεζεο θαηά ηε κηλσηθή πεξίνδν. Ώιιά 

πνηά είλαη ε εηθνληδφκελε ζεφηεηα ηνπ θνζκήκαηνο; Οη κέιηζζεο είλαη θαη ζχκβνια 

ηεο γνληκφηεηαο, ζχκβνια ηεο ζεάο Άξηεκηο ή ηεο Μεγάιεο Μεηέξαο
752

. Δ Μέιηζζα 

έρεη ηαπηηζζεί κε ηελ Πφηληα ζεξψλ, πνπ ηαπηίδεηαη θαη κε ηε ζεά Άξηεκε, γλσζηή 

ζηελ Κξήηε σο Αίθηπλλα ή ΐξηηφκαξηπο. Δ κέιηζζα, σζηφζν, νλνκάδεηαη θαη κε έλα 

ηδηαίηεξν, μερσξηζηφ επίζεην, Παλαθξίο, θαηά ηνλ Καιιίκαρν, Πάλαθξα, δε θαηά ηνλ 

ίδην, νλνκάδνληαη ηα φξε ηεο Ίδεο, «γέλην γὰξ ἐμαπηλαῖα Παλαθξίδνο ἔξγα κειίζζεο. 

Ἰδαίνηο ἐλ ὄξεζζη, ηά ηε θιείνπζη Πάλαθξα»
753

. Σν ίδην καξηπξεί θαη ν ηέθαλνο ν 

                                                 
749

 ε αγγείν ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. ν κάληεο Πνιχεηδνο απεηθνλίδεηαη κε ηνλ Γιαχθν ζε έλα ηάθν, φπνπ είρε 

δηαηάμεη ν Μίλσαο λα ηνπο θιείζνπλ, πνπ έρεη ην ζρήκα θπςέιεο θαη πάλσ απφ απηφλ εηθνλίδεηαη έλαο 

ηξίπνδαο, Elderkin 1939, 206. 
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 Cook 1895, 19-20, Elderkin φ.π., 213. 
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 Theodossiev 1998, 346, αξ. 1, ηάθνο 1, εηθ.1. 
752

 Jacobsthal 1956, 73. 
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 Καιιίκαρνο, Όκλνο ζηνλ Αία, 50-51. 
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ΐπδάληηνο
754

, «Γέλην γὰξ ἐμαπηλαῖα Παλαθξίδνο ἔξγα κειίζζεο. Ἰδαίνηο ἐλ ὄξεζζη, ηά 

ηε θιείνπζη Πάλαθξα» θαη «Π ά λ α θ ξ α, ὄξε θξήηεο. θαιιίκαρνο, Ἰδαίνηζ‟ ἐλ  

νὒξεζηλ, ἅηε θιείνπζα πάλαθξα.ηὸ ἐζληθὸλ, παλαθξαῖνο. ηὸ ζειπθὸλ, παλαθξίο…». 

Δ ζεά-κέιηζζα ηεο Βιεχζεξλαο ζα κπνξνχζε λα ηαπηηζηεί κε ηε ζεά-κέιηζζα 

ηεο Ίδεο; κε απηή πνπ ε Marconi
755

 νλνκάδεη «Dea Cretese»; κε ηε ζεά-κέιηζζα ηεο 

Κξήηεο, ηελ ηξνθφ ηνπ Κξεηαγελή Αία, πνπ ηαπηίδεηαη θαη κε ηελ Πφηληα ζεξψλ, ε 

νπνία εηθνλίδεηαη ζην ηχκπαλν ηνπ Εδαίνπ πάλσ απφ ηνλ Κξεηαγελή Αία, θαηά ην 

ζρήκα πνπ δειψλεη ηελ επηθάλεηα ηεο ζεφηεηαο, φκνην κε ην ζρήκα ηνπ θνζκήκαηνο 

απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο (πίλ. 257); 

 

4. Γπλαηθεία θεθαιή θαη’ ελώπηνλ 

 

Σν ζέκα ηεο γπλαηθείαο θεθαιήο θαηελψπηνλ αληηπξνζσπεχεηαη ζε δχν 

θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, ζην πεξηδέξαην ή δηάδεκα 44 θαη 

ζην ρξπζφ πεξίαπην 79. 

ην πξψην θφζκεκα 44 ε γπλαηθεία θεθαιή απνδίδεηαη ζηα νθηψ αξγπξά κε 

επηθάιπςε ρξπζνχ πιαθίδηα, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ καδί κε πέληε ρξπζνχο ξφδαθεο ην 

πεξηδέξαην ή δηάδεκα. Σα πιαθίδηα θέξνπλ γπλαηθεία δαηδαιηθή θεθαιή θαηελψπηνλ 

γχξσ απφ ηελ νπνία απνδίδεηαη δψλε, πνπ αθνινπζεί ην πεξίγξακκα ηνπ πιαθηδίνπ, 

κε εκπίεζηνπο θπθιίζθνπο. Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα είλαη ζρεηηθά ζπάλην ζηελ ηέρλε 

ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζηελ Κξήηε, γλσζηφ κφλν απφ δχν ρξπζά 

πεξίαπηα, έλα απφ ηε Φνξηέηζα θαη έλα ζπγγελέο κε ην πξψην απφ ην Εδαίνλ Άληξν, 

ζπάληνο είλαη θαη ν ηχπνο ηεο γπλαηθείαο θεθαιήο. Έλα αξγπξφ πιαθίδην απφ ηνλ 

Πξηληά απνηειεί ην κνλαδηθφ αθξηβέο παξάιιειν, σο πξνο ην ζέκα θαη ηνλ ηχπν ηεο 

γπλαηθείαο θεθαιήο, ησλ πιαθηδίσλ ηνπ ειεπζεξληψηηθνπ θνζκήκαηνο. Σν 

εηθνλνγξαθηθφ ζέκα θαη ν ηχπνο εηζήρζεζαλ πηζαλφλ απφ ηελ Κχπξν, φπνπ ζρεδφλ 

αθξηβή παξάιιεια απαληψληαη ζε ρξπζά ειάζκαηα απφ ηε Λάπεζν ηεο ΚΓΕΕΕ 

πεξηφδνπ, 850-700 π.Υ.
756

.  
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 ηεθ. ΐπδάληηνο, Πεξί πφιεσλ. 
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 Marconi 1940, βι. θαη Somville 1978, 131, ππνζ. 7.  
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 ΐι. ζει. 102. 



209 

 

Σν ζέκα ηεο γπλαηθείαο θεθαιήο θαηελψπηνλ, εγγεγξακκέλεο ζε ηεηξάπιεπξν 

πιαίζην, ζπλδέεηαη κε ην γλσζηφ αλαηνιηθφ ζέκα ηεο «Ώζηάξηεο ζην παξάζπξν»
757

, 

πνπ ηαπηίδεηαη θπξίσο κε ηε ζεά Ώθξνδίηε. Δ γπλαηθεία θεθαιή, σζηφζν, πνπ 

απνδίδεηαη ζηα πιαθίδηα ηνπ θνζκήκαηνο 44, αλ θαη θαίλεηαη φηη έιθεη ηελ θαηαγσγή 

ηεο απφ ην παξαπάλσ αλαηνιηθφ ζέκα, κε ελδηάκεζν πηζαλφλ ηελ Κχπξν, δελ 

θαίλεηαη λα έρεη ηελ ίδηα εξκελεία. Ο ζπλδπαζκφο ησλ γπλαηθείσλ θεθαιψλ κε 

ξφδαθεο, πνπ ζπγθξνηνχλ ην ειεπζεξληψηηθν θφζκεκα, παξαπέκπεη ζηα ρξπζά 

ηαθηθά δαθηπιίδηα ηεο ζπιινγήο Μεηαμά. Σα δχν δαθηπιίδηα θέξνπλ δχν φκνηεο 

γπλαηθείεο θεθαιέο ζηε ζέζε ησλ δχν αληηζεηηθψλ θχιισλ ηνπ ηεηξάθπιινπ ξφδαθα 

πνπ απνηειεί ην θεληξηθφ θφζκεκα ηεο ζθελδφλεο ηνπο
758

. πσο αλαθέξεη ε Ώγγ. 

Λεκπέζε
759

 ε ζχλζεζε, ζηελ νπνία ηφζν νη αλζξψπηλεο θεθαιέο φζν θαη ηα πέηαια 

άλζνπο αλαπηχζζνληαη απφ ην θέληξν ηνπ ηεηξάθπιινπ άλζνπο, ππνδειψλεη φηη 

πξφθεηηαη γηα ηελ απεηθφληζε κίαο κνξθήο πνπ γελληέηαη απφ έλα θπηφ, κίαο ζεφηεηαο 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηε βιάζηεζε. Δ απεηθφληζε  δχν θεθαιψλ ζε θάζε ζθελδφλε δελ 

ζεκαίλεη ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία δχν ζενηήησλ, αιιά πεξηζζφηεξν ηελ επηθάλεηα 

κίαο ζεφηεηαο κε πνιιέο ηδηφηεηεο, πνπ, πηζαλφλ, θαηάγεηαη απφ ηελ πξντζηνξηθή 

Μεγάιε Θεά. ηα πιαθίδηα ηεο Ρφδνπ ε ζεφηεηα ηαπηίδεηαη κε ηελ Άξηεκε. Ώιιά 

πνηά είλαη ε ζεφηεηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηα δαθηπιίδηα ηεο Φνξηέηζαο; πσο 

αλαθέξεη ε Ώγγ. Λεκπέζε, πνιιέο ζεφηεηεο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε Φχζε ήηαλ 

επίζεο πξνζηάηηδεο ηνπ λεθξνχ αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ε Ώθξνδίηε. Ο Δζχρηνο 

αλαθέξεη φηη ε Ώθξνδίηε ιαηξεπφηαλ ζηελ Κλσζφ κε ηελ επσλπκία Ώλζεία. 

Τζηεξφηεξεο επηγξαθέο αλαθέξνληαη ζηελ Ώθξνδίηε σο επηηχκβηα, ελψ ε κνξθή ηεο 

ζεάο ζπρλά απεηθνλίδεηαη αλάκεζα ζε θιαδηά θαη θχιια. Βάλ ε παξαπάλσ εξκελεία, 

πνπ βαζίδεηαη ζηε ζρέζε ηεο γπλαηθείαο ζεφηεηαο κε ηνπο ξφδαθεο, κπνξεί λα 

ζπλδεζεί θαη γηα ηε γπλαηθεία κνξθή ηνπ ειεπζεξληψηηθνπ θνζκήκαηνο 44, ηφηε είλαη 

πηζαλφλ απηή λα ηαπηίδεηαη κε ηε ζεά Άξηεκε ή ηε ζεά Ώθξνδίηε, νη νπνίεο, φπσο 

ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη απεηθνλίδνληαη θαη ζε άιια θνζκήκαηα απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα ή πηζαλφηεξα λα ηαπηίδεηαη κε ηε ζεά-

κέιηζζα, πνπ είλαη ε κφλε ζεφηεηα πνπ απεηθνλίδεηαη κε ξφδαθεο ζε ειεπζεξληψηηθν 
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 Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα είλαη θνηλφ ζηα ρξπζά πιαθίδηα απφ ηε Ρφδν θαη ηε Αήιν, πνπ είλαη 

πιεζηέζηεξα ηππνινγηθά κε απηά ηεο Κχπξνπ. Γηα ην ζέκα ηεο γπλαηθείεο θεθαιήο θαηελψπηνλ, βι. 

Laffineur 1978, 56-66, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία. 
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 ΐι. πίλ. 74α. 
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 Lebessi 1975. 
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θφζκεκα, ζην ρξπζφ πεξίαπην ή επίξξαπην θφζκεκα 78, θαη ε νπνία ζπλδέεηαη ηφζν 

κε ηε Φχζε φζν θαη κε ηνλ Κάησ Κφζκν.   

ην ρξπζφ πεξίαπην 79 (έγρξ. πίλ. 26γ-δ) ην ίδην ζέκα απνδίδεηαη κε 

δηαθνξεηηθφ εηθνλνγξαθηθφ ηχπν. Δ γπλαηθεία θεθαιή εηθνλίδεηαη θαηελψπηνλ θαη 

θάησ απφ απηήλ απνδίδνληαη ηξία άσηα νμππχζκελα αγγεία ζε νξηδφληηα δηάηαμε, 

πνπ παξαπέκπνπλ ζε αηγππηηαθά θαη κηλσηθά ιίζηλα θπιαθηά ζε ζρήκα 

κηθξνγξαθηθνχ άσηνπ νμππχζκελνπ ακθνξέα ή ζε αζζπξηαθά θαγεληηαλά αγγεία. Ο 

εηθνλνγξαθηθφο ηχπνο είλαη πνιχ ζπάληνο ζηελ ηέρλε ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ γλσζηφο, εθηφο απφ ην παξαπάλσ πεξίαπην, απφ έλα φκνηνπ ηχπνπ ρξπζφ 

πεξίαπην απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ
760

.  

Δ ηαχηηζε ηεο γπλαηθείαο κνξθήο θαζψο δελ ππάξρνπλ ιαινχληα ζχκβνια 

απηήο ή παξάιιεια παξαδείγκαηα ηνπ εηθνλνγξαθηθνχ ηχπνπ είλαη επηζθαιήο. Δ 

ηαχηηζε, σζηφζν, ησλ ηξηψλ αγγείσλ κε κηλσηθά θαη αηγππηηαθά θπιαθηά, φπσο 

δειψλεη θαη απεηθφληζή ηνπο ζηνλ ιαηκφ ηεο κνξθήο, ηα νπνία απέδηδαλ αγγεία 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο, γηα λεξφ, θξαζί ή γάια ζηελ Ώίγππην, θαη ηα νπνία ζπλφδεπαλ 

σο ππνθαηάζηαηα απηψλ ην λεθξφ άηνκν ζηνλ ηάθν γηα λα κπνξεί, ε ςπρή θπξίσο, λα 

ζπληεξεζεί
761

, ππνδειψλεη ηελ πίζηε ζηε κεηαζαλάηηα δσή κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε 

εηθνληδφκελε κνξθή ηεο θαηφρνπ ηνπ θνζκήκαηνο. 

 

5. Πόηηο ζεξώλ 

 

Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα ηνπ Πφζεσο ζεξψλ απεηθνλίδεηαη ζην ρξπζφ 

κελνεηδέο-δαθηπιηφζρεκν πεξίαπην 75 (έγρξ. πίλ. 25α-β). Σν ζηέιερνο ηνπ 

θνζκήκαηνο πεξηθιείεη πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ κε δχν 

φξζηνπο ιένληεο. Δ αλδξηθή κνξθή, ηεο νπνίαο ειιείπνπλ ην άλσ ηκήκα ηνπ θνξκνχ, 

ηα ρέξηα θαη ε θεθαιή, εηθνλίδεηαη κε ην θέξνλ ηκήκα ηνπ θνξκνχ θαηελψπηνλ θαη ηα 

πφδηα, ζε ειαθξχ δηαζθειηζκφ, ζε θαηαηνκή πξνο ηα δεμηά. Οη δχν ιένληεο 

απνδίδνληαη αληίλσηνη, ζηξακκέλνη πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζηειέρνπο, αθνπκπνχλ 

ηελ θεθαιή ηνπο ζην χςνο ηεο κέζεο ηεο κνξθήο θαη έρνπλ ηα πξφζζηα άθξα ηνπο 

αλπςσκέλα. Δ αλδξηθή κνξθή εηθνλίδεηαη θαηά ηνλ κηλσηθφ ηχπν, ελδεδπκέλε κε 

πεξίδσκα νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο απφ ην χςνο ηεο νζθχνο κέρξη ηνπ άλσ ηκήκαηνο 

                                                 
760

 ΐι. ζει. 129-130. 
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 Andrews 1994, 91, 94-95 εηθ. 96c. 
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ησλ κεξψλ, ην νπνίν ζηεξεψλεηαη ζηελ αλψηεξε παξπθή ηνπ κε θπξηεπίπεδε δψλε
762

. 

Δ δηάηαμε ησλ ιεφλησλ εθαηέξσζελ ηεο κνξθήο ηαπηίδεη ηελ θεληξηθή κνξθή σο 

ζετθή, ε νπνία ζα είρε, θαηά ηα κηλσηθά πξφηππα, ηα ρέξηα νξηδφληηα εθηεηακέλα ή 

ειαθξά ιπγηζκέλα θαη ζα αθνπκπνχζε κε ηα άθξα ρέξηα ηεο ην ξχγρνο ή ζπαληφηεξα 

ηνλ ιαηκφ ησλ δψσλ
763

 (πίλ. 258). 

Δ αλδξηθή κνξθή πνπ θπξηαξρεί ζηα δψα ηαπηίδεηαη κε ηνλ Πφηη ζεξψλ
764

, ν 

νπνίνο παξαπέκπεη ζην θξεηνκπθελατθφ ζεκαηνιφγην κε ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα. Δ 

απεηθφληζε ζεφηεηαο σο θεληξηθήο κνξθήο αλάκεζα ζε δχν δψα ζε εξαιδηθή δηάηαμε 

είλαη θνηλφ ζέκα ζηελ θξεηνκπθελατθή ηέρλε, γλσζηφ θπξίσο απφ ζθξαγηδφιηζνπο, 

φπνπ απεηθνλίδεηαη πην ζπρλά αλδξηθή ζεφηεηα σο Πφηηο ζεξψλ θαη ζπαληφηεξα 

γπλαηθεία
765

. 

Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα εκθαλίδεηαη θαη θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ 

ηδήξνπ, ζηελ Κξήηε απφ ηνλ 8
ν
 αη. π.Υ. ζην ράιθηλν έιαζκα απφ ην Καβνχζη, 

Τζηεξνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ
766

 (πίλ. 259α-β) θαη θπξίσο θαηά ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. ζε 

πήιηλα πιαθίδηα θαη κήηξα απφ ηε Λαηψ
767

 (πίλ. 259γ-ε) ηε Γφξηπλα
768

 (πίλ. 260α) 

θαη ην ηεξφ ηνπ Βξκή θαη ηεο Ώθξνδίηεο ζηελ Κάησ χκε ΐηάλλνπ
769

 (πίλ. 260β) 

αιιά θαη πζηεξφηεξα ζηελ αγγεηνγξαθία ηνπ 6
νπ

 αη. π.Υ.
770

.  
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Δ ζχλζεζε ηνπ ζέκαηνο ζην ρξπζφ πεξίαπην 75 απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο 

Πέηξαο κε ηε δηάηαμε ησλ ιεφλησλ αληίλσησλ, θαηά παξαιιαγή ηεο ζπλήζνπο 

εξαιδηθήο δηάηαμεο, εθαηέξσζελ ηεο θεληξηθήο ζετθήο κνξθήο δελ έρεη αθξηβή 

παξάιιεια παξαδείγκαηα. πγγελέο παξάδεηγκα σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ ζέκαηνο 

απνηειεί ην ρξπζφ πεξίαπην κε παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ απφ ηνλ Θεζαπξφ ηεο 

Ώίγηλαο, 1700-1600 π.Υ.
771

 (πίλ. 261α-β) ζην νπνίν ε αλδξηθή ζεφηεηα απνδίδεηαη κε 

πςσκέλα, ιπγηζκέλα ζηνπο αγθψλεο, ρέξηα ηα νπνία θέξεη κπξνζηά απφ δχν αληίλσηα 

πηελά. Με ίδηα δηάηαμε θαη ζε φκνηα ζηάζε, κε ην ειεπζεξληψηηθν θφζκεκα, 

απνδίδνληαη δχν ιένληεο πνπ πιαηζηψλνπλ ηνλ Ώπφιισλα ζε κηθξνγξαθηθή θχιηθα 

ηνπ Λπδνχ, 550 π.Υ. Ο Ώπφιισλαο εηθνλίδεηαη ζε θαηαηνκή πξνο ηα δεμηά κε 

ζηξακκέλε ηελ θεθαιή ηνπ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, θαη φρη θαηά ην ηππηθφ 

ζρήκα ηνπ Πφζεσο ζεξψλ, λα θξαηά ηφμν θαη βέινο
772

 (πίλ. 261γ-δ). Ώπφ ην Δξαίν 

ηεο άκνπ πξνέξρεηαη, επίζεο, ράιθηλν βνξεηνζπξηαθφ έιαζκα κε παξάζηαζε 

Πφζεσο ζεξψλ κε δχν ιένληεο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο απνδίδεηαη κε ηε ξάρε 

ζηξακκέλε πξνο ηελ θεληξηθή ζεφηεηα, 9
νπ

 αη. π.Υ.
773

 (πίλ. 261ε). κνηα ζχλζεζε 

θέξεη θαη βαβπισληαθφο ζθξαγηδνθχιηλδξνο (Fara) κε παξάζηαζε θεληξηθήο κνξθήο 

πνπ πιαηζηψλεηαη απφ δχν ηαχξνπο
774

 (πίλ. 262α) θαη ρξπζφ θφζκεκα κε θεληξηθή 

ζεφηεηα ηνλ Bes
775

 (πίλ. 262β). 

Ο εηθνλνγξαθηθφο ηχπνο ηνπ Πφζεσο ζεξψλ ζην πεξίαπην 75, πνπ απνδίδεηαη 

κε ην θέξνλ ηκήκα ηνπ θνξκνχ θαηελψπηνλ θαη ηα πφδηα ζε θαηαηνκή ζε ειαθξχ 

δηαζθειηζκφ πξνο ηα δεμηά, είλαη ζπάληνο. Δ κνξθή βξίζθεη ζπγγελή παξάιιεια, 

ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζην ζσδφκελν κέξνο ηνπ ζψκαηνο, ζε παξαδείγκαηα ηεο 

Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ζην παξαπάλσ πεξίαπην απφ ηνλ Θεζαπξφ ηεο Ώίγηλαο θαη ζε 

θππξν-αηγαηθφ ζθξαγηδνθχιηλδξν απφ ηελ Έγθσκε, 14
νπ

 αη. π.Υ.
776

 (πίλ. 263α). Σν 

ράιθηλν έιαζκα απφ ην Καβνχζη (πίλ. 263β,δ) είλαη ην θνληηλφηεξν παξάιιειν 

παξάδεηγκα ηνπ ρξπζνχ θνζκήκαηνο 75, ηφζν σο πξνο ηελ απφδνζε ηεο θεληξηθήο 

κνξθήο θαη ηνπ ελδχκαηφο ηεο
777

, φζν θαη σο πξνο ηε ζηάζε ησλ δχν ιεφλησλ πνπ 

                                                                                                                                            
π.Υ.

 
Γηα ζπγθεληξσκέλα παξαδείγκαηα απφ ηελ Κξήηε θαη ηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν, βι. LIMC 

Despotes Theron, 
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ζηεξίδνληαη ζηα νπίζζηα ζθέιε, εθ ησλ νπνίσλ απηφ ηνπ βάζνπο πξνβάιιεη ειαθξά, 

θαη αλπςψλνπλ ηα πξφζζηα κε πςειφηεξν απηφ ηνπ βάζνπο. Σα δχν δψα, σζηφζν, ζην 

ράιθηλν έιαζκα εηθνλίδνληαη, αληίζεηα κε ην πεξίαπην 75, θαηά ηε ζπλήζε εξαιδηθή 

δηάηαμε εθαηέξσζελ ηεο θεληξηθήο κνξθήο θαη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο απφ απηήλ 

θαηά ηα αλαηνιηθά πξφηππα. Δ ζχλζεζε ηνπ ζέκαηνο ζην ράιθηλν έιαζκα απφ ην 

Καβνχζη παξαπέκπεη ζε απηέο ηνπ Πφζεσο ζεξψλ, σζηφζν ε αλδξηθή κνξθή πνπ 

απνδίδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο κε έλα ή δχν ιένληεο, εηθνλίδεηαη λα θξαηά 

κε ην έλα ρέξη ηεο ην πξφζζην ζθέινο ηνπ δψνπ ή θαη κε ην έηεξν λα αθνπκπά ην 

ζηέξλν ηνπ, θαηά ην γλσζηφ ζέκα ηεο αλδξηθήο θξαλνθφξνπ κνξθήο πνπ κάρεηαη δχν 

ιένληεο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηελ θξεηηθή ηέρλε ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. (ζηε ράιθηλε 

θαξέηξα απφ ηε Φνξηέηζα, ΜΓ πεξηφδνπ
778

, ζηηο ρξπζέο ηαηλίεο απφ ηνλ Υαληαιή 

Σεθθέ, 8
νπ

 αη. π.Υ.
779

 θαη ηε ζπιινγή Nelidow, 8
νπ

 αη. π.Υ.
780

, ζην ρξπζφ πεξίηκεην 

έιαζκα απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, ΜΓ-ΤΓ (;) πεξηφδνπ
781

 θαη ζην πήιηλν 

πηλάθην απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ, ΤΓ/ΠξΏ πεξηφδνπ
782

). Ώληίζεηα ε ηαχηηζε 

ηεο αλδξηθήο κνξθήο ζην ρξπζφ πεξίαπην 75 κε ηνλ Πφηη ζεξψλ είλαη ζαθήο
783

. Ο 

ζξεζθεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζέκαηνο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ρξπζφ 

πεξίαπην δελ ρξεζίκεπε κφλν σο θφζκεκα αιιά θπξίσο σο ζξεζθεπηηθφ ζχκβνιν. Δ 

«αλάγλσζε» απηνχ ηνπ ζπκβφινπ πξνυπνζέηεη θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεφηεηαο. Καηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο ν Πφηηο ζεξψλ ηαπηίδεηαη κε 

ηνλ Βξκή, ηνλ Ώπφιισλα, ηνλ Αία. Δ ηαχηηζε φκσο ηνπ Πφζεσο ζεξψλ, ή ηεο 

Πφηληαο, θαηά ηελ Ώγγ. Λεκπέζε
784

, είλαη αδχλαηε, αθφκα θαη φηαλ ην φλνκα ηεο 

ζεφηεηαο πνπ ιαηξεπφηαλ ζην ηεξφ, φπνπ νη παξαζηάζεηο απηψλ πξνζθεξφηαλ, ήηαλ 

γλσζηφ θαζψο δηάθνξεο ζεφηεηεο ιαηξεπφηαλ καδί κε ηελ θχξηα ζεφηεηα. πσο 

ζεκεηψλεη «…the meaning and name of the Master or Mistress of Animals depends 

on the kind of votive on which they were represented, on the period, on the associated 

finds and, most importantly, on the character of the site where they were found. A 

single, overall interpretation of the Master of Lions, on the premise that he was 

                                                 
778

 Brock 1957, ηάθνο P.1569, πίλ. 116, 169. 
779

 Boardman 1967, αξ. 3, πίλ. 7.3, 12.3. 
780

 Reichel 1942, πίλ. VIII.23. 
781

 KNC, 219.f91, εηθ. 154, πίλ. 264. 
782

 ηακπνιίδεο-Καξέηζνπ 1998, 207, αξ. 230. Πξβι. θαη Kotsonas 2013, 239-240, φπνπ αλαθέξεηαη 

παξάζηαζε αλδξηθήο κνξθήο πνπ κάρεηαη αηινπξνεηδή θαη ζε αγγείν απφ ηε Γφξηπλα θαη ηνλ Πξηληά.  
783

 ηακπνιίδεο 2012, 187. 
784

 Lebessi 2010, 197. 



214 

 

frequently represented on artistic products of the same geographical area, as is the 

case in Crete during the first millennium, is also of dubious validity.». 

Δ εχξεζε ηνπ ρξπζνχ θνζκήκαηνο 75 ζην ηαθηθφ θηήξην Μ, φπνπ είραλ ηαθεί 

ηέζζεξηο γπλαίθεο, εθ ησλ νπνίσλ ε γεξαηφηεξε πνπ ηάθεθε θαζηζηή καδί κε κεγάιν 

αξηζκφ πινχζησλ θηεξηζκάησλ ηαπηίδεηαη κε ηέξεηα, ζηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο 

Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα, ζηηο ππψξεηεο ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε εηθνληδφκελε ζε απηφ αλδξηθή ζεφηεηα ζα πξέπεη λα είρε ζρέζε κε ηε ιαηξεία 

ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ, ζηελ νπνία πηζαλφλ ε θάηνρνο ηνπ ζα δηαδξακάηηδε ζεκαληηθφ 

ξφιν. Σν ρξπζφ πεξίαπην, εμάιινπ, απνηειεί ην κνλαδηθφ γλσζηφ θφζκεκα, ζηελ 

Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, πνπ θέξεη παξάζηαζε ηνπ Πφζεσο 

ζεξψλ, άξα θαη ε ηεξαηηθή ηδηφηεηα ηεο θάηνρνπ ηνπ δελ κπνξεί παξά λα ήηαλ 

αλακθίβνια ζρεηηθή κε ηελ εηθνληδφκελε κνξθή. Δ ηαχηηζε, θαηά ζπλέπεηα, ηεο 

αλδξηθήο ζεφηεηαο ζα πξέπεη λα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα 

θαζψο θαη ηελ «ηαπηφηεηα» θαη ηηο ηδηφηεηεο απηήο ζηε κηλσηθή ζξεζθεία, απφ φπνπ 

έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο, αιιά θαη ηελ/ηηο ιαηξεπφκελεο ζεφηεηεο ζην Εδαίνλ Άληξν. 

Δ κηλσηθή ζξεζθεία, θαηά ηελ θξαηνχζα άπνςε, ραξαθηεξίδεηαη σο 

κνλνζετζηηθή κε θπξίαξρε ηε γπλαηθεία ζεφηεηα ηεο Μεγάιεο Μεηέξαο, είηε σο 

«δηπιή κνλνζετζηηθή» κε θπξίαξρε ηε Μεγάιε Μεηέξα ζεά θαη ηνλ κνλαδηθφ 

αλδξηθφ ζεφ, ηνλ λεαξφ άλδξα ζεφ πνπ ζλήζθεη θαη αλαγελλάηαη κε ηνλ νπνίν 

ηαπηίδεηαη ν Πφηηο ζεξψλ
785

. Ο Κξεηαγελήο Αίαο, δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ νιχκπην Αία 

ηνπ δσδεθάζενπ, είλαη ν λεαξφο ζεφο πνπ πεζαίλεη θαη αλαγελλάηαη θάζε ρξφλν, ν 

ζεφο ηεο αλαγέλλεζεο θαη ηεο βιάζηεζεο, θαηά ην πξφηππν ηνπ κηλσηθνχ λεαξνχ 

ζενχ πνπ ζεσξείηαη ν πξνθάηνρφο-πξφδξνκφο ηνπ
786

, ν νπνίνο θαηά ηελ παξάδνζε 

γελλήζεθε ζην Αηθηαίνλ, αλαηξάθεθε ζην Εδαίνλ Άληξν θαη ηάθεθε ζηνλ Γηνχρηα. 

ην Εδαίνλ Άληξν ιαηξεχνληαλ ε Μεγάιε Μεηέξα θαη ν λεαξφο Κξεηαγελήο Αίαο. Δ 

πξσηκφηεξε παξάζηαζε ηνπ ζενχ ζηελ αξραηνειιεληθή ηέρλε απεηθνλίδεηαη ζην 

ράιθηλν ηχκπαλν ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ
787

, φπνπ ν Αίαο απνδίδεηαη θαηά ηνλ αλαηνιηθφ-

αζζπξηαθφ (Gilgamesh) θαη φρη θαηά ηνλ κηλσηθφ ή ειιεληθφ, ηχπν λα παηά πάλσ ζε 

ηαχξν θαη λα ζεθψλεη πάλσ απφ ηελ θεθαιή ηνπ ιένληα, σο θπξίαξρνο ηνπ δσηθνχ 

θφζκνπ, σο Πφηηο ζεξψλ
788

 θαη λα πιαηζηψλεηαη απφ θηεξσηνχο δαίκνλεο πνπ 

θηππνχλ ηχκπαλα, νη νπνίνη ηαπηίδνληαη κε ηνπο Κνπξήηεο. Ο Αίαο πνπ απεηθνλίδεηαη 

                                                 
785

 Marinatos 1993, 167. 
786

 Nilsson 1968, 404. 
787

 Cook 1964, 644-645. 
788

 Nilsson φ.π., 513-514, 579. 
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ζην ηχκπαλν ηνπ Εδαίνπ επηβηψλεη ζηνλ γλσζηφ θιεηηθφ χκλν ηνπ Παιαίθαζηξνπ, πνπ 

ρξνλνινγείηαη ζηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν, σο Μέγηζηνο Κνχξνο, πνπ δειψλεη θαη ηε 

λεαξή ειηθία ηνπ ζενχ, Κξφλεηνο, αλάκεζα ζε Κνχξνπο-Κνπξήηεο ηνλ νπνίν 

επηθαινχληαη ἐο ἐληαπηὸλ γηα λα δψζεη γνληκφηεηα θαη βιάζηεζε
789

. Καη‟ αλαινγία 

ηεο παξάζηαζεο ζην ηχκπαλν ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ ε αλδξηθή ζεφηεηα ζηνλ ηχπν ηνπ 

Πφζεσο ζεξψλ πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρξπζφ θφζκεκα 75 ζα πξέπεη λα ηαπηηζηεί κε 

ηνλ Κξεηαγελή Αία. Άιισζηε, φπσο ζεκεηψλεη ν Demargne
790

 «….les dieux de la 

Crète hellénique, même quand ils acquirent leur personnalité de dieux grecs, ne se 

dégagèrent jamais complètement de leurs origins.». 

 

Β. Γαίκνλεο θαη κημνγελή όληα 

 

1. Κνπξήηεο 

Σν ρξπζφ κελνεηδέο-«δαθηπιηφζρεκν» πεξίαπην 76 (έγρξ. πίλ. 25γ-δ) 

πεξηθιείεη πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε θεθαιψλ δχν αλησπψλ θξαλνθφξσλ 

αλδξψλ κε ζπξκάηηλν θπθιηθφ ζηνηρείν αλάκεζά ηνπο. Οη δχν κνξθέο ηαπηίδνληαη κε 

ηνπο Κνπξήηεο
791

, δαίκνλεο ή αθφινπζνη ζεψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιαηξεία ηνπ 

Κξεηαγελνχο Αία θαη ηεο Μεγάιεο Μεηέξαο
792

. Οη Κνπξήηεο, φπσο αλαθέξεη ν 

ηξάβσλ
793

, ππήξμαλ ηξνθνί θαη θχιαθεο ηνπ Αία, νη νπνίνη κε ηνλ ζφξπβν ηπκπάλσλ 

θαη κε άιινπο ηέηνηνπο ζνξχβνπο θαη κε ηνλ έλνπιν ρνξφ ηνπο πξνζηάηεπαλ ηνλ 

λεαξφ Αία απφ ηνλ παηέξα ηνπ ηνλ Κξφλν, «κεηὰ ηπκπάλσλ θαὶ ηνηνχησλ ἂιισλ 

                                                 
789

 Γηα ηνλ Όκλν ηνπ Παιαηθάζηξνπ, βι. IC ΕΕΕ, 2, 2, Harrison 1908-1909, Bosanquet 1939-1940, 

Nilsson 1968, 546-550, Verbruggen 1981, 101-111, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία. Γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπ Αία, πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ηχκπαλν ηνπ Εδαίνπ, ζηνλ παξαπάλσ Όκλν, βι. Demargne  

1947, 296-297. Ώπηνί πνπ επηθαινχληαη ηνλ ζεφ ηαπηίδνληαη κε ηνπο Κνπξήηεο θαζψο είλαη νη κφλνη 

γλσζηνί πνπ, θαηά ηελ παξάδνζε, ζρεηίδνληαη κε ηνλ Κξεηαγελή Αία, βι. Nilsson φ.π., 547-548. 
790

 Demargne φ.π., 296. 
791

 ηακπνιίδεο 2012, 187. Γηα ηνπο Κνπξήηεο, βι. LIMC, Kouretes, Korybantes, Harisson 1908-1909, 

Cook 1964, 645-647. 
792

 «ηνηνχηνπο γάξ ηηλαο δαίκνλαο ἢ πξνπφινπο ζεῶλ ηνὺο Κνπξῆηάο θαζηλ νἱ παξαδφληεο ηὰ Κξεηηθὰ 

θαὶ Φξχγηα, ἱεξνπξγίαηο ηηζὶλ ἐκπεπιεγκέλα ηαῖο κὲλ κπζηηθαῖο, ηαῖο δ‟ ἂιιαηο πεξί ηε ηὴλ ηνῦ Γηὸο 

παηδνηξνθίαλ ηὴλ ἐλ Κξήηῃ θαὶ ηνὺο ηῆο κεηξὸο ηῶλ ζεῶλ ὀξγηαζκνχο ἐλ ηῆη Φξπγίαη θαὶ ηνῖο πεξί ηὴλ 

Ἴδελ ηὴλ Σξσηθὴλ ηφπνηο. ηνζαχηε δ‟ ἐζηὶλ ἐλ ηνῑο ιφγνηο ηνχηνηο πνηθηιία, ηῶλ κὲλ ηνὺο αὐηνὺο ηνῑο 

Κνπξῆζη ηνὺο Κνξχβαληαο θαὶ Καβείξνπο θαὶ Ἰδαίνπο δαθηχινπο θαὶ Σειρῑλαο ἀπνθαηλφλησλ,…… 

ἃπαληαο ἐλζνπζηαζηηθνχο ηηλαο θαὶ βαθρηθνὺο θαὶ ἐλνπιίση θηλήζεη κεηὰ ζνξχβνπ θαὶ ςφθνπ θαὶ 

θπκβάισλ θαὶ ηπκπάλσλ θαὶ ὃπισλ….», ηξάβσλ, 10.3.7. Δ Μεγάιε Μεηέξα ζηελ Κξήηε ηαπηίδεηαη 

κε ηελ Άξηεκε Αίθηπλλα. Δ ζρέζε ηεο ζεφηεηαο κε ηνπο Κνπξήηεο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ επηγξαθή 

ζηνπο Αειθνχο, φπνπ αλαθέξεηαη ε ΑΕΚΣΤΝΝΏ ΚΟΤΡΔΣΧΝ, Levi 1945, 324. Ο κεξνο, Ει., Σ, 

193, αλαθέξεη σο Κνπξήηεο ηνπο λένπο πνιεκηζηέο, ηνπο άξηζηνπο, ν Δζίνδνο κφλν ηνπο αλαθέξεη σο 

ζενχο.   
793

 «δὲ ηνῖο Κξεηηθνῖο ιφγνηο νἱ Κνπξῆηεο Γηὸο ηξνθεῖο ιέγνληαη θαὶ θχιαθεο», ηξάβσλ, 10.472. 
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ςφθσλ θαὶ ἐλνπιίνπ ρνξείαο θαὶ ζνξχβνπ πεξηέπνληεο ηὴλ ζεὸλ ἐθπιήμεηλ ἒκειινλ ηὸλ 

Κξφλνλ θαὶ ιήζεηλ ὑπνζπάζαληεο αὐηνῦ ηὸλ παῑδα, ηῆη δ‟ απηῆη ἐπηκειείαη θαὶ 

ηξεθφκελνλ ὑπ‟ απηῶλ παξαδίδνζζαη…δηὰ ηὸ θνπξνηξνθεῖλ ηὸλ Γία…»
794

. 

Οη Κνπξήηεο εηθνλίδνληαη σο λεαξνί πνιεκηζηέο, θξαλνθφξνη κε αζπίδεο θαη 

εγρεηξίδηα κε ηα νπνία ρηππνχλ ηηο αζπίδεο ηνπο, γπκλνί, θαη ζπαληφηεξα ελδεδπκέλνη, 

ζε θχθιην ρνξφ
795

 γχξσ απφ ην βξέθνο Αία. Δ απεηθφληζε Κνπξεηψλ κε ηχκπαλα, 

θαηά ηελ αλαθνξά ηνπ ηξάβσλα, είλαη γλσζηή απφ ην ράιθηλν ηχκπαλν ηνπ Εδαίνπ 

Άληξνπ, φπνπ νη κνξθέο, ππφ ηελ επηξξνή ηεο αλαηνιηθήο ηέρλεο, εηθνλίδνληαη σο 

αζζπξηαθνί θηεξσηνί δαίκνλεο λα πιαηζηψλνπλ ηνλ γελεηνθφξν Αία-Πφηη ζεξψλ θαη 

λα ρηππνχλ ηχκπαλα
796

. Δ παξάζηαζε απνηειεί κία απφ ηηο πξσηκφηεξεο απεηθνλίζεηο 

ησλ Κνπξεηψλ, πηζαλφλ ηελ πξσηκφηεξε, ζηελ θξεηηθή ηέρλε. Ώπφ ην ζπήιαην ηεο 

Βηιεηζπίαο ζηελ Ίλαην πξνέξρνληαη δχν πήιηλα νκνηψκαηα θχθιηνπ ρνξνχ 

θξαλνθφξσλ πνιεκηζηψλ πνπ θέξνπλ αζπίδεο θαη δφξπ, Ώξρατθήο πεξηφδνπ, πνπ 

ηαπηίδνληαη κε Κνπξήηεο
797

 (πίλ. 264α). Υνξφο θξαλνθφξσλ πνιεκηζηψλ πνπ θέξνπλ 

αζπίδα θαη δφξπ εηθνλίδεηαη θαη ζε πξσηνγεσκεηξηθφ θξαηήξα απφ ηε χβξηην
798

 

(πίλ. 264β). 

Σν πεξίαπην 76 είλαη ην κνλαδηθφ γλσζηφ παξάδεηγκα ζην νπνίν εηθνλίδνληαη 

κφλν νη θεθαιέο ησλ πνιεκηζηψλ, απνδνζκέλεο αλησπά, κε θπθιηθφ ζηνηρείν 

αλάκεζά ηνπο. Πηζαλφλ γηαηί απηά ήηαλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ ηαχηηζε 

ησλ κνξθψλ, ηελ «αλάγλσζε» ηεο παξάζηαζεο, θαζψο ην θξάλνο πνπ θέξνπλ νη 

κνξθέο ηνπο ηαπηίδεη κε πνιεκηζηέο, Κνπξήηεο
799

, ε απφδνζή ηνπο αλησπά θαη φρη 

θαηελψπηνλ πηζαλφλ ππνδειψλεη ηνλ θχθιην ρνξφ ησλ πνιεκηζηψλ, ελψ ην θπθιηθφ 

ζηνηρείν πνπ εηθνλίδεηαη αλάκεζά ηνπο, σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, θαίλεηαη φηη 

απνδίδεη ηελ νπιηηηθή θπθιηθή αζπίδα ησλ Κνπξεηψλ ή πηζαλφηεξα ην ηχκπαλν 

θαζψο δελ δειψλεηαη άληπγα, πνπ θαηά ηελ παξάδνζε εθεχξαλ
800

 θαη ρηππνχζαλ νη 

Κνπξήηεο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ Αία, φκνην κε απηφ πνπ ρηππνχλ νη θηεξσηνί 

                                                 
794

 ηξάβσλ, 10.3.11. 
795

 «ηνχηνπο δ‟ ὠλφκαδνλ Κνπξῆηαο, λένπο ηηλὰο ἐλφπιηνλ θίλεζηλ κεη‟ ὀξρήζεσο ἀπνδηδφληαο», 

ηξάβσλ, 10.468. 
796

 Δ ηαχηηζε ησλ κνξθψλ έγηλε απφ ηνλ Cook 1964, 645-647, βι. θαη Levi 1945, 324.  
797

 Κάληα-Ααβάξαο 2011, 143-145, αξ. 138-140. Δ ιαηξεία ηεο Βηιεηζπίαο ζηελ Πεινπφλλεζν 

ζπλδέεηαη κε ηε ιαηξεία ησλ Κνπξεηψλ θαη ηνπ Κξεηαγελνχο Αία. ηε Μεζζήλε ν Π. Θέκειεο 

αλαθάιπςε ηεξφ ηεο Βηιεηζπίαο θαη ηεξφ ησλ Κνπξεηψλ, βι. Κάληα-Ααβάξαο φ.π., 22-26. 
798

 D‟ Agata 2012. 
799

 Οη δχν κνξθέο δελ απνδίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, πηζαλφλ λα ππνδειψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα δχν 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο.  
800

 Οη Κνπξήηεο ηαπηίδνληαη κε ηνπο Κνξχβαληεο πνπ εθεχξαλ ην δεξκάηηλν ηχκπαλν, ην «βπξζφηνλνλ 

θχθισκα», βι. Βπξηπίδεο, ΐάθρεο, 120-125. 
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δαίκνλεο-Κνπξήηεο, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη πάλσ ζην ράιθηλν ηχκπαλν ηνπ Εδαίνπ 

Άληξνπ (πίλ. 265β-γ). Δ παξάζηαζε ηνπ θνζκήκαηνο 76, θαηά ζπλέπεηα, εηθνλίδεη έλα 

ζπληεηκεκέλν κέξνο ηνπ κπζνινγηθνχ θχθινπ ηνπ Κξεηαγελνχο Αία, πνπ παξαπέκπεη 

ζε απηφ ηνπ ράιθηλνπ ηχκπαλνπ ηνπ Εδαίνπ, απνδνζκέλν, σζηφζν, θαηά ην θξεηηθφ-

ειιεληθφ ζρήκα. Ο εηθνλνγξαθηθφο ηχπνο ησλ κνξθψλ ηνπ θνζκήκαηνο βξίζθεη 

θνληηλά παξάιιεια ζηηο θξαλνθφξεο ζθίγγεο πνπ εηθνλίδνληαη ζην ράιθηλν έιαζκα 

απφ ην Καβνχζη (πίλ. 265δ). Ο ηχπνο ηνπ θξάλνπο βξίζθεη ζπγγελέο παξάιιειν ζηε 

ράιθηλε θαξέηξα απφ ηε Φνξηέηζα
801

 (πίλ. 265ε) θαη ηελ πήιηλε αζπίδα απφ ηελ 

Σίξπλζα ηνπ πξψηκνπ 7
νπ

  αη. π.Υ.
802

 (πίλ. 265ζη-δ). Ο ηχπνο νκνηάδεη κε απηφλ 

ράιθηλνπ θξάλνπο απφ ηελ Urartu ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ.
803

 (πίλ. 266α-δ) 

γλσζηνχ θαη ζηελ θξεηηθή ηέρλε ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.
804

 (πίλ. 266ε-ζη).  

Σν ρξπζφ έιαζκα 124 (έγρξ. πίλ. 45α) δηαηεξεί παξάζηαζε δχν δαηδαιηθψλ 

αλδξηθψλ κνξθψλ απνδνζκέλσλ θαηελψπηνλ
805

, νη νπνίεο θέξνπλ θξάλνο θαη 

θξαηνχλ θπθιηθή αζπίδα πνπ θαιχπηεη ην άλσ ηκήκα ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Οη κνξθέο 

βξίζθνπλ αθξηβή ηππνινγηθά παξάιιεια ζηνπο ιίζηλνπο αζπηδνχρνπο πνιεκηζηέο απφ 

ην θηήξην 4Ώ ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο, πνπ έρνπλ ηαπηηζζεί κε Κνπξήηεο 

(πίλ. 267β) ελψ θαη ν ηχπνο ηνπ θξάλνπο ηνπο βξίζθεη αθξηβέο παξάιιειν ζε απηφλ 

πνπ θέξνπλ νη Κνπξήηεο ησλ πήιηλσλ νκνησκάησλ απφ ηελ Ίλαην (πίλ. 267δ). Δ 

απεηθφληζε Κνπξεηψλ ζε ρξπζφ επίξξαπην έιαζκα γπλαηθείνπ ελδχκαηνο δεκηνπξγεί 

εξσηεκαηηθά, σζηφζν, ε ζηελή ζρέζε ηεο Βιεχζεξλαο κε ηνπο Κνπξήηεο 

πηζηνπνηείηαη θαη απφ ην ίδην ην φλνκά ηεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ Βιεπζήξα, έλαλ 

απφ ηνπο Κνπξήηεο, «Ἐιεπζεξαί ἔζηη θαὶ Κξήηεο ἀπὸ Ἐιεπζῆξνο ἑλὸο ηῶλ Κνπξήησλ, 

ἥηηο θαὶ άσξνο ἐθαιεῖην ἀπὸ αψξεο λχκθεο»
806

. 

 

2. θίγγεο  

 

Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα ηεο ζθίγγαο απνδίδεηαη ζηα θνζκήκαηα ηεο 

λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηα δχν ρξπζά πεξίηκεηα ειάζκαηα 137 θαη 138 

(έγρξ. πίλ. 50α-β). Σα νξζνγψληα ειάζκαηα θέξνπλ παξάζηαζε δχν δαηδαιηθψλ 
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Brock 1957, Ρ.1569, πίλ. 116, 169.  
802

 Hampe-Simon 1981, 95. 
803

 Rehm 1997, M12, πίλ. 196-199. 
804

 Brandenburg 1977, 135-137, εηθ. 22. 
805

 Αελ γλσξίδνπκε αλ ζην ειιείπνλ ηκήκα ηνπ ειάζκαηνο εηθνλίδνληαλ επίζεο αζπηδνχρνη πνιεκηζηέο. 
806

 ηέθαλνο ΐπδάληηνο, Βζληθά. 
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αλησπψλ πηεξσηψλ ζθηγγψλ κε πφιν πνπ απνδίδνληαη κε ηελ θεθαιή θαηελψπηνλ θαη 

ηα ζψκαηα ζε θαηαηνκή. 

Δ ζθίγγα
807

, θαληαζηηθφ κημνγελέο νλ, ππήξμε αγαπεηφ ζέκα κε επξεία 

δηάδνζε ζηελ θξεηνκπθελαηθή ηέρλε. Βηθνλίδεηαη ζε θαηαηνκή, θαηά ηνλ θχξην 

θξεηνκπθελατθφ ηχπν, πηεξσηή κε ζψκα αηινπξνεηδνχο θαη θεθαιή γπλαίθαο θαη κε 

πεξίηερλν ζπλήζσο θάιπκκα θεθαιήο. Καηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ε 

ζθίγγα
808

 επαλεκθαλίδεηαη πξψηκα ζηελ Κξήηε ζε πξσηνγεσκεηξηθφ θξαηήξα απφ 

ηελ Κλσζφ. Καηά ηνλ 8
ν
 αη. π.Υ. ην ζέκα δηαδίδεηαη πεξηζζφηεξν θαη ππφ ηελ 

αλαηνιηθή επηξξνή εκθαλίδεηαη ζε πνηθίινπο, δηαθνξεηηθνχο, ηνπ θξεηνκπθελατθνχ, 

ηχπνπο
809

. Βηθνλίδεηαη κε ην ζψκα ζε θαηαηνκή θαη ηελ θεθαιή θαηελψπηνλ, ηχπνο 

πνπ απαληάηαη ζηελ Ώλαηνιή απφ ηηο αξρέο ηεο 1
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. ζην Λνπξηζηάλ, ηε 

Φνηλίθε θαη ηε ΐφξεηα πξία
810

. Δ ζθίγγα ζπλερίδεη λα είλαη αγαπεηφ ζέκα ζηελ 

θξεηηθή ηέρλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. θπξίσο ζε αλάγιπθνπο πίζνπο, φπνπ 

εηθνλίδεηαη είηε κεκνλσκέλε ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιια θαληαζηηθά κημνγελή φληα είηε 

θαηά δεχγε ή θαη εθαηέξσζελ γπλαηθείαο ζεφηεηαο
811

. 

Δ ζχλζεζε ηνπ ζέκαηνο κε δχν αλησπέο ζθίγγεο αιιά απνδνζκέλεο ζε 

θαηαηνκή είλαη γλσζηή απφ ηελ θξεηνκπθελατθή πεξίνδν, ζε ΤΒΕΕΕΏ-ΐ ππμίδα απφ 

ηηο Θήβεο
812

 (πίλ. 268α). Καηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ην ζέκα εκθαλίδεηαη 

ζηελ Κξήηε ζε πξσηνγεσκεηξηθφ θξαηήξα απφ ηελ Κλσζφ
813

 (πίλ. 268β) θαη 

πζηεξφηεξα, ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., θπξίσο ζε αλάγιπθνπο πίζνπο. Σν 

ζέκα είλαη γλσζηφ θαη ζηελ αλαηνιηθή ηέρλε ζε ρξπζά πεξίηκεηα ειάζκαηα απφ ηηο 

                                                 
807

 Γεληθά γηα ηε ζθίγγα, βι. LIMC, Sphinx. 
808

 Δ πξψηε αλαθνξά γηα ηε ζθίγγα ππάξρεη ζηε Θενγνλία ηνπ Δζηφδνπ. Ο κεξνο δελ αλαθέξεη ηε 

ζθίγγα. ηελ αξρεηνειιεληθή ινγνηερλία ε ειιεληθή ζθίγγα αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ 

βνησηηθφ κχζν θαη ηνλ Οηδίπνδα θαη πεξηγξάθεηαη παληα σο γπλαηθεία, εθηφο απφ ηνλ Δξφδνην πνπ 

αλαθέξεη ηνπο αλδξφζθηγγεο.  
809

 Μπνξεί λα είλαη θαη άπηεξε θαη αλδξηθή ή λα ζπλδπάδεη άιια ζηνηρεία αλζξψπηλα ή δσηθά. Δ 

αλδξηθή ζθίγγα είλαη αηγππηηαθήο θαη αλαηνιηθήο θαηαγσγήο, άγλσζηε ζηε κπθελαηθή ηέρλε, αιιά 

εκθαλίδεηαη γελεηνθφξνο ή θξαλνθφξνο ζε αξθεηά θξεηηθά εξγαζηήξηα κεηαιινηερλίαο ηνπ 8
νπ

 θαη 7
νπ

 

αη. π.Υ. Δ θξαλνθφξνο ζθίγγα επηβηψλεη ζηελ θξεηηθή αγγεηνγξαθία έσο ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. θαη 

εθηφο Κξήηεο ζηελ αηηθή θαη κειηαθή αγγεηνγξαθία ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Ο ηχπνο ηεο αλδξηθήο ζθίγγαο 

δελ εκθαλίδεηαη κεηά ηνλ 6
ν
 αη. π.Υ. παξά κφλν ζε πεξηθεξεηαθά εξγαζηήξηα.  

810
 ΐι. Laffineur 1978, 69-70, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία. 

811
 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 7

νπ
 θαη ηνπ 6

νπ
 αη. π.Υ. νη ζθίγγεο είλαη αγαπεηφ ζέκα, θπξίσο δηαθνζκεηηθφ 

θαη κε απνηξνπατθφ ραξαθηήξα. Καηά ηνλ 6
ν
 αη. π.Υ. απνθηνχλ ρζφλην, ηαθηθφ ραξαθηήξα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο επίζηεςε ζε ηαθηθέο ζηήιεο ή σο θχξην δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ζηηο ζαξθνθάγνπο 

απφ ηηο Κιαδνκελέο, ρξήζε γλσζηή θαη θαηά ηελ χζηεξε κπθελαηθή πεξίνδν. Ώπφ ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ. έσο 

ηε ξσκατθή πεξίνδν ε ζθίγγα γίλεηαη ιηγφηεξν θνηλφ ζέκα.  
812

 Aruz-Benzel-Evans 2008, 144, αξ. 83. 
813

 Ο θξαηήξαο, θαηά ηνλ Boardman 2001, 20, εηθ. 12.1 ρξνλνινγείηαη ζηελ Πξσηνγεσκεηξηθή 

πεξίνδν, ζηνλ 10
ν
 αη. π.Υ., θαηά ηελ Κνχξνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ Όζηεξε Πξσηνγεσκεηξηθή πεξίνδν, 

900 π.Υ., LIMC Sphinx, αξ. 86. 
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άξδεηο
814

 (πίλ. 268γ). Δ ζχλζεζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ρξπζψλ ειαζκάησλ ηεο 

Βιεχζεξλαο κε ηηο δχν αλησπέο ζθίγγεο ησλ νπνίσλ νη θεθαιέο θαη ηα ζψκαηα 

εθάπηνληαη δελ έρεη παξάιιεια παξαδείγκαηα. Έλαο θξεηηθφο αλάγιπθνο πίζνο 

ζήκεξα ζηε ζπιινγή D. θαη J. de Ménil
815

 (πίλ. 269α) θαη έλαο ζηε ζπιινγή 

Γηακαιάθε
816

 (πίλ. 269β) απνηεινχλ ηα πιεζηέζηεξα παξάιιεια ηνπ ρξπζνχ 

ειάζκαηνο 137
817

. Παξάζηαζε κε δχν αλησπέο ζθίγγεο ζπγγελνχο ηχπνπ κε απηέο 

ηνπ ειάζκαηνο 137 θέξεη, επίζεο, ην έλδπκα γπλαηθείαο ζεφηεηαο, πηζαλφλ Ώζελάο, 

ζε πήιηλν αλάγιπθν πιαθίδην απφ ηε Francavilla ηεο ίδηαο πεξηφδνπ
818

 (πίλ. 269γ-δ).  

Οη ζθίγγεο ζηα ειάζκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο εηθνλίδνληαη 

θαηά ηνλ θξεηνκπθελατθφ ηχπν, πηεξσηέο κε ζψκα αηινπξνεηδνχο θαη γπλαηθεία 

θεθαιή, αιιά ηα επζέα ηξηγσληθά νμχιεθηα θηεξά ηνπο είλαη αλαηνιηθνχ ηχπνπ, 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απαληάηαη ζηελ εηθνλνγξαθία ηεο θξεηηθήο κεηαιινηερλίαο ηνπ 

8
νπ

 αη. π.Υ. (ράιθηλεο «αζπίδεο» απφ ην Εδαίνλ Άληξν, ράιθηλεο θηάιεο, ράιθηλε 

θαξέηξα ηεο Φνξηέηζαο, ράιθηλν έιαζκα απφ ην Καβνχζη). Οη ζθίγγεο ζηα δχν 

ρξπζά ειάζκαηα 138 θαη 137 αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο εηθνλνγξαθηθνχο ηχπνπο. 

ην πξψην έιαζκα 138 νη κνξθέο απνδίδνληαη κε αλαζεθσκέλα ηξηγσληθά νμχιεθηα 

θηεξά πνπ θνζκνχληαη κε δηακήθεηο αλάγιπθεο ξαβδψζεηο. Έρνπλ ηξηγσληθφ 

πεξίγξακκα πξνζψπνπ, κεγάινπο θπθιηθνχο νθζαικνχο θαη κηζάλνηθην ζηφκα απφ 

ην νπνίν πξνβάιινληαη ηα δφληηα. Ώπνδίδνληαη κε δαηδαιηθή θφκκσζε πνπ 

θαηέξρεηαη έσο ην ζηφκα θαη ρακειφ εκηζθαηξηθφ πφιν. ην δεχηεξν έιαζκα 137 νη 

ζθίγγεο απνδίδνληαη κε νπξέο θαηεβαζκέλεο πνπ ειίζζνληαη ζπεηξνεηδψο αλάκεζα 

ζηα πίζσ ζθέιε θαη αλαζεθσκέλα φκνηνπ ηχπνπ θηεξά πνπ θνζκνχληαη κε δηπιφ 

ξφκβν κε γξακκίδηα ζην πεξίγξακκα. Έρνπλ πξφζσπν ζρήκαηνο U, νξζνγψληνπο 

ζρεδφλ νθζαικνχο θαη κηζάλνηθην ζηφκα κε ζαξθψδε ρείιε. Φέξνπλ δαηδαιηθή 

θφκκσζε πνπ θαηέξρεηαη έσο ην χςνο ηνπ ψκνπ θαη ρακειφ πφιν απφ ηνλ νπνίν 

εθθχεηαη καθξηά ειηθνεηδήο θεξαία. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη δχν ζθίγγεο ηνπ 

ειάζκαηνο 137 απνδίδνληαη θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν κεηαμχ ηνπο. Δ δεμηά ηνπ 

                                                 
814

Hanfmann 1983, εηθ. 163. 
815

 Matz 1970, 80, C 21(a), πίλ. 31. Με επζέα πηεξά απνδίδεηαη ζθίγγα ζε αλάγιπθν πίζν απφ ηελ 

Βιεχζεξλα, Dunbabin 1952, 154. Πξβι. θαη ηηο ζθίγγεο ζηα ρξπζά ξνδηαθά πιαθίδηα, Laffineur 1978, 

199-200, αξ. 36-42, πίλ. VI, γεληθά γηα ηε ζθίγγα ζηα ξνδηαθά πιαθίδηα θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

Κξήηε, βι. Laffineur φ.π., 69-71. 
816

 Dunbabin 1952, 154-155, πίλ. 28.3. 
817

 Σα ρξπζά πεξίηκεηα ειάζκαηα ζε κνξθή ζθίγγαο είλαη ζπάληα, γλσζηά είλαη δχν παξαδείγκαηα, 

έλα απφ ηελ Πξαηζφ, Marshall 1905-1906, 65, εηθ. 1 θαη έλα ζε νξζνγψλην πιαίζην, πηζαλφλ, απφ ηελ 

Κφξηλζν (Berlin Staatliche Museum), 700 π.Υ., Reichel 1942, πίλ. ΥΕΕ.40c.  
818

 Hampe-Simon 1981, 278, εηθ. 35. 
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ζεαηή ζθίγγα παξαπέκπεη ζε γπλαηθεία κνξθή, έρεη πην ξαδηλφ ζψκα, θέξεη ρακειφ 

πφιν κε δηαθφζκεζε ζεηξάο θνθθίδσλ (;) θαη εηθνλίδεηαη κε αλάγιπθνπο κηθξνχο 

νξζνγψληνπο νθζαικνχο. Δ αξηζηεξή ζθίγγα έρεη νγθεξφ ζψκα, θέξεη εκηζθαηξηθφ 

πφιν, πνπ παξαπέκπεη ζε απηφλ ηνπ ειάζκαηνο 138, θαη εηθνλίδεηαη κε ειιεηςνεηδείο 

νθζαικνχο απνδνζκέλνπο κε θνίιαλζε. πγγελή παξάιιεια σο πξνο ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνξθψλ απνηεινχλ ην πήιηλν αλάγιπθν πιαθίδην απφ ηε 

Λαηψ
819

 (πίλ. 270α) θαη δχν θξεηηθνί αλάγιπθνη πίζνη (ζην Παξίζη θαη ηελ Ομθφξδε, 

Ashmolean Museum)
820

 (πίλ. 270β-γ). Ο εηθνλνγξαθηθφο ηχπνο ηεο ζθίγγαο ηνπ 

ρξπζνχ ειάζκαηνο 138 κε ην κηζάλνηθην ζηφκα απφ ην νπνίν πξνβάιινληαη ηα δφληηα 

δελ έρεη παξάιιεια παξαδείγκαηα. Σν έιαζκα 138 ρξνλνινγείηαη ζηελ 

Πξσηνδαηδαιηθή πεξίνδν θαη πηζαλφλ απφ απηφ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ ην 137. 

Δ ζθίγγα, δαίκσλ ηνπ ζαλάηνπ, είρε ρζφλην, ηαθηθφ ραξαθηήξα θαη 

απνηξνπατθέο ηδηφηεηεο. Δ ζθίγγα θαίλεηαη φηη έρεη ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ ζεά 

Ώζελά ή κε ηελ Άξηεκε, ίζσο ιφγσ ηεο παξάδνζήο ηεο σο ζεά ηεο θχζεο, σο Πφηληα.  

Δ παξαπάλσ ζρέζε πηζαλφλ εξκελεχεη ηελ εχξεζε ηνπ ρξπζνχ πεξίηκεηνπ 

έιαζκαηνο 137 καδί κε ην φκνην 136 κε παξάζηαζε Πφηληαο ζεξψλ ζην εζσηεξηθφ 

πξσηναξρατθνχ αγγείνπ ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ Ώ1Κ1.  

 

3. Πξσην-Ηππαιεθηξπώλ 

 

Σν ρξπζφ πεξίαπην 82 (έγρξ. πίλ. 28α-β) απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο 

είλαη ην κνλαδηθφ γλσζηφ θφζκεκα ζε κνξθή πξσην-ηππαιεθηξπψλα απφ ηελ Κξήηε 

ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ. 

Ο πξσην-ηππαιεθηξπψλ
821

, κεημνγελέο νλ κε ζψκα πηελνχ θαη πξνηνκή 

αιφγνπ, πξφγνλνο ηνπ ηππαιεθηξπψλα
822

, είλαη γλσζηφο ζηελ Κξήηε απφ ηελ ΤΠξΓΏ 

πεξίνδν ζε πηελφκνξθνπο αζθνχο κε απηήλ ηε κνξθή, νη νπνίνη γλψξηζαλ επξεία 

                                                 
819

 Matz 1970, 100, D25, πίλ. 46a.  
820

 Matz φ.π., 78-79, C19, πίλ. 37b θαη Boardman 1961, 116, πίλ. 40, 501. 
821

 Γηα ηνλ φξν πξσην-ηππαιεθηξπψλ, ηνπο αζθνχο κε απηήλ ηε κνξθή ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ηελ 

Κεληξηθή Μεζφγεην θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ θαζψο θαη γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ ηχπνπ, βι. 

Kourou 2005, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία, βι. επίζεο Ληαλφο 2017. 
822

 Ο ηππαιεθηξπψλ έρεη ζψκα αιέθηνξα, θεθαιή θαη πξφζζηα πφδηα ίππνπ θαη ζπρλά θέξεη αλαβάηε. 

Βκθαλίδεηαη ζηελ αξραηνειιεληθή ηέρλε ζηα ηέιε ηνπ 6
νπ

 έσο θαη ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ. Οη αλαθνξέο ζηηο 

αξραίεο πεγέο γηα ηνλ ηππαιεθηξπψλα είλαη νιηγάξηζκεο, κε πην γλσζηέο απηέο ζηνπο ξληζεο θαη ηνπο 

ΐαηξάρνπο ηνπ Ώξηζηνθάλε, γεληθά γηα ηνλ ηππαιεθηξπψλα, βι. LIMC, Hippalektryon. 
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δηάδνζε θαηά ηελ ΠξΓ θαη ΠΓ πεξίνδν θαη απαληψληαη έσο θαη ηε ΜΓ/ΤΓ πεξίνδν
823

. 

Μία κηθθχιε νηλνρφε κε παξάζηαζε ζεηξάο πξσην-ηππαιεθηξπψλσλ απφ ηνλ ηάθν Q 

ηνπ Σεθθέ ΠξΓΐ πεξηφδνπ απνηειεί ην κνλαδηθφ γλσζηφ παξάδεηγκα απεηθφληζεο 

ηνπ κεημνγελνχο φληνο ζηελ θξεηηθή αγγεηνγξαθία
824

 (πίλ. 271). 

Σα πιεζηέζηεξα παξάιιεια ηνπ θνζκήκαηνο 82 απνηεινχλ δχν αζθνί ζε 

κνξθή πξσην-ηππαιεθηξπψλα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο. Σν έλα αγγείν 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζαιακνεηδή ηάθν Ώ1, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΠξΓ/ΠΓ (;) 

πεξίνδν θαη ην έηεξν, πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ηππνινγηθά ζην θφζκεκα 82, απφ ηαθή 

λεαξνχ αηφκνπ θαη ρξνλνινγείηαη ζηελ ΠξΓΐ ή ΤΓ πεξίνδν
825

. 

Καζψο νη πξσην-ηππαιεθηξπψλεο, φπσο θαη νη ηππαιεθηξπψλεο, δελ 

ζπλδένληαη κε θάπνην κχζν ή κπζηθφ πξφζσπν θαη δελ ηνπο απνδίδεηαη θάπνηα 

ηδηφηεηα, ε ελαπφζεζε αληηθεηκέλσλ κε ηε κνξθή απηψλ ζε ηαθηθά ζχλνια ζα πξέπεη 

λα εξκελεπζεί κε βάζε άιια ραξαθηεξηζηηθά ή δεδνκέλα. Δ ζρέζε ησλ πηελψλ θαη 

ησλ ίππσλ κε ηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ είλαη γλσζηή. Σα πηελά, θαηά ηελ θξαηνχζα 

άπνςε, απεηθνλίδνπλ ηελ ςπρή ηνπ λεθξνχ αηφκνπ, ελψ φπσο θαη νη ίππνη απνηεινχλ 

ζχκβνια ηαμηδηνχ ή κεηάβαζεο απφ κία θαηάζηαζε ζε κία άιιε. Οη πξσην-

ηππαιεθηξπψλεο ζα κπνξνχζαλ, θαηά ζπλέπεηα, λα απεηθνλίδνπλ ηελ ςπρή ηνπ 

λεθξνχ αηφκνπ ή λα ζπκβνιίδνπλ ην ηαμίδη, ηε κεηάβαζε απφ ηνλ θφζκν ησλ 

δσληαλψλ ζε απηφλ ησλ λεθξψλ
826

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
823

 Πηελφκνξθνη αζθνί απηνχ ηνπ ηχπνπ απφ ηελ Κξήηε πξνέξρνληαη, θπξίσο απφ ηάθνπο, απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο Κλσζνχ (Κλσζφο, Φνξηέηζα, Ώκπειφθεπνη Κλσζνχ) ηηο Κνχξηεο, ην Ώθξαηί, βι. Kourou 

2005 θαη ηελ Βιεχζεξλα, βι. Ληαλφο 2017, ΝΡ.β4 θαη ΝΡ.β3. Βπίζεο ζην ηεξφ ηνπ Βξκή θαη ηεο 

Ώθξνδίηεο ζηελ Κάησ χκε ΐηάλλνπ έρεη βξεζεί πζηεξνγεσκεηξηθή πήιηλε κηθξνγξαθηθή αλδξηθή 

κνξθή κε θξάλνο, ε νπνία, θαηά ηελ Ώγγ. Λεκπέζε, ζα ήηαλ επίζεηε ζε θάπνηνλ πξσην-

ηππαιεθηξπψλα, φπσο απηή ζηνλ γλσζηφ πηελφκνξθν αζθφ απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ. 
824

 Coldstream 1980, 68, πίλ. 11b. 
825

 Ληαλφο φ.π. 
826

 Kourou φ.π., 257, Ληαλφο φ.π. 
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Γ.Αλζξώπηλεο θαη δσηθέο κνξθέο 

 

1. Αλδξηθέο ή γπλαηθείεο κνξθέο 
 

Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα ηεο αλδξηθήο κνξθήο απαληάηαη ζην ρξπζφ έιαζκα 

123 (έγρξ. πίλ. 44) θαη ζην ρξπζφ πεξίηκεην έιαζκα 140 (έγρξ. πίλ. 51β-δ). Δ 

απνζπαζκαηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ δχν ειαζκάησλ δελ επηηξέπεη ηελ 

ηαχηηζε ησλ κνξθψλ θαη ηελ εξκελεία ηεο παξάζηαζεο θαζψο δελ γλσξίδνπκε αλ 

απηέο εηθνλίδνληαλ κεκνλσκέλεο είηε ήηαλ κέξνο κίαο κεγαιχηεξεο ζχλζεζεο.  

 

2. θελέο κάρεο  

 

Δ ρξπζή ηαηλία 8 (έγρξ. πίλ. 3γ-δ) κε παξάζηαζε κάρεο αλάκεζα ζε 

πνιεκηζηέο ζε άξκαηα απνηειεί ηε δεχηεξε γλσζηή ρξπζή ηαηλία κε εηθνλνγξαθηθή 

δηαθφζκεζε απφ ηελ Κξήηε ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ
827

 θαη ην κνλαδηθφ, 

γλσζηφ, παξάδεηγκα απεηθφληζεο ηνπ ζέκαηνο ζηελ θνζκεκαηνηερλία ηεο Κξήηεο 

αιιά θαη ηνπ ππφινηπνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ απηήλ ηελ πεξίνδν
828

. 

Δ ζχλζεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ νπνία ε ζθελή κάρεο πεξηιακβάλεη άξκαηα, 

απνδνζκέλα ζε δχν αλησπέο ζεηξέο, ζηα νπνία επηβαίλνπλ ν ελίνρνο θαη έλαο 

ηνμφηεο, ζθχινπο αλάκεζα ζε απηά θαη λεθξνχο πνιεκηζηέο δελ έρεη αθξηβή 

παξάιιεια. Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα είλαη γλσζηφ απφ λεναζζπξηαθά ράιθηλα 

αλάγιπθα ηεο πεξηφδνπ ηεο βαζηιείαο ηνπ Salmanassar III
829

 (πίλ. 272β) θαη ηνπ 

Ashurbanipal
830

 (πίλ. 272γ) απφ φπνπ θαίλεηαη φηη έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ. Δ χπαξμε 

ζθχισλ παξαπέκπεη ζε ζθελέο θπλεγηνχ γλσζηέο απφ ηε κπθελατθή
831

 (πίλ. 273α) 

θαη πζηεξφηεξα ηελ θππξηαθή εηθνλνγξαθία
832

 (πίλ. 273β). Σα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο 

παξάζηαζεο, σζηφζν, απνδίδνληαη θαηά ηνλ θξεηνκπθελατθφ-ειιεληθφ ηχπν. Ο 

ηεηξάθηηλνο κε θεληξηθφ άμνλα ηξνρφο είλαη ν ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο ηνπ 

                                                 
827

 Βηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε, εθηφο απφ ηε ρξπζή ηαηλία αξ. θαη. 8, θέξεη ε ρξπζή ηαηλία απφ ηνλ 

ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ κε παξάζηαζε δχν αλδξηθψλ κνξθψλ πνπ κάρνληαη δχν ιένληεο, 

Hutchinson-Boardman 1954, 226, αξ. 3, εηθ. 2, πίλ. 28.3, Boardman 1967, 68, αξ. 3, πίλ. 12. 
828

 Γηα παξαζηάζεηο γεσκεηξηθψλ αξκάησλ, βι. Μαλαθίδνπ 1994, 5-19.  
829

 Υάιθηλα αλάγιπθα, πχιεο Balawat, πεξίνδνο ηεο βαζηιείαο ηνπ Salmanassar III (858-824 π.Υ.), βι. 

Strommenger 1963, 209. 
830

 Υάιθηλα αλάγιπθα, Νηλεπή, πεξίνδνο ηεο βαζηιείαο ηνπ Ashurbanipal (668-630 π.Υ.), βι. 

Strommenger 1963, 242. 
831

 Lorimer 1950, 310-311, εηθ. 38. 
832

 Lorimer φ.π., 313, πίλ. XΕ, 1. 
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κπθελατθνχ ηξνρνχ
833

, πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηνλ 16
ν
 αη. π.Υ. έσο θαη ηελ θιαζηθή 

πεξίνδν
834

, ελψ ν ηχπνο ηνπ δίθξνπ νκνηάδεη κε απηφλ πνπ απεηθνλίδεηαη ζε κηλσηθφ 

δαθηπιηφιηζν κε παξάζηαζε άξκαηνο κε δχν αλαβάηεο απφ ηε Λχθην, 15
νπ 

αη. π.Υ.
835

 

(πίλ. 273γ). Ο ηχπνο ηνπ ηξνρνχ πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηέζζεξα εκηθχθιηα ζηα δχν 

άιια άξκαηα ηεο ρξπζήο ηαηλίαο είλαη φκνηνο κε απηφλ πνπ εηθνλίδεηαη ζε ζξαχζκα 

αλάγιπθνπ πίζνπ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, πνπ παξαπέκπεη ζηνλ 

κπθελατθφ ηξνρφ
836

 (πίλ. 273δ). Ο ηχπνο ησλ ίππσλ παξαπέκπεη ζηα γεσκεηξηθά 

εηδψιηα. Δ παξάζηαζε θαίλεηαη φηη ζπλδπάδεη δχν δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη 

εξκελείεο, ζθελή κάρεο θαη θπλεγηνχ, κε θπξίαξρε ηελ πξψηε, κε αζζπξηαθά θαη 

κπθελατθά ή θαη θππξηαθά πξφηππα απνδνζκέλε θαηά ην θξεηνκπθελατθφ-ειιεληθφ 

ζρήκα. 

Παξαζηάζεηο κάρεο κε πνιεκηζηέο ζε άξκαηα είλαη ζπάληεο ζηελ θξεηηθή 

εηθνλνγξαθία ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Σν ζέκα εηθνλίδεηαη ζε ράιθηλε 

δψλε απφ γεσκεηξηθφ ζαιακνεηδή ηάθν ζηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ, φπνπ 

απνδίδεηαη έθηππε παξάζηαζε κάρεο κε ηππείο ηνμφηεο πνπ ηππεχνπλ αλάζηξνθα θαη 

ηνμφηεο θαη εληφρνπο πάλσ ζε άξκαηα
837

 (πίλ. 274α). Παξάζηαζε κε δχν 

θξαλνθφξνπο πνιεκηζηέο πνπ θέξνπλ εγρεηξίδηα πάλσ ζε άξκα δηαηεξείηαη 

απνζπαζκαηηθά ζε αγγείν απφ ην Καβνχζη
838

. ε αλάγιπθν πίζν απφ ηνλ Πξηληά 

εηθνλίδεηαη ηππέαο αζπηδνχρνο πνιεκηζηήο, ηξίπνδαο θαη άξκα κε ελίνρν, θάησ απφ 

ην νπνίν απνδίδνληαη δχν ζθχινη, ζε αζιεηηθνχο-ηεξνχο αγψλεο φπσο ππνδειψλεη ε 

χπαξμε ηνπ ηξίπνδα
839

. πγγελέο είλαη ην ζέκα κάρεο κε πνιεκηζηέο ζε άξκαηα 

ελαληίνλ ηνμνηψλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηεξφ/λαφ «ελ ζρήκαηη ζπξψκαηνο» ζηε ράιθηλε 

                                                 
833

 Ώληίζεηα κε ηνλ αζζπξηαθφ εμάθηηλν ηξνρφ
 
ή κε ηνλ ζπγγελή κε απηφλ ηεο θππξηαθήο παξάζηαζεο.

 

834
 Lorimer 1950, 307. 

835
 Lorimer φ.π., 311-312, εηθ. 40. Σν άξκα ζηελ παξάζηαζε ηνπ δαθηπιηφιηζνπ απφ ηε Λχθην 

απνδίδεηαη, επίζεο, κε ηεηξάθηηλνπο ηξφρνπο, πξβι. θαη ηελ παξάζηαζε άξκαηνο κε φκνηνπο ηξνρνχο 

ζηε ζαξθνθάγν απφ ηελ Βπηζθνπή Εεξάπεηξαο, Kanta 1980, 156-157, εηθ. 63.1. 
836

 Υξπζφ θφζκεκα ζε ζρήκα ηεηξάθηηλνπ ηξνρνχ, Μπθήλεο, Karo 1930, ηάθνο ΕΕΕ, πίλ. ΥΥ, 38. 
837

 ην νηθφπεδν ηδηνθηεζίαο Μαξθνκαλσιάθε, φπνπ απνθαιχθζεθε ηκήκα απφ ην ΐφξεην 

Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, αλαζθάθεθε γεσκεηξηθφο ζαιακνεηδήο ηάθνο (ηάθνο ΥΕΕ). Ώλάκεζα ζηα 

επξήκαηα ηνπ ηάθνπ, ν νπνίνο είρε ζπιεζεί θαηά ηελ αξραηφηεηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη ειάζκαηα πνπ 

ζπλζέηνπλ ράιθηλε δψλε κε παξάζηαζε κάρεο κε ηππείο ηνμφηεο θαη ηνμφηεο θαη εληφρνπο πάλσ ζε 

άξκαηα, βι. Μπάλνπ 2002, 313, εηθ. 2. Πξβι. ηε ράιθηλε δψλε κε παξάζηαζε αξκάησλ θαη 

πνιεκηζηψλ πνπ θέξνπλ βνησηηθή αζπίδα απφ ηελ Ώξθαδία, δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Hampe-

Simon 1981, 127, εηθ. 193-194. Παξάζηαζε άξκαηνο κε δχν κνξθέο πάλσ ζε απηφ, ηνλ ελίνρν θαη 

έλαο ηνμφηε, θέξεη ζθξαγηδνθχιηλδξνο άγλσζηεο πξνέιεπζεο, ζήκεξα ζην Μνπζείν Λνχβξνπ, Pini 

1979, πίλ. XV, 2. 
838

 Hall 1914, 97-98, εηθ. 53c. 
839

 Pernier 1914, 70, εηθ. 39. 
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δψλε ηεο Φνξηέηζαο, δεχηεξν κηζφ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.
840

 (πίλ. 274β) θαη ζηελ αλάγιπθε 

πιάθα δσθφξνπ ησλ Υαλίσλ, χζηεξνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.
841

. 

Σα πιεζηέζηεξα παξάιιεια ηεο ηαηλίαο 8 σο πξνο ην ζέκα θαη ηε ζχλζεζή ηνπ 

απνηεινχλ ηα λεναζζπξηαθά ράιθηλα αλάγιπθα, ζηα νπνία κεηαμχ άιισλ 

εηθνλίδνληαη άξκαηα κε δχν αλαβάηεο, ηνλ ελίνρν θαη έλα ηνμφηε, θαη λεθξνί 

πνιεκηζηέο θάησ απφ ην ζψκα ησλ ίππσλ. Δ ράιθηλε δψλε ηεο Φνξηέηζαο είλαη ην 

πιεζηέζηεξν ηππνινγηθφ παξάιιειν παξάδεηγκα ηεο ρξπζήο ηαηλίαο ηφζν σο πξνο 

ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ηδηφηεηα ησλ κνξθψλ πνπ επηβαίλνπλ ζην άξκα, φζν θαη σο πξνο 

ηνλ ηχπν ηνπ αιιά θαη σο πξνο ηνλ ηχπν ησλ ίππσλ. Δ ράιθηλε δψλε ηεο Φνξηέηζαο 

ηνπνζεηείηαη απφ ηνπο Boardman θαη Coldstream
842

 ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. 

π.Υ. θαη απνδίδεηαη ζε εξγαζηήξην αλαηνιηηψλ θαιιηηερλψλ, πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί 

ζηελ Κλσζφ ηνλ χζηεξν 9
ν
 αη. π.Υ. Ώληίζεηε άπνςε έρεη δηαηππψζεη ε Ώγγ. 

Λεκπέζε
843

, ε νπνία ζεσξεί ηε δψλε ηεο Φνξηέηζαο έξγν θξεηηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη 

ηελ ηνπνζεηεί ζην πξψην ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. Σν εηθνλνγξαθηθφ πξφηππν, φπσο 

ζεκεηψλεη, είλαη ζίγνπξα αλαηνιηθφ αιιά ε δηαηχπσζε ηνπ θεληξηθνχ ζέκαηνο είλαη 

γλήζηα θξεηηθή. Ίζσο ε αλάκλεζε ελφο πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο, θαηά ηελ ίδηα, φπσο 

ε ληθεηήξηα έθβαζε κάρεο κε ηε βνήζεηα πνιηνχρσλ ζενηήησλ, πνπ ελδερνκέλσο 

ενξηαδφηαλ θάζε ρξφλν θαη ε επαλάιεςε απηήο λα ζηάζεθε πεγή έκπλεπζεο γηα ηνλ 

ηερλίηε ηεο δψλεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ζέκα ηαηξηάδεη γηα ηελ θφζκεζε κίαο 

δψλεο πνιεκηζηή. Δ παξαπάλσ ππφζεζε ζα κπνξνχζε λα εξκελεχζεη θαη ην 

δηαθνζκεηηθφ ζέκα ζηε ρξπζή ηαηλία 8 θαηάιιειε γηα έλαλ πνιεκηζηή πνπ λίθεζε ή 

πέζαλε θαηά ηε δηάξθεηα κάρεο. 

 

3. Υειώλα 
 

Σα δχν ρξπζά πεξίαπηα ή επίξξαπηα θνζκήκαηα 80 (έγρξ. πίλ. 27α-β) θαη 81 

(έγρξ. πίλ. 27γ-δ) απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο θαζψο θαη έλα ρξπζφ 

πεξίαπην απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ είλαη ηα κνλαδηθά γλσζηά θνζκήκαηα 

ζε κνξθή ρειψλαο ζηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, πνπ απνηεινχλ 

θαη ηηο κφλεο γλσζηέο απεηθνλίζεηο ηεο ρειψλαο ζηελ θξεηηθή ηέρλε απηήο ηεο 

πεξηφδνπ. Δ απεηθφληζή ηεο είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα θαη ζηελ ηέρλε ηνπ ππφινηπνπ 

                                                 
840

 Brock 1957, ηάθνο P.1568, πίλ. 115, 168. 
841

 Θενθαλείδεο 1956. 
842

 Boardman 1980, 56-57, Coldstream 1997, 134-136. 
843

 Lebessi 1975. 
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ειιαδηθνχ ρψξνπ. Λίγα παξαδείγκαηα πήιηλσλ εηδσιίσλ είλαη γλσζηά απφ ην 

Λεπθαληί θαη απφ ηε δσξηθή Θήξα θαη Ρφδν
844

.  

Δ ρειψλα θαζψο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην λεξφ ζεσξνχληαλ φηη θαηνηθνχζε 

ζηα ζνιά λεξά ηνπ Κάησ Κφζκνπ, νλ ηνπ θαθνχ, πνπ ζπκβφιηδε ηνλ ζάλαην θαη ην 

ζθφηνο. Σα θνζκήκαηα ζε κνξθή ρειψλαο εξκελεχνληαη σο θπιαθηά κε απνηξνπατθφ 

ραξαθηήξα
845

. 

 

4. Σαύξνο 
 

Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα ηνπ ηαχξνπ απνδίδεηαη ζηα δχν ρξπζά πεξίαπηα 83 

θαη 77 απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο. Σν πεξίαπην 83 (πίλ. 28γ-δ) θέξεη 

παξάζηαζε θεθαιήο ηαχξνπ κε πςειά θέξαηα θαη δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ αλάκεζα 

ζε απηά. Σν ρξπζφ κελνεηδέο-«δαθηπιηφζρεκν» πεξίαπην 77 (έγρξ. πίλ. 25ε-ζη) 

εκπεξηέρεη πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε πξνηνκήο ηαχξνπ θαηελψπηνλ. Σν δψν 

εηθνλίδεηαη κε ηξαπεδηφζρεκε θεθαιή πνπ επηζηέθεηαη απφ εκηθπθιηθή ζηεθάλε, ε 

νπνία απνδίδεη ην ζψκα θαη ηα πξφζζηα ζθέιε ηνπ.  

 Δ απεηθφληζε δψνπ, βννεηδνχο ή αηινπξνεηδνχο, κε ηελ θεθαιή θαηελψπηνλ 

θαη ην ζψκα θαη ηα ζθέιε πάλσ θαη εθαηέξσζελ απηήο είλαη γλσζηή απφ ηελ 

πζηεξνκπθελατθή ηέρλε
846

 (πίλ. 275α-ζη). Καηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ν 

εηθνλνγξαθηθφο ηχπνο ηνπ ζέκαηνο εκθαλίδεηαη ζε νιηγάξηζκα κεηάιιηλα θαη πήιηλα 

αληηθείκελα ηεο Βιεχζεξλαο, ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ θαη ηεο Κλσζνχ ηνπ 9
νπ

 θαη ηνπ 8
νπ

 

αη. π.Υ. Πξνηνκή αηινπξνεηδνχο απηνχ ηνπ ηχπνπ, πάλσ ζηνλ απρέλα ηνπ νπνίνπ 

ζηέθεηαη γπλαηθεία ζεφηεηα ζηνλ ηχπν ηεο Πφηληαο ζεξψλ κε δχν ιένληεο, απνδίδεηαη 

σο θεληξηθφ έκβιεκα ζηε ράιθηλε «αζπίδα» απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, 

830-730 π.Υ.
847

 (πίλ. 275ε) θαη ζε απηήλ απφ ην Εδαίνλ Άληξν, 8
νπ

 αη. π.Υ.
848

 (πίλ. 

275ζη). Δ απφδνζε ηεο πξνηνκήο ησλ δψσλ νκνηάδεη κε απηή ηνπ πεξίαπηνπ 

θνζκήκαηνο 77 πνπ βξίζθεη αθξηβή παξάιιεια ζε ρξπζφ επηζηήζην νξζνγψλην 

θφζκεκα απφ ην Εδαίνλ Άληξν, 8
νπ

 αη. π.Υ.
849

 (πίλ. 276α) ζε πζηεξνγεσκεηξηθφ 

                                                 
844

 ΐι. ζει. 132. 
845

 Andrewes 1994, 36. 
846

 CMS I, 80, αξ. 64 (αηινπξνεηδέο) θαη 100, αξ. 84 (βννεηδέο). 
847

 ηακπνιίδεο 2004, 282, αξ. 360. 
848

 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, πίλ. 28. 
849

 αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε φ.π., 134-136,  πίλ. 81, 1.  
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πήιηλν κφλσην θχπειιν απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ
850

 (πίλ. 276β-ε) θαη ζε 

γεσκεηξηθή θάιπε απφ ηελ Κλσζφ
851

 (πίλ. 276ζη-δ).  

Οη πξνηνκέο δψσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ έρνπλ ηαπηηζζεί κε αηινπξνεηδή ή κε 

βνπθξάληα
852

. Χζηφζν, ε απεηθφληζε ησλ δψσλ κε θιεηζηφ ζηφκα, ε απνπζία 

απφδνζεο ησλ ξπηίδσλ ηνπ ξχγρνπο θαη ηνπ κεηψπνπ, αληίζεηα κε ηα αηινπξνεηδή, 

θαη θπξίσο ε απφδνζε ηξηψλ δαθηχισλ ζην εηθνληδφκελν δψν ηνπ πεξίαπηνπ 77 

θαζψο θαη ε κνξθή πνπ έρνπλ ζρεκαηνπνηεκέλεο θεθαιέο ηαχξσλ, φπσο ην 

πζηεξνκηλσηθφ ρξπζφ βνπθξάλην απφ ηα Κξπά εηείαο
853

 (πίλ. 277α) θαη ην θφζκεκα 

ζε ζρήκα θεθαιήο ηαχξνπ απφ ηελ Ugarit ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ.
854

 (πίλ. 277β) πνπ 

έρνπλ κεγάιε νκνηφηεηα κε ηηο παξαπάλσ πξνηνκέο δψσλ (πίλ. 278), νδεγνχλ ζηελ 

ηαχηηζή ηνπο κε ηαχξν. Πηζαλφλ είλαη, επίζεο, νη δχν θνθθηδσηνί θχθινη ζην άλσ 

ηκήκα ηεο θεθαιήο ηνπ δψνπ ζην πεξίαπην 77 λα ήηαλ κέξνο ηεο δηαθφζκεζεο πνπ 

απέδηδε ηα θέξαηα, φπσο ζηε ρξπζή ράληξα ζε ζρήκα θεθαιήο ηαχξνπ απφ ηνλ 

Θεζαπξφ ηεο Σίξπλζαο
855

 (πίλ. 279α) θαη ζην παλνκνηφηππν ρξπζφ ελψηην απφ ηελ 

Πεξαηή
856

 (πίλ. 279γ) ΤΒΕΕΕΓ πεξηφδνπ, ζηα νπνία παξαπέκπεη ε δνκή αιιά θαη ην 

είδνο ηεο δηαθφζκεζήο ηνπο.  

Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα ηνπ ρξπζνχ πεξίαπηνπ 77 έρεη ζξεζθεπηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζπκβνιηζκφ θαη θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη κε απηά ησλ φκνηνπ ζπάληνπ 

ηχπνπ πεξίαπησλ θνζκεκάησλ 75-76, κε παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ θαη Κνπξεηψλ 

αληίζηνηρα, καδί κε ηα νπνία βξέζεθε. Σα ηξία κελνεηδή-«δαθηπιηφζρεκα» πεξίαπηα, 

πνπ θαίλεηαη φηη αλήθαλ ζην ειηθησκέλν γπλαηθείν άηνκν πνπ είρε ηαθεί ζην θηήξην 

Μ ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο θαη ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε αξρηέξεηα, 

δηακνξθψλνπλ κία «ηξηινγία» πνπ παξαπέκπεη ζηνλ κπζνινγηθφ θχθιν ηνπ 

Κξεηαγελνχο Αία, φπσο απηφο εηθνλίδεηαη ζην ράιθηλν ηχκπαλν ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ, 

απνδνζκέλε κε κηλσηθφ-θξεηηθφ ζρήκα. Δ παξάζηαζε ηεο αλδξηθήο γελεηνθφξνπ 

                                                 
850

 KNC, 134, 47, ζρ. 118, πίλ. 174. 
851

 Orsi 1897, εηθ. 4. 
852

 ην ρξπζφ θφζκεκα απφ ην Εδαίνλ Άληξν νη πξνηνκέο ησλ δψσλ θαηά ηνλ Higgins 1969, 151, 

ηαπηίδνληαη κε βνπθξάληα, θαηά ηνπο αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 135, κε 

αηινπξνεηδή θαη κε βνπθξάληα, ελψ θαηά ηνλ Levi 1945, 319 απνηεινχλ ζρεκαηνπνηεκέλε απφδνζε 

αζσξηθψλ πξνηνκψλ. Δ πξνηνκή δψνπ απηνχ ηνπ ηχπνπ ζην κφλσην θχπειιν απφ ην ΐφξεην 

Νεθξνηαθείν Κλσζνχ ηαπηίδεηαη απφ ηνλ Coldstream κε αηινπξνεηδέο. 
853

 Σν βνπθξάλην πξνέξρεηαη απφ ηνλ κηθξφ ζνισηφ ηάθν 1 ηνπ λεθξνηαθείνπ ησλ Κξπψλ εηείαο. 

Βίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν ρξπζά ειάζκαηα θαη ζηελ πξφζζηα φςε ηνπ θέξεη έθηππε ζηηθηή 

δηαθφζκεζε, Παπαδάθεο 1976, 373, πίλ. 294β, βι. θαη Karageorghis-Kanta-Stampolidis-Sakellarakis 

2014, 244, ην ρξπζφ ελψηην ζε κνξθή βνπθξαλίνπ έρεη θππξηαθά πξφηππα, πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλν 

αληηθείκελν απφ ηελ Κχπξν ή πηζαλφηεξα έξγν ηνπηθνχ εξγαζηεξίνπ κε θππξηαθέο επηξξνέο. 
854

 Ο ηαχξνο ζηνλ κεζνγεηαθφ θφζκν, 200, αξ. 142.  
855

 Karo 1930, 125, αξ. 6212, εηθ. 1. 
856

 Εαθσβίδεο 1969, πίλ. 97β. 
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ζεφηεηαο ζηνλ ηχπν ηνπ Πφζεσο ζεξψλ κε ιένληα θαη ηαχξν πνπ πιαηζηψλεηαη απφ 

Κνπξήηεο πνπ θξαηνχλ ηχκπαλα βξίζθεη ζεκαηηθφ παξάιιειν ζηνλ Πφηη ζεξψλ κε 

ιένληεο ηνπ πεξίαπηνπ 75 θαη ηαχξν ηνπ 77 κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη νη δχν Κνπξήηεο 

κε ηχκπαλν ηνπ 76. Δ θεληξηθή παξάζηαζε ζην ράιθηλν ηχκπαλν επηζηέθεηαη κε 

ζρεκαηνπνηεκέλν δέλδξν δσήο, πνπ δειψλεη ηελ επηθάλεηα ζεφηεηαο, φκνην κε ην 

αλεζηξακκέλν ζρήκα ηνπ ρξπζνχ πεξίηκεηνπ θνζκήκαηνο 78 ζε κνξθή ζεάο-

κέιηζζαο (πίλ. 280). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Σα ρξπζά θαη αξγπξά θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Διεχζεξλα 

 

Σα ρξπζά θαη αξγπξά θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ 

Βιεχζεξλα απνηεινχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζχλνια ηεο θξεηηθήο 

θνζκεκαηνηερλίαο θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ.  

Σν ζχλνιν αξηζκεί εθαηφλ ζαξάληα επηά (147) θνζκήκαηα, ην 

πνιππιεζέζηεξν ζχλνιν, γλσζηψλ, θνζκεκάησλ απφ ηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε 

Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην 39,8% επί ηνπ ζπλνιηθνχ γλσζηνχ 

αξηζκνχ ησλ ηξηαθνζίσλ εβδνκήληα νθηψ (378) θνζκεκάησλ απφ ηελ Κξήηε θαηά 

ηελ παξαπάλσ πεξίνδν (ΠΗΝ. Η). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη, φηη ν αξηζκφο ησλ 

θνζκεκάησλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο είλαη ζρεδφλ ίζνο κε απηφλ απφ 

ηελ Κεληξηθή Κξήηε (157) θαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ηεο πεξηνρήο ηεο Κλσζνχ 

(134). Ώμηνζεκείσην είλαη, επίζεο, φηη ηα θνζκήκαηα απφ ηελ λεθξφπνιε ηεο Οξζήο 

Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα καδί κε απηά απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνχ (134) θαη απφ ην 

Εδαίνλ Άληξν (33) αληηπξνζσπεχνπλ ην 46,82% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

θνζκεκάησλ απφ ηελ Κξήηε (ΠΗΝ. ΗΗ).  

Σα θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ ρξπζφ, εθαηφλ νθηψ (108), άξγπξν, ηξηάληα έμη (36) θαη ήιεθηξν, ηξία (3) (ΠΗΝ. 

ΗΗΗ-ΗV). Υξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 9
ν
-7

ν
 αη. π.Υ. Σα πεξηζζφηεξα ηνπνζεηνχληαη ζηα 

ηέιε ηνπ 8
νπ

/αξρέο ηνπ 7
νπ 

αη. π.Υ. θαη ζηνλ 7
ν
 αη. π.Υ., φπσο ηα πεξηζζφηεξα ρξπζά 

θαη αξγπξά θνζκήκαηα απφ ηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. Σα 

θνζκήκαηα επηβεβαηψλνπλ, δε, ηελ πξνέιεπζε ησλ πεξηζζφηεξσλ θξεηηθψλ 

θνζκεκάησλ απηήο ηεο πεξηφδνπ απφ ηάθνπο (338) ζπγθξηηηθά κε απηά απφ ηεξά-

ιαηξεπηηθά ζπήιαηα (40) Εδαίνλ Άληξν, Αηθηαίνλ Άληξν (ΠΗΝ. VII).
 

Σα θνζκήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ζρεδφλ φια ηα γλσζηά είδε θνζκεκάησλ, 

δηαδήκαηα (3), ηαηλίεο (25), ζθεθσηήξεο (4), ελψηηα-θξίθνη (13), πεξηδέξαηα (2), 

ράληξεο (29), πεξίαπηα (16), πεξφλεο (14), πφξπεο (1), ξφδαθεο (15) θαη ειάζκαηα 

(25). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απνπζία δαθηπιηδηψλ, πιελ ελφο θξίθνπ επηπεδφθπξηεο 

ηνκήο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο δαθηπιίδη. Σα ρξπζά ειάζκαηα θαη νη ηαηλίεο 

απνηεινχλ ηηο πνιππιεζέζηεξεο θαηεγνξίεο θνζκεκάησλ, νη ράληξεο, θάπνηεο απφ ηηο 

νπνίεο, σζηφζν, κπνξεί λα αλήθνπλ ζηε κηλσηθή πεξίνδν, επίζεο, ηα πεξίαπηα, νη 

ξφδαθεο θαη νη πεξφλεο (ΠΗΝ. V-VI).  
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Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα πξνέξρνληαη ηα 

κνλαδηθά, γλσζηά έσο ζήκεξα, ρξπζά δηαδήκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί ζε ζχλνια ηεο 

Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζηελ Κξήηε. Σα δηαδήκαηα αληηπξνζσπεχνληαη απφ 

ηξία παξαδείγκαηα πνπ αλήθνπλ ζε ηζάξηζκνπο ηχπνπο. Σα δηαδήκαηα 1 κε 

ηξηγσληθή-αεησκαηηθή απφιεμε θαη 2 ηξηγσληθνχ ζρήκαηνο κε θάζεηα ειαθξά θπξηά 

άθξα απνηεινχλ ηα κνλαδηθά γλσζηά παξαδείγκαηα δηαδεκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηχπσλ θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. Οη δχν ηχπνη βξίζθνπλ παξάιιεια ζε 

θπθιαδηθά θαη κηλσηθά παξαδείγκαηα θαη ζε αηγππηηαθά ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. Σν δηάδεκα 

3 αλήθεη ζηνλ ζπλήζε ηαηλησηφ ηχπν ηεο πεξηφδνπ. 

Οη ρξπζέο ηαηλίεο ζπγθξνηνχλ ην πνιππιεζέζηεξν ζχλνιν ρξπζψλ ηαηληψλ 

ηεο Κξήηεο θαη έλα απφ ηα πνιππιεζέζηεξα ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν κεηά απφ απηφ ηεο Ώηηηθήο θαη ηνπ Λεπθαληηνχ. Οη ηαηλίεο, 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ ιεπηφ έιαζκα ρξπζνχ, πξννξηζκέλεο γηα ηαθηθή ρξήζε, είραλ 

ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαδήκαηα ή σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία λεθξηθψλ πθαζκάησλ, 

ελδπκάησλ ή θαιπκκάησλ θεθαιήο ή θαη ππνδεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

εκηειιεηςνεηδήο ηαηλία 18, ε νπνία ιφγσ ηνπ ζρήκαηφο ηεο ζα ήηαλ επηξακκέλε, 

πηζαλφλ, ζηελ παξπθή ελδχκαηνο, ζην χςνο ηνπ ιαηκνχ ή ζε χθαζκα πνπ ζα θάιππηε 

ηελ θεθαιή. Εδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ρξπζή ηαηλία 4 κε έθηππε ζηηθηή γξακκηθή 

δηαθφζκεζε πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ Όζηεξε Πξσηνγεσκεηξηθή πεξίνδν. Δ ηαηλία 

είλαη ε πξσηκφηεξε γλσζηή, έσο ζήκεξα, κε ζηηθηή γξακκηθή δηαθφζκεζε απφ ηελ 

Κξήηε θαζψο θαη κία απφ ηηο πξσηκφηεξεο ρξπζέο ηαηλίεο, καδί κε απηή απφ ηνλ ηάθν 

L ηεο Φνξηέηζαο, απφ ηελ Κξήηε ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Βπίζεο, 

αμηνζεκείσηεο είλαη ε ηαηλία 6 κε έθηππεο δηπιέο ζπείξεο, 7
νπ

 αη. π.Υ., πνπ 

παξαπέκπεη ζε ηκήκα αξρηηεθηνληθνχ κέινπο απφ ην πεξηζχξσκα ηνπ ηαθηθνχ 

κλεκείνπ 4Ώ ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο θαη ε ζπεηξνεηδήο ηαηλία 19 πνπ 

βξίζθεη αθξηβέο παξάιιειν ζε δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ιίζηλνπ αγγείνπ Τζηεξνκηλσηθήο 

Ε πεξηφδνπ απφ ηελ Κλσζφ. Δ ρξπζή ηαηλία 8 κε παξάζηαζε κάρεο κε άξκαηα θαη 

ηνμφηεο, χζηεξνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., θαη απηή απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ 

είλαη νη κνλαδηθέο, γλσζηέο, ρξπζέο ηαηλίεο κε εηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε απφ ηελ 

Κξήηε ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην κνηίβν ηνπ 

έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ, πνπ θνζκεί ηηο πεξηζζφηεξεο ρξπζέο ηαηλίεο απφ ηε λεθξφπνιε 

ηεο Οξζήο Πέηξαο, ην νπνίν απαληάηαη ζε ελδχκαηα ζετθψλ, εξσηθψλ ή ηεξαηηθψλ 

κνξθψλ ηεο θξεηηθήο ηέρλεο αιιά θαη ηνπ ππφινηπνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Σν κνηίβν 

ραξαθηεξίδεη θαη ηα αζζπξηαθά ελδχκαηα ηνπ 9
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ., ην νπνίν κεηαθέξεηαη 
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ζηελ θππξηαθή αγγεηνγξαθία ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. Σν ίδην κνηίβν είλαη γλσζηφ, επίζεο, θαη 

απφ ηε ράιθηλε αζπίδα-θαπάθη απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο αιιά θαη απφ ηηο 

ιεγφκελεο αζπίδεο ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ, φπνπ θνζκεί ην ζψκα ιεφλησλ θαη ζθηγγψλ.  

Οη ζθεθσηήξεο, ζπάληνη ζηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, 

αληηπξνζσπεχνληαη κε ηέζζεξα αξγπξά παξαδείγκαηα κε πιεζηέζηεξα παξάιιεια ζε 

θνζκήκαηα απφ ηελ Ώηηηθή ηνπ 11
νπ

-9
νπ

 αη. π.Υ. θαη ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.  

Σα ελψηηα, πνπ είραλ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζηελ Κξήηε απηήλ ηελ πεξίνδν, 

αξηζκνχλ πέληε παξαδείγκαηα. Μνλαδηθφ είλαη ην δεχγνο ησλ θξηθφζρεκσλ ελσηίσλ 

κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε ζε κνξθή κνχξνπ 30-31, 10
νπ

-8
νπ

 αη. π.Υ. (;), ηα νπνία 

απνηεινχλ ηα κνλαδηθά γλσζηά in corpore ελψηηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ Οκήξνπ γηα ηα «ἓξκαηα ηξίγιελα κνξφεληα» ηεο Ήξαο θαη ηεο 

Πελειφπεο. Σα κνλαδηθά γλσζηά ελψηηα κε πξνζθχκαηα απφ κηθξέο θνθθίδεο ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν πξνέξρνληαη απφ ην Λεπθαληί, 875-850 π.Υ, πνπ απνηεινχλ θαη ηα 

πξσηκφηεξα δείγκαηα ηεο ηερληθήο ηεο θνθθίδσζεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απηήλ ηελ 

πεξίνδν. Ώμηνζεκείσηε είλαη ε νκνηφηεηα ηεο ηερλνηξνπίαο ηεο θνθθίδσζεο ησλ 

ελσηίσλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο κε απηή ηνπ ρξπζνχ θξηθφζρεκνπ 

πεξίαπηνπ θνζκήκαηνο 85 απφ ηελ ίδηα ζέζε, 7
νπ

 αη. π.Υ., αιιά θαη κε απηή ησλ 

κηλσηθψλ ελσηίσλ απφ ηνλ Πφξν Δξαθιείνπ, ΤΜΕΏ πεξηφδνπ, θαη ησλ ελσηίσλ απφ 

ην Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ. Σα θξηθφζρεκα ελψηηα 32-33, κέζα ηνπ 8
νπ

 αη. 

π.Υ. θαη 7
νπ

 αη. π.Υ., αληίζηνηρα, αλήθνπλ ζε ζπάλην ηχπν, γλσζηφ απφ παξαδείγκαηα 

απφ ηελ Κχπξν θαη ην Tell el-„Ajjul ηεο Όζηεξεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Ώπφ ηνπο 

πέληε ρξπζνχο θξίθνπο πνπ έρνπλ βξεζεί ζηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο, έλαο 

θξίθνο ηαπηίδεηαη κε δαθηπιίδη, 38, ηξεηο θξίθνη, 39-40, 42, ιφγσ ηνπ ηχπνπ, ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηνπ βάξνπο ηνπο, κε ηάιαληα, ελψ ν ρξπζφο θξίθνο 41 παξαπέκπεη ζε 

ζπεηξνεηδή ηεκάρηα ρξπζνχ πνπ ζα είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο πξψηε χιε. 

Σα πεξηδέξαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο αλήθνπλ ζηα δχν γλσζηά 

είδε πεξηδεξαίσλ, απηνχ πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ζεηξά κε ράληξεο δηαθφξσλ 

ζρεκάησλ θαη απηνχ κε πεξίαπηα-εμαξηήκαηα κηθξνχ κεγέζνπο ή θαη απφ ζπλδπαζκφ 

ησλ δχν παξαπάλσ. Σν πεξηδέξαην απφ ράληξεο ρξπζνχ θαη νξείαο θξπζηάιινπ 43, 

Πξσηνγεσκεηξηθήο ΐ/Πξψηκεο Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, είλαη μερσξηζηφ ιφγσ ηεο 

νκνηφηεηάο, ηνπ, αιιά θαη ηεο πξσηκφηεξεο ρξνλνιφγεζεο, κε ην πεξηδέξαην απφ ηνλ 

«ΐαζηιηθφ» Σάθν ηεο ιεγφκελεο ειιελίδαο πξηγθίπηζζαο ζηε αιακίλα ηεο Κχπξνπ.  

Οη ράληξεο απφ νξεία θξχζηαιιν κε ρξπζφ ειαζκάηηλν θχιηλδξν ζηελ νπή 

αλάξηεζήο ηνπο είλαη ζπάληεο, γλσζηέο απφ παξαδείγκαηα απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 
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ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, απφ ην Λεπθαληί, απφ ηνλ ιεγφκελν ηάθν ηεο Βχπνξεο Ώζελαίαο 

θαη απφ ηελ Ώκαζνχληα. Ώπφ ηηο είθνζη ελλέα ρξπζέο θαη αξγπξέο ράληξεο 

πεξηδεξαίσλ, δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ζρεκάησλ, κνλαδηθφο είλαη ν ηχπνο ηεο ράληξαο 

62 ζε ζρήκα ηδεαηνχ ηεηξαγψλνπ κε θνίιεο πιεπξέο. Ο ηχπνο είλαη γλσζηφο κφλν απφ 

απεηθνλίζεηο ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζε κηλσηθέο ηνηρνγξαθίεο θαη ζε αηγππηηαθνχο 

ηάθνπο.  

Σα πεξίαπηα ζπγθξνηνχλ ην κεγαιχηεξν ζχλνιν πεξίαπησλ θνζκεκάησλ απφ 

ηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ θαη ην δεχηεξν πνιππιεζέζηεξν 

είδνο θνζκεκάησλ απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

πνηθηινκνξθία αιιά θαη ε ζπαληφηεηα ή/θαη ε κνλαδηθφηεηα ησλ ηχπσλ ηνπο. Ο 

ηχπνο ηνπ πεξίαπηνπ θνζκήκαηνο 74, πνπ δηακνξθψλεηαη απφ νξζνγψλην πιαθίδην 

θαη ειιεηςνεηδέο ζηέιερνο κε έμη εκηθπθιηθά ζηειέρε ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ, ηέιε ηνπ 

9
νπ

/αξρέο 8
νπ

 αη., είλαη άγλσζηνο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη αληηπξνζσπεχεηαη κφλν 

απφ ην παξάδεηγκα ηεο Βιεχζεξλαο, φπσο θαη απηφο ησλ θνζκεκάησλ κε κνξθή ζεάο-

κέιηζζαο, 78, πξσην-ηππαιεθηξπψλα, 82 θαη ζε ζρήκα νθζαικνχ, 84. Βμαηξεηηθά 

ζπάληνο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν ηχπνο ηνπ κελνεηδνχο-«δαθηπιηφζρεκνπ» 

πεξίαπηνπ, κε ππξήλα άγλσζηνπ πιηθνχ, πνπ πεξηθιείεη πεξίηκεην έιαζκα θαη 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηξία παξαδείγκαηα, 75-77, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 8
ν
 αη. 

π.Υ. Σα ηξία παξαπάλσ πεξίαπηα θαη απηφ απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή 

Σεθθέ, πνπ ρξνλνινγείηαη πζηεξφηεξα, πεξίπνπ ζην 700 π.Υ., απνηεινχλ ηα κνλαδηθά 

γλσζηά παξαδείγκαηα ηνπ ηχπνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ 

ηδήξνπ. πγγελή είλαη ην ρξπζφ ελψηην απφ ην Εδαίνλ Άληξν, ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ 

ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. θαη ηα κελνεηδή εμαξηήκαηα ηνπ επηζηήζηνπ θνζκήκαηνο απφ ηνλ 

ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, 800 π.Υ. Ο ηχπνο είλαη γλσζηφο απφ ράιθηλα 

ελψηηα απφ ην Λεπθαληί ησλ αξρψλ ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. θαη απφ ελψηην απφ ηελ Urartu 

ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. Ώθξηβή παξάιιεια ηνπ ηχπνπ ηνπ ζηειέρνπο ησλ θνζκεκάησλ 

απαληψληαη ζε αηγππηηαθά δαθηπιηφζρεκα ελψηηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ Νένπ ΐαζηιείνπ 

(16
νο

-11
νο

 αη. π.Υ.). Ο ηχπνο ηνπο παξαπέκπεη ζηα αηγππηηαθά πεξηιαίκηα (collar) απφ 

ηε κνχκηα ηνπ Σνπηαγρακψλ, πεξίπνπ 1352 π.Υ., θαζψο θαη ζε ρξπζά ελψηηα απφ ην 

Tell el- „Ώjjul ηνπ 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ. Με ηα ηειεπηαία δηαπηζηψλνληαη, επίζεο, 

νκνηφηεηεο ηφζν σο πξνο ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο φζν θαη σο πξνο ηελ ηερλνηξνπία 

ηεο θνθθηδσηήο δηαθφζκεζεο θαη ηελ απφδνζε απηήο ζε δψλεο ζηελ πξφζζηα 

επηθάλεηα ηνπ ζηειέρνπο. Σν ρξπζφ πεξίαπην ή επίξξαπην θφζκεκα κε κνξθή ζεάο-

κέιηζζαο-θξίλνπ 78, πεξίπνπ κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., είλαη επίζεο κνλαδηθφ. κνην ζε 
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ζρήκα θξίλνπ ρξπζφ πεξίηκεην πεξίαπην πξνέξρεηαη απφ ην Tell el- „Ώjjul ηνπ 

16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ. Σν ζρήκα ηνπ θνζκήκαηνο απαληάηαη, επίζεο, ζε δηαθνζκεηηθφ 

κνηίβν ζην ρξπζφ δαθηπιίδη απφ ηε Φσηνχια Πξαηζνχ, ΤΜΕΕΓ πεξηφδνπ θαη ζην 

ράιθηλν ηχκπαλν ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ. Μνλαδηθφ είλαη, επίζεο, ην ρξπζφ πεξίαπην ζε 

ζρήκα νθζαικνχ 84 κε ζαθείο αηγππηηαθέο επηξξνέο. Σν ρξπζφ πεξίαπην 79 κε 

παξάζηαζε δαηδαιηθήο γπλαηθείαο θεθαιήο θαηελψπηνλ θαη ηξηψλ αγγείσλ θάησ απφ 

απηήλ, 7
νπ

 αη. π.Υ., βξίζθεη ζρεδφλ αθξηβέο ζεκαηηθφ θαη ηππνινγηθφ παξάιιειν ζε 

ρξπζφ θφζκεκα απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ. Δ ζχγθξηζε ησλ δχν θνζκεκάησλ 

θαηαδεηθλχεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ ειεπζεξληψηηθνπ θνζκήκαηνο πνπ ζα ππήξμε 

ην πξφηππν γηα ην πζηεξφηεξν ρξνλνινγηθά πεξίαπην απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο. Σα 

δχν κελνεηδή πεξίαπηα, 86-87, απνηεινχλ, πηζαλφλ, ηα κνλαδηθά εηζεγκέλα 

θνζκήκαηα.  

Οη πεξφλεο, πνπ ζπγθξνηνχλ ην κεγαιχηεξν ζχλνιν πεξνλψλ θαη ην 

κεγαιχηεξν αξγπξψλ πεξνλψλ ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζηελ Κξήηε, 

απνηεινχλ ην πνιππιεζέζηεξν είδνο θνζκεκάησλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ πνιχηηκα 

κέηαιια απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο. Ώλήθνπλ ζηνλ θξεηηθφ ηχπν, ηνλ 

πιένλ θνηλφ ηχπν ζηελ Κξήηε θαηά ηε Γεσκεηξηθή/Πξσηναξρατθή πεξίνδν, πιελ 

κίαο κε θεθαιή ζε ζρήκα ξνδηνχ, 96. Ώμηνζεκείσηε είλαη ε αξγπξή, απνζπαζκαηηθά 

ζσδφκελε, πφξπε 105. 

Οη ξφδαθεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο, απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν βξίζθνπλ 

παξάιιεια ζε ξφδαθεο απφ ηε Μήιν θαη ηε Ρφδν, ελψ ν ηξίηνο ηχπνο, ηνπ 

νθηάθπιινπ ξφδαθα, δελ απαληάηαη ζε ρξπζά θνζκήκαηα ζηελ Κξήηε θαηά ηελ 

Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. Σν ηεηξάθπιιν θφζκεκα 106 απνηειεί ην κνλαδηθφ 

γλσζηφ παξάιιειν παξάδεηγκα απηνχ απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, 

πνπ έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο κειεηεηέο, ηφζν ιφγσ ηεο κνλαδηθφηεηάο ηνπ φζν θαη 

ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνπο γλσζηνχο ρξπζνχο ξφδαθεο ηεο Μήινπ θαη ηεο Ρφδνπ ηνπ 

δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ.  

Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα πξνέξρεηαη, επίζεο, 

έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ρξπζψλ ειαζκάησλ, αθέξαησλ θαη ζξαπζκάησλ, πνπ 

ζπγθξνηνχλ ην κεγαιχηεξν, γλσζηφ, ζχλνιν ζηελ Κξήηε ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ. Σν ζχλνιν αξηζκεί πέληε αθέξαηα ειάζκαηα θαη είθνζη δχν πνπ 

δηαηεξνχληαη θαηά ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο ή απνζπαζκαηηθά, ηα νπνία 

αλαζπζηάζεθαλ κεηά ηε ζπγθφιιεζή ηνπο απφ κηθξφηεξνπ θαη κεγαιχηεξνπ 

κεγέζνπο ζξαχζκαηα. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ρξπζψλ 
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ειαζκάησλ θαη ζξαπζκάησλ πνπ έρνπλ βξεζεί ζηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο 

είλαη ηέζζεξηο ρηιηάδεο δηαθφζηα ελελήληα επηά (4297). Σα ειάζκαηα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιχ ιεπηφ θχιιν ρξπζνχ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά 

θέξνπλ γξακκηθή ή εηθνλνγξαθηθή δηαθφζκεζε. Σα ρξπζά θνζκεκέλα ειάζκαηα απφ 

άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο είλαη νιηγάξηζκα θαη πξνέξρνληαη απφ ηε Φνξηέηζα, ηνπο 

Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ θαη ην Εδαίνλ Άληξν. Σα ρξπζά ειάζκαηα ήηαλ πξννξηζκέλα 

γηα ηαθηθή ρξήζε θαη ζα ήηαλ επηξξακκέλα ζε λεθξηθφ χθαζκα, έλδπκα ή θάιπκκα 

θεθαιήο είηε ζα ήηαλ πξνζαξηεκέλα ζε μχιν ή δέξκα γηα ηε δηαθφζκεζε θηβσηηδίσλ 

ή δσλψλ. Ώμηνζεκείσην είλαη, φηη θάπνηα απφ απηά, 128-133, κε βάζε ην ζρήκα θαη 

ην κέγεζφο ηνπο, ζα θάιππηαλ, πηζαλφλ, ην πξφζσπν ή κέξε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ 

λεθξνχ αηφκνπ/-σλ. Ξερσξηζηά είλαη ηα ρξπζά νξζνγψληα ειάζκαηα 121-122, πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηα αλαηνιηθνχ ηχπνπ πεξίαπηα γλσζηά σο πεξίαπηα ηεο «Ώζηάξηεο» 

ή πεξίαπηα ηεο γνληκφηεηαο, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ Όζηεξε Πξσηνγεσκεηξηθή Ώ 

θαη ζηελ Πξσηνγεσκεηξηθή ΐ πεξίνδν, αληίζηνηρα, ή θαη πξσηκφηεξα, θαη απνηεινχλ 

ηα πξσηκφηεξα ρξπζά θνζκήκαηα ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ πνπ έρνπλ 

βξεζεί ζηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο.  

Σα πεξίηκεηα ειάζκαηα απνηεινχλ κία μερσξηζηή θαηεγνξία ρξπζψλ 

ειαζκάησλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θξεηηθή ρξπζνρνΎα ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ. Ώπφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο πξνέξρνληαη πέληε ρξπζά πεξίηκεηα 

ειάζκαηα, 136-140, ζηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη απηά πνπ πεξηθιείνπλ ηα 

ηξία κελνεηδή-«δαθηπιηφζρεκα» πεξίαπηα 75-77, νη ηξεηο ρξπζέο πεξίηκεηεο ηαηλίεο 

πινρκνχ, 144-146 θαζψο θαη ν ζεκαληηθφο αξηζκφο ηκεκάησλ θαη κεγάινο αξηζκφο 

κηθξφηεξσλ ζξαπζκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην κεγαιχηεξν, γλσζηφ, ζχλνιν απφ ηελ 

Κξήηε. Ώπφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο είλαη γλσζηά έμη παξαδείγκαηα, απφ ην ΐφξεην 

Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, ην Εδαίνλ Άληξν, ηελ 

Πξαηζφ θαη ηελ Ίλαην.  

Σα θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

κε ηε κέζνδν ηεο ρχηεπζεο θαη, θπξίσο, ηεο ζθπξειάηεζεο, Σα ρπηά θνζκήκαηα είλαη 

ιηγφηεξα θαζψο, φπσο είλαη γλσζηφ, απαηηνχζαλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα κεηάιινπ. 

Ώμηνζεκείσηε είλαη ε θαηαζθεπή θνζκεκάησλ κε ρξήζε ππξήλα πνπ θαιχπηεηαη κε 

θχιιν ρξπζνχ, ραξαθηεξηζηηθή ζε ρξπζά θνζκήκαηα ησλ πξψησλ αηψλσλ ηεο 

Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, φηαλ ην πνιχηηκν κέηαιιν ήηαλ ζπάλην, γλσζηή θαη 

απφ θνζκήκαηα απφ ην Λεπθαληί, επίζεο, ε επέλδπζε κε ρξπζφ έιαζκα ησλ νπψλ 

αλάξηεζεο ζε ράληξεο θαζψο θαη ε χπαξμε επίρξπζσλ θαη επάξγπξσλ θνζκεκάησλ. 
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Ξερσξηζηφ είλαη ην ρξπζφ πεξίαπην ζε ζρήκα νθζαικνχ πνπ θνζκείηαη κε αηγππηηαθφ 

κπιε θαη γαιάδηα πάζηα ιφγσ ηεο νκνηφηεηαο ηεο ηερληθήο θαηαζθεπήο ηνπ κε 

ΤΒΕΕΕΏ ρξπζφ δαθηπιίδη απφ ηάθν ζηηο Πφξηεο-Κεθαιφβξπζζν ηεο ΏραΎαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ ρξπζψλ πεξίαπησλ ή 

επίξξαπησλ θνζκεκάησλ 78 κε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο θαη 79 κε δαηδαιηθή γπλαηθεία 

θεθαιή απφ δχν θχιια ρξπζνχ, εθ ησλ νπνίσλ ην πξφζζην θχιιν εηθνλίδεη ηε κνξθή 

αλάγιπθα θαη ην νπίζζην, ιείν θαη αθφζκεην, θαιχπηεη ηνπο φγθνπο ηνπ πξψηνπ θαη 

θέξεη ηνλ ηαηλησηφ θξίθν αλάξηεζεο ή ζηεξέσζεο ηνπ θνζκήκαηνο. Δ θάιπςε ηεο 

ζπλέλσζεο ησλ δχν θχιισλ ρξπζνχ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαδίπισζε ησλ παξπθψλ 

ηνπ πξφζζηνπ θχιινπ ειαθξά πξνο ηα πίζσ, νη νπνίεο εζσθιείνπλ απηέο ηνπ 

νπίζζηνπ, αληίζεηα κε θνζκήκαηα απφ ηε Ρφδν θαη ηε Μήιν, ησλ νπνίσλ ε θάιπςε 

ηεο ζπλέλσζεο ησλ δχν θχιισλ ρξπζνχ επηηπγράλεηαη κε ηνλ αληίζηξνθν ηξφπν. Σν 

ζεκείν έλσζεο ησλ δχν θχιισλ ρξπζνχ ζηα θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο 

Οξζήο Πέηξαο θαιχπηεηαη κε ζεηξά ρξπζψλ θνθθίδσλ, φπσο θαη ζηα ρξπζά πεξίαπηα 

ή επίξξαπηα θνζκήκαηα 80 θαη 81 κε κνξθή ρειψλαο θαη ζηα κελνεηδή-

«δαθηπιηφζρεκα» πεξίαπηα 75-77. 

ηα ρξπζά θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο 

αληηπξνζσπεχνληαη νη πεξηζζφηεξεο ηερληθέο δηαθφζκεζεο ησλ αξραίσλ 

θνζκεκάησλ, ε εγράξαθηε θαη ε αλάγιπθε, ε ζπξκαηεξή, ε θνθθηδσηή, ε ελζεηηθή 

(inlay) θαη ε πεξίηκεηε δηαθφζκεζε. ηελ θνθθίδσζε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ θνζκεκάησλ, δηαθξίλνληαη δχν ηερλνηξνπίεο, ε κία πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο, αληζνκεγέζεηο θνθθίδεο πνπ απνθιίλνπλ ζε θάπνηα 

ζεκεία απφ ην αξρηθφ πξνζρέδην (78, 80, 82) θαη παξαπέκπνπλ ζε ρξπζά θνζκήκαηα 

ηεο ΤΜΕΕΕΓ πεξηφδνπ θαη ε έηεξε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζνκεγέζεηο θνθθίδεο 

ρξπζνχ ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλεο ζε ζεηξέο ή ζε δηαθνζκεηηθά κνηίβα πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε ηεο «δαληεισηήο» επηθάλεηαο (75-77, 79, 81). ηα 

πεξηζζφηεξα θνζκήκαηα κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε 

ζπξκαηεξή, ελψ νιηγάξηζκα θέξνπλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν ηερληθψλ κε απηήλ ηεο 

ελζεηηθήο (76, 106). Σα πεξίηκεηα ειάζκαηα, πνπ αληηπξνζσπεχνληαη κε έλα κεγάιν 

αξηζκφ ζην ζχλνιν ησλ θνζκεκάησλ απφ ηελ Οξζή Πέηξα ζηελ Βιεχζεξλα, 

απνηεινχλ κία μερσξηζηή θαηεγνξία, θαζψο είλαη πνιχ ζπάληα ζηελ Κξήηε ηεο 

Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ελψ απνπζηάδνπλ, πιελ ελφο παξαδείγκαηνο απφ ηελ 

Κφξηλζν, απφ ηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν. Υξπζά πεξίηκεηα ειάζκαηα πξνέξρνληαη 

απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ (1) απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ 
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(1) απφ ην Εδαίνλ Άληξν (2) απφ ηελ Πξαηζφ (1) θαη απφ ην ζπήιαην Βηιεηζπίαο ζηελ 

Ίλαην (1). Δ ρξήζε κεηάιιηλσλ ειαζκάησλ γηα ηε δηαθφζκεζε ελδπκάησλ είρε επξεία 

ρξήζε ζηελ Ώζζπξία, απφ φπνπ είλαη γλσζηά θαη ρξπζά πεξίηκεηα ειάζκαηα πνπ 

απνδίδνληαη ζηε δηαθφζκεζή ηνπο, Nimrud, 9
νπ

 αη. π.Υ. 

Σα θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ Βιεχζεξλα θέξνπλ 

εγράξαθηα ή/θαη αλάγιπθα γξακκηθά θαη εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα. Δ πνηθηιία αιιά θαη 

ε ζπαληφηεηα ησλ εηθνλνγξαθηθψλ ζεκάησλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζεφηεηεο (γπλαηθεία 

ζεφηεηα ηζηάκελε πάλσ ζε δψν, Πφηληα ζεξψλ, Θεά-Μέιηζζα, γπλαηθεία θεθαιή 

θαη‟ ελψπηνλ, Πφηηο ζεξψλ) δαίκνλεο θαη κημνγελή φληα (Κνπξήηεο, ζθίγγεο, πξσην-

ηππαιεθηξπψλ) αλζξψπηλεο θαη δσηθέο κνξθέο (αλδξηθέο ή γπλαηθείεο κνξθέο, ζθελέο 

κάρεο, ρειψλα, ηαχξνο) είλαη, επίζεο, έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνζκεκάησλ απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ρξπζά ειάζκαηα κε 

εηθνλνγξαθηθή ή γξακκηθή δηαθφζκεζε απφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο είλαη ζπάληα 

(Εδαίνλ Άληξν (3) Φνξηέηζα (2) Ώκπειφθεπνη Κλσζνχ (1). 

Σν εηθνλνγξαθηθφ ζέκα ηεο γπλαηθείαο ζεφηεηαο ηζηάκελεο πάλσ ζε δψν ζηα 

δχν ρξπζά ειάζκαηα 121-122, πνπ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ αλαηνιηθά θαη 

θππξηαθά έξγα, δελ έρεη παξάιιεια παξαδείγκαηα ζηελ θνζκεκαηνηερλία ηεο 

Κξήηεο ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ή θαη ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ελψ θαη νη 

δχν εηθνλνγξαθηθνί ηχπνη ηεο ζεφηεηαο πνπ απνδίδνληαη ζε απηά είλαη ζπάληνη αλ φρη 

κνλαδηθνί. Σα δχν ρξπζά ειάζκαηα, δε, είλαη ηα πξσηκφηεξα γλσζηά ρξπζά 

ειάζκαηα κε παξάζηαζε αλζξψπηλεο ή ζετθήο κνξθήο ζηελ Κξήηε θαη ηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. Δ Πφηληα ζεξψλ ζην ρξπζφ έιαζκα 136 

απνδίδεηαη ζε έλα ζπάλην ηχπν θαη ζχλζεζε, λα αλπςψλεη δχν αλεζηξακκέλα ειάθηα 

θαη λα πιαηζηψλεηαη απφ δχν βαίηπινπο πνπ επηζηέθνληαη απφ κελίζθνπο. Δ κνξθή 

απνδίδεηαη άπηεξε, θαηά ηα θξεηνκπθελατθά πξφηππα, αληίζεηα κε ηελ πηεξσηή ζεά 

ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ηεο αξρατθήο πεξηφδνπ θαη ελδεδπκέλε θαηά ηα κηλσηθά 

πξφηππα αληίζεηα κε ηε γπκλή γπλαηθεία αλαηνιηθή ζεά. Σν ρξπζφ έιαζκα 124 κε 

παξάζηαζε αζπηδνχρσλ πνιεκηζηψλ, πνπ εξκελεχνληαη σο Κνπξήηεο, παξαπέκπεη 

ζην κλεκείν 4Ώ πνπ έρεη απνθαιπθζεί ζηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο αιιά θαη 

ζην κπζνινγηθφ θχθιν ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ, φπσο θαη ην ρξπζφ πεξίηκεην πεξίαπην ή 

επίξξαπην θφζκεκα 78 κε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο. Σν ρξπζφ θφζκεκα κε κνξθή ζεάο-

κέιηζζαο 78 είλαη, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, κνλαδηθφ. Δ ζεφηεηα ζα κπνξνχζε 

λα ηαπηηζηεί κε ηελ Παλαθξίδα κέιηζζα, κε ηε ζεά-κέιηζζα ηεο Ίδεο, κε απηή πνπ ε 

Marconi νλνκάδεη «Dea Cretese», ηε ζεά-κέιηζζα ηεο Κξήηεο, ηξνθφ ηνπ Κξεηαγελή 
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Αία. Εδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη, επίζεο, ηα εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα πνπ θνζκνχλ ηα 

ηξία κελνεηδή-«δαθηπιηφζρεκα» πεξίαπηα, ηνπ Πφζεσο ζεξψλ, ησλ δχν αλησπψλ 

θξαλνθφξσλ αλδξψλ πνπ ηαπηίδνληαη κε ηνπο Κνπξήηεο θαη ηεο πξνηνκήο ηαχξνπ, ηα 

νπνία θαίλεηαη φηη δηακνξθψλνπλ κία «ηξηινγία» πνπ παξαπέκπεη ζηνλ κπζνινγηθφ 

θχθιν ηνπ Κξεηαγελνχο Αία, φπσο απηφο εηθνλίδεηαη ζην ράιθηλν ηχκπαλν ηνπ Εδαίνπ 

Άληξνπ, απνδνζκέλε θαηά ην κηλσηθφ-θξεηηθφ ζρήκα.  

Δ ζχγθξηζε ησλ δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ/κπζνινγηθψλ 

κνξθψλ ζηα παξαπάλσ ειάζκαηα νδεγεί ζε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, πνπ αθνξνχλ 

ηφζν ζηε ζπγγέλεηά ηνπο κε ιίζηλα έξγα ηνπηθνχ εξγαζηεξίνπ φζν θαη ζηε κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε. Δ ρξπζή ηαηλία 6 θαη ην ρξπζφ νξζνγψλην πιαθίδην 127, πνπ θνζκνχληαη 

κε δηπιή ζπείξα κε ξφκβν ζην θέληξν, βξίζθνπλ αθξηβέο παξάιιειν ζε ηκήκα 

αξρηηεθηνληθνχ κέινπο απφ ην πεξηζχξσκα θαη ηελ επηθξαλίηηδα ηνπ κλεκείνπ 4Ώ ηεο 

λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο. Σν ρξπζφ πεξίηκεην έιαζκα 140 κε θεθαιέο δχν 

αλζξψπηλσλ; κνξθψλ επηβεβαηψλεη ηε ζρέζε ησλ ρξπζψλ θνζκεκάησλ κε ιίζηλα 

έξγα ηνπηθνχ εξγαζηεξίνπ. Ο ηξφπνο απφδνζεο ηεο θφκεο ησλ κνξθψλ κε θάζεηεο 

ελάιιειεο ηεζιαζκέλεο γξακκέο βξίζθεη αθξηβέο παξάιιειν ζηε ιίζηλε αλδξηθή 

θξαλνθφξν θεθαιή ελφο απφ ηνπο αζπηδνχρνπο πνιεκηζηέο πνπ έρεη βξεζεί ζηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο. Δ ζχγθξηζε, δε, ησλ παξαπάλσ κε κία 

πξσηνδαηδαιηθή θεθαιή, ζπιινγή C. H. Hawes Νέα Τφξθε, 680-670 π.Υ., ηεο 

νπνίαο ε θαηαγσγή απνδίδεηαη ζηελ Κξήηε θαη ε νπνία απνηειεί ην κνλαδηθφ, πιελ 

απηψλ ηεο Βιεχζεξλαο, γλσζηφ παξάδεηγκα θφκεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζηε γιππηηθή 

θαζψο θαη ε ηερλνηξνπηθή νκνηφηεηά ηεο κε ηηο κνξθέο ησλ αζπηδνχρσλ πνιεκηζηψλ 

ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο 124 νδεγεί ζηελ ππφζεζε, φηη ε παξαπάλσ πξσηνδαηδαιηθή 

θεθαιή, πηζαλφλ, λα πξνέξρεηαη απφ ηελ Βιεχζεξλα. Δ ηερλνηξνπηθή ζπγγέλεηα, 

επίζεο, ησλ κνξθψλ ηνπ ρξπζνχ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο 140 κε απηέο ησλ ρξπζψλ 

ζξαπζκάησλ 125 θαη κε ηελ αλδξηθή κνξθή ηνπ ειάζκαηνο 123 θαζψο θαη ε 

ηερλνηξνπηθή ζπγγέλεηα ηεο ζθίγγαο ηνπ ρξπζνχ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο 138 κε ηνπο 

δχν αζπηδνχρνπο πνιεκηζηέο ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο 124 νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ηα ειάζκαηα ζα ήηαλ πξντφληα ηνπηθνχ εξγαζηεξίνπ. Δ ζπγγέλεηά ηνπο, δε, κε 

ιίζηλα γιππηά θαηαζθεπαζκέλα ζε εξγαζηήξην ηεο Βιεχζεξλαο, φπσο ζεκεηψζεθε 

παξαπάλσ, πνπ ρξνλνινγνχληαη ιίγν πζηεξφηεξα ησλ ειαζκάησλ, νδεγεί ζηελ 

ππφζεζε φηη ηα ηειεπηαία ππήξμαλ ηα πξφηππά ηνπο, επηβεβαηψλεη, δε, ηελ παξαγσγή 

ηνπο ζε ηνπηθφ εξγαζηήξην. 
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Σα ρξπζά θαη αξγπξά θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο 

ζπγθξνηνχλ έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζχλνιν, φρη κφλν ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ηνπο αιιά θαη ηεο εμαηξεηηθήο θαηαζθεπήο θαη δηαθφζκεζήο ηνπο. Δ ρξήζε ηεο 

πεξίηκεηεο αιιά θαη ηεο εμαηξεηηθήο έθθξνπζηεο δηαθφζκεζεο, πνπ απαληψληαη 

ζρεηηθά ζπάληα ζε θνζκήκαηα απφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή 

ηνπ ηδήξνπ, ραξαθηεξίδνπλ ηα θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Βιεχζεξλαο. Δ 

πνηθηιία θαη ε ζπαληφηεηα ή/θαη κνλαδηθφηεηα ησλ ηχπσλ θαη ησλ εηθνλνγξαθηθψλ 

ζεκάησλ ησλ θνζκεκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ πνιιά αλήθνπλ ζηνλ ζξεζθεπηηθφ-

κπζνινγηθφ θχθιν θαη παξαπέκπνπλ ζε απηφλ ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ αιιά θαη ζηε 

κηλσηθή ζξεζθεία είλαη ζαθείο ζηα παξαπάλσ θνζκήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη, 

επίζεο, ηα θνηλά ζηνηρεία, ηππνινγηθά, θαηαζθεπήο, δηαθφζκεζεο θαη εηθνλνγξαθηθά, 

κε θνζκήκαηα απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνχ θαη ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ. Δ ζπλχπαξμε 

ειιεληθψλ-θξεηνκπθελατθψλ, θππξηαθψλ θαη αλαηνιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Πξψηκεο 

Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, αιιά θαη ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ, απνδνζκέλσλ θαηά ηνλ 

ειιεληθφ-κηλσηθφ ηξφπν αιιά θαη ε χπαξμε ακηγψο θξεηηθψλ ηχπσλ θαη 

εηθνλνγξαθηθψλ ζεκάησλ δηαθξίλνληαη ζαθψο ζην ζχλνιν ησλ θνζκεκάησλ απφ ηε 

λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο. Δ δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε ησλ αλαηνιηθψλ επηξξνψλ, 

απφ ηε ζπξνπαιαηζηηληαθή αθηή, ζε αξθεηά απφ απηά απφ ην Tell el „Ajjul, απφ ηελ 

Ώζζπξία, ηελ Ώίγππην αιιά θαη απφ ηελ Κχπξν, ηδηαίηεξα απφ ηελ Ώκαζνχληα, 

ραξαθηεξίδνπλ, επίζεο, ηα θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο. Δ 

ηερλνηξνπηθή ζπγγέλεηα, δε, πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε κνξθέο ησλ ρξπζψλ ειαζκάησλ 

δηαγξάθεη θαη ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ ηερλνηξνπηθνχ χθνπο ζηα θνζκήκαηα.  

Οη φκνηεο ηερληθέο κέζνδνη θαηαζθεπήο θαη δηαθφζκεζεο ησλ θνζκεκάησλ, ε 

εμέιημε ησλ ηχπσλ, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί, έζησ θαη ζε νιηγάξηζκα θνζκήκαηα, 

ε ηερλνηξνπηθή νκνηνκνξθία ηνπο αιιά θαη ε ζρέζε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ κε 

αξρηηεθηνληθά κλεκεία ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο θαζψο θαη ε ζπγγέλεηά 

ηνπο κε γιππηά έξγα ηνπηθνχ εξγαζηεξίνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ηα 

θνζκήκαηα ζα ήηαλ πξντφληα ηνπηθνχ εξγαζηεξίνπ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνζκεκάησλ. Χζηφζν, αλ θαη ζηελ Βιεχζεξλα έρεη 

δηαπηζησζεί εγθαηάζηαζε μέλσλ
857

, ε απνπζία εηζεγκέλσλ θνζκεκάησλ, πιελ δχν, 

                                                 
857

 ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο έρνπλ βξεζεί δχν επηηχκβηα ζήκαηα πνπ έρνπλ ηε κνξθή φξσλ, 

cippi, αλαηνιηθνχ-θνηληθηθνχ ηχπνπ, ν πξψηνο ηαληηηθνχ ηχπνπ, ν δεχηεξνο ηνπ εηδψινπ a bottiglia. 

Έλαο ηξίηνο φξνο κνηάδεη λα κελ έρεη νινθιεξσζεί ή λα είλαη κεημνγελήο, έρνληαο θνηληθηθά ζηνηρεία 

ζην θάησ κέξνο αιιά ην επάλσ δηακνξθψλεηαη σο απιφο πεζζφο. Δ αλεχξεζε ηνπ πξψηνπ ζε ζηξψκα 

ηνπ χζηεξνπ 8
νπ

/7
νπ

 αη. π.Υ., εμσηεξηθά ηεο ΝΑ γσλίαο ηνπ θηηξίνπ Λ, ίζσο δειψλεη ηελ χπαξμε 
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πηζαλφλ, θνζκεκάησλ, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο ηχπνπο θαη θπξίσο ηα 

εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα ησλ ειεπζεξληψηηθσλ θνζκεκάησλ, ε απνπζία αλαηνιηθψλ 

παξάιιεισλ παξαδεηγκάησλ ησλ θνζκεκάησλ αιιά θπξίσο ν ειιεληθφο ραξαθηήξαο 

ηεο ηερλνηξνπίαο ηνπο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη πξφθεηηαη γηα έξγα πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ληφπηνπο ηερλίηεο.  

Οη πινχζηνη ηάθνη ηεο λεθξφπνιεο ηεο Οξζήο Πέηξαο, αλάινγνη απηψλ ηνπ 

Υαληαιή Σεθθέ, ηνπ Λεπθαληηνχ θαη ηεο Ώκαζνχληαο, ζα αλήθαλ ζε κέιε ηεο 

ηνπηθήο άξρνπζαο ηάμεο. Σν γεγνλφο φηη ηα πνιχηηκα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο 

θνζκήκαηα δελ πξνέξρνληαη απφ έλα ηαθηθφ ζχλνιν, πνπ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί 

σο κεκνλσκέλν παξάδεηγκα κίαο πινχζηαο ηαθήο, αληηθαηνπηξίδεη κία θνηλσλία 

νηθνλνκηθά εχξσζηε αιιά θαη αλνηθηή ζε επαθέο, ηδέεο θαη πεηξακαηηζκνχο πνπ δελ 

κπνξεί παξά λα ήηαλ κία απφ ηηο ηζρπξφηεξεο ηεο Κξήηεο θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή 

ηνπ ηδήξνπ. 

 

Υξπζά θαη αξγπξά θνζκήκαηα απφ ηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ 

 

Δ θνζκεκαηνηερλία ηεο Κξήηεο θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ 

ζεκαηνδνηείηαη, κέρξη ζήκεξα, απφ ηα θνζκήκαηα ηνπ ζνισηνχ ηάθνπ 2 ηνπ Υαληαιή 

Σεθθέ θαη ην νλνκαδφκελν εξγαζηήξην Κλσζνχ θαζψο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ 

επαλεκθάληζε ηεο ζπξκαηεξήο, ηεο θνθθίδσζεο θαη ηεο ελζεηηθήο αιιά θαη κε ηελ 

αλαγέλλεζε ηεο θξεηηθήο θνζκεκαηνηερλίαο. Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ρξπζψλ θαη 

αξγπξψλ θνζκεκάησλ θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ 

θαη ε επαλεκθάληζε ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ δηαθφζκεζεο ηνλ 8
ν
 αη. π.Υ. νδήγεζε 

ζηελ ηαχηηζε ζρεδφλ ηεο θξεηηθήο θνζκεκαηνηερλίαο ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ κε ηελ παξαγσγή θπξίσο ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., κε ζπγθεθξηκέλα ζχλνια, ηεο 

πεξηνρήο ηεο Κλσζνχ θαη ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ, ιφγσ ησλ κέρξη ζήκεξα γλσζηψλ 

δεδνκέλσλ, θαη κε ην εξγαζηήξην Κλσζνχ, «ρνιή Σεθθέ», ζην νπνίν έρεη απνδνζεί 

θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο. ην εξγαζηήξην Κλσζνχ, θαηά ηελ επηθξαηνχζα αιιά 

ακθηζβεηνχκελε άπνςε, εξγάζηεθαλ αλαηνιίηεο ηερλίηεο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί 

ζηελ Κξήηε, ην νπνίν ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί θαη θαηά ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ. 

«εμειιεληζκέλν» απφ Κξήηεο ηερλίηεο πνπ είραλ καζεηεχζεη ζε απηνχο. Δ ζεψξεζε 

                                                                                                                                            
νκάδαο μέλσλ, πνπ έδεζαλ θαη πέζαλαλ ζηελ Βιεχζεξλα, ηακπνιίδεο 2004, 238, αξ. 257, 

ηακπνιίδεο 2008, 139-140, Stampolidis 1990, ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 146, 155. Πξβι. ζρεηθά θαη ηα 

δχν cippi απφ ηελ Κλσζφ, Kourou-Grammatikaki 1998, Kourou-Karetsou 1998, Kourou 2000. 
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απηή ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηελ ακθηζβεηνχκελε άπνςε, φηη ε αλαγέλλεζε ηεο 

θνζκεκαηνηερλίαο ζηελ Κξήηε ζπληειείηαη ζηα ηέιε ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. θαη νθείιεηαη ζε 

αλαηνιηθέο επηξξνέο θαη ηερλίηεο. 

Δ ζεψξεζε απηή, σζηφζν, ζέηεη κία ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξσηκφηεξε εκθάληζε ή παξαγσγή θνζκεκάησλ ζηελ Κξήηε, θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ζηελ θαηά ζπλέπεηα δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο πνιχηηκσλ κεηάιισλ
858

 θαη 

ζηελ χπαξμε εξγαζηεξίσλ ζην λεζί θαζψο θαη ζηελ χπαξμε ή κε παξάιιεισλ 

παξαδεηγκάησλ ζην λεζί ή ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Βπίζεο, ηίζεηαη 

ην ζέκα ηνπ νξηζκνχ θαη ηεο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηα εηζεγκέλα θνζκήκαηα, ζηηο 

απνκηκήζεηο ή ζηα ακαιγάκαηα πξνθεηκέλνπ λα νξηζζνχλ, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ, 

πνηά θαη πφζα απφ απηά αλήθνπλ ζε θάζε θαηεγνξία. Βμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα 

θαζνξηζζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εξγαζηεξίνπ
859

. Δ αλαγλψξηζε ελφο 

εξγαζηεξίνπ πξνυπνζέηεη ηερλνηξνπηθή νκνηνκνξθία, ζε νκνηνγελή ζχλνια έξγσλ, 

φκνηα ηερληθή θαη ζεκαηηθή νκνηνγέλεηα. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη 

ζαθέζηεξα φηαλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο έξγσλ θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δ 

επίδξαζε ελφο εξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη, επίζεο, λα ζπλεμεηάδεηαη, ιφγσ ηεο εχθνιεο 

κεηαθίλεζεο ησλ ηερληηψλ, ε νπνία, σζηφζν, αθνξά θπξίσο ζε ηερληθέο ή θαη ζε 

δηαθνζκεηηθά, εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα θαζψο απηά κπνξνχλ λα κεηαβηβαζζνχλ αιιά 

φρη ε ηερλνηξνπία πνπ απνηειεί ην θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο εξγαζηεξίνπ.  

Καηά ηνλ Boardman
860

, αλαηνιίηεο ρξπζνρφνη, πηζαλφλ απφ ηε ΐφξεηα πξία, 

είραλ έξζεη ζηελ Κξήηε ζηα ηέιε ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. Οη αλαηνιίηεο ηερλίηεο, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνχ, εηζήγαγαλ απφ ηελ Βγγχο Ώλαηνιή 

πνιχηηκα κέηαιια, ηηο λέεο ηερληθέο θαη λένπο ηχπνπο θνζκεκάησλ. Οη ρξπζνρφνη 

εξγάζηεθαλ γηα έλα αηψλα πεξίπνπ, «εμειιελίδνληαο» ζηαδηαθά ηελ ηερλνηξνπία 

ηνπο, θαη δεκηνχξγεζαλ ηελ νλνκαδφκελε «ρνιή Σεθθέ». Ο κηλσηθφο ζνισηφο 

ηάθνο 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ ρξεζηκνπνηήζεθε σο νηθνγελεηαθφο ηάθνο απφ ηνπο 

αλαηνιίηεο ηερλίηεο, γηα έλα αηψλα πεξίπνπ, θαη ηα θνζκήκαηα, ηνπνζεηεκέλα κέζα 

ζε δχν αγγεία εζσηεξηθά ηεο εηζφδνπ ηνπ ηάθνπ, ηνπνζεηήζεθαλ, θαηά ηελ 

αλαηνιηθή πξαθηηθή, σο «εγθαίληα» θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζήο 

                                                 
858

 Σα ζεκαληηθφηεξα θνηηάζκαηα ρξπζνχ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ππήξραλ ζηε Μαθεδνλία (πνηακφο 

Βρέδσξνο-Γαιιηθφο, φξνο Παγγαίν) ζηε Θξάθε, ζηε Θάζν θαη ηε ίθλν, επίζεο, θνηηάζκαηα ρξπζνχ 

είλαη γλσζηά ζηε Μ. Ώζία (Παθησιφο) ζηελ Ώίγππην (Ννπβία) θαη ηελ Εζπαλία. Κνηηάζκαηα αξγχξνπ 

ππήξραλ ζηε Μαθεδνλία, ζηε Θξάθε, ζηηο Κπθιάδεο, ζηε ίθλν, ζην Λαχξην, επίζεο, ζηε Μ. Ώζία θαη 

ηε αξδελία, βι. Higgins1961α, 3-7, Forbes 1971, 155-233. 
859

 Λεκπέζε 1985, 199-219. 
860

 Boardman 1967, 1961, 134-139, 1980, 56-57. 
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ηνπ πεξίπνπ ην 800 π.Υ. Δ παξαπάλσ ζεσξία απνηέιεζε θαη έλα απφ ηα βαζηθά 

επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε αλαηνιηηψλ ηερληηψλ ζηελ Κξήηε
861

.  

Σα θνζκήκαηα απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ έρνπλ 

απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηελ έξεπλα θαη έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ησλ ηερληηψλ, ηελ ηερλνηξνπία θαη ηε 

ρξνλνιφγεζή ηνπο αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε 

ηνπ ηάθνπ ζηνλ νπνίν ζα αλήθαλ. Δ παξαπάλσ ζεσξία αλ θαη είλαη επξέσο απνδεθηή 

θαη απηή πνπ έρεη ζπλδεζεί απφ ηνπο πεξηζζφηεξεο κειεηεηέο κε ηελ θξεηηθή 

θνζκεκαηνηερλία ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ακθηζβεηείηαη
862

. 

Σα θνζκήκαηα απφ ηνλ ηάθν ηνπ Υαληαιή Σεθθέ ζπγθξνηνχλ έλα 

αλνκνηνγελέο ζχλνιν πνπ δηαθνξνπνηείηαη ηερλνηξνπηθά θαη ρξνλνινγηθά. Σν ζχλνιν 

πεξηιακβάλεη αληηθείκελα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θεηκήιηα κηλσηθήο πεξηφδνπ 

άιια ζηα νπνία ζπλππάξρνπλ αλαηνιηθά θαη θξεηηθά ζηνηρεία θαη άιια πνπ είλαη 

ζαθψο θξεηηθνχ ηχπνπ ή ηερλνηξνπίαο. Βηδηθφηεξα, νη ράληξεο απφ νξεία θξχζηαιιν 

θαη θερξηκπάξη ζηα ρξπζφδεηα πεξίαπηα πηζαλφλ λα αλήθνπλ ζηε κηλσηθή πεξίνδν. 

Σα ηξία κελνεηδή πεξίαπηα παξαπέκπνπλ ιφγσ ηνπ ηχπνπ ηνπο ζηελ Βγγχο Ώλαηνιή 

αιιά ε ρξήζε ηεο νξείαο θξπζηάιινπ θαη ηνπ θερξηκπαξηνχ ζην επηζηήζην θφζκεκα, 

νη δχν αλζξψπηλεο θεθαιέο ζην πεξίαπην κε ηνλ νθζαικσηφ πινρκφ θαη ηα πηελά, 

πνπ παξαπέκπνπλ ζηηο γπλαηθείεο, θαηά ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ θξεηηθφ ηξφπν 

ελδεδπκέλεο, κνξθέο ηνπ επηζηήζηνπ θνζκήκαηνο απφ ην Εδαίνλ Άληξν θαζψο θαη ε 

ρξήζε ελφο αζζπξηαθνχ ηχπνπ ελσηίνπ σο πεξίαπην ζην κελνεηδέο θφζκεκα κε ηα 

ηξία ζπξκάηηλα πιαίζηα είλαη ζαθή θξεηηθά ζηνηρεία. Υαξαθηεξηζηηθφο, δε, είλαη ν 

θξεηηθφο ηχπνο ζηα δχν δεχγε πεξνλψλ, πνπ ζα ζπγθξαηνχζαλ ην θξεηηθφ επίβιεκα, 

φπσο θαη ε κνξθή ηνπ θξηνθφξνπ πνπ παξαπέκπεη ζηελ αλδξηθή κνξθή ηεο 

ζθπξήιαηεο ηξηάδαο ηεο Αξήξνπ. Δ ρξπζή ηαηλία κε ηελ παξάζηαζε πνιεκηζηή πνπ 

θαηαβάιιεη δχν ιένληεο έρεη ζαθή αλαηνιηθά πξφηππα αιιά ην γεγνλφο φηη βξίζθεη 

αθξηβέο παξάιιειν ζηε ρξπζή ηαηλία ηεο ζπιινγήο Νelidow απνδεηθλχεη, φηη ηα 

εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα θαη κνηίβα κπνξνχζαλ εχθνια λα αλαπαξάγνληαη κε ηηο 

                                                 
861

 ΐι. θαη Boardman 2005, φπνπ ππνζηεξίδεη, φηη ηα δχν πήιηλα αγγεία κε ηα θνζκήκαηα 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ είζνδν ηνπ ηάθνπ γηα λα απνθεπρζεί ε θινπή ηνπο, δηαηππψλεη, επίζεο, ηελ 

πηζαλφηεηα ν νηθνγελεηαθφο ηάθνο λα αλήθε ζε πινχζηνπο αλαηνιίηεο, νη νπνίνη πηζαλφλ λα κελ ήηαλ 

ρξπζνρφνη. 
862

 ΐι. Hoffman 1997, 191-245, φπνπ γίλεηαη δηεμνδηθή αλάιπζε γηα ηα θνζκήκαηα θαη ηνλ ζνισηφ 

ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ θαη αλαθέξνληαη ζπγθεληξσκέλεο νη απφςεηο ησλ κειεηεηψλ θαη ε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. Ώληίζεηε άπνςε, επίζεο, έρνπλ δηαηππψζεη νη Ν. ηακπνιίδεο θαη Ώ. Κνηζψλαο γηα ηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ ηάθνπ, πνπ ζα αλήθε ζε κέιε ηεο ηνπηθήο ειίη, βι. ηακπνιίδεο-Καξέηζνπ 1998, 110, 

Stampolidis-Kotsonas 2006 θαη Kotsonas 2006. 
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κήηξεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα θπθινθνξνχλ εχθνια ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ παξαγσγή ελφο εξγαζηεξίνπ θαη ηελ ηερλνηξνπία ηνπ. Σα 

θνζκήκαηα, θαηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ληφπηνπο ηερλίηεο, 

πνπ είραλ δερζεί, άκεζα ή έκκεζα, αλαηνιηθέο επηξξνέο.  

Ο ηάθνο ζα αλήθε ζε κέιε ηεο ηνπηθήο ειίη, φπσο έρεη δηαπηζησζεί ζε 

αλάινγνπο ηάθνπο ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ηφζν ζηελ Κξήηε, ζηελ πεξηνρή 

ηεο Κλσζνχ, ζηελ Βιεχζεξλα, φζν θαη ζηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν, ζηελ Ώηηηθή, 

ζην Λεπθαληί, νη νπνίνη ηαπηίδνληαη κε ηάθνπο κειψλ ηεο ηνπηθήο άξρνπζαο ηάμεο, 

αξηζηνθξάηεο, εκπφξνπο. Δ ρξήζε ηνπ ηάθνπ απφ αλαηνιίηεο, ηδηαίηεξα ηερλίηεο, 

θαίλεηαη απίζαλε θαζψο ζε απηήλ πεξίπησζε, φπσο ζεκεηψλεη ε Ώγγ. Λεκπέζε γηα 

ηνπο ηάθνπο ηεο πεξηνρήο ηεο Κλσζνχ, ζα έπξεπε λα απνδερζνχκε φηη νη 

πινπζηφηεξνη ηάθνη ζηελ Κξήηε αλήθαλ ζε αλαηνιίηεο. Δ ηνπνζέηεζε, δε, ησλ 

θνζκεκάησλ κέζα ζηα δχν αγγεία, πνπ έρεη ζεσξεζεί αλαηνιηθή πξαθηηθή είηε 

«ζεζαπξφο» γηα ηελ απφθξπςή ηνπο ψζηε λα κελ θιαπνχλ, ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη 

κεηά απφ θαζαξηζκφ ηνπ ηάθνπ, φπσο εξκελεχεη ε Ώγγ. Λεκπέζε ηελ εχξεζε ρξπζψλ 

θνζκεκάησλ ζην εζσηεξηθφ πήιηλνπ αγγείνπ απφ ηάθν ζηε Φνξηέηζα
863

. Δ εχξεζε, 

εμάιινπ, ηνπ ρξπζνχ ηεηξάθπιινπ ξφδαθα θαη ηνπ κελνεηδνχο θνζκήκαηνο κε ηηο 

δχν πξνδαηδαιηθέο θεθαιέο ζε αγγεία ηνπ ηέινπο ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. δεκηνπξγεί εχινγα 

εξσηεκαηηθά. 

Οη ηερληθέο δηαθφζκεζεο είλαη ην ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδψζεη ηελ 

θαηαζθεπή ησλ θνζκεκάησλ ζε αλαηνιίηεο θαη φρη ζε ληφπηνπο ηερλίηεο. Δ απνπζία, 

σζηφζν, παξάιιεισλ αλαηνιηθψλ παξαδεηγκάησλ δελ θαίλεηαη λα ζηεξίδεη απηήλ 

ηελ άπνςε. Βμάιινπ, ην γεγνλφο φηη έλα θφζκεκα δηαηεξεί ηνλ ειιεληθφ ραξαθηήξα 

ηνπ, αθφκα θαη εάλ παξνπζηάδεη αλαηνιηθέο επηξξνέο ζηνλ ηχπν ή ζηε δηαθφζκεζή 

ηνπ, απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ απφ αλαηνιίηε ηερλίηε θαζψο ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ηχπνο θαη ε δηαθφζκεζε ηνπ θνζκήκαηνο ζα ήηαλ ειιεληθή, 

γηαηί ν παξαγγειηνδφηεο ζα ήηαλ έιιελαο αιιά ε ηερλνηξνπία ηνπ ζα ήηαλ αλαηνιηθή 

θαζψο ε άκεζε πηνζέηεζή ηεο απφ μέλν ηερλίηε ζα ήηαλ αδχλαηε
864

. Ο Higgins
865
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 ΐι. Lebessi 1975, 169, φπνπ αλαθέξεηαη ζε φκνηα, κε ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, 

πξαθηηθή ηνπνζέηεζεο ρξπζψλ θνζκεκάησλ ζε πήιηλν αγγείν ζε ηάθν ηεο Φνξηέηζαο. Δ καθξφρξνλε 

ρξήζε ηάθσλ ζηελ Κξήηε θαηά ηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ θαζηζηνχζε, θαηά ηελ Ώγγ. Λεκπέζε, 

απαξαίηεην, θαηά δηαζηήκαηα, ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ηνπ ηάθνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχλ 

λέεο ηαθέο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξσηκφηεξα πνιχηηκα θηεξίζκαηα ζα πξέπεη λα είραλ ζπιιερζεί 

κέζα ζε αγγείν. 
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 Δ θαηαζθεπή ησλ θνζκεκάησλ απφ αλαηνιίηεο ηερλίηεο έρεη ακθηζβεηεζεί απφ ηελ Ώγγ. Λεκπέζε, 

βι. Lebessi 1975. 
865

 Higgins 1969, 150.  
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αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο, φηη απηέο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

δηαηεξεζεί ζε εξγαζηήξηα, ζηα νπνία είρε επηβηψζεη ε κηλσηθή παξάδνζε, ελψ θαηά 

άιινπο νη ρξπζνρφνη ζα κπνξνχζαλ λα είραλ κηκεζεί ηηο ηερληθέο θαζψο ήηαλ εχθνιν 

λα ηηο αλαπαξάγνπλ απφ ηα ίδηα ηα αληηθείκελα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα 

καζεηεχζνπλ ζε αλαηνιίηεο ηερλίηεο. Βηζεγκέλα αληηθείκελα ζα έθζαλαλ ζηελ Κξήηε 

κέζσ ηνπ εκπνξίνπ αιιά θαη κέζσ αληαιιαγψλ δψξσλ αλάκεζα ζηα αξηζηνθξαηηθά 

γέλε, κεηά απφ πξνζσπηθά ηαμίδηα ή σο πξνίθα ζε γάκνπο. Δ χπαξμε, δε, κηλσηθψλ 

θνζκεκάησλ, θεηκειίσλ ή παιαηψλ αληηθείκελσλ, πνπ είραλ απνθηεζεί απφ ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ή απφ ηηο ζπιήζεηο κηλσηθψλ ηάθσλ θαίλεηαη φηη επεξέαζαλ, 

επίζεο, ηελ ηνπηθή παξαγσγή. 

Βπηπξφζζεηα, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο, φηη ε παξαγσγή 

ρξπζψλ θνζκεκάησλ εκθαλίδεηαη ζην Λεπθαληί απφ ηνλ 10
ν
 αη. π.Υ. θαη νη παξαπάλσ 

ηερληθέο επαλεκθαλίδνληαη πξψηε θνξά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή 

ηνπ ηδήξνπ ζε θνζκήκαηα ηνπ Λεπθαληηνχ απφ ηηο αξρέο ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. θαη ιίγν 

αξγφηεξα ηεο Ώηηηθήο απφ ηα κέζα ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. ζηνλ ηάθν ηεο νλνκαδφκελεο 

Βχπνξεο Ώζελαίαο. Οη Βπβνείο, πνπ απφ ηνλ 10
ν
 αη. π.Υ. αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε 

ηελ πεξηνρή ηεο ζπξνπαιαηζηηληαθήο αθηήο θαη ηελ Κχπξν, ζα δηαθηλνχζαλ κέζσ ηνπ 

εκπνξίνπ, αλάκεζα ζε άιια, θνζκήκαηα, ηχπνπο θαη ηερληθέο, πνπ πηνζεηνχλ, φπσο 

είλαη γλσζηφ απφ ηα θνζκήκαηα ηνπ Λεπθαληηνχ. Οη Βπβνείο, επίζεο, δηαηεξνχζαλ 

ζρέζεηο κε ηελ Κξήηε, θπξίσο ηελ Κεληξηθή, απφ ηνλ 11
ν
 αη. π.Υ. θαη ηδηαίηεξα απφ 

ηνλ 10
ν
 αη. π.Υ., νη νπνίεο ζπλερίδνπλ θαη πζηεξφηεξα

866
, κε βάζε, θπξίσο, ηα 

εηζεγκέλα επβντθά αγγεία ζην λεζί θαη ηε ζπγγέλεηα ησλ θξεηηθψλ ράιθηλσλ 

αλζξσπφκνξθσλ εηδσιίσλ κε ηνλ Κέληαπξν ηνπ Λεπθαληηνχ αιιά θαη κε ηελ 

Βιεχζεξλα, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ εχξεζε ζρεδφλ παλνκνηφηππεο, κε ηελ 

παξαπάλσ, πήιηλεο θεθαιήο Κεληαχξνπ θαζψο θαη κε ην Εδαίνλ Άληξν. Οη Βπβνείο, 

ζπλεπψο, ζα κπνξνχζε λα ήηαλ εθείλνη πνπ κεηέθεξαλ, έκκεζα ή άκεζα, ηηο 

παξαπάλσ ηερληθέο δηαθφζκεζεο ησλ θνζκεκάησλ. Βμάιινπ, ε θαηαζθεπή ησλ 

θνζκεκάησλ ζηελ Κξήηε θαηά ηνλ 8
ν
 αη. π.Υ. δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδνζεί θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, απηφ πνπ ζπγθξνηνχλ ηα θνζκήκαηα ηεο πεξηνρήο ηεο 

Κλσζνχ θαη ηνπ Εδαίνπ Άληξνπ, ζην εξγαζηήξην Κλσζνχ, δειαδή ζε αλαηνιίηεο 

                                                 
866

 Σν θίλεηξν ησλ επαθψλ ηεο Βχβνηαο κε ηελ Κξήηε ήηαλ, πηζαλφλ, ηα αληηθείκελα ηεο θξεηηθήο 

ραιθνπξγίαο θαζψο θαη ηα ράιθηλα εηζεγκέλα απφ ηελ Βγγχο Ώλαηνιή αγγεία πνπ έθζαλαλ ζην λεζί, 

βι. Kotsonas 2009, 1055. 
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ηερλίηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνχ θαη δεκηνχξγεζαλ ηελ 

νλνκαδφκελε «ρνιή Σεθθέ». 

Δ παξαπάλσ ζεσξία, επίζεο, δεκηνπξγεί ιαλζαζκέλε εηθφλα γηα ηελ 

θνζκεκαηνηερλία ηεο Κξήηεο θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. Μεηά ηελ πηψζε 

ησλ κπθελατθψλ θέληξσλ θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αλαθηνξηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

είλαη γλσζηφ, ε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ πεξηνξίζηεθε. Δ παξαγσγή 

ρξπζψλ θαη αξγπξψλ θνζκεκάησλ ζηελ Κξήηε, σζηφζν, αλ θαη κεηψζεθε ζεκαληηθά, 

ζπλερίζηεθε έζησ θαη κε νιηγάξηζκα παξαδείγκαηα. Αχν ρξπζά δαθηπιίδηα κηλσηθνχ 

ηχπνπ κε ειιεηςνεηδή ζθελδφλε θαη εμαίξεηε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε, απφ ηε 

Φσηνχια Πξαηζνχ θαη ηα Μνπιηαλά, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ Τζηεξνκηλσηθή ΕΕΕΓ 

πεξίνδν, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηεο ζπλέρεηαο ηεο πςειήο πνηφηεηαο 

ρξπζνρνΎαο ζηελ Κξήηε. Σν ρξπζφ ελψηην ζε ζρήκα βνπθξαλίνπ απφ ηα Κξπά 

εηείαο, πνπ ρξνλνινγείηαη ηελ ίδηα πεξίνδν θαη έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ 

θππξηαθά πξφηππα, απνδεηθλχεη ηελ πξψηκε εκθάληζε ηεο ζηηθηήο δηαθφζκεζεο ζηελ 

θξεηηθή θνζκεκαηνηερλία θαη επηβεβαηψλεη, αλάκεζα ζε άιια, ηελ αδηάιεηπηε 

ζπλέρεηα ησλ επαθψλ ηεο Κξήηεο κε ηελ Κχπξν.  

ηελ Τζηεξνκηλσηθή ΕΕΕΓ-Τπνκηλσηθή πεξίνδν ρξνλνινγνχληαη δέθα ρξπζά 

δαθηπιίδηα κηλσηθνχ ηχπνπ κε αθφζκεηε ειιεηςνεηδή ή ζηξνγγπιή ζθελδφλε, πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο παξαγσγήο ησλ έζησ θαη νιηγάξηζκσλ ρξπζψλ 

θνζκεκάησλ θαη ηελ επηβίσζε ησλ κηλσηθψλ ηχπσλ. Ώμηνζεκείσηε είλαη ε 

πξνέιεπζε ησλ θνζκεκάησλ θπξίσο απφ ηελ Ώλαηνιηθή Κξήηε, απφ νηθηζκνχο πνπ 

ζπλερίδνπλ λα θαηνηθνχληαη ή ηδξχνληαη απηήλ ηελ πεξίνδν, απφ ηνπο Ώδξφκπινπο 

(3), ην ΐξφθαζηξν (1), ηελ Πξαηζφ (1) θαη ηε ηδεξνθέθαια (1) αιιά θαη απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο Κλσζνχ (2) ηελ Ίλαην (1) θαη ηα Μνπιηαλά (1).  

Καηά ηελ Τπνκηλσηθή πεξίνδν ηα θνζκήκαηα απφ πνιχηηκα κέηαιια είλαη 

ιίγα αιιά ν αξηζκφο ηνπο είλαη ζεκαληηθφο γηα απηήλ ηελ πεξίνδν. Σν ζχλνιν ησλ 

θνζκεκάησλ πξνέξρεηαη απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ. Σα δαθηπιίδηα, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ θαη απηήλ ηελ πεξίνδν ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ θνζκεκάησλ, 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ρξπζφ, πιελ ελφο απφ άξγπξν, είλαη κηλσηθνχ ηχπνπ κε 

ειιεηςνεηδή ζθελδφλε θαη έθηππε δηαθφζκεζε θνθθίδσλ (1) θαη ηαηλησηά θππξηαθνχ 

ηχπνπ (4). Σα κνλαδηθά άιια γλσζηά θνζκήκαηα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ηξεηο 

ρξπζνί ξφδαθεο πζηεξνκηλσηθνχ ηχπνπ θαη νγδφληα κία ρξπζέο ράληξεο πεξηδεξαίνπ, 

ζε ζρήκα ζπνλδχινπ ςαξηνχ, πηζαλφλ, θππξηαθήο θαηαγσγήο. Σα παξαπάλσ 

θνζκήκαηα απνηεινχλ ηα πξσηκφηεξα δείγκαηα θνζκεκάησλ ηεο κεηαβαηηθήο 
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πεξηφδνπ ζηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. Βπίζεο, ηξία δαθηπιίδηα απφ ηελ Έιηπλα, δχν 

ηαηλησηά, έλα ρξπζφ θαη έλα αξγπξφ, θαη έλα ρξπζφ κηλσηθνχ ηχπνπ κε δηαθφζκεζε 

έθηππσλ θνθθίδσλ θαζψο θαη έλα ρξπζφ δαθηπιίδη απφ ην Καξθί ρξνλνινγνχληαη 

ζηελ Τπνκηλσηθή-Πξσηνγεσκεηξηθή πεξίνδν. Ώμηνζεκείσηε είλαη ε χπαξμε 

θνζκεκάησλ θππξηαθνχ ηχπνπ, πνπ εξκελεχηεθαλ σο πξντφληα εκπνξίνπ ή θαηά 

άιινπο σο αληηθείκελα πνπ ζπλφδεπαλ ηαθέο εξψσλ πνπ επέζηξεθαλ απφ ηελ 

Ώλαηνιή (λφζηνη πνιεκηζηψλ). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη, σζηφζν, θαη ε παξνπζία 

θνζκεκάησλ κηλσηθνχ ηχπνπ, πνπ δελ απνηεινχλ θεηκήιηα βάζεη ηνπ ηχπνπ ηνπο, ε 

νπνία επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ππνκηλσηθψλ εξγαζηεξίσλ θνζκεκαηνηερλίαο ζηελ 

Κξήηε, φπνπ ζα ζπληεξήζεθε ε γλψζε ησλ ηερληθψλ κεζφδσλ θαη ηα νπνία 

ιεηηνχξγεζαλ σο θνηηίδεο δηαθχιαμεο, κεηαβίβαζεο θαη δηάδνζεο ησλ ηερληθψλ αιιά 

θαη ησλ παξαδνζηαθψλ ηχπσλ θνζκεκάησλ
867

. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηνπ 11
νπ

 αη. π.Υ. θαη θαηά ηνλ 

10
ν
 αη. π.Υ., πεξίνδν αλαζπγθξφηεζεο θαη αλάπηπμεο ζηηο επηθνηλσλίεο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, αλαπηχζζεηαη ζην Ώηγαίν έλα λέν δίθηπν επαθψλ, ζην 

νπνίν ε Βχβνηα, θπξίσο ην Λεπθαληί, θαη νη αλήθνληεο ζηελ «επβντθή θνηλή» έρνπλ 

ηελ θπξίαξρε ζέζε. Δ εηζαγσγή επβντθήο θεξακηθήο ζηελ Κξήηε απνδεηθλχεη ηηο 

επαθέο ησλ δχν πεξηνρψλ, ελψ ε παξνπζία ηεο επβντθήο θεξακηθήο ζηελ Ώκαζνχληα 

θαη ηελ Σχξν δηαγξάθεη ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο επβντθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

Ώλαηνιηθή Μεζφγεην. Δ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Βπβνέσλ, πξσηκφηεξε απφ 

απηήλ ησλ Φνηλίθσλ, ε ζρέζε ηνπο κε ηελ πεξηνρή ηεο ζπξνπαιαηζηηληαθήο αθηήο θαη 

ηελ Κχπξν θαη ε ζρέζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ Κξήηε θαίλεηαη λα εξκελεχνπλ ηηο 

πξψηκεο εηζαγσγέο απηήο ηεο πεξηφδνπ ζηελ Κξήηε. Δ πξψηκε δε παξαγσγή ρξπζψλ 

θνζκεκάησλ ζην Λεπθαληί απφ ην πξψην ήκηζπ ηνπ 10
νπ

 αη. π.Υ. απνδεηθλχεη φηη ν 

ρξπζφο ήηαλ δηαζέζηκνο ζηελ Βιιάδα, πηζαλφλ, πξνεξρφκελνο απφ ηνλ Γαιιηθφ 

πνηακφ
868

.  

Ώπφ ηα ηέιε ηνπ 10
νπ

 αη. π.Υ. θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. ε 

βαζκηαία βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαζηζηνχζε θαη ηηο ζαιάζζηεο επηθνηλσλίεο 

ζπζηεκαηηθφηεξεο. Οη επαθέο ηεο Κξήηεο κε ηελ Βχβνηα θαη ηελ Κχπξν 

ζπλερίδνληαη, ελψ ε επηθνηλσλία κε ηε ζπξνπαιαηζηηληαθή αθηή, πνπ ππάξρεη ήδε 

απφ ηα ηέιε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 10
νπ

 αη. π.Υ., γίλεηαη πην ππθλή απφ ην δεχηεξν ήκηζπ 

ηνπ 9
νπ 

αη. π.Υ. θαη ηδηαίηεξα κέζα ζηνλ 8
ν
 θαη ηνλ 7

ν
 αη. π.Υ. Δ δηεχξπλζε ησλ 

                                                 
867

 Λεκπέζε 1985, 216-217. 
868

 Lemos 2002, 134. 
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εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ εμαζθάιηδε ηα απαξαίηεηα πνιχηηκα κέηαιια θαη επέηξεπε  

ηε δηαθίλεζε αγαζψλ θαη αληηθεηκέλσλ. Δ αλαλέσζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Κξήηεο κε ηε 

ζπξνπαιαηζηηληαθή αθηή θαη ηελ Ώίγππην θαη ε δηαθίλεζε πξντφλησλ αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθέο πφιεηο θαη εκπνξηθά θέληξα ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πνπ 

δηαθηλνχζαλ Βπβνείο, Κπθιαδίηεο, Κχπξηνη θαη Φνίληθεο έκπνξνη, επλφεζε ηνλ 

πνιπθπιεηηθφ ραξαθηήξα ησλ επηξξνψλ, άκεζσλ θαη έκκεζσλ, ζηελ θξεηηθή ηέρλε. 

Παξάιιεια νη αζζπξηαθέο επεθηαηηθέο εθζηξαηείεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

ζπξνπαιαηζηηληαθήο αθηήο θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. (επί αικαλάζεξ 

Γ΄, 858-824 π.Υ.) θαη ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. (επί Σηγθιαζπηιάζεξ Γ΄, 745-727 π.Υ. θαη επί 

αξγθφλ ΐ΄, 722-705 π.Υ.) δεκηνχξγεζαλ έλα θχκα κεηαλάζηεπζεο θαη κεηαθίλεζεο 

πιεζπζκψλ θαη ηερληηψλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο ζπξνπαιαηζηηληαθήο αθηήο πξνο ηε 

Αχζε πνπ έθεξλαλ καδί κε ηα πξντφληα, ηε γλψζε ηερληθψλ κεζφδσλ, λέα 

εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα θαη δηαθνζκεηηθά κνηίβα. Δ αχμεζε, δε, ηεο αζζπξηαθήο 

επηζεηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο ζπξνπαιαηζηηλαηθήο αθηήο ζρεηίδεηαη θαη κε ηε 

θνηληθηθή θηλεηηθφηεηα πξνο ηε Αχζε απφ ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ., πεξίνδν 

πνπ ηνπνζεηείηαη ε θνηληθηθή παξνπζία ζηελ Κξήηε
869

. Δ αλάθακςε ηεο θξεηηθήο 

νηθνλνκίαο ζηνλ 9
ν
 αη. π.Υ. είρε σο απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ 

επηθνηλσλία θαη αλάκεζα ζηηο πφιεηο ηεο Κξήηεο, ηε ζπλερή κεηαθίλεζε αλζξψπσλ 

θαη ηερληηψλ, νη νπνίνη ζα γλψξηδαλ ηνλ θξεηνκπθελατθφ πνιηηηζκφ κέζα απφ ηελ 

επαθή ηνπο κε αξραία θαηάινηπα, ρψξνπο ιαηξείαο, ηάθνπο, πνπ 

επαλαρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαη ζπιήζεθαλ, κε ηπραία επξήκαηα, ηα νπνία ππήξμαλ 

πεγέο έκπλεπζεο θαη αλαβίσζεο θξεηνκπθελατθψλ ηχπσλ. Δ πνιπκνξθία ηεο 

θξεηηθήο ηέρλεο, ζηνηρείν πνπ δελ απαληάηαη ζε θαλέλα άιιν θέληξν ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιεληθέο, θππξηαθέο θαη αλαηνιηθέο επηξξνέο, νη νπνίεο 

αθνκνηψλνληαη, κεηαβάιινληαη θαη ζπγθεξάδνληαη κε ην θξεηνκπθελατθφ παξειζφλ 

πνπ αλαβηψλεη απφ ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ. θαη εμήο. Δ γεσκνξθνινγία ηεο 

λήζνπ, πνπ πξνθάιεζε ηε δεκηνπξγία πνιπάξηζκσλ απηφλνκσλ νηθηζκψλ, ππήξμε, 

εθηφο ησλ παξαπάλσ, έλαο επηπξφζζεηνο παξάγνληαο ηεο πνιπκνξθίαο ηεο θξεηηθήο 

ηέρλεο
870

. 

Καηά ηελ Πξσηνγεσκεηξηθή πεξίνδν ν αξηζκφο ησλ θνζκεκάησλ απμάλεηαη 

ζεκαληηθά (34). Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θνζκεκάησλ είλαη ρξπζά, πιελ δχν αξγπξψλ 

                                                 
869

 ηακπνιίδεο 2003α, 53. Γηα ηηο ζρέζεηο ησλ ιαψλ ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαηά ηελ Πξψηκε 

Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, βι. ηακπνιίδεο 2003 θαη Aruz-Graff-Rakic 2014, φπνπ θαη ζπγθεληξσκέλε 

βηβιηνγξαθία. 
870

 Λεκπέζε 2002, 288. 
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δαθηπιηδηψλ απφ ηάθνπο ζηνλ Άγην Εσάλλε Κλσζνχ, κίαο αξγπξήο πεξφλεο απφ ηνπο 

Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ θαη κίαο επάξγπξεο ράιθηλεο πεξφλεο απφ ην ΐφξεην 

Νεθξνηαθείν Κλσζνχ. ια ηα θνζκήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

Κλσζνχ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηε Φνξηέηζα (17) πιελ ελφο απφ ην Εδαίνλ Άληξν θαη 

ελφο απφ ην ΐξφθαζηξν. Ώληίζεηα κε ηελ Τπνκηλσηθή πεξίνδν, πνπ ηα δαθηπιίδηα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θνζκεκάησλ, θαηά ηελ Πξσηνγεσκεηξηθή 

εκθαλίδνληαη θαη λέα είδε θνζκεκάησλ, ηαηλίεο, ζπξκάηηλα ελψηηα κε αγθηζηξνεηδή 

άθξα, πνπ απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θνζκεκάησλ, ζπξκάηηλνη δαθηχιηνη, 

ράληξεο πεξηδεξαίσλ δηαθφξσλ ζρεκάησλ, πεξφλεο θαη ειαζκάηηλα δηζθία, εθ ησλ 

νπνίσλ έλα κε έθηππε γξακκηθή δηαθφζκεζε. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη πέληε ρξπζέο 

θπιηλδξηθέο ράληξεο κε ζπεηξνεηδείο απιαθψζεηο απφ ηε Φνξηέηζα, Πξψηκεο 

Πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, 970-920 π.Υ. θαηά Brock, γλσζηέο ζηελ Κξήηε απφ 

ηελ Πξναλαθηνξηθή πεξίνδν, πνπ βξίζθνπλ παξάιιεια ζε πεξηδέξαην απφ ην 

Λεπθαληί, Τπνπξσηνγεσκεηξηθήο ΕΕ-ΕΕΕα πεξηφδνπ, 875-800 π.Υ., έλα δεχγνο ρξπζψλ 

πεξνλψλ απφ ηελ παξαπάλσ ζέζε, πνπ ρξνλνινγνχλαη ηελ ίδηα πεξίνδν, θαη 

απνηεινχλ ηηο πξσηκφηεξεο γλσζηέο πεξφλεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιχηηκα 

κέηαιια ζηελ Κξήηε θαη ηηο πξσηκφηεξεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαηά ηελ Πξψηκε 

Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. Βπίζεο, απφ ηελ παξαπάλσ ζέζε πξνέξρεηαη κία ρξπζή ηαηλία κε 

ζηηθηή δηαθφζκεζε έθηππσλ θνθθίδσλ, πηζαλφλ, θππξηαθήο θαηαγσγήο, Όζηεξεο 

Πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ θαη απφ ην Εδαίνλ Άληξν έμη ρξπζέο ράληξεο 

πεξηδεξαίνπ κε ηεηξαπιή ζπείξα ζηηο νπνίεο επηθξέκεηαη κε αιπζίδεο, αλά κία, 

νκνίσκα ξνδηνχ, Όζηεξεο Πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, πνπ βξίζθνπλ παξάιιεια 

ζε πεξηδέξαην απφ ην Λεπθαληί, Όζηεξεο Πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, 900 π.Υ. 

Ώμηνζεκείσηα είλαη, επίζεο, έλα δεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ κε βειφλα νξζνγψληαο 

δηαηνκήο ζην αλψηεξν ηκήκα ηεο, θσληθή θεθαιή κε εγράξαθηα αθηηλσηά γξακκίδηα 

θαη ειιεηςνεηδείο θνηιάλζεηο θάησ απφ απηήλ απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, 

Πξψηκεο-Μέζεο Πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, κία αξγπξή πεξφλε κε βειφλα 

νξζνγψληαο δηαηνκήο θαη ζρεδφλ αδηακφξθσηε θεθαιή απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο 

Κλσζνχ, Πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ ίδηα ζέζε δψδεθα ρξπζέο ράληξεο 

πεξηδεξαίνπ, 10
νπ

-9
νπ

 αη. π.Υ.  

Καηά ηελ Πξσηνγεσκεηξηθή ΐ ή Πξσηναλαηνιίδνπζα πεξίνδν είλαη γλσζηά 

ειάρηζηα θνζκήκαηα απινχ ηχπνπ. Ώπφ ηε Φνξηέηζα πξνέξρνληαη δχν ρξπζνί 

ζπξκάηηλνη δαθηχιηνη θαη έλαο ρξπζφο ζπξκάηηλνο θξίθνο-ελψηην πνπ ρξνλνινγείηαη 

ζηελ Πξψηκε Πξσηνγεσκεηξηθή-Πξσηνγεσκεηξηθή ΐ πεξίνδν.  
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Δ κεγάιε αλάπηπμε ηεο θνζκεκαηνηερλίαο ζηελ Κξήηε ζεκεηψλεηαη θαηά ηε 

Γεσκεηξηθή πεξίνδν, θπξίσο ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. θαη ζηα ηέιε ηνπ 

8
νπ

/αξρέο 7
νπ

 αη. π.Υ. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε 

απηή ήηαλ ε δηεχξπλζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ εμαζθάιηδε ηα απαξαίηεηα 

πνιχηηκα κέηαιια θαη ν ξφινο πνπ απνθηά ε Κξήηε σο ελδηάκεζνο ζηαζκφο ζηνπο 

καθξηλνχο ζαιάζζηνπο δξφκνπο ηνπ εκπνξίνπ. Δ αλαδήηεζε κεηάιισλ, επίζεο, 

ππήξμε ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ην εκπφξην θαη ε χπαξμε κεηαιιείσλ ζηδήξνπ ζηελ 

Κξήηε δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηεο. Αελ είλαη ηπραίν φηη νη 

ζεκαληηθφηεξεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο θαηά ηε Γεσκεηξηθή αιιά θαη ηελ Πξσηναξρατθή 

πεξίνδν βξίζθνληαη θνληά ζε πεξηνρέο κε θνηηάζκαηα ζηδήξνπ
871

. Δ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ νηθηζκψλ θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο ζε πφιεηο ζηα ηέιε ηνπ 8
νπ

 αη. 

π.Υ. ππήξμε, επίζεο, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θνζκεκαηνηερλίαο θαη ηεο θξεηηθήο ηέρλεο ελ γέλεη.  

Καηά ηε Γεσκεηξηθή πεξίνδν ην ζχλνιν ησλ ρξπζψλ θαη αξγπξψλ 

θνζκεκάησλ (22) απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ ζεκαηνδνηεί ηελ 

θνζκεκαηνηερλία ηεο πεξηφδνπ. Υξπζά θαη αξγπξά θνζκήκαηα, εθηφο ησλ 

παξαπάλσ, είλαη γλσζηά θαη απφ άιιεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο απηήλ ηελ πεξίνδν. Ο 

αξηζκφο ησλ θνζκεκάησλ απηήλ ηελ πεξίνδν απμάλεηαη ζεκαληηθά (42). Σα 

πεξηζζφηεξα θνζκήκαηα είλαη ρξπζά (34) ζεκαληηθφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ 

αξγπξψλ θνζκεκάησλ (7), γλσζηφ είλαη, επίζεο, έλα επάξγπξν ράιθηλν δαθηπιίδη. Σα 

θνζκήκαηα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηάθνπο θαη ιηγφηεξα απφ παξαδνζηαθνχο 

ρψξνπο ιαηξείαο, απφ ην Εδαίνλ Άληξν θαη απφ ην ζπήιαην ηνπ Φπρξνχ. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ θνζκήκαηα πξνέξρνληαη απφ ην Εδαίνλ Άληξν (20) 

θαη ηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνχ -ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ (8), Φνξηέηζα (2)- 

επίζεο απφ ην Αηθηαίν Άληξν (7) ηνλ Ώζηξηθά Κηζάκνπ (3) ηελ Έιηπλα (1) θαη απφ 

ηνπο Ώξθάδεο (1). Ώμηνζεκείσηνο είλαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ θνζκεκάησλ απφ ην 

ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ πνπ απνδίδεηαη, θαηά ηνλ Higgins
872

, ζηε ζχιεζε ησλ 

ηάθσλ. Σα δαθηπιίδηα/-ηνη θαη νη ράληξεο ζπγθξνηνχλ ηα πνιππιεζέζηεξα είδε. Άιια 

είδε θνζκεκάησλ απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη νη θξίθνη-ελψηηα, νη πεξφλεο, νη 

ζθεθσηήξεο, ηα πεξίαπηα, επίζεο, γλσζηή είλαη κία ηαηλία κε έθηππε δηαθφζκεζε 

                                                 
871

 Jones 2000, 141, βι. επίζεο ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 117, γηα ηελ πηζαλή χπαξμε κεηαιιείσλ 

ζηδήξνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Σαιιαίσλ νξέσλ. Πξβι. ηα θνηηάζκαηα ζηδήξνπ ζηελ Βχβνηα, 

Kourou 2012 θαη αξγχξνπ ζην Λαχξην. 
872

 Σα θνζκήκαηα απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν ηεο Κλσζνχ, πνπ είλαη νιηγάξηζκα θαη θαηά ηελ 

Πξσηνγεσκεηξηθή πεξίνδν, δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα, βι. KNC, 539-542, 

αληίζεηε άπνςε έρεη δηαηππψζεη ν Ώλη. Κνηζψλαο, βι. Kotsonas 2006. 
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θνθθίδσλ. Εδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη δχν ρξπζά πεξίηκεηα ειάζκαηα, έλα απφ ην 

ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ κε παξάζηαζε πνιεκηζηή πνπ θαηαβάιιεη δχν ιένληεο 

θαη έλα απφ ην Εδαίνλ Άληξν κε δχν αληίλσηνπο θξαλνθφξνπο πνιεκηζηέο, ηξία ρξπζά 

ειάζκαηα, απφ ηελ παξαπάλσ ζέζε, κε ζεηξά πνιεκηζηψλ θαη έλα ρξπζφ έιαζκα κε 

παξάζηαζε ιεφλησλ θαη γξππψλ απφ ηε Φνξηέηζα. Ώμηνζεκείσηα είλαη, επίζεο, έλα 

ρξπζφ κελνεηδέο ελψηην κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε θαη δχν ρξπζά πεξίαπηα, έλα 

ζηαγνλφκνξθν θαη έλα κε έλζεηε ράληξα απφ θερξηκπάξη, απφ ην Εδαίνλ Άληξν θαζψο 

θαη έλα θφζκεκα ζε κνξθή ρειψλαο κε ρξπζφδεην κηλσηθφ ζθξαγηδφιηζν απφ ην 

ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ.  

εκαληηθφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ θνζκεκάησλ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ 

Όζηεξε Γεσκεηξηθή/Πξσηναξρατθή πεξίνδν (38). Σα θνζκήκαηα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ρξπζφ (16) ζεκαληηθφο αξηζκφο εμ απηψλ απφ άξγπξν (15) θαη 

νιηγάξηζκα απφ ήιεθηξν (2). Βπίζεο ηέζζεξηο αξγπξέο πεξφλεο κε επηρξπζσκέλε 

θεθαιή πξνέξρνληαη απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ θαη έλαο επηρξπζσκέλνο 

αξγπξφο ζθεθσηήξαο απφ ην ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη, 

φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θνζκεκάησλ πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνχ, 

πιελ ηεζζάξσλ απφ ην Εδαίνλ Άληξν, ελφο ρξπζνχ πεξίαπηνπ θνζκήκαηνο κε 

δαηδαιηθή θεθαιή θαη ηξηψλ πεξνλψλ θαζψο θαη ελφο ρξπζνχ πεξίαπηνπ ζε ζρήκα 

ρηεληνχ απφ ηνλ Πξηληά. 

Σα θνζκήκαηα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πεξφλεο (22) νιηγάξηζκα πεξίαπηα (6) 

εθ ησλ νπνίσλ, εθηφο ησλ δχν παξαπάλσ, μερσξίδνπλ έλα ρξπζφ κε κνξθή κέιηζζαο 

θαη έλα κε ρξπζφδεηε ράληξα απφ νξεία θξχζηαιιν, δαθηπιίδηα (5) επίζεο, έλα 

δεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ θαη έλα πεξηδέξαην απφ ρξπζέο ράληξεο πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ. 

Καηά ηελ Πξσηναξρατθή πεξίνδν ε θξεηηθή θνζκεκαηνηερλία ζεκεηψλεη ηε 

κεγαιχηεξε αλάπηπμή ηεο (54). Σα θνζκήκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θπξίσο απφ 

ρξπζφ (40) απφ άξγπξν (12) θαη ειάρηζηα απφ ήιεθηξν (2). Σα πεξηζζφηεξα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνχ (28) αξθεηά απφ ην Εδαίνλ Άληξν (8) ηνπο 

Ώξθάδεο (7) ηελ Ίλαην (6) θαη νιηγάξηζκα απφ ηελ Πξαηζφ (3) ηε Λχηην (1) θαη ηελ 

Ίλαην (1). Οη ηχπνη πνπ θπξηαξρνχλ είλαη ηα πεξίαπηα (13) θαη νη πεξφλεο (10). Άιια 

είδε θνζκεκάησλ ηεο πεξηφδνπ είλαη νη ξφδαθεο (8) νη ράληξεο (6) ηα δαθηπιίδηα (5) 

ηα ειάζκαηα (4) θαη ηα ελψηηα (3) επίζεο, έλαο ρξπζφο ζθεθσηήξαο θαη έλαο ρξπζφο 

θξίθνο πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνχ. Εδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη ην 

ρξπζφ κελνεηδέο πεξίαπην κε νθζαικσηφ πινρκφ, πηελά θαη δχν γπλαηθείεο θεθαιέο 
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απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ, ην ρξπζφ επηζηήζην θφζκεκα κε ηξεηο 

γπλαηθείεο κνξθέο θαη βνπθξάληα κε ζπξκαηεξή θαη θνθθηδσηή δηαθφζκεζε απφ ην 

Εδαίνλ Άληξν, δχν ρξπζά πεξίαπηα κε κνξθή κέιηζζαο κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε 

απφ ηνπο Ώξθάδεο θαη ηε Φνξηέηζα, αληίζηνηρα, δχν ρξπζά πεξίαπηα κε δαηδαιηθή 

θεθαιή απφ ηε Φνξηέηζα θαη ην Εδαίνλ Άληξν θαη έλα κε δαηδαιηθή θεθαιή θαη ηξία 

αγγεία θάησ απφ απηή απφ ηνπο Ώκπειφθεπνπο Κλσζνχ. Ξερσξίδνπλ, επίζεο, ην 

ρξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε ηξηάδα κνξθψλ απφ ην Εδαίνλ Άληξν θαη ν ρξπζφο 

ηεηξάθπιινο ξφδαθαο απφ ηνλ ζνισηφ ηάθν 2 ηνπ Υαληαιή Σεθθέ. Ώμηνζεκείσηνη 

είλαη θαη ηέζζεξηο ρξπζνί ξφδαθεο πζηεξνκηλσηθνχ ηχπνπ, απφ ην ζπήιαην Ελάηνπ, 

επίζεο, δχν ρξπζά δαθηπιίδηα κε ξνκβνεηδή ζθελδφλε πνπ θνζκνχληαη κε γπλαηθείεο 

θεθαιέο απφ ηε Φνξηέηζα θαη έλα ρξπζφ φκνηνπ ηχπνπ δαθηπιίδη κε πεξίηκεηε 

δηαθφζκεζε απφ ηελ Πξαηζφ. Ώπφ ηάθνπο ηεο ίδηαο ζέζεο πξνέξρεηαη, ηέινο, έλα 

ζχλνιν είθνζη ρξπζψλ θαη αξγπξψλ θνζκεκάησλ πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηα ηέιε ηνπ 

7
νπ

 αη./αξρέο 6νπ αη. π.Υ., εθ ησλ νπνίσλ ραξαθηεξηζηηθά είλαη έλα πεξίαπην απφ 

ρξπζφ κε θερξηκπάξη θαη κία ρξπζή πεξίηκεηε ζθίγγα κε θνθθηδσηή δηαθφζκεζε, 

πνπ δηαηεξνχλ ηελ παξάδνζε ζε κία ζεκαληηθή ζέζε ηεο Ώλαηνιηθήο Κξήηεο. 

Δ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ, γλσζηψλ έσο ζήκεξα, θνζκεκάησλ απφ 

πνιχηηκα κέηαιια ζηελ Κξήηε θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ δηαζαθελίδεη 

ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ παξαπάλσ θαη δίλεη ζαθέζηεξε εηθφλα ηεο θξεηηθήο 

θνζκεκαηνηερλίαο ηεο πεξηφδνπ. Δ πξψηκε εκθάληζε ρξπζψλ θαη αξγπξψλ 

θνζκεκάησλ ζηελ Κξήηε, θαη ε θαηά ζπλέπεηα δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ 

θαη χπαξμεο εξγαζηεξίσλ ζην λεζί, ε ζπλερήο παξαγσγή ηνπο έσο θαη ηελ 

Πξσηναξρατθή πεξίνδν αιιά θαη ε εκθάληζε απφ ηηο αξρέο ηεο Γεσκεηξηθήο 

πεξηφδνπ ηεο θνθθίδσζεο, ηεο ζπξκαηεξήο, ηεο ελζεηηθήο θαη ηεο πεξίηκεηεο 

ηερληθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πνιχκνξθν ραξαθηήξα ηεο θξεηηθήο ηέρλεο νδήγεζαλ 

ηελ θνζκεκαηνηερλία ηεο Κξήηεο ζε πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο θαη ηελ θαηέζηεζαλ 

σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ. 

Σα ρξπζά θαη αξγπξά θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Οξζήο Πέηξαο ζηελ 

Βιεχζεξλα δίλνπλ απαληήζεηο ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ έξεπλα, ζέηνπλ 

ππφ ακθηζβήηεζε παγησκέλεο απφςεηο αιιά επηβεβαηψλνπλ ζαθψο ην πςειφ επίπεδν 

ηεο θνζκεκαηνηερλίαο ηεο Κξήηεο θαηά ηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. Σα 

θνζκήκαηα απφ ηε λεθξφπνιε ηεο Βιεχζεξλαο παξέρνπλ λέα δεδνκέλα, πνπ 

αιιάδνπλ ηελ εηθφλα ηεο θξεηηθήο θνζκεκαηνηερλίαο, ηα νπνία, σζηφζν, είλαη 
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πηζαλφλ λα αλαηξαπνχλ απφ άιια, πνπ πηζαλφλ απνηεινχλ ηνπο ζπλδεηηθνχο θξίθνπο, 

ηα νπνία δελ είλαη αθφκα γλσζηά. 
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ΚΟΜΖΜΑΣΑ 

ΑΠΟ ΠΟΛΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΛΛΑ 

 

                                 ΔΛΔΤΘΔΡΝΑ 

                                      ΝΔΚΡΟΠΟΛΖ ΟΡΘΖ ΠΔΣΡΑ 

 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΘΔΖ 

ΔΤΡΔΖ 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΖΖ ΔΓΥΡ. 

ΠΗΝ. 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. Υξπζφ δηάδεκα κε ηξηγσληθή 

νμπθφξπθε απφιεμε θαη πεξίηκεην 

πεληάθπιιν άλζνο. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ738. 

Ώξ. θαη. 1. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο  

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

1α Ώδεκνζίεπην. 

2. Υξπζφ ηξηγσληθφ δηάδεκα κε θάζεηα 

θακπχια άθξα. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚΜΡ Μ5434.  

Ώξ. θαη. 2. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο  

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

1β Ώδεκνζίεπην. 

3. Υξπζφ ηαηληφζρεκν αθφζκεην 

δηάδεκα. 

Πηζνηαθή5Φ, 

5Φ/ΠΣ1/Κν2/2007. 

ΏΚΜΡ Μ4308. 

Ώξ. θαη. 3. 

ΤΓ πεξίνδνο. 1γ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο θ.ά. 

2018, 181, αξ. 56.  

4.  Υξπζή ηαηλία κε ζηηθηή γξακκηθή 

δηαθφζκεζε.  

Σάθνο Ώ1Κ1, 

Ώ1/Κ1/Ώ232/Κν2/1996. 

ΏΚΜΡ Μ3185.  

Ώξ. θαη. 4. 

ΤΠξΓΏ πεξίνδνο. 2α Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο θ.ά. 

2018, 181, αξ. 55. 

 

5. Υξπζή ηαηλία κε δηαθφζκεζε 

δηαγξακκηζκέλσλ θπθιίζθσλ ελ είδεη 

ζηεθάλσλ. 

ΣάθνοΏ1Κ1, 

Ώ1/Κ1/Ώ143/Κν4/1995. 

ΏΚΜΡ Μ1870. 

Ώξ. θαη. 5. 

ΠΓ πεξίνδνο.  2β-γ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2004, 

290, αξ. 384. 

6. Υξπζή ηαηλία κε δηαθφζκεζε δηπιήο Ππξά 4Λ, ΠξΏ πεξίνδνο. 3α Ώδεκνζίεπηε. 
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ζπείξαο. 4Λ/Κν2α,2β,18/1993. 

ΏΚΜΡ Μ3182, Μ3182α.  

Ώξ. θαη. 6. 

7. Υξπζή ηαηλία κε γξακκηθή 

δηαθφζκεζε. 

Σάθνο Ώ1Κ1,  

Κ1/Ώ52/Κν1, 2, 3/1993. 

ΏΚΜΡ Μ2812. 

Ώξ. θαη. 7. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 3β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο-

Καξέηζνπ 1998, 269, αξ. 338.  

8. Υξπζή ηαηλία κε παξάζηαζε κάρεο 

κε άξκαηα θαη ηνμφηεο.  

ΣάθνοΏ1Κ1, 

Κ1/Ώ72/Κν10/1993. 

ΏΚΜΡ Μ3179.  

Ώξ. θαη. 8. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 3γ-δ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2004, 

290-291, αξ. 385. 

9.-17. Βλλέα ρξπζέο επηκήθεηο ηαηλίεο 

κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ739-Μ747. 

Ώξ. θαη. 9-17. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

4α-ζ Ώδεκνζίεπηεο. 

18. Υξπζή εκηειιεηςνεηδήο ηαηλία κε 

δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ748 

Ώξ. θαη. 18. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

5α-β Ώδεκνζίεπηε. 

19. Υξπζή ζπεηξνεηδήο ηαηλία κε 

δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ749. 

Ώξ. θαη. 19. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

5γ Ώδεκνζίεπηε. 

20.-22. Σξία ηκήκαηα ρξπζήο/ψλ ηαηλίαο/ηψλ 

κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ750α-γ.  

Ώξ. θαη. 20-22. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

5δ-ζη Ώδεκνζίεπηα. 

23. Σκήκα ρξπζήο νξζνγψληαο ηαηλίαο κε 

δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ. 

Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν140/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4575. 

Ώξ. θαη. 23. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

6α Γηα κηα πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

206, αξ. 4. 

24. Σκήκα ρξπζήο νξζνγψληαο ηαηλίαο κε 

δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ. 

Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν141/2010.  

ΏΚΜΡ Μ4576. 

Ώξ. θαη. 24. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

6β Γηα κηα πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

206, αξ. 4. 
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25. Σκήκα ρξπζήο νξζνγψληαο ηαηλίαο κε 

δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ. 

Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν142/2010.  

ΏΚΜΡ Μ4577. 

Ώξ. θαη. 25. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

6γ-δ Γηα κηα πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

206, αξ. 4. 

26. Ώξγπξφο ζθεθσηήξαο.  

 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Μ22/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4582. 

Ώξ. θαη. 26. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

7α Ώδεκνζίεπηνο. 

27. Ώξγπξφο ζθεθσηήξαο. Σαθηθφ θηήξην Μ,  

Μ/Κν78/2009.  

ΏΚΜΡ Μ4560. 

Ώξ. θαη. 27. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

7β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

211, αξ. 20.  

 

28. Ώξγπξφο ζθεθσηήξαο. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν123/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4572. 

Ώξ. θαη. 28. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

7γ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

211, αξ. 20.  

 

29. Ώξγπξφο ζθεθσηήξαο. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν124α/2009.  

ΏΚΜΡ Μ4573. 

Ώξ. θαη. 29. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

7δ-ε Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

211, αξ. 20.  

 

30.-31. Γεχγνο ελσηίσλ κε θνθθηδσηά 

πξνζθχκαηα απφ ήιεθηξν. 

Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν117α,β/2009.  

ΏΚΜΡ Μ4569α,β. 

Ώξ. θαη. 30-31. 

ΠξΓ-Γ πεξίνδνο. 

 

8α-γ Ώδεκνζίεπην. 

32.  Υξπζφ ελψηην. Πηζνηαθή Ν-Ξ,  

Ν-Ξ/Π9/ΠΣ2/Κν3/2002. 

ΏΚΜΡ Μ3533. 

Ώξ. θαη. 32. 

ΜΓ/πξψηκε ΤΓ πεξίνδνο.  8δ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2004, 

286, αξ. 374. 

 

33. Ώξγπξφο επηρξπζσκέλνο θξίθνο -

ελψηην; 

ΣάθνοΏ1Κ1, 

Κ1/Ώ59/Κν9/1993. 

ΏΚΜΡ Μ3180. 

Ώξ. θαη. 33. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

9α Ώδεκνζίεπηνο.  

34. Ώξγπξφο θξίθνο-ελψηην; 

 

Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν124β/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4574. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

9β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

210, αξ. 19.  
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Ώξ. θαη. 34. 

35. Υξπζφ θξίθνο-ελψηην;  Πηζνηαθή 5Φ,  

5Φ/ΠΣ1/Κν5/2007. 

ΏΚΜΡ Μ4310. 

Ώξ. θαη. 35. 

ΤΓ πεξίνδνο. 9γ Ώδεκνζίεπηνο.  

36. Υξπζφο θξίθνο. Σάθνο Ώ1Κ1,  

Ώ1Κ1/Κν3/1995. 

ΏΚΜ Μ1869. 

Ώξ. θαη. 36. 

ΠΠξΏ πεξίνδνο. 10α Ώδεκνζίεπηνο.  

37. Υξπζφο θξίθνο. Πηζνηαθή Ν-Ξ,  

Ν-Ξ/Π9/ΠΣ2/Κν3/2002. 

ΏΚΜ Μ3532. 

Ώξ. θαη. 37. 

ΜΓ/πξψηκε ΤΓ πεξίνδνο. 

 

10β Ώδεκνζίεπηνο.  

38. Ώξγπξφο θξίθνο. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν71/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4555. 

Ώξ. θαη. 38. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

11α Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

210, αξ. 19. 

 

 

39. Ώξγπξφο επηρξπζσκέλνο θξίθνο-

ελψηην; 

Ππξά ΐΐ, 

ΐΐ/Μ6/1986. 

ΏΚΜΡ Μ3183. 

Ώξ. θαη. 39. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

11β Ώδεκνζίεπηνο. 

40. Ώξγπξφο θξίθνο-ελψηην; Ώλνηθηή ηαθή 4Υ-4Φ,  

4Υ-4Φ/Κν1/2006. 

ΏΚΜΡ Μ3744. 

Ώξ. θαη. 40. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

11γ Ώδεκνζίεπηνο. 

 

41. Υξπζφο θξίθνο. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Κν317/2010.  

ΏΚΜ Μ4588. 

Ώξ. θαη. 41. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

12α Ώδεκνζίεπηνο. 

42. Υξπζφο θξίθνο. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν116/2009. 

ΏΚΜ Μ4568. 

Ώξ. θαη. 42. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

12β Ώδεκνζίεπηνο. 
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43. Πεξηδέξαην απφ ρξπζέο θαη νξείαο 

θξπζηάιινπ ράληξεο. 

ΏπνηεθξσηήξηνΏ, 

Ώ/Μ68/1985. 

ΏΚΜΡ Μ1621. 

Ώξ. θαη. 43. 

ΠξΓΐ-ΠΓ πεξίνδνο. 

 

13α ηακπνιίδεο-Καξέηζνπ 1998, 262, αξ. 325, 

ηακπνιίδεο 2003, 557, αξ. 1101, ηακπνιίδεο 

2004, 287, αξ. 377, Karageorghis-Kanta-

Stampolidis-Sakellarakis 2014, 56, αξ. 67. 

44. Πεξηδέξαην ή δηάδεκα απφ ρξπζφ θαη 

επηρξπζσκέλν άξγπξν. 

Πηζνηαθή Ώλ. κάξηπξαο 3Φ,  

Ώλ. κάξηπξαο 3Φ/Κν1-8, 11, 

13-20/Ώ5/2002. 

ΏΚΜΡ Μ3515-Μ3527. 

Ώξ. θαη. 44. 

ΤΠξΏ πεξίνδνο. 13β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2004, 

287-288, αξ. 378. 

 

45. Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν101/2009.  

ΏΚΜΡ Μ4566. 

Ώξ. θαη. 45. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

14α-β Ώδεκνζίεπηε.  

46. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν110ε/2009.  

ΏΚΜΡ Μ4550. 

Ώξ. θαη. 46. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

14γ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

209, αξ. 13.  

 

47. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν119/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4571. 

Ώξ. θαη. 47. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

14δ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

209, αξ. 13.  

 

48. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ,  

Μ/2009. 

ΏΚΜΡ Μ5430. 

Ώξ. θαη. 48. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

15α Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

209, αξ. 13. 

 

49. Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν77/2009.  

ΏΚΜΡ Μ4559. 

Ώξ. θαη. 49. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

15β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

209, αξ. 14.  

 

50. Υξπζή ράληξα κε ζθαηξίδηα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν91/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4564. 

Ώξ. θαη. 50. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

15γ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

209, αξ. 12.  

 

51. Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν41/2008. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

16α Γηα κία πξψηε αλαθνξά βι. ηακπνιίδεο 2012, 

211, αξ. 21.  
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ΏΚΜΡ Μ4411α. 

Ώξ. θαη. 51. 

ζπλάθεηα).  

52. Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν41/2008. 

ΏΚΜΡ Μ4411β. 

Ώξ. θαη. 52. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

16β Γηα κία πξψηε αλαθνξά βι. ηακπνιίδεο 2012, 

211, αξ. 21.  

 

53. Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν75α/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4556. 

Ώξ. θαη. 53. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

16γ Γηα κία πξψηε αλαθνξά βι. ηακπνιίδεο 2012, 

211, αξ. 21.  

 

54. Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν75γ/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4558. 

Ώξ. θαη. 54. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

17α Γηα κία πξψηε αλαθνξά βι. ηακπνιίδεο 2012, 

211, αξ. 21.  

 

55. Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν110δ/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4548. 

Ώξ. θαη. 55. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

17β Γηα κία πξψηε αλαθνξά βι. ηακπνιίδεο 2012, 

211, αξ. 21.  

 

56. Ώξγπξή ακθηθσληθή ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν75β/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4557. 

Ώξ. θαη. 56. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

17γ Γηα κία πξψηε αλαθνξά βι. ηακπνιίδεο 2012, 

211, αξ. 21.  

 

57. Ώξγπξή ακθηθσληθή ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν104/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4567. 

Ώξ. θαη. 57. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

18α-β Ώδεκνζίεπηε. 

58. Ώξγπξή ακθηθσληθή ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν110ε/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4549. 

Ώξ. θαη. 58. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

18γ Γηα κία πξψηε αλαθνξά βι. ηακπνιίδεο 2012, 

211, αξ. 21.  

 

59. Ώξγπξή ηεηξάγσλε ράληξα. Σαθηθφ θηήξην Μ, Μ/2009. 

ΏΚΜΡ Μ5429. 

Ώξ. θαη. 59. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

18δ Γηα κία πξψηε αλαθνξά βι. ηακπνιίδεο 2012, 

211, αξ. 21.  
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60. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Κν376/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4591. 

Ώξ. θαη. 60. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

19α-β Ώδεκνζίεπηε. 

61. Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Κν447/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4595. 

Ώξ. θαη. 61. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

19γ-δ Ώδεκνζίεπηε. 

62. Υξπζή ηεηξάγσλε ράληξα κε θνίιεο 

πιεπξέο. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Κν427/2010.  

ΏΚΜΡ Μ4593. 

Ώξ. θαη. 62. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

19ε-ζη Ώδεκνζίεπηε. 

63. Ώξγπξή ράληξα ζθαηξηθνχ 

πεπηεζκέλνπ ζρήκαηνο. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Μ8/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4581. 

Ώξ. θαη. 63. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

20α-β Ώδεκνζίεπηε. 

64. Ώξγπξή θπιηλδξηθή ράληξα κε 

ακθηθσληθφ έμαξκα. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Κν437/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4594. 

Ώξ. θαη. 64. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

20γ Ώδεκνζίεπηε. 

65. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα. ΣάθνοΏ1Κ1, 

Ώ1Κ1/Ώ88/Κν2α/1994. 

ΏΚΜΡ Μ4551. 

Ώξ. θαη. 65. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

21α Ώδεκνζίεπηε. 

66. Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα. Σάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Κν1/1996.  

ΏΚΜΡ Μ3184. 

Ώξ. θαη. 66.  

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

21β-γ Ώδεκνζίεπηε. 

67. Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα κε 

ζθαηξηθφ έμαξκα. 

Σάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Κν7/1995.  

ΏΚΜΡ Μ1868. 

Ώξ. θαη. 67. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

21δ-ε Ώδεκνζίεπηε. 

68. Ώξγπξή ράληξα ζθαηξηθνχ 

πεπηεζκέλνπ ζρήκαηνο. 

Πηζνηαθή5Φ, 

5Φ/ΠΣ1/Κν27/2007. 

ΏΚΜΡ Λ4018. 

Ώξ. θαη. 68. 

ΤΓ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

22α Ώδεκνζίεπηε. 

69. Ώξγπξή ακθηθσληθή ράληξα. Πηζνηαθή 5Φ, ΤΓ πεξίνδνο 22β Ώδεκνζίεπηε. 
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5Φ/ΠΣ1/Κν42/2007. 

ΏΚΜΡ Λ4019. 

Ώξ. θαη. 69. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

70. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα. Πηζνηαθή3Υ/ΠΣ16, 

3Υ/ΠΣ16/Κν2/2003. 

ΏΚΜΡ Μ3591. 

Ώξ. θαη. 70. 

ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

22γ-δ Ώδεκνζίεπηε. 

71. Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα. Πηζνηαθή3Υ/ΠΣ16, 

3Υ/ΠΣ16/Κν4/2003.  

ΏΚΜΡ Μ3592. 

Ώξ. θαη. 71. 

ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

22ε-ζη Ώδεκνζίεπηε. 

72. Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα. Ππξά ΛΛ, ΛΛ/Μ8/1990.  

ΏΚΜΡ Μ1776. 

Ώξ. θαη. 72. 

ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

23α Ώδεκνζίεπηε. 

73. Ώξγπξή δαθηπιηφζρεκε ράληξα. Πηζνηαθή ΜΜ,  

ΜΜ/κέζα απφ ην Ώ2/Μ4/1989. 

ΏΚΜΡ Μ3177. 

Ώξ. θαη. 73. 

ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

23β-γ Ώδεκνζίεπηε. 

74. Υξπζφ επηζηήζην θφζκεκα. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν109/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4547. 

Ώξ. θαη. 74. 

ΠΓ-ΜΓ πεξίνδνο. 

 

24α-β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, ηακπνιίδεο 2012, 207, 

αξ. 5, ηακπνιίδεο 2016, 164-165. 

 

75. Υξπζφ πεξίαπην κε παξάζηαζε 

Πφζεσο ζεξψλ. 

Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν55/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4552. 

Ώξ. θαη. 75. 

ΤΓ πεξίνδνο. 

 

25α-β ηακπνιίδεο 2012, 207, αξ. 6, Aruz-Graff- Rakic 

2014, 286, εηθ. 4.19. 

 

76. Υξπζφ πεξίαπην κε παξάζηαζε 

θεθαιψλ δχν αλησπψλ θξαλνθφξσλ 

αλδξψλ. 

Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν118/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4570. 

Ώξ. θαη. 76. 

ΤΓ πεξίνδνο. 

 

25γ-δ ηακπνιίδεο 2012, 208, αξ. 7, Aruz-Graff- Rakic 

2014, 292, 160b. 

 

77. Υξπζφ πεξίαπην κε παξάζηαζε 

πξνηνκήο ηαχξνπ θαηελψπηνλ. 

Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν65/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4553. 

Ώξ. θαη. 77. 

ΤΓ πεξίνδνο. 

 

25ε-ζη ηακπνιίδεο 2012, 208, αξ. 8, Aruz-Graff- Rakic 

2014, 292, 160a, ηακπνιίδεο 2016, 166-167. 

 

78. Υξπζφ πεξίαπην ή επίξξαπην Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, ΠξΏ πεξίνδνο. 26α-β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 
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θφζκεκα κε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο. Ώ1ΠΣ1/Κν274/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4586. 

Ώξ. θαη. 78. 

186-187, εηθ. 11.  

 

79. Υξπζφ πεξίαπην κε δαηδαιηθή 

γπλαηθεία θεθαιή. 

Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν95/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4565. 

Ώξ. θαη. 79. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 26γ-δ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

209, αξ. 9, ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 181, αξ. 59. 

 

80. Υξπζφ πεξίαπην ή επίξξαπην 

θφζκεκα ζε κνξθή ρειψλαο. 

Σάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Κν5/1995.  

ΏΚΜΡ Μ1867. 

Ώξ. θαη. 80. 

ΤΓ πεξίνδνο. 27α-β Ώδεκνζίεπην. 

81. Υξπζφ πεξίαπην ή επίξξαπην 

θφζκεκα ζε κνξθή ρειψλαο. 

 

Σαθηθφ θηήξην Μ,  

Μ/Κν90/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4563. 

Ώξ. θαη. 81. 

ΤΓ πεξίνδνο. 

 

27γ-δ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

209, αξ. 11.  

 

82. Υξπζφ θφζκεκα  ζε κνξθή πξσην-

ηππαιεθηξπψλα. 

Σάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Κν1/1994. 

ΏΚΜΡ Μ3197. 

Ώξ. θαη. 82. 

ΤΓ πεξίνδνο. 28α-β Ώδεκνζίεπην. 

 

83. Υξπζφ πεξίαπην κε δηαθφζκεζε 

θεθαιήο ηαχξνπ. 

Πηζνηαθή Ώλ. κάξηπξαο 3Φ,  

Ώλ. κάξηπξαο 3Φ/Μ9/Ώ5/2002. 

ΏΚΜΡ Μ3530. 

Ώξ. θαη. 83. 

ΤΓ πεξίνδνο. 

 

28γ-δ Ώδεκνζίεπην. 

84. Υξπζφ πεξίαπην ζε ζρήκα 

νθζαικνχ. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Κν305/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4587. 

Ώξ. θαη. 84. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

29 Ώδεκνζίεπην. 

85. Υξπζφ πεξίαπην κε θνθθηδσηά 

πξνζθχκαηα ζηελ πεξηθέξεηα. 

Ώλνηθηή ηαθή ΐ, ΐ/Μ4/1989. 

ΏΚΜΡ Μ3178. 

Ώξ. θαη. 85. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 30α Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2004, 

286, αξ. 375. 

86. Υξπζφ κελνεηδέο πεξίαπην.  Σαθηθφ θηήξην Μ,  

Μ/Κν4/2008.  

ΏΚΜΡ Μ4385. 

Ώξ. θαη. 86. 

ΤΓ πεξίνδνο. 

 

30β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

210, αξ. 16 

 

87. Μελνεηδέο πεξίαπην απφ ήιεθηξν. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν70/2009.  

ΏΚΜΡ Μ4554. 

ΤΓ πεξίνδνο. 

 

30γ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

210, αξ. 17. 
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Ώξ. θαη. 87. 

88. Υξπζφ θξηθφζρεκν πεξίαπην. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν106/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4546. 

Ώξ. θαη. 88. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

31α Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

209, αξ. 10.  

89. Υξπζφ ζθαηξηθφ πεξίαπην-εμάξηεκα 

θνζκήκαηνο. 

Σάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Κν2/1995. 

ΏΚΜΡ Μ1787. 

Ώξ. θαη. 89. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 31β 

 

Ώδεκνζίεπην. 

 

 Πνιπεδξηθφ πξίζκα απφ νξεία 

θξχζηαιιν/Σκήκα πεξίαπηνπ 

θνζκήκαηνο; 

Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν97/2009. 

ΏΚΜΡ Τ766. 

Ώξ. θαη. 90. 

Πξηλ ηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

32 Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

213, αξ. 29.  

 

90.-91. Γεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ. Πηζνηαθή5Φ/ΠΣ2, 

5Φ/ΠΣ2/Κν2/2007.  

ΏΚΜΡ Μ4317. 

θαη 

5Φ/ΠΣ2/Κν68/2007. 

ΏΚΜΡ Μ4319. 

Ώξ. θαη. 91-92. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

33α-β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι ηακπνιίδεο θ.ά. 

2018, 180, αξ. 51. 

92. Ώξγπξή πεξφλε. Πηζνηαθή 5Φ,  

5Φ/Μ4/2007. 

ΏΚΜΡ Μ4309. 

Ώξ. θαη. 93. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

33γ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι ηακπνιίδεο θ.ά. 

2018, 180, αξ. 52. 

93. Ώξγπξή πεξφλε. Πηζνηαθή 5Φ, 

5Φ/ΠΣ2/Κν15/2007. 

ΏΚΜΡ Μ4311. 

Ώξ. θαη. 94. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

33δ Ώδεκνζίεπηε. 

94. Ώξγπξή πεξφλε. Πηζνηαθή 5Φ, 

5Φ/Κν26/2007. 

ΏΚΜΡ Μ4314. 

Ώξ. θαη. 95 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

34α Ώδεκνζίεπηε. 

95. Ώξγπξή θεθαιή πεξφλεο ζε ζρήκα 

ξνδηνχ. 

Πηζνηαθή 5Φ, 

5Φ/ΠΣ2/Κν67/2007. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

34β Ώδεκνζίεπηε. 
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ΏΚΜΡ Μ4318. 

Ώξ. θαη. 96. 

96. Ώξγπξή πεξφλε.   Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Μ26/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4545. 

Ώξ. θαη. 97. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

35α Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

210, αξ. 18.  

 

97. Ώξγπξή πεξφλε. Σαθηθφ θηήξην Μ,  

Μ/Μ79/2009. 

ΏΚΜΡ Μ4561. 

Ώξ. θαη. 98. 

 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

35β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

210, αξ. 18.  

 

98. Ώξγπξή πεξφλε. Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν143/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4578. 

Ώξ. θαη. 99. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

35γ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

210, αξ. 18.  

 

99. Ώξγπξή πεξφλε. Πηζνηαθή Ώλ. Μάξηπξαο 3Φ, 

Ώλ. Μάξηπξαο 3Φ/Κν12/2002. 

ΏΚΜΡ Μ3528. 

Ώξ. θαη. 100. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

36α Ώδεκνζίεπηε. 

100. Ώξγπξή πεξφλε. Πηζνηαθή Ώλ. Μάξηπξαο 3Φ 

Ώλ. Μάξηπξαο 3Φ/Κν12/2002. 

ΏΚΜΡ Μ3529. 

Ώξ. θαη. 101. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

36β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2004, 

289, αξ. 382.  

 

101.-

102. 

Ώξγπξή πεξφλε θαη ηκήκα δεχηεξεο 

φκνηαο. 

Σάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Μ9/1995. 

ΏΚΜΡ Μ1792. 

Ώξ. θαη. 102-103. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

36γ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι.  ηακπνιίδεο 2004, 

292, αξ. 390.  

 

103. Ώξγπξή πεξφλε. «Ώπιή» απνηεθξσηεξίνπ Ώ,  

ΏΏ/Μ2/1987. 

ΏΚΜΡ Μ1715. 

Ώξ. θαη. 104. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

37 Ώδεκνζίεπηε. 

104. Σκήκα αξγπξήο πφξπεο. Σάθνο Ώ1Κ1, Ώ1Κ1/Μ15/1995. 

ΏΚΜΡ Μ1849. 

Ώξ. θαη. 105. 

ΠξΓ-Γ πεξίνδνο. 38 Ώδεκνζίεπην. 

105. Υξπζφ ηεηξάθπιιν θφζκεκα ζε 

ζρήκα ξφδαθα. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Κν49/2010. 

ΠΠξΏ πεξίνδνο (αξρέο ηνπ 7
νπ

 

αη. π.Υ.). 

39α-β Ώδεκνζίεπηνο. 
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ΏΚΜΡ Μ4583. 

Ώξ. θαη. 106. 

106.-

110. 

Πέληε ρξπζνί ξφδαθεο. Ώλνηθηή ηαθή ΐ,  

ΐ/Σ3/Μ7θαη Μ17/1987. 

ΏΚΜΡ Μ1622-Μ1626. 

Ώξ. θαη. 107-111. 

ΠξΏ πεξίνδνο.  39γ-δ Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 1994, 

120-121, αξ. 72, πίλ. XXVI, ηακπνιίδεο 2004, 

286, αξ. 376, ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 181, αξ. 57 

(Μ1622), αξ. 58 (Μ1626). 

111. Υξπζφο ξφδαθαο. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Κν54/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4584. 

Ώξ. θαη. 112. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 40α-β Ώδεκνζίεπηνο. 

112. Υξπζφο ξφδαθαο. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Κν58/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4585. 

Ώξ. θαη. 113. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 40γ-δ Ώδεκνζίεπηνο. 

113. Σκήκα ρξπζνχ ξφδαθα. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Κν324/2010.  

ΏΚΜΡ Μ4589. 

Ώξ. θαη. 114. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 40ε Ώδεκνζίεπην. 

114. Υξπζφο ξφδαθαο. ΣάθνοΏ1Κ1, 

Κ1/Ώ59/Κν8/1993. 

ΏΚΜΡ Μ3181. 

Ώξ. θαη. 115. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 41α-β Ώδεκνζίεπηνο. 

115. Υξπζφο ξφδαθαο. Ώλνηθηή ηαθή 8Δ, 

8Δ/Σ1/Κν1/2002. 

ΏΚΜΡ Μ3534. 

Ώξ. θαη. 116.  

ΠξΏ πεξίνδνο. 41γ-δ Ώδεκνζίεπηνο. 

116.-

119. 

Σέζζεξηο ρξπζνί ξφδαθεο. Πηζνηαθή Ώλ. κάξηπξαο 3Φ,  

Ώλ. κάξηπξαο 3Φ/Κν8, 11, 5, 

3/Ώ5/2002.  

ΏΚΜΡ Μ3511-Μ3514. 

Ώξ. θαη. 117-120. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 42α-ε Ώδεκνζίεπηνη. 

120. Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε 

γπλαηθείαο ζεφηεηαο ηζηάκελεο πάλσ 

ζε δψν. 

Σάθνο Ώ1Κ1, 

Ώ1Κ1/Ώ232/Κν2/1996. 

ΏΚΜΡ Μ2814. 

Ώξ. θαη. 121. 

ΤΠξΓΏ πεξίνδνο. 43α Γηα κία πξψηε αλαθνξά βι. ηακπνιίδεο-

Καξέηζνπ 1998, 266, αξ. 333, Karageorghis-

Kanta-Stampolidis-Sakellarakis 2014, 56, αξ. 69. 
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121. Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε 

γπλαηθείαο ζεφηεηαο κε πςσκέλα 

ρέξηα ηζηάκελεο πάλσ ζε δψν. 

ΐ/Μ7/1985. 

ΏΚΜΡ Μ1620. 

Ώξ. θαη. 122. 

ΠξΓΐ πεξίνδνο.  

 

43β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 1993, 

75. ηακπνιίδεο-Καξέηζνπ 1998, 265-266, αξ. 

332, ηακπνιίδεο 2003, 569, αξ. 1146, 

Karageorghis-Kanta-Stampolidis-Sakellarakis 

2014, 56, αξ. 68, ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 180, αξ. 

50. 

122. Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε 

αλδξηθήο κνξθήο. 

Πηζνηαθή 5Φ, 

5Φ/Κν23-25, 28-35, 38-41, 43-

44, 47-65 (56ΐ-Γ), 69-72/2007. 

ΏΚ ΜαΒ Μ769. 

Ώξ. θαη. 123. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

44α-β Ώδεκνζίεπην. 

123. Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε 

αζπηδνχρσλ πνιεκηζηψλ. 

Σαθηθφ θηήξην Μ,  

Μ/Μ151Ώ/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4579. 

Ώξ. θαη. 124. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

45α-β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

205, αξ. 2. 

 

124. Θξαχζκαηα ρξπζψλ ειαζκάησλ κε 

αλζξψπηλεο κνξθέο. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ770α-δ. 

Ώξ. θαη. 125. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 45γ-ζη Ώδεκνζίεπηα. 

125. Θξαχζκα ρξπζνχ ειάζκαηνο κε 

παξάζηαζε ζεηξάο δψσλ θαη 

δηαθνζκεηηθή δψλε ηξέρνπζαο 

ζπείξαο. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Κν451/2010. 

ΏΚΜΡ Μ5412β. 

Ώξ. θαη. 126. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 46α-β Ώδεκνζίεπην. 

126. Υξπζφ νξζνγψλην πιαθίδην κε 

δηαθφζκεζε δηπιήο ζπείξαο κε 

ξφκβν ζην θέληξν. 

Σάθνο Ώ1,  πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/Κν394/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4592.  

Ώξ. θαη. 127. 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. 46γ-δ Ώδεκνζίεπην. 

127.- 

130. 

Σέζζεξα ρξπζά ειιεηςνεηδή 

ειάζκαηα κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ753-Μ756. 

Ώξ. θαη. 128-131. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

47α-δ Ώδεκνζίεπηα. 

131. Υξπζφ έιαζκα κε δηαθφζκεζε 

δηθηπσηνχ. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ757.  

Ώξ. θαη. 132. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

47ε Ώδεκνζίεπην. 
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132. Υξπζφ έιαζκα  ζε ζρήκα Σ κε 

δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ. 

 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ758. 

Ώξ. θαη.133. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

47ζη Ώδεκνζίεπην. 

 Σκήκαηα ρξπζψλ ηαηληφζρεκσλ 

ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε 

δηθηπσηνχ. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

Ώξ. θαη. 134. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

48α Ώδεκνζίεπηα. 

 Θξαχζκαηα ρξπζψλ ειαζκάησλ κε 

δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

Ώξ. θαη. 135. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

48β Ώδεκνζίεπηα. 

133. Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε 

παξάζηαζε Πφηληαο ζεξψλ. 

Σάθνο Ώ1Κ1,  

Κ1/Ώ52/Κν 4, 5, 7/1993. 

ΏΚΜΡ Μ2811. 

Ώξ. θαη. 136. 

ΠΠξΏ πεξίνδνο 

 

49α Γηα κία πξψηε αλαθνξά βι. ηακπνιίδεο-

Καξέηζνπ 1998, 268, αξ. 336, επίζεο 

ηακπνιίδεο 2003, 569, αξ. 1147 θαη 

ηακπνιίδεο 2004, 291, αξ. 387. 

134. Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε 

παξάζηαζε αλησπψλ ζθηγγψλ. 

Σάθνο Ώ1Κ1, 

Κ1/Ώ52/Κν 6/1993.  

ΏΚΜΡ Μ2813. 

Ώξ. θαη. 137. 

ΠξΏ πεξίνδνο. 50α Γηα κία πξψηε απεηθφληζε βι. ηακπνιίδεο 1994 

(εμψθπιιν θαη πξνκεησπίδα ζει. 5) θαη γηα κία 

πξψηε αλαθνξά, ηακπνιίδεο-Καξέηζνπ 1998, 

268-269, αξ. 337, ηακπνιίδεο 2003, 569, αξ. 

1148, ηακπνιίδεο 2004, 291, αξ. 386, 

ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 180, αξ. 53. ΐι. θαη 

LIMC Sphinx, c.85. 

135. Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε 

παξάζηαζε αλησπψλ ζθηγγψλ. 

Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν35/2008. 

ΏΚΜΡ Μ4406. 

Ώξ. θαη. 138. 

ΠΠξΏ πεξίνδνο. 

 

50β Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

206, αξ. 3. 

 

136. Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε 

παξάζηαζε αλζξψπηλσλ θαη δσηθψλ 

κνξθψλ. 

Σαθηθφ θηήξην Μ, 

Μ/Κν158/2010. 

ΏΚΜΡ Μ4580. 

Ώξ. θαη. 139. 

ΠΠξΏ πεξίνδνο. 51α Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

205, αξ. 1. 

 

137. Σκήκα ρξπζνχ πεξίηκεηνπ 

ειάζκαηνο κε παξάζηαζε δχν 

αλζξψπηλσλ κνξθψλ. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,   

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚΜΡ Μ5435. 

Ώξ. θαη. 140. 

ΠΠξΏ πεξίνδνο. 51β-δ Ώδεκνζίεπην. 

 

138. Σκήκα ρξπζνχ πεξίηκεηνπ 

ειάζκαηνο κε δηαθφζκεζε 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

52 Ώδεκνζίεπην. 
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δηθηπσηνχ. ΏΚ ΜαΒ Μ751. 

Ώξ. θαη. 141. 

ζπλάθεηα). 

 Σκήκαηα ρξπζψλ πεξίηκεησλ 

ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε 

δηθηπσηνχ. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ752α-ζη. 

Ώξ. θαη. 142. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

53α-ζη Ώδεκνζίεπην. 

 Θξαχζκαηα ρξπζψλ πεξίηκεησλ 

ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε 

δηθηπσηνχ. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010. 

Ώξ. θαη. 143. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

54 Ώδεκνζίεπηα. 

139. Υξπζή πεξίηκεηε ηαηλία. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1, 

Ώ1ΠΣ1/2010.  

ΏΚΜΡ Μ5431. 

Ώξ. θαη. 144. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

55α 

 

Γηα κία πξψηε αλαθνξά, βι. ηακπνιίδεο 2012, 

186, εηθ. 10.  

 

140. Υξπζή πεξίηκεηε ηαηλία. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚΜΡ Μ5432. 

Ώξ. θαη. 145. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

55β Γηα κία πξψηε αλαθνξά βι. ηακπνιίδεο 2012, 

186, εηθ. 10.  

 

141. Υξπζή πεξίηκεηε ηαηλία. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚΜΡ Μ5433. 

Ώξ. θαη. 146. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

55γ Γηα κία πξψηε αλαθνξά βι. ηακπνιίδεο 2012, 

186, εηθ. 10.  

 

142. Σκήκα ρξπζήο ηαηλίαο. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ759. 

Ώξ. θαη.147. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

56α Ώδεκνζίεπηε. 

143. Σκήκα ρξπζνχ ειάζκαηνο/ηαηλίαο. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ760. 

Ώξ. θαη. 148. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

56β Ώδεκνζίεπηε. 

144. Σκήκα ρξπζνχ ειάζκαηνο/ηαηλίαο κε 

γσληψδε ηε κία ζσδφκελε απφιεμε. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010.  

ΏΚ ΜαΒ Μ761. 

Ώξ. θαη. 149. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

57α Ώδεκνζίεπην. 

145. Σκήκα ρξπζνχ ειάζκαηνο/ηαηλίαο κε 

γσληψδε ηε κία ζσδφκελε απφιεμε. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

57β Ώδεκνζίεπην. 
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ΏΚ ΜαΒ Μ762. 

Ώξ. θαη. 150. 

ζπλάθεηα). 

146. Σκήκα ρξπζνχ ειάζκαηνο/ηαηλίαο κε 

γσληψδε ηε κία ζσδφκελε απφιεμε. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ763. 

Ώξ. θαη. 151. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

57γ Ώδεκνζίεπην. 

147. Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010.  

ΏΚ ΜαΒ Μ764. 

Ώξ. θαη. 152. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

58α-β Ώδεκνζίεπην. 

 Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ765. 

Ώξ. θαη. 153. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

58γ Ώδεκνζίεπην. 

 Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010.  

ΏΚ ΜαΒ Μ766. 

Ώξ. θαη. 154. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

59α Ώδεκνζίεπην. 

 Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ767. 

Ώξ. θαη. 155. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

59β Ώδεκνζίεπην. 

 Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ. Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010. 

ΏΚ ΜαΒ Μ768. 

Ώξ. θαη. 156. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

59γ Ώδεκνζίεπην. 

 Θξαχζκαηα αθφζκεησλ θχιισλ 

ρξπζνχ. 

Σάθνο Ώ1, πηζνηαθή Ώ1ΠΣ1,  

Ώ1ΠΣ1/2010. 

Ώξ. θαη. 157. 

ΠξΓΏ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

(αλαζθαθηθή θαη ρξνλνινγηθή 

ζπλάθεηα). 

 

60α-β Ώδεκνζίεπηα. 
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APPENDIX II  

 

ΚΟΜΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΛΛΑ 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ 

 

 

 

Α/Α 

 

ΘΔΖ 

 

 

ΔΗΓΟ 

 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΖΖ 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΚΡΖΣΖ 

 

 

1. 

 

ΑΓΡΟΜΤΛΟΗ 

ΚΏΝΣΒΜΔ ΚΒΦΏΛΕ 

 

 

Υξπζφ δαθηπιίδη κε αθφζκεηε 

ζθελδφλε.  

 

ΤΜΕΕΕΓ-ΤπΜ πεξίνδνο. 

 

Πιάησλνο 1954, 367, Κάληα 1980, 185, 186, Κάληα-

Ααβάξαο 2011, 157, εηθ. 41α. 

 

2. 

 

ΑΓΡΟΜΤΛΟΗ 

ΤΚΕΏ 

 

Υξπζφ δαθηπιίδη κε αθφζκεηε 

ζθελδφλε.  

 

ΤΜΕΕΕΓ-ΤπΜ πεξίνδνο. 

 

 

Πιάησλνο 1954, 366, Κάληα 1980, 186, Κάληα-

Ααβάξαο 2011, 157, εηθ. 41δ. 

 

3.  Υξπζφ δαθηπιίδη κε αθφζκεηε 

ζθελδφλε.  

ΤΜΕΕΕΓ-ΤπΜ πεξίνδνο.  Πιάησλνο 1954, 366, Κάληα 1980, 186, Κάληα-

Ααβάξαο 2011, 157, εηθ. 41ε. 

 

 

4. 

 

ΒΡΟΚΑΣΡΟ 

 

Υξπζφ δαθηπιίδη κε αθφζκεηε 

ζθελδφλε. 

 

ΤπΜ-ΠξΓ πεξίνδνο. 

 

Hall 1914, 138, εηθ. 82. 

 

5.  Υξπζή πεξφλε.  ΠξΓ; πεξίνδνο. Hall 1914, 104, εηθ. 58 

 

 

6. 

 

ΓΗΚΣΑΗΟΝ ΑΝΣΡΟ 

 

 

Υξπζφο ζθεθσηήξαο.  

 

Γεσκεηξηθή; πεξίνδνο. 

 

Boardman 1961, 40, αξ. 175, πίλ. XIV, εηθ. 17. 

 

7.  Υξπζφο ιεπηφο δαθηχιηνο.  

 

Γεσκεηξηθή; πεξίνδνο.  

(αξρέο ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.) 

Hogarth 1899-1900, 111-112. 
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8.  Ώξγπξφο θξίθνο- δαθηπιίδη.  Γεσκεηξηθή; πεξίνδνο. Boardman 1961, 40, αξ. 163, πίλ. XIV, εηθ. 17. 

9.-10.  Ώξγπξφ δαθηπιίδη κε αθφζκεηε 

ζθελδφλε (φκνην αλαθέξεηαη φηη 

ππάξρεη ζηελ Ομθφξδε).  

Γεσκεηξηθή; πεξίνδνο. Boardman 1961, 40. 

11.  Ώξγπξφ δαθηπιίδη κε αθφζκεηε 

ζθελδφλε. 

Γεσκεηξηθή; πεξίνδνο. Boardman 1961, 40, αξ. 180, πίλ. XIV, εηθ. 17. 

12.  Βπάξγπξν ράιθηλν δαθηπιίδη.  Γεσκεηξηθή; πεξίνδνο. Boardman 1961, 40, αξ. 179, πίλ. XIV, εηθ. 17. 

 

13. 

 

ΚΑΡΦΗ 

 

 

Υξπζφ δαθηπιίδη.  

 

ΤπΜ-ΠξΓ πεξίνδνο. 

 

Pendlebury and Money-Coutts 1937-1938, 100. 

 

14.-15. 

 

ΠΡΑΗΟ 

 

 

Γεχγνο αξγπξψλ ελσηίσλ.  

 

Σέιε 7
νπ

/αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ. 

 

Marshall 1905-1906, 68-69, εηθ. 3, 4, Jacobsthal 1956, 

25. 

 

16.  Πεξίαπην απφ ρξπζφ ή ήιεθηξν θαη 

θερξηκπάξη. 

Σέιε 7
νπ

/αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ. Marshall 1905-1906, 64, εηθ. 1. 

17.-19.  Σξεηο ρξπζέο ράληξεο.  7
νο

/6
νο

 αη. π.Υ.  Marshall 1905-1906, 64. 

20.  Υξπζφ δαθηπιίδη  κε αθφζκεηε 

ζθελδφλε.  

ΤΜΕΕΕΓ-ΤπΜ πεξίνδνο.  Bosanquet 1901-1902, 247-248, εηθ. 16, Κάληα 1980, 

179, Κάληα-Ααβάξαο 2011, 157, εηθ. 41β. 

21.  Υξπζφ δαθηπιίδη κε πεξίηκεηα 

ηξίγσλα. 

ΠξΏ πεξίνδνο. Bosanquet 1901-1902, 243-244, εηθ. 11. 

22.  Ώξγπξφ δαθηπιίδη.  7
νο

/6
νο

 αη. π.Υ.  Marshall 1905-1906, 64. 

23.  Ώξγπξφ δαθηπιίδη. 7
νο

/6
νο

 αη. π.Υ. Marshall 1905-1906, 63. 

24.  Ώξγπξή πεξφλε κε ξφδαθα ζηελ 

θεθαιή.  

ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Bosanquet 1901-1902, 244, εηθ. 13, Jacobsthal 1956, 

21, 24. 

25.  Ώξγπξή πεξφλε.  Σέιε 7
νπ

/αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ.  Marshall 1905-1906, 68-69, εηθ. 4. 

26.  Ώξγπξή πεξφλε.  Σέιε 7
νπ

/αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ. Marshall 1905-1906, 68-69, εηθ. 4, Jacobsthal 1956, 24. 

27.  Ώξγπξή πεξφλε.  Σέιε 7
νπ

/αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ. Marshall 1905-1906, 68-69, εηθ. 4, Jacobsthal 1956, 24. 

28.  Ώξγπξή πεξφλε.  7
νο

/6
νο

 αη. π.Υ. Marshall 1905-1906, 63. 

29.  Ώξγπξή πεξφλε.  7
νο

/6
νο

 αη. π.Υ. Marshall 1905-1906, 64. 

30.-31.  Αχν αξγπξέο πεξφλεο;  7
νο

/6
νο

 αη. π.Υ. Marshall 1905-1906, 63. 

32.  Υξπζφο ξφδαθαο.  ΠξΏ πεξίνδνο. Bosanquet 1901-1902, 243-244, εηθ. 12. 

33.  Ώξγπξφο ξφδαθαο. Σέιε 7
νοπ

/αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ. Marshall 1905-1906, 68, εηθ. 4.  
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34.-36.  Σξεηο επηρξπζσκέλνη  αξγπξνί 

ξφδαθεο. 

Σέιε 7
νοπ

/αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ. Marshall 1905-1906, 68-69, εηθ. 3, 4, Jacobsthal 1956, 

25. 

37.  Υξπζή ειαζκάηηλε ζθίγγα κε 

θνθθηδσηή δηαθφζκεζε. 

Σέιε 7
νπ

/αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ. Marshall 1905-1906, 64-65, εηθ. 1. 

 

38. 

 

ΗΓΔΡΟΚΔΦΑΛΑ 

 

 

Υξπζφ δαθηπιίδη κε αθφζκεηε 

ζθελδφλε.  

 

 

ΤΜΕΕΕΓ-ΠξΓ πεξίνδνο  

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα). 

 

 

Διηφπνπινο 1998, 96, 98-99, πίλ. 28. 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΡΖΣΖ 

 

 

1. 

 

ΑΡΚΑΓΔ 

 

 

Υξπζφ θφζκεκα κε κνξθή κέιηζζαο. 

 

ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Levi 1927-1929, πίλ. XII. 

2.  Υξπζή πεξφλε.  Γεσκεηξηθή πεξίνδνο. Levi 1927-1929, 475-479, πίλ. XII. Ρ48, Jacobsthal 

1956, 22. 

3.  Ώξγπξή πεξφλε.  ΠξΏ πεξίνδνο. Jacobsthal 1956, 17-18. 

4.  Ώξγπξή πεξφλε.  ΠξΏ πεξίνδνο. Levi 1927-1929, 303, πίλ. ΥΕΕ., Jacobsthal 1956, 17. 

5.  Ώξγπξή πεξφλε κε επξεία δηζθνεηδή 

θεθαιή. 

Σέιε 7
νπ

 αη. π.Υ.; Levi 1945, 314-315, εηθ. 24Ώ. 

6.  Υξπζφο ξφδαθαο. ΠξΏ πεξίνδνο. Levi 1927-1929, πίλ. XII. 

7.  Υξπζφ έιαζκα. ΠξΏ πεξίνδνο. Levi 1927-1929, πίλ. XII. 

 

8. 

 

ΏΡΚΏΑΒ 

πιινγή Μεηαμά 

 

 

Υξπζφ πεξίαπην-εμάξηεκα 

πεξηδεξαίνπ κε απεηθφληζε θεθαιήο 

ιένληνο.  

 

 

ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Αιεμίνπ 1966, 406, πίλ. 434α. 

 

 

9. 

 

ΔΛΣΤΝΑ 

 

 

Υξπζφ δαθηπιίδη κε έθηππε 

δηαθφζκεζε θνθθίδσλ. 

 

 

ΤπΜ-ΠΠξΓ πεξίνδνο.  

 

 

Ρεζεκησηάθεο-Βγγιέδνπ 2010, 51, πίλ. 56, ζρ. 152, 

πίλ.159, εηθ. 196.  

10.  Υξπζφ ηαηλησηφ δαθηπιίδη. 

 

 

ΤπΜ-ΠΠξΓ πεξίνδνο.  Ρεζεκησηάθεο-Βγγιέδνπ 2010, 54, πίλ. 57, ζρ. 153, 

πίλ.159, εηθ. 198β. 
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11.  Ώξγπξφ ηαηλησηφ δαθηπιίδη.   ΤπΜ-ΠΠξΓ πεξίνδνο . 

 

Ρεζεκησηάθεο-Βγγιέδνπ 2010, 54, πίλ. 57, ζρ. 154, 

πίλ.159 εηθ. 198α. 

12.  Σκήκα ρξπζήο ηαηλίαο κε έθηππε  

δηαθφζκεζε θνθθίδσλ.  

Γεσκεηξηθή πεξίνδνο. 

 

Ρεζεκησηάθεο-Βγγιέδνπ 2010, 79, πίλ. 57, ζρ. 160. 

 

13. 

 

 

ΗΝΑΣΟ 

 

 

Υξπζή δαηδαιηθή θεθαιή.  

 

 

ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Ώιεμίνπ 1963, 311.  

14.  

 

Υξπζφ δαθηπιίδη κε αθφζκεηε 

ζθελδφλε. 

ΤΜΕΕΕΓ-ΤπΜ πεξίνδνο. 

 

Κάληα-Ααβάξαο 2011, 157, αξ. 154. 

15.  Υξπζφο ξφδαθαο.  ΠξΏ πεξίνδνο  

(ΤΜΕΕ-ΤΜΕΕΕ ηχπνπ). 

Κάληα-Ααβάξαο 2011, 160-161, αξ. 164.  

 

16.  Υξπζφο ειαζκάηηλν δηζθίν κε 

ξφδαθα.  

ΠξΏ πεξίνδνο  

(ΤΜΕΕ-ΤΜΕΕΕ ηχπνπ). 

Κάληα-Ααβάξαο 2011, 160-161, αξ. 160. 

17.  Υξπζφ ειαζκάηηλν δηζθίν κε ξφδαθα.  

 

ΠξΏ πεξίνδνο  

(ΤΜΕΕ-ΤΜΕΕΕ ηχπνπ). 

Κάληα-Ααβάξαο 2011, 160-161, αξ. 163.  

 

18.   Υξπζφο ξφδαθαο.  

 

ΠξΏ πεξίνδνο  

(ΤΜΕΕ-ΤΜΕΕΕ ηχπνπ). 

Κάληα-Ααβάξαο 2011, 160-161, αξ. 162.  

 

19.  Υξπζφ πεξίηκεην δηζθίν ζε κνξθή 

ηξνρνχ.  

ΠξΏ πεξίνδνο  

(ΤΜΕΕ-ΤΜΕΕΕ ηχπνπ). 

Κάληα-Ααβάξαο 2011, 160-161, αξ. 161. 

 

 

20. 

 

ΚΝΩΟ 

 

 

Υξπζή ράληξα ζθαηξηθνχ 

πεπηεζκέλνπ ζρήκαηνο κε αλάγιπθεο 

παξάιιειεο ηαηλίεο. 

 

 

ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

 

Coldstream 1963, 43 αξ. 1, εηθ. 15, πίλ. 14e. 

 

 

21. 

 

ΚΝΩΟ 

 

 

Υξπζή πεξφλε.  

 

 

ΠξΏ-ΤΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Hood and Boardman 1961, 75, αξ. 32, εηθ. 11, πίλ. 11. 

 

22.-25. 

 

ΚΝΩΟ 

ΏΓΕΟ ΕΧΏΝΝΔ 

 

 

Σέζζεξα ρξπζά δαθηπιίδηα.  

 

ΠξΓ πεξίνδνο. 

 

Boardman 1960, 134, πίλ. 39.V 30. 

 

26.-27.  Αχν αξγπξά δαθηπιίδηα.  ΠξΓ πεξίνδνο. Boardman 1960, 134, πίλ. 39.V 31. 

 

28.   Ώξγπξή πεξφλε. ΤΓ-ΠξΏ πεξίνδνο. ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 300, αξ. 138. 
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29.-30. 

 

ΚΝΩΟ 

ΏΜΠΒΛΟΚΔΠΟΕ 

 

 

Γεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ. 

 

 

Σέιε 8
νπ

 αη. π.Υ. 

 

 

ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 288, αξ. 86-87. 

31.  Έλδεθα ρξπζέο ςήθνη πεξηδεξαίνπ. ΠξΓ πεξίνδνο. ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 295, αξ. 118. 

32.  Υξπζή ςήθνο. ΠξΓ πεξίνδνο. ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 295, αξ. 120. 

33.  Πεξηδέξαην απφ ρξπζέο ράληξεο. Σέιε 8
νπ

 αη. π.Υ. 

 

ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 291, αξ. 99. 

34.  Υξπζή ράληξα. Σέιε 8
νπ

 αη. π.Υ. ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 288, αξ. 84-85.  

35.  Υξπζφ θπθιηθφ πεξίαπην κε έλζεηε 

νξεία θξχζηαιιν. 

Σέιε 8
νπ

 αη. π.Υ. 

 

ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 292, αξ. 100. 

36.  Υξπζφ πεξίαπην κε δαηδαιηθή 

θεθαιή θαη ζεηξά ηξηψλ αγγείσλ. 

Σέιε 7
νπ

 αη. π.Υ. ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 292, αξ. 101. 

37.  Υξπζφ δαθηπιίδη.  Σέιε 8
νπ

 αη. π.Υ. ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 292, αξ. 102. 

38.  Υξπζφ δαθηπιίδη.  Σέιε 8
νπ

 αη. π.Υ. ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 292, αξ. 103. 

39.  Ώξγπξή πεξφλε. ΠξΓ πεξίνδνο. ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 295, αξ. 119. 

40.-43.  Σέζζεξηο αξγπξέο πεξφλεο κε 

επηρξπζσκέλε θεθαιή. 

Σέιε 8
νπ

 αη. π.Υ. 

 

ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 293, αξ. 104-107. 

44.-47.  Σέζζεξηο αξγπξέο πεξφλεο.  Σέιε 8
νπ

 αη. π.Υ. ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 293, αξ. 108-111. 

 

48. 

 

ΚΝΩΟ 

ΐΟΡΒΕΟ ΝΒΚΡΟΣΏΦΒΕΟ 

 

 

Υξπζφο ζθεθσηήξαο.  

 

 

ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

 

KNC, 40.f4. 

 

49.  Βπηρξπζσκέλνο αξγπξφο 

ζθεθσηήξαο.  

 

ΤΓ-ΠΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα). 

KNC, 78.f26, εηθ. 155, πίλ. 266. 

 

50.-51.  Γεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ κε 

αγθηζηξνεηδή άθξα.  

Γεσκεηξηθή πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα). 

KNC, 104.f12, εηθ.. 153, πίλ. 263.  

Karageorghis-Kanta-Stampolidis-Sakellarakis 2014, 154, 

αξ. 92.  

52.-53.  Γεχγνο ελσηίσλ κε πεξηειηζζφκελν 

ζηέιερνο απφ ήιεθηξν.  

ΠξΏ πεξίνδνο. KNC, 78.f13-14, εηθ. 153. 

54.  Ώξγπξφ Χ-ζρεκν ελψηην. ΠξΏ πεξίνδνο. KNC, 26.f6, εηθ. 155, πίλ. 266. 

55.  Πεξηδέξαην απφ νγδφληα κία (81) 

ρξπζέο ράληξεο.   

ΤπΜ πεξίνδνο. KNC, 200.f8, εηθ. 153, πίλ. 265.  
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56.  Υξπζφ θφζκεκα κε κνξθή κέιηζζαο. ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. KNC, 107.f16, εηθ. 153, πίλ. 264. 

57.  Υξπζφ θφζκεκα κε κνξθή ρειψλαο 

κε κηλσηθφ ζθξαγηδφιηζν απφ 

ακέζπζην.  

800 π.Υ. 

(ΜΜΕΕΕ-ΤΜΕ 

ζθξαγηδφιηζνο). 

KNC, 18.f3, πίλ. 264.  

 

58.  Υξπζφ θφζκεκα κε κνξθή θεθαιήο 

ιένληνο.  

ΠΠξΏ πεξίνδνο  

(ηέιε 8νπ αη. π.Υ.). 

KNC, 182.f1, εηθ. 153, πίλ. 265. 

 

59.  Ώξγπξφ πεξίαπην ή επίξξαπην 

θφζκεκα ζε ζρήκα άλζνπο.  

ΤΓ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

KNC, 78.f22, εηθ. 155, πίλ. 267. 

 

60.  Ώξγπξφ πεξίαπην.  ΠξΏ πεξίνδνο. KNC, 292.f35. 

61.-64.  Σέζζεξηο ρξπζέο ράληξεο κε 

αλάγιπθεο παξάιιειεο ηαηλίεο.   

ΠΠξΏ πεξίνδνο KNC, 285.f19, πίλ. 265, Karageorghis-Kanta-

Stampolidis-Sakellarakis 2014, 132, αξ. 8.  

65.  Υξπζφ δαθηπιίδη.  Σέιε 8
νπ

 αη. π.Υ. KNC, 59.f1.  

66.   Υξπζφ ηαηλησηφ δαθηπιίδη  ΤπΜ πεξίνδνο.  KNC, 200.f10, πίλ. 265.  

67.  Υξπζφ ηαηλησηφ δαθηπιίδη  ΤπΜ πεξίνδνο.  KNC, 201.f10, πίλ. 265.  

68.  Υξπζή ζθελδφλε δαθηπιηδηνχ κε 

δηαθφζκεζε έθηππσλ θνθθίδσλ.  

ΤπΜ πεξίνδνο. KNC, Q.f9, πίλ. 263. 

 

69.  Υξπζφ δαθηπιίδη κε αθφζκεηε 

ζθελδφλε.  

870-840 π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα). 

KNC, Q.f10, πίλ. 263, Κάληα-Ααβάξαο 2011, εηθ. 41ε. 

70.  Ώξγπξφ δαθηπιίδη.  ΠξΏ πεξίνδνο. KNC, 56.f54. 

71.  Ώξγπξφο θξίθνο-δαθηπιίδη.  

 

ΤΓ- ΠξΏ πεξίνδνο  

(ήπξσηκφηεξεο 

ρξνλνιφγεζεο). 

KNC, 292.f26, εηθ. 155, πίλ. 266. 

 

72.  Σκήκα αξγπξνχ  ηαηλησηνχ 

δαθηπιηδηνχ.  

 

ΤπΜ-ΤΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα). 

KNC, 40.f8, εηθ. 155, πίλ. 266. 

 

73.  Σκήκα αξγπξνχ ηαηλησηνχ 

δαθηπιηδηνχ.  

ΤΓ-ΠξΏ πεξίνδνο. KNC, 78.f2, εηθ. 155, πίλ. 266. 

 

74.  Υξπζφο ζπξκάηηλνο δαθηχιηνο. ΠξΏ πεξίνδνο. KNC, 40.f4, πίλ. 263. 

75.-76.  Γεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ. ΠΠξΓ-ΜΠξΓ πεξίνδνο. KNC, J.f4,7 εηθ. 153, πίλ. 263. 

77.  Υξπζή θεθαιή πεξφλεο ζε ζρήκα 

ξνδηνχ.   

Πεξ. 800 π.Υ. 

 

KNC, N.f4, εηθ. 153, πίλ. 263. 

 

78.-79.  Γεχγνο αξγπξψλ πεξνλψλ.  ΠξΏ πεξίνδνο. KNC, 123.f.12, εηθ. 155, πίλ. 267. 

80.  Ώξγπξή πεξφλε.  ΠξΏ πεξίνδνο. KNC, 208.f.1, εηθ. 155, πίλ. 267. 
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81.  Ώξγπξή πεξφλε. ΤΓ-ΠξΏ πεξίνδνο. KNC, 229.f.1, εηθ.155, πίλ. 267. 

82.  Ώξγπξή πεξφλε.  ΤΓ-ΠξΏ πεξίνδνο. KNC, 26.f5, εηθ.155, πίλ. 267. 

83.  Βπάξγπξε ράιθηλε πεξφλε. ΠξΓ πεξίνδνο. KNC, J.f3, πίλ. 266. 

84.  Υξπζφο ξφδαθαο.  ΤπΜ πεξίνδνο. 

(ΤΜΕΕ-ΤΜΕΕΕΏ-ΐ ηχπνπ). 

KNC, 40.f.2, εηθ.153. 

85.-86.  Αχν ρξπζνί ξφδαθεο.  ΤπΜ πεξίνδνο. 

(ΤΜΕΕ-ΤΜΕΕΕΏ-ΐ ηχπνπ). 

KNC, 200.f.3, εηθ. 153, πίλ. 265. 

87.  Υξπζφ νκθάιην κε έθηππεο θνθίδεο 

ζηελ πεξηθέξεηα. 

800 π.Υ.  KNC, N.f2, εηθ. 153, πίλ. 263. 

 

88.  Υξπζφ νκθάιην.  Ώβέβαηεο ρξνλνιφγεζεο. KNC, 48.f2, εηθ. 153, πίλ. 263. 

89.  Υξπζή ηαηλία κε αλάγιπθε γξακκηθή 

δηαθφζκεζε.  

Όζηεξνο 9
νο

 αη. π.Υ. KNC, 75.f40, 41 εηθ. 153. 

90.  Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε αλδξηθή 

κνξθή αλάκεζα ζε δχν ιένληεο.  

750 π.Υ. 

 

KNC, 219.f91 εηθ. 154, πίλ. 264. 

 

91.-92.  Αχν νξζνγψληα θχιια ρξπζνχ. 

 

ΤΠξΓ-ΠξΓ ΐ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα). 

KNC, 285.f38, 39, πίλ. 265. 

 

 

93.-94. 

 

ΚΝΩΟ 

ΚΏΣΧ ΓΤΦΏΑΒ 

 

 

Γεχγνο αξγπξψλ πεξνλψλ.  

 

 

ΤΓ; πεξίνδνο. 

 

Coldstream et al. 1981, 157, αξ. 118, αξ. 119, εηθ. 8, πίλ. 

31. 

 

 

95. 

 

 

 

ΚΝΩΟ 

ΜΏΤΡΟ ΠΔΛΕΟ 

 

 

Υξπζφ δαθηπιίδη κε αθφζκεηε 

ζθελδφλε.   

 

 

ΤΜΕΕΕΓ-ΤπΜ πεξίνδνο.  

 

 

Κάληα-Ααβάξαο 2011, 157, εηθ. 41γ. 

 

 

 

96. 

 

ΚΝΩΟ 

ΠΡΟΦΔΣΔ ΔΛΕΏ 

 

 

Υξπζφ δαθηπιίδη κε αθφζκεηε 

ζθελδφλε.  

 

 

ΤΜΕΕΕΓ-ΤπΜ πεξίνδνο.  

 

 

Κάληα-Ααβάξαο 2011, 157, εηθ. 41δ. 

 

 

97.-98. 

 

ΚΝΩΟ 

ΦΟΡΣΒΣΏ 

 

Αχν ρξπζνί ζπξκάηηλνη θξίθνη- 

ελψηηα κε αγθηζηξνεηδή άθξα.  

 

 

10
νο

 αη. π.Υ.  

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα). 

 

Brock 1957, ηάθνο VI, 116, πίλ. 7. 

 

 

 



275 

 

99.  Υξπζφο ζπξκάηηλνο θξίθνο-ελψηην κε 

αγθηζηξνεηδή άθξα. 

Όζηεξνο 9
νο

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα). 

Brock 1957, ηάθνο II, 1105, πίλ. 75. 

 

100.-103.  Σέζζεξηο ρξπζνί ζπξκάηηλνη θξίθνη-

ελψηηα.  

10
νο

 αη. π.Υ. 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα). 

Brock 1957, ηάθνο VI, 116, πίλ. 7. 

 

104.-105.  Αχν ρξπζνί ζπξκάηηλνη δαθηχιηνη.  ΠξΓΐ πεξίνδνο. Brock 1957, ηάθνο II, 1103-1104, πίλ. 75. 

106.  Υξπζφο ζπξκάηηλνο θξίθνο-ελψηην.  ΠΠξΓ-ΠξΓΐ πεξίνδνο. Brock 1957, ηάθνο XI, 202, πίλ. 13. 

107.  Πέληε ρξπζέο ράληξεο πεξηδεξαίνπ.  ΠΠξΓ πεξίνδνο. Brock 1957, ηάθνο XI, 196, πίλ. 13. 

108.  Υξπζφ πεξίαπην κε κνξθή 

γπλαηθείαο δαηδαιηθήο θεθαιήο.  

ΤΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Brock 1957, ηάθνο I, 1144, πίλ. 76. 

 

109.  Υξπζφ πεξίαπην κε κνξθή κέιηζζαο.  ΤΠξΏ πεξίνδνο. Brock 1957, ηάθνο Ε.1145, πίλ.76. 

110.  Υξπζή ράληξα.  ΤΠξΏ πεξίνδνο. Brock 1957, ηάθνο II, 1068, πίλ. 75. 

111.-112.  Γεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ.  ΠΠΓ πεξίνδνο. Brock 1957, ηάθνο VI, 110, πίλ. 7. 

113.-114.  Γεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ.  ΤΓ-ΤΠξΏ πεξίνδνο. Brock 1957, ηάθνο II, 1066-1067, πίλ. 75. 

115.-116.  Γεχγνο αξγπξψλ πεξνλψλ.  ΜΓ-ΤΠξΏ πεξίνδνο. Brock 1957, ηάθνο II, 1079-1080, πίλ. 75. 

117.-118.  Γεχγνο πεξνλψλ απφ ήιεθηξν.  ΤΓ-ΤΠξΏ πεξίνδνο.  Brock 1957, ηάθνο II, 1091-1092, πίλ. 75. 

119.  Υξπζή ηαηλία κε έθηππε δηαθφζκεζε 

θνθθίδσλ. 

ΤΠξΓ πεξίνδνο. Brock 1957, ηάθνο L, 336, 34, 197, πίλ. 21. 

Hoffman 1997, 52, αξ. 39,  

Karageorghis-Kanta-Stampolidis-Sakellarakis 2014, 124, 

αξ. 71. 

120.  

 

Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε 

ιεφλησλ θαη γξππψλ; 

ΜΓ πεξίνδνο. 

 

Brock 1957, ηάθνο X, 578, 167, πίλ. 37, 167. 

121.  Υξπζφ δηζθνεηδέο έιαζκα κε 

γξακκηθή δηαθφζκεζε.  

ΠΠξΓ πεξίνδνο. 

 

Brock 1957, ηάθνο XI, 193, πίλ. 13. 

 

122.  Υξπζφ δηζθίν.  ΠΠξΓ πεξίνδνο. Brock 1957, ηάθνο VIII, 638, πίλ. 38. 

123.  Υξπζφο ηαηλησηφο δαθηχιηνο. ΠΠξΓ πεξίνδνο. Brock 1957, ηάθνο VI, 105, πίλ. 7. 

 

124. 

 

ΚΝΩΟ-ΦΟΡΣΔΣΑ 

ΤΛΛΟΓΔ 

Ν. ΜΒΣΏΞΏ 

 

Υξπζφο θξίθνο.  

 

 

ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Lebessi 1975, 169, πίλ. 23c. 
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125.-126.  

 

Αχν ρξπζά δαθηπιίδηα κε γπλαηθείεο 

θεθαιέο.  

Ώξρή ηνπ πξψηνπ ηέηαξηνπ 

ή πξψηε δεθαεηία ηνπ 7
νπ

 αη. 

π.Υ. 

Lebessi 1975, πίλ. 23a, 24a-e.  

 

127.-128.  Γεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ. 

 

ΤΓ/ΠξΏ πεξίνδνο. Lebessi 1975, 169-170, πίλ. 23b. 

Higgins 1980, 111, Αεζπνίλε 1996, 256, αξ. 170. 

 

129. 

 

ΚΝΩΟ 

ΥΏΝΕΏΛΔ ΣΒΚΚΒ 

Θνισηφο ηάθνο 2 

 

 

Υξπζφ επηζηήζην θφζκεκα κε νξεία 

θξχζηαιιν θαη θερξηκπάξη. 

 

Πεξ. 800 π.Υ. 

Hutchinson-Boardman 1954, 226, αξ. 1, πίλ. 27, 

Boardman 1967, 68, αξ. 1, πίλ. 7 θαη 10, Becatti 1955, 

42,164, πίλ. XXIX, 157, Jacobsthal 1956, 19-20, εηθ. 64, 

Lebessi 1975, 173, Higgins 1980, 109, πίλ. 17C, 

Αεζπνίλε 1996, 239, αξ. 107, Hoffman 1997, 213-221, 

πίλ. 145. 

130. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Υξπζφ επηζηήζην θφζκεκα κε δχν 

αλζξψπηλεο θεθαιέο, νθζαικσηφ 

πινρκφ θαη πηελά.  

Πεξ. 700 π.Υ. Hutchinson-Boardman 1954, 226, αξ. 2, πίλ. 27, 

Boardman 1967, 68, αξ. 2, πίλ. 7, 11, Becatti 1955, 42, 

163-164, πίλ. XXIX.154, Jacobsthal 1956, 19, εηθ. 61, 

Boardman 1961, 136, εηθ. 51B, Hoffman 1997, 221-225, 

πίλ. 146. 

131. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Ώιπζίδα κε ρξπζνχο θαη αξγπξνχο 

θξίθνπο κε θεθαιέο θηδηψλ ζηα άθξα.  

Πεξ. 800 π.Υ. Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 20, πίλ. 28, 

Boardman 1967, 69, αξ. 20, πίλ. 8. 

 

132. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Υξπζφ κελνεηδέο πεξίαπην. 8
νο

 αη. π.Υ. Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 19, πίλ. 28, 

Boardman 1967, 69, αξ. 19, πίλ. 8, 11. 

133. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Υξπζφ πεξίαπην ζε ζρήκα κνχξνπ.  8
νο

 αη. π.Υ. Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 45, πίλ. 29, 

Boardman 1967, 70, αξ. 45, πίλ. 9. 

134. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Πεξίαπην κε ρξπζφδεηε νξζνγψληα 

ράληξα απφ θερξηκπάξη.  

ΠξΓΐ-ΠΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα) 

Hutchinson-Boardman 1954, 226, αξ. 5, πίλ. 28, 

Boardman 1967, 68, αξ. 5, πίλ. 7. 

135.-136. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Αχν ρξπζέο ακθηθσληθέο ράληξεο.  ΠξΓΐ-ΠΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα) 

Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 52, πίλ. 29, 

Boardman 1967, 69, αξ. 52, πίλ. 9.  

137. Θνισηφο ηάθνο 3 Υξπζή ράληξα. 

 

ΠξΓΐ-ΠΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα) 

Hutchinson-Boardman 1954, 223, Boardman 1967, 75, 

αξ. 72.  

138. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Υξπζφδεηε ράληξα απφ νξεία 

θξχζηαιιν.  

ΠξΓΐ-ΠΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα) 

Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 7, πίλ. 28, 

Boardman 1967, 69, αξ. 7, πίλ. 7. 
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139. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Υξπζφ δαθηπιίδη.  

 

ΠξΓΐ-ΠΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα) 

Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 24, πίλ. 29, 

Boardman 1967, 69, αξ. 24, πίλ. 8. 

140.-141. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Γεχγνο πεξνλψλ κε αξγπξή βειφλα 

θαη ρξπζή θεθαιή ζηελ νπνία 

επηθάζνληαη πηελφ (πειεθάλνο) νη 

νπνίεο ζπλδένληαη κε ρξπζή αιπζίδα.  

Πεξ. 800 π.Υ. Hutchinson-Boardman 1954, 226, αξ. 4, πίλ. 28, 

Boardman 1967, 68, αξ. 4, πίλ. 7, Jacobsthal 1956, 17-

18, 20, Hoffman 1997, 230-231, πίλ. 141, 143, 150.  

142.-143. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Γεχγνο πεξνλψλ κε αξγπξή βειφλα 

θαη ρξπζή θεθαιή ζηελ νπνία 

επηθάζεηαη πηελφ (πειεθάλνο) νη 

νπνίεο ζπλδένληαη κε ρξπζή αιπζίδα.  

Πεξ. 800 π.Υ. Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 21, πίλ. 28, 

Boardman 1967, 69, αξ. 21, πίλ. 8, 12, Jacobsthal 1956, 

17-18, 20, εηθ. 58, Αεζπνίλε 1996, 256, αξ. 169, 

Hoffman 1997, 230-231, πίλ. 142, 143. 

144. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Υξπζή πεξφλε.  Γ-ΤπΓ πεξίνδνο. Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 49, πίλ. 29, 

Boardman 1967, 70, αξ. 49, πίλ. 9, Jacobsthal 1956, 18-

20, εηθ. 59. 

145. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Υξπζφ ηεηξάθπιιν θφζκεκα ζε 

ζρήκα ξφδαθα. 

ΠΠξΏ πεξίνδνο. Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 18, πίλ. 27, 

Boardman 1967, 69, αξ.18, πίλ. 8, 12, Jacobsthal 1956, 

18-19, εηθ. 60, Hoffman 1997, 225-226, πίλ. 148.  

146. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Υξπζή ηαηλία κε παξάζηαζε δχν 

πνιεκηζηψλ θαη δχν ιεφλησλ.  

8
νο

 αη. π.Υ. 

 

Hutchinson-Boardman 1954, 226, αξ. 3, πίλ. 28, εηθ. 2, 

Boardman 1967, 68, αξ. 3, πίλ. 12, Jacobsthal 1956, 18, 

Higgins 1961α, 104-105, Hoffman 1997, 226-230, πίλ. 

147, 151. 

147. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Υξπζή ηαηλία κε έθηππε δηαθφζκεζε.  ΠξΓΐ-ΠΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα) 

Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 50, Boardman 

1967, 69, αξ. 50, πίλ. 9. 

148.  Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Υξπζφ έιαζκα.  ΠξΓΐ-ΠΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα) 

Boardman 1967, 69, αξ. 17, πίλ. 8. 

149.  Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Σκήκα πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο απφ 

ήιεθηξν κε παξάζηαζε Πφηληαο 

ζεξψλ.  

ΠΠξΏ πεξίνδνο. Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 46, πίλ. 27, 

Boardman 1967, 70, αξ. 46, πίλ. 9, 11, Jacobstha1 1956, 

20, εηθ. 65. 

 

150.  Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Υξπζφο θξηνθφξνο ΠΠξΏ πεξίνδνο. Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 47, πίλ. 27, 

Boardman 1967, 69, αξ. 47, πίλ. 9, 11, Becatti 1955, 43, 

164, πίλ. XXIX.155, Jacobsthal 1956, 20, εηθ. 66. 
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151.  Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Υξπζή θξηνθφξνο  ΠΠξΏ πεξίνδνο. Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 48, πίλ. 27, 

Boardman 1967, 69, αξ. 48, πίλ. 9, 11, Jacobstha1 1956, 

20, εηθ. 67. 

152. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

Υξπζφ θφζκεκα ζε ζρήκα 

νθζαικνχ.  

8
νο

 αη. π.Υ. Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 54, πίλ. 29, 

Boardman 1967, 69, αξ. 54. 

153. Θνισηφο ηάθνο 2 

 

 

Υξπζφο ζχζαλνο.  ΠξΓΐ-ΠΠξΏ πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα) 

Hutchinson-Boardman 1954, 227, αξ. 51, Boardman 

1967, 69, αξ. 51, πίλ. 9. 

 

154. 

 

ΛΤΣΣΟ 

 

Υξπζφ πεξίαπην-εμάξηεκα 

πεξηδεξαίνπ κε απεηθφληζε θεθαιήο 

ιένληνο.  

 

 

ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Αεκνπνχινπ 2005, 392. 

 

 

155. 

 

ΜΟΤΛΗΑΝΑ 

 

Υξπζφ δαθηπιίδη.  

 

ΤΜΕΕΕΓ-ΤπΜ πεξίνδνο.  

 

 

Ξαλζνπδίδεο 1904, 37, εηθ. 8. Κάληα 1980, 175, Κάληα-

Ααβάξαο 2011, 157, εηθ. 41ζη. 

 

 

156. 

 

ΠΡΗΝΗΑ 

 

 

Υξπζφ πεξίαπην ζε ζρήκα ρηεληνχ.  

 

ΤΓ (;)/ΠξΏ πεξίνδνο.  

 

  

Rizza 1984, 255, εηθ. 487. 

 

157. 

 

 

 

 

 

 

Ώξγπξφ πιαθίδην κε δαηδαιηθή 

θεθαιή. 

 

ΤΠξΏ πεξίνδνο. 

 

Di Vita 1982, εηθ. 25. 

 

 

ΓΤΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ 

 

 

1.-2. 

 

ΑΣΡΗΚΑ ΚΗΑΜΟΤ 

 

 

Αχν ρξπζνί ζθεθσηήξεο.  

 

 

Ώξρέο 8
νπ

 αη. π.Υ.; 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα). 

 

Ώλδξεαδάθε-ΐιαδάθε 1993, 475. 

3.  Υξπζφ δαθηπιίδη.  Ώξρέο 8
νπ

 αη. π.Υ.  Ώλδξεαδάθε-ΐιαδάθε 1993, 475. 
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4. 

 

ΗΓΑΗΟΝ ΑΝΣΡΟ 

 

Υξπζφ κελνεηδέο ελψηην κε ζπξκαηεξή 

θαη θνθθηδσηή δηαθφζκεζε. 

 

ΐ΄ ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. 

 

 

αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 154, 155 

αξ. 3-4, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 

134-135, πίλ. 81, 1. 

5.  Υξπζφο θξίθνο-ελψηην;  

 

Γεσκεηξηθή πεξίνδνο 

(αλαζθαθηθή θαη 

ρξνλνινγηθή ζπλάθεηα) 

πηζαλφλκηλσηθήο πεξηφδνπ. 

αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 138, πίλ. 

83 α,1. 

6.  Ώξγπξφο θξίθνο-ελψηην;  

 

Γεσκεηξηθή; πεξίνδνο. 

 

αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 154, 

156, αξ. 3, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 

2013, 138, πίλ. 83α, 2. 

7.  

 

Σκήκα ρξπζνχ πεξηδεξαίνπ κε ράληξεο 

κε ηεηξαπιή ζπείξα.  

ΤΠξΓ πεξίνδνο.   αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 151-

154, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 133, 

πίλ. 80, 1. 

8.  Υξπζφ επηζηήζην θφζκεκα κε ηξεηο 

γπλαηθείεο κνξθέο θαη πξνηνκέο 

ηαχξσλ θαηελψπηνλ. 

ΠξΏ πεξίνδνο  

(πεξ. 700 π.Υ.). 

Becatti 1955, 42, 163, πίλ. XXIX, 153, Βιιεληθφ 

Κφζκεκα 1997, 63, αθειιαξάθεο & απνπλά-

αθειιαξάθε 2011, 154, 155, θση. 2-4, αθειιαξάθε & 

απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 134-136, πίλ. 81.1. 

9.  Σκήκα ρξπζνχ επηζηήζηνπ θνζκήκαηνο 

κε έθηππε παξάζηαζε ηππέα θαη 

αιφγνπ πξνο ηα δεμηά. 

Γεσκεηξηθή πεξίνδνο. αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 154- 

155, θση. 1, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 

2013, 136, πίλ. 81, 2. 

10.  Υξπζφ πεξίαπην κε κνξθή αλζξψπηλεο 

θεθαιήο.  

ΤΓ/ΠΠξΏ πεξίνδνο. αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 154, 156 

θση. 1, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 

131 εηθ. 15 άλσ, 137 αξ. 7, πίλ. 82, 7. 

11.  Υξπζφ πεξίαπην κε κνξθή δαηδαιηθήο 

γπλαηθείαο θεθαιήο. 

 

ΠξΏ πεξίνδνο. αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 154, 156 

θση. 2, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 

131 εηθ. 15 θάησ, πίλ. 82, 8, 137 αξ. 8. 

12.  Υξπζφ πεξίαπην κε έλζεηε ράληξα απφ 

θερξηκπάξη. 

Γεσκεηξηθή; πεξίνδνο. αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 136 αξ. 

4, πίλ. 81, 4.  

13.  Υξπζφ ζηαγνλφζρεκν πεξίαπην.  

 

Γεσκεηξηθή πεξίνδνο. αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 136 αξ. 

5, πίλ. 81, 5. 

14.  Υξπζφ δηζθνεηδέο πεξίαπην-θφζκεκα.  Πεξ. 700 π.Υ.  Halberr-Orsi 1888, 62, Demargne 1947, 127, αξ. 5, 

Higgins 1969, 152, εηθ. 1, αθειιαξάθε & απνπλά-

αθειιαξάθε 2013, 136-137, αξ. 6, πίλ. 81, 6, Hoffman 

1997, 52, αξ. 40. 
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15.  Σκήκα ρξπζνχ ειαζκάηηλνπ 

θνζκήκαηνο.  

ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 136 αξ. 

3, πίλ. 81, 3.  

16.  Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα.  

 

Γεσκεηξηθή; πεξίνδνο. αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 134, πίλ. 

80, 5. 

17.  Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα.  

 

Γεσκεηξηθή; πεξίνδνο. αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 134, πίλ. 

80, 4. 

18.-22.  Πέληε ρξπζέο ακθηθσληθέο ράληξεο.  

 

Γεσκεηξηθή; πεξίνδνο. αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 134, πίλ. 

80, 7. 

23.  Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα κε 

θνθθηδσηή δηαθφζκεζε.  

Γεσκεηξηθή; πεξίνδνο. αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 134, πίλ. 

80, 3. 

24.  Υξπζή ηεηξάινβε  ράληξα. 

 

Γεσκεηξηθή; πεξίνδνο. αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 134, πίλ. 

80, 6. 

25.   Υξπζή πεξφλε.  Γεσκεηξηθή πεξίνδνο.   αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 154, 156 

θση. 5, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 

139, πίλ. 83β, 1.  

26.  Υξπζή πεξφλε.  ΐ΄ κηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ. Jacobsthal 1956, 25, εηθ. 100, αθειιαξάθε & απνπλά-

αθειιαξάθε 2013, 139, πίλ. 83β, 2. 

27.  Ώξγπξή πεξφλε κε επηρξπζσκέλε 

θεθαιή.  

Σέιε 7
νπ

 αη. π.Υ. Halbherr-Orsi 1888, 65, Levi 1945, 313-315, εηθ. 23, 

Jacobsthal 1956, 25, αξ. 98, αθειιαξάθε & απνπλά-

αθειιαξάθε 2013, 139-140, πίλ. 83β, 3. 

28.-30.  Σξεηο αξγπξέο πεξφλεο.  

 

ΤπΓ-ΠξΏ πεξίνδνο. 

 

αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 140, πίλ. 

83β, 4-6. 

31.  Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε 

ηεζζάξσλ πνιεκηζηψλ  

(ρακέλν ζήκεξα). 

 

ΤΓ πεξίνδνο.  

 

Halbherr-Orsi, 63, Sakellarakis 1988, 181, εηθ. 17, 

αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 157- 

158, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 143-

144, πίλ. 85, 1. 

32.-33.  Αχν ρξπζά ειάζκαηα  κε παξάζηαζε 

πνιεκηζηψλ. 

 

ΤΓ πεξίνδνο. 

 

αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 159, 

αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 144, πίλ. 

85.2, 3. 

34.  Υξπζφο ξφδαθαο κε θνθθηδσηή 

δηαθφζκεζε. 

 

ΠξΏ πεξίνδνο. αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 159- 

160, θση. 2, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 

2013, 144, πίλ. 85, 8.  

35.  Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε 

παξάζηαζε ηξηάδαο κνξθψλ.  

 

Πεξ. 650 π.Υ.  

 

Levi 1927-1929, 709, εηθ. 690, Λεκπέζε 1987, 

αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 154, 

157, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 141-
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142, πίλ. 84.1. 

 

36.  Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα  κε 

παξάζηαζε αληίλσησλ θξαλνθφξσλ 

πνιεκηζηψλ.  

Γεσκεηξηθή πεξίνδνο. αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 157- 

158, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 142-

143, πίλ. 84, 2. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΗV 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΤΏ

ΏΡΓΤΡΏ

ΔΛΒΚΣΡΟ

0

50

100

150

ΒΛΒΤΘΒΡΝΏ ΏΝ. ΚΡΔΣΔ Κ. ΚΡΔΣΔ Α. ΚΡΔΣΔ

ΥΡΤΏ 108 17 113 31

ΏΡΓΤΡΏ 36 21 39 5

ΔΛΒΚΣΡΟ 3 0 5 0

ΚΟΜΖΜΑΣΑ  ΑΠΟ ΠΟΛΤΣΗΜΑ  ΜΔΣΑΛΛΑ

ΑΡΗΘΜΟ ΚΟΜΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑ ΤΛΗΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΛΔΤΘΔΡΝΑ

ΚΑΗ ΑΠΌ ΣΖΝ

ΑΝΑΣΟΛΗΚΉ-ΚΔΝΣΡΗΚΉ-ΓΤΣΗΚΉ ΚΡΉΣΖ



286 

 

ΠΗΝΑΚΑ V 
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ΠΗΝΑΚΑ VII 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΓΩΝ 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 1  

 

ΓΗΑΓΖΜΑΣΑ 

 

 

 
 

α) Υξπζφ δηάδεκα κε ηξηγσληθή νμπθφξπθε απφιεμε θαη πεξίηκεην πεληάθπιιν 

άλζνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 1. 

 

 

 
 

β) Υξπζφ ηξηγσληθφ δηάδεκα κε θάζεηα θακπχια άθξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 2. 

 

 

 
 

γ) Υξπζφ ηαηληφζρεκν αθφζκεην δηάδεκα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. 

θαη. 3. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 2  

 

ΣΑΗΝΗΔ  

 

 

 
 

α) Υξπζή ηαηλία κε ζηηθηή γξακκηθή δηαθφζκεζε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 4.  

 

 

 
 

 

 
 

β-γ) Υξπζή ηαηλία κε δηαθφζκεζε δηαγξακκηζκέλσλ θπθιίζθσλ ελ είδεη ζηεθάλσλ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 5.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 3 

 

 

 
 

α) Υξπζή ηαηλία κε δηαθφζκεζε δηπιήο ζπείξαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 6. 

 

 

 
 

β) Υξπζή ηαηλία κε γξακκηθή δηαθφζκεζε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 

αξ. θαη. 7.  

 

 

  
 

γ) Υξπζή ηαηλία κε παξάζηαζε κάρεο κε άξκαηα θαη ηνμφηεο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 8.  

 

 

 

δ) ρέδην ηεο ρξπζήο ηαηλίαο αξ. θαη. 8. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 4 

 

 
 

 
 

 
 

α-γ) Υξπζέο επηκήθεηο ηαηλίεο θαη πεξίηκεηε ηαηλία κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 9-11. 

 

 
 

 
 

 

 
 

δ-ζη) Υξπζέο επηκήθεηο ηαηλίεο θαη πεξίηκεηε ηαηλία κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 12-14. 

 

 

 
 

 
 

 
 

δ-ζ) Υξπζέο επηκήθεηο ηαηλίεο θαη πεξίηκεηε ηαηλία κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 15-17. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 5 

 

 

 

  
 

α-β) Υξπζή εκηειιεηςνεηδήο ηαηλία κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 18. 

 

 

 
 

γ) Υξπζή ζπεηξνεηδήο ηαηλία κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 19. 

 

 

 
 ΟΟ 
 

δ-ζη) Σξία ηκήκαηα ρξπζήο/ψλ ηαηλίαο/ηψλ κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 20-22. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 6 

 

 

  
 

α) Σκήκα ρξπζήο νξζνγψληαο ηαηλίαο κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 23.  

 

 

  
 

β) Σκήκα ρξπζήο νξζνγψληαο ηαηλίαο κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 24. 

 

 

  
 

γ-δ) Σκήκα ρξπζήο νξζνγψληαο ηαηλίαο κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ θαη 

νπίζζηα πιεπξά ηεο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 25. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 7 

 

ΦΖΚΩΣΖΡΔ 

 

 

   
 

α) Ώξγπξφο ζθεθσηήξαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 26.  

 

 

 
 

β) Ώξγπξφο ζθεθσηήξαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 27. 

 

 

 
γ) Ώξγπξφο ζθεθσηήξαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 28.  

 

 

       
 

δ-ε) Ώξγπξφο ζθεθσηήξαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 29. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 8 

 

ΔΝΩΣΗΑ-ΚΡΗΚΟΗ 

 

 

  

 

 

 

 

α-γ) Γεχγνο ελσηίσλ κε θνθθηδσηά πξνζθχκαηα απφ ήιεθηξν, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 30-31. 

 

 

 
 

δ) Υξπζφ ελψηην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 32. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 9 

 

 

 
 

α) Ώξγπξφο επηρξπζσκέλνο θξίθνο-ελψηην; Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 

αξ. θαη. 33.  

 

 

 
 

β) Ώξγπξφο θξίθνο-ελψηην; Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 34. 

 

 

 
 

γ) Υξπζφο θξίθνο-ελψηην; Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 35.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 10 

 

 

 
 

α) Υξπζφο θξίθνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 36.  

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφο θξίθνο-ελψηην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 37.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 11 

 

 

   
 

α) Ώξγπξφο θξίθνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 38.  

 

 

 
 

β) Ώξγπξφο επηρξπζσκέλνο θξίθνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 

39.  

 

 

 
 

γ) Ώξγπξφο θξίθνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 40. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 12 

 

 

 
 

α) Υξπζφο θξίθνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφο θξίθνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 42.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 13 

 

ΠΔΡΗΓΔΡΑΗΑ 

 

 

  
 

α) Πεξηδέξαην απφ ρξπζέο θαη νξείαο θξπζηάιινπ ράληξεο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 43.  

 

 

 

 

     
 

 
 

       

β) Πεξηδέξαην ή δηάδεκα απφ ρξπζφ θαη επηρξπζσκέλν άξγπξν, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 44.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 14  

 

ΥΑΝΣΡΔ 

 

 

 

  
 

α-β) Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 45.  

 

 

 

 

  
 

γ) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 46.  

 

 

 

 

  
 

δ) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 47.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 15 

 

 

 
 

α) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 48.  

 

 

 

 
 

β) Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 49.  

 

 

  
 

γ) Υξπζή ράληξα κε ζθαηξίδηα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 50.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 16 

 

 

 
 

α) Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 51. 

 

 

 

 
 

β) Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 52. 

 

 

 

 
 

γ) Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 53.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 17 

 

 

 

 
 

α) Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 54.  

 

 

 

 
 

β) Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 55.  

 

 

 

 
 

γ) Ώξγπξή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 56.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 18 

 

 

     
 

α-β) Ώξγπξή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 57.  

 

 

 

 
 

γ) Ώξγπξή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 58.  

 

 

 

 
 

δ) Ώξγπξή ηεηξάγσλε ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 59.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 19 

 

 

 
 

α-β) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 60. 

 

 

 

   
 

γ-δ) Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 61.  

 

 

 

  
 

ε-ζη) Υξπζή ηεηξάγσλε ράληξα κε θνίιεο πιεπξέο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 62.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 20 

 

 

  
 

α-β) Ώξγπξή ράληξα ζθαηξηθνχ πεπηεζκέλνπ ζρήκαηνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 63.  

 

 

 

 

 
 

γ) Ώξγπξή θπιηλδξηθή ράληξα κε ακθηθσληθφ έμαξκα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 64. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 21 

 

 

 
 

α) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 65.  

 

 

 

 
 

β-γ) Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 66. 

 

 

 

 

   
 

δ-ε) Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα κε ζθαηξηθφ έμαξκα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 67. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 22 

 

  
 

α) Ώξγπξή ράληξα ζθαηξηθνχ πεπηεζκέλνπ ζρήκαηνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 68.  

 

 

 
 

β) Ώξγπξή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 69. 

 

 

   
 

γ-δ) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 70. 

 

 

   
 

ε-ζη) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, Νεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 71.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 23 

 

 

 
 

α) Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 72. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

β-γ) Ώξγπξή δαθηπιηφζρεκε ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 

73. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 24 

 

ΠΔΡΗΑΠΣΑ 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφ επηζηήζην θφζκεκα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 74.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 25 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην κε παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 75. 

 

  
 

γ-δ) Υξπζφ πεξίαπην κε παξάζηαζε θεθαιψλ δχν αλησπψλ θξαλνθφξσλ αλδξψλ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 76.  

 

 

  
 

ε-ζη) Υξπζφ πεξίαπην κε παξάζηαζε πξνηνκήο ηαχξνπ θαηελψπηνλ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 77.  

 

 

 

 



344 

 

ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 26 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην ή επίξξαπην θφζκεκα ζε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 78.  

 

 

   
 

γ-δ) Υξπζφ πεξίαπην κε δαηδαιηθή γπλαηθεία θεθαιή, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 79.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 27 

 

 

 

 

     
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην ή επίξξαπην θφζκεκα ζε κνξθή ρειψλαο, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 80.  

 

 

 

 

 

  
 

γ-δ) Υξπζφ πεξίαπην ή επίξξαπην θφζκεκα ζε κνξθή ρειψλαο, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 81.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 28 

 

 

 

    
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην ζε κνξθή πξσην-ηππαιεθηξπψλα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 82.  

 

 

 

 

  
 

γ-δ) Υξπζφ πεξίαπην κε θεθαιή ηαχξνπ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. 

θαη. 83.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 29 

 

 

  
 

  
 

   
 

Υξπζφ πεξίαπην ζε ζρήκα νθζαικνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 

84.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 30 

 

  
 

α) Υξπζφ πεξίαπην κε θνθθηδσηά πξνζθχκαηα ζηελ πεξηθέξεηα, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 85.  

 

 
 

β) Υξπζφ κελνεηδέο πεξίαπην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 86. 

 

 
 

γ) Μελνεηδέο πεξίαπην απφ ήιεθηξν, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 

87.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 31 

 

 
 

α) Υξπζφ θξηθφζρεκν πεξίαπην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 88.  

 

 

 
 

β) Υξπζφ ζθαηξηθφ πεξίαπην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 89.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 32 

 

 

 
 

Πνιπεδξηθφ πξίζκα απφ νξεία θξχζηαιιν/Σκήκα πεξίαπηνπ θνζκήκαηνο; 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 90. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 33 

  

ΠΔΡΟΝΔ 

 

 
 

 

 
 

α-β) Γεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 91-92.  

 

 

 
 

γ) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 93.  

 

 

 
 

δ) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 94. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 34 

 

 

 
 

α) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Ώξγπξή θεθαιή πεξφλεο ζε ζρήκα ξνδηνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 

αξ. θαη. 96.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 35 

 

 

 
 

α) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 97.  

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 98.  

    
γ) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 99. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 36 

 

 

 

 
 

α) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 100.  

 

 

 

 
 

β) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 101.  

 

 

 

 
 

γ) Ώξγπξή πεξφλε θαη κηθξφ ηκήκα δεχηεξεο φκνηαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 102-103.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 37 

 

 

 
 

Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 104.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 38 

 

ΠΟΡΠΔ 

 

 

 

 
 

Σκήκα αξγπξήο πφξπεο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 105.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



357 

 

ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 39 

 

 

ΡΟΓΑΚΔ 

 

 

      
 

α-β) Υξπζφ ηεηξάθπιιν θφζκεκα ζε ζρήκα ξφδαθα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 106. 

 

 

 

 

 
 

γ-δ) Πέληε ρξπζνί ξφδαθεο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 107-111.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 40 

 

 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 112.  

 

 

 

    
 

γ-δ) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 113.  

 

 

 
 

ε) Σκήκα ρξπζνχ ξφδαθα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 114.  

 

 



359 

 

ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 41 

 

 

 
 

α-β) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

γ-δ) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 116. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 42 

 

 

       
 

α-β) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 117.  

 

 

             
 

γ-δ) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 118. 

 

 

       
 

ε-ζη) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 119.  

 

 

      
 

δ-ε) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 120.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 43 

 

ΔΛΑΜΑΣΑ 

ΜΔ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ή ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΓΗΑΚΟΜΖΖ 

 

 

  
 

α) Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο ζεφηεηαο ηζηάκελεο πάλσ ζε δψν, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 121.  

 

  
 

β) Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο ζεφηεηαο κε πςσκέλα ρέξηα ηζηάκελεο 

πάλσ ζε δψν, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 122. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 44 

 

 
 

α) Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε αλδξηθήο κνξθήο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 123. 

 

 

 
 

β) Παξάζηαζε γπλαηθείαο κνξθήο κε πφιν θαη πνδήξεο έλδπκα. Λεπηνκέξεηα ηνπ 

παξαπάλσ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 123. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 45 

 

 
 

α) Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε αζπηδνχρσλ πνιεκηζηψλ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 124.  

 

 
 

β) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 124. 

 

 
 

γ-ζη) Θξαχζκαηα ρξπζψλ ειαζκάησλ κε αλζξψπηλεο κνξθέο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 125. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 46 

 

 
 

α) Θξαχζκα ρξπζνχ ειάζκαηνο κε παξάζηαζε ζεηξάο δψσλ θαη δηαθνζκεηηθή δψλε 

ηξέρνπζαο ζπείξαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 126.  

 

 
 

β) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 126.  

 

  
 

γ-δ) Υξπζφ νξζνγψλην πιαθίδην κε δηαθφζκεζε δηπιήο ζπείξαο κε ξφκβν ζην θέληξν, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 127.  

 



365 

 

ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 47 

 

 

 

 α β 

 

 γ  δ 

 

α-δ) Σέζζεξα ρξπζά ειιεηςνεηδή ειάζκαηα κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 128-131. 

 

 
 

ε) Υξπζφ έιαζκα κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 

αξ. θαη. 132. 

 

 
 

ζη) Υξπζφ έιαζκα ζε ζρήκα Σ κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 133. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 48 

 

 

 
 

α) Σκήκαηα ρξπζψλ ηαηληφζρεκσλ ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 134.  

 

 

 
 

β) Θξαχζκαηα ρξπζψλ ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 135.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 49 

 

 

ΠΔΡΗΣΜΖΣΑ ΔΛΑΜΑΣΑ 

ΜΔ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ή ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΓΗΑΚΟΜΖΖ 

 

 

 
 

Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε Πφηληαο ζεξψλ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 136.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 50 

 

 

   
 

α) Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε αλησπψλ ζθηγγψλ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 137.  

 

      
 

 

β) Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε αλησπψλ ζθηγγψλ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 138.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 51 

 

 
 

α) Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε αλζξψπηλσλ θαη δσηθψλ κνξθψλ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 139.  

 

 

 

β) Σκήκα ρξπζνχ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο κε παξάζηαζε δχν αλζξψπηλσλ κνξθψλ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 140.  

 

  
 

γ-δ) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ ρξπζνχ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο αξ. θαη. 140. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 52 

 

 

 

 

 
 

Σκήκα ρξπζνχ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 141. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 53 

 

 

 α    β 

 

 

 γ    δ 

 

 

ε      ζη 

 

α-ζη) Σκήκαηα ρξπζψλ πεξίηκεησλ ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 142. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 54 

 

 

 

 

 
 

Θξαχζκαηα ρξπζψλ πεξίηκεησλ ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 143. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 55 

 

ΠΔΡΗΣΜΖΣΔ ΣΑΗΝΗΔ 

 
 

 
 

 
 

α) Υξπζή πεξίηκεηε ηαηλία, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 144. 

 

 

 
 

 
 

 

β) Υξπζή πεξίηκεηε ηαηλία, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 145.  

 

 
 

 

 
 

γ) Υξπζή πεξίηκεηε ηαηλία, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 146.  
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 56 

 

 

ΑΚΟΜΖΣΑ ΔΛΑΜΑΣΑ  

 

 

 

 
 

α) Σκήκα ρξπζήο ηαηλίαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 147.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Σκήκα ρξπζνχ ειάζκαηνο/ηαηλίαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 

148. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 57 

 

 

 
 

α) Σκήκα ρξπζνχ ειάζκαηνο/ηαηλίαο κε γσληψδε ηε κία ζσδφκελε απφιεμε, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 149. 

 

 
 

β) Σκήκα ρξπζνχ ειάζκαηνο/ηαηλίαο κε γσληψδε ηε κία ζσδφκελε απφιεμε, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 150. 

 

 
 

γ) Σκήκα ρξπζνχ ειάζκαηνο/ηαηλίαο κε γσληψδε ηε κία ζσδφκελε απφιεμε, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 151. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 58 

 

 

 

 
 

α) Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 152. 

 

 
 

β) Οπίζζηα επηθάλεηα ηνπ παξαπάλσ θχιινπ ρξπζνχ αξ. θαη. 152. 

 

 
 

γ) Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 153. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 59 

 

 
 

α) Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 154. 

 

 
 

β) Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 155. 

 

 
 

γ) Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 156. 
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ΔΓΥΡ. ΠΗΝΑΚΑ 60 

 

 
 

α) Θξαχζκαηα αθφζκεησλ θχιισλ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 

αξ. θαη. 157. 

 

 

 
 

β) Θξαχζκαηα αθφζκεησλ θχιισλ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 

αξ. θαη. 157.  



379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΔ 
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ΠΗΝΑΚΑ 1 

 

 
 

α) Υξπζφ ηξηγσληθφ δηάδεκα κε πεξίηκεην πεληάθπιιν άλζνο, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 1. 

 

 

 
 

β) Υξπζφ ηξηγσληθφ δηάδεκα, Κνπκάζα, ζνισηφο ηάθνο Ώ, Πξναλαθηνξηθή πεξηφδνπ, 

ΐαζηιάθεο 1996, πίλ. 18, αξ. 5. 

 

  
 

γ) Σκήκα ρξπζνχ δηαδήκαηνο, Οδεγήηξηα, ζνισηφο ηάθνο ΐ, Πξναλαθηνξηθή 

πεξηφδνπ, ΐαζηιάθεο 1996, πίλ. 33α, εηθ. 3, 38. 

 

 
 

δ) Κεθαιάθη καξκάξηλνπ θπθιαδηθνχ εηδσιίνπ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, Λ3340, ηακπνιίδεο 2017, 425, εηθ. 6. 
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ΠΗΝΑΚΑ 2 

 

 
 

α) Υξπζφ ηξηγσληθφ δηάδεκα κε θάζεηα ειαθξά θακπχια άθξα, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 2. 

 

 

  
 

β-γ) Σνηρνγξαθία ηνπ «Ρπηνθφξνπ», αλάθηνξν Κλσζνχ, Νεναλαθηνξηθή πεξηφδνπ, 

PMII.II, έγρξ. πίλ. ΥΕΕ θαη ζρέδην αξγπξνχ θνζκήκαηνο, ηνηρνγξαθία «Ρπηνθφξνπ», 

αλάθηνξν Κλσζνχ, PM II.II, εηθ. 442Ώ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3 

 

 

 
 

α) Σνηρνγξαθία κε παξάζηαζε «Πφηληαο Θεξψλ», Θήξα, Ξεζηή 3, 1650 π.Υ, 

Νηνχκαο 1999, εηθ. 126. 

 

 

  
 

β-γ) Σνηρνγξαθία κε παξάζηαζε «Κξνθνζπιιέθηξηαο», Θήξα, Ξεζηή 3, 1650 π.Υ, 

Νηνχκαο 1999, εηθ. 119 θαη 124. 
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ΠΗΝΑΚΑ 4 

 

 
 

α) Λίζηλε πιάθα κε αλάγιπθε παξάζηαζε γπλαηθείαο κνξθήο-ζεφηεηαο, Ώίγππηνο, 

Fitzwilliam Museum,780-656 π.Υ.,Vassilika 1995, 106. 

 

 

 

 
 

β) Λίζηλε πιάθα κε αλάγιπθε παξάζηαζε γπλαηθείαο ζεφηεηαο (Sculptor‟s model), 

Ώίγππηνο, Fitzwilliam Museum, 246-222 π.Υ.,Vassilika 1995, 128. 
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ΠΗΝΑΚΑ 5 

 

 
 

α) Υξπζφ ηαηληφζρεκν αθφζκεην δηάδεκα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. 

θαη. 3. 

 

 
  

β) Υξπζή ηαηλία θεθαιήο, Tell el-„Ajjul, Σ.309, 16
νο

/15
νο

 αη. π.Υ., Maxwell-Hyslop 

1974, εηθ. 86. 

 

 
 

γ) Υξπζφ δηάδεκα, Tell-Fara, T.201, 10
νο

-9
νο

 αη. π.Υ., Maxwell-Hyslop 1974, πίλ. 

203. 

 

 
 

δ) Υξπζή ηαηλία, Έγθσκε (αιακίλα), ΐξεηαληθφ Μνπζείν, Μπθελατθή πεξηφδνπ, 

Marshall 1911, πίλ. Ε.84. 

 

 
 

ε) Υξπζή ηαηλία, Έγθσκε (αιακίλα), ΐξεηαληθφ Μνπζείν, Μπθελατθή πεξηφδνπ, 

Marshall 1911, πίλ. Ε.121. 
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ΠΗΝΑΚΑ 6 

 

 

 

 

 
 
Υξπζή ηαηλία, Ρφδνο, 7νπ αη. π.Υ., Marshall 1911, πίλ. XXII.1154. 
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ΠΗΝΑΚΑ 7 

 

 
 

α) ρέδην ράιθηλνπ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο κε αλδξηθή κνξθή πνπ θέξεη αίγαγξν, ηεξφ 

ηνπ Βξκή θαη ηεο Ώθξνδίηεο ζηε χκε ΐηάλλνπ, 620-600 π.Υ., Λεκπέζε 1985, Ώ44, 

πίλ. 41. 

 

 

 
 

β) Κφξε ηεο Βιεχζεξλαο, 630-620 π.Υ, Blome 1982, πίλ. 20.2. 
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ΠΗΝΑΚΑ 8 

 

  
 

 
 
α-γ) Βιεθαληνζηέηλνο λένο, άκνο, πεξ. 650-625 π.Υ., Stewart 1990, εηθ. 25, 

ιεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ θαη ιεπηνκέξεηα ζρεδίνπ ηνπ παξαπάλσ, Stewart φ.π., εηθ. 

24. 
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 ΠΗΝΑΚΑ 9 

 

  
 

α-β) Πήιηλν είδσιν γπλαηθείαο ζεφηεηαο κε πςσκέλα ρέξηα, Καξθί, ΜΔ 11042, 

Τπνκηλσηθή πεξηφδνπ, Ρεζεκησηάθε 2001, εηθ. 47δ θαη ιεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ, 

Ρεζεκησηάθε φ.π., εηθ. 142β. 

 

 

 
 
γ-δ) Θεά ηνπ Πξηληά, πεξ. 650-625 π.Υ., Stewart 1990, εηθ. 30 θαη ιεπηνκέξεηα ηνπ 

παξαπάλσ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 10 

 

 

 

 
 

α-β) Πήιηλν ιεθχζην κε πιαζηηθή γπλαηθεία θεθαιή, Κξήηε, ΐεξνιίλν, Staatliche 

Museum, πξψην κηζφ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Matz 1970, Β3, πίλ. 51c-d. 

 

 

 

 
 

γ) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ ιεθπζίνπ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 11 

 

 

 
 

α) Υάιθηλν θξάλνο θξεηηθνχ εξγαζηεξίνπ (ιεπηνκέξεηα), Οιπκπία, δεχηεξν κηζφ 7
νπ

 

αη. π.Υ., Hampe-Simon 1981, πίλ. 190. 

 

 

 
 

β) ρέδην ηνπ παξαπάλσ, Hampe-Simon φ.π., πίλ. 191. 

 

 

 
 

γ) Υάιθηλν θξάλνο (ιεπηνκέξεηα), Νέα Τφξθε, ζπιινγή N. Schimmel, 620 π.Υ., 

Matz 1970, Ώ1, πίλ. 6.  
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ΠΗΝΑΚΑ 12 

 

 
 

α) Υξπζή ηαηλία κε ζηηθηή γξακκηθή δηαθφζκεζε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Υξπζή ηαηλία κε έθηππε δηαθφζκεζε θνθθίδσλ, Φνξηέηζα, Όζηεξε 

Πξσηνγεσκεηξηθή πεξηφδνπ, Brock 1957, ηάθνο L.336, πίλ. 21.  

 

 
 

γ) Σκήκα ρξπζήο ηαηλίαο κε έθηππε δηαθφζκεζε θνθθίδσλ, Έιηπλα, Γεσκεηξηθή 

πεξηφδνπ, Ρεζεκησηάθεο-Βγγιέδνπ 2010, 79, πίλ. 57, ζρ. 160. 

 

   
 

δ) Υξπζή ηαηλία κε έθηππε δηαθφζκεζε θνθθίδσλ, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο ηάθνο 2, 

αξ. επξ. 50, Boardman 1967, 69, αξ. 50, πίλ. 9. 

 



392 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 13 

 

 

 
 

α) Υξπζή ηαηλία κε ζηηθηή γξακκηθή δηαθφζκεζε, Ώιαάο, ζπιινγή 

Υαηδεπξνδξφκνπ, πεξ. 1075 π.Υ., Karageorghis 1975, πίλ. XXXVIII.P2. 

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζή ηαηλία κε ζηηθηή γξακκηθή δηαθφζκεζε, Σξνηδήλα, 8
νπ

 αη. π.Υ., Reichel 

1942, πίλ. VII.30. 
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ΠΗΝΑΚΑ 14 

 

 
 

α) Υξπζή ηαηλία κε δηαθφζκεζε δηαγξακκηζκέλσλ θπθιίζθσλ ελ είδεη ζηεθάλσλ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 5.  

 

 

 

 
 

β) Λίζηλε κήηξα, ΐχβινο, Dunand 1954, πίλ. CLXXXIII.8654. 

 

 

 

 
 
γ) Λίζηλν αλάγιπθν κε ζεηξέο απφ ζηεθάληα, Αήινο, Deonna 1938, πίλ. CXI, 808.  
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ΠΗΝΑΚΑ 15 

 

 

 
 

α) Υξπζή ηαηλία κε δηαθφζκεζε δηπιήο ζπείξαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 6.  

 

 

 

 
 

 

β) Σκήκα αξρηηεθηνληθνχ κέινπο δηαθνζκεκέλν κε ζπείξεο θαη ζρνηλίν απφ ην 

πεξηζχξσκα ηνπ ηαθηθνχ κλεκείνπ 4Ώ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 680-

670 π.Υ., ηακπνιίδεο 2008, εηθ. 89.  
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ΠΗΝΑΚΑ 16 

 

 
 

α) Υξπζφ δηάδεκα, Έγθσκε Σ.18, ηέιε Τζηεξνθππξηαθήο ΕΕ πεξηφδνπ, 1400-1230 

π.Υ., Pierides 1971, πίλ. IV.1. 

  

 
 

β) Υξπζφ δηάδεκα, Έγθσκε Σ.11, αξρέο Τζηεξνθππξηαθήο ΕΕ πεξηφδνπ, 1550-1200 

π.Υ., Gjerstad et al. 1934, πίλ. LXXXIV.36. 

 

 
 

γ) Υξπζφ επηζηφκην, Έγθσκε Σ.11, αξρέο Τζηεξνθππξηαθήο ΕΕ πεξηφδνπ, 1550-1200 

π.Υ., Gjerstad et al. 1934, πίλ. LXXXIV.198. 

 

 
 

δ) Υξπζή ηαηλία (δηάδεκα ή επηζηφκην), Έγθσκε, Σ.66, Τζηεξνθππξηαθή πεξηφδνπ, 

1600-1050 π.Υ., Kiely 2009, πίλ. 37.68. 

 

 
 

ε) Υξπζφ δηάδεκα, Λήκλνο, 8
νπ

 αη. π.Υ., Becatti 1955, πίλ. XXVIII.141. 
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ΠΗΝΑΚΑ 17 

 

 

 

 
 

α) Υξπζή ηαηλία κε γξακκηθή δηαθφζκεζε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 

αξ. θαη. 7.  

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζή ηαηλία, Ώζήλα, 8
νπ

 αη. π.Υ., Ohly 1953, πίλ. V.4.Ώ23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

γ-ε) Σκήκαηα ρξπζψλ ηαηληψλ, Θήξα, Σ.89, 7
νπ

 αη. π.Υ., Pfuhl 1903, πίλ. V.10-12. 
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ΠΗΝΑΚΑ 18 

 

 

 
 

α) Κπθιαδηθφο αλάγιπθνο πίζνο, Θήβα, 680-670 π.Υ., Hampe-Simon 1981, εηθ. 441. 

 

 
 

β) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ πίζνπ, Θήβα, 680-670 π.Υ., Hampe-Simon 1981, εηθ. 

441. 
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ΠΗΝΑΚΑ 19 

 

 

 
 

 

α) Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε ηξηάδαο κνξθψλ, Εδαίνλ Άληξν, πεξ. 650 

π.Υ., αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, πίλ. 84.1. 

 

 

 

 
 

 

β) Υξπζή ηαηλία, Ώηηηθή, 8νπ  αη. π.Υ., Ohly 1953, Ώ11, πίλ. 8. 

 

 

 
 

γ) Υξπζφ έιαζκα, Βιεπζίλα, 8νπ  αη. π.Υ., Ohly 1953, Ώ7, πίλ. 3. 
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ΠΗΝΑΚΑ 20 

 

 

 

  
 

α) Υξπζή ηαηλία κε παξάζηαζε κάρεο κε άξκαηα θαη ηνμφηεο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 8.  

 

 

 

 
 

β) Υξπζή ηαηλία κε παξάζηαζε δχν πνιεκηζηψλ θαη δχν ιεφλησλ, Υαληαιή Σεθθέ, 

8νπ  αη. π.Υ., Boardman 1967, πίλ. 12,3. 

 

 

 

  
 

γ-δ) ρέδην ηεο παξαπάλσ ρξπζήο ηαηλίαο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 21 

 

 
 

 
 

 
 

α-γ) Υξπζέο επηκήθεηο ηαηλίεο θαη πεξίηκεηε ηαηλία κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 9-11. 

 

 
 

 
 

 

 
 

δ-ζη) Υξπζέο επηκήθεηο ηαηλίεο θαη πεξίηκεηε ηαηλία κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 12-14. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

δ-ζ) Υξπζέο επηκήθεηο ηαηλίεο θαη πεξίηκεηε ηαηλία κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 15-17. 
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ΠΗΝΑΚΑ 22 

 

 

     
 

α) Υξπζή εκηειιεηςνεηδήο ηαηλία κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 18. 

 

 
 

β) Υξπζή ζπεηξνεηδήο ηαηλία κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 19. 

 

 

  
 

γ-δ) Λίζηλν αγγείν κε αλάγιπθεο ζπείξεο, Κλσζφο, Τζηεξνκηλσηθή Ε πεξηφδνπ, 

Warren 1969, P323 θαη ιεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ αγγείνπ, Μηλσηθφο θφζκνο, 167. 
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ΠΗΝΑΚΑ 23 

 

 

 
 
 ΟΟ 
α-γ) Σξία ηκήκαηα ρξπζήο/ψλ ηαηλίαο/ηψλ κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 20-22. 

 

 

 
 

δ) Υξπζφ ηαηλησηφ δηάδεκα κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ, Λεπθαληί, Όζηεξε 

Πξσηνγεσκεηξηθή Ε πεξηφδνπ, 900-875 π.Υ., Popham-Touloupa-Sackett 1982, Σ42.9, 

πίλ. 23. 

 

 

 

 
 

ε) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ δηαδήκαηνο, Popham-Touloupa-Sackett 1982, πίλ. 30h. 
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ΠΗΝΑΚΑ 24 

 

  
 

α) Σκήκα ρξπζήο νξζνγψληαο ηαηλίαο κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 23.  

 

 

  
 

β) Σκήκα ρξπζήο νξζνγψληαο ηαηλίαο κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 24. 

 

 

  
 

γ-δ) Σκήκα ρξπζήο νξζνγψληαο ηαηλίαο κε δηαθφζκεζε έλζηηγκνπ δηθηπσηνχ θαη 

νπίζζηα πιεπξά ηεο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 25. 
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ΠΗΝΑΚΑ 25 

 

 

  
 

Σνηρνγξαθία «Κξνθνζπιιέθηξηαο», Θήξα, Ξεζηή 3, 1650 π.Υ, Νηνχκαο 1999, εηθ. 

120.  
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ΠΗΝΑΚΑ 26 

 

 

 
 

α-β) Πίζνο κε επζέα ηνηρψκαηα (ιεπηνκέξεηα), παξάζηαζε γπλαηθείαο ζεφηεηαο κε 

πςσκέλα ρέξηα, Φνξηέηζα, ηάθνο Ρ.1440, Πξσηνγεσκεηξηθή ΐ πεξηφδνπ, Brock 

1957, πίλ. 77, 163. 

 

  
 

β-γ) Πήιηλν πιαθίδην κε γπλαηθεία ηεξαηηθή κνξθή, Γφξηπλα, 7
νπ

 αη. π.Υ, Levi 1955-

1956, εηθ. 50 θαη πήιηλν πιαθίδην γπλαηθείαο κνξθήο, Ώμφο, 7
νπ

 αη. π.Υ., Pernier 

1914, 103, εηθ. 58. 
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ΠΗΝΑΚΑ 27 

 

 
 

α) Πίζνο ηεο Μπθφλνπ (ιεπηνκέξεηα), παξάζηαζε Μελειάνπ θαη Βιέλεο, 670 π.Υ., 

Hampe-Simon 1981, εηθ. 122.  

 

 
 

β) Κπθιαδηθφο αλάγιπθνο πίζνο (ιεπηνκέξεηα), παξάζηαζε Ήξαο πνπ πιαηζηψλεηαη 

απφ δχν ιένληεο θαη δχν αλδξηθέο κνξθέο, Θήβα, 680-670π.Υ., Hampe-Simon 1981, 

εηθ. 441. 
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ΠΗΝΑΚΑ 28 

 

 
 

α) Υάιθηλνο αλαζεκαηηθφο ζψξαθαο, Οιπκπία, ηξίην ηέηαξην 7
νπ

 αη. π.Υ., Hampe-

Simon 1981, εηθ. 195. 

 

 

 

 

 

 

 
 

β) ρέδην ηνπ παξαπάλσ ράιθηλνπ αλαζεκαηηθνχ ζψξαθα, Hampe-Simon 1981, εηθ. 

196. 
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ΠΗΝΑΚΑ 29 

 

 

 
 

α) Βιεθαληνζηέηλν αλάγιπθν κε ζθελή πξφζεζεο, Εεξφ Οξζίαο Ώξηέκηδνο, πάξηε, 

7
νπ

 αη. π.Υ., Carter 1985, εηθ. 46.  

 

 
 

β) Βιεθαληνζηέηλν αλάγιπθν κε παξάζηαζε «Εεξνχ Γάκνπ», Εεξφ Οξζίαο Ώξηέκηδνο, 

πάξηε, 650-640 π.Υ., Carter 1985, εηθ. 44. 

 

 
 

γ) Βιεθαληνζηέηλν πεξίηκεην αλάγιπθν, Ειίνπ Πέξζηο, Αειθνί, πξψην ηέηαξην ηνπ 

6
νπ

 αη. π.Υ., Carter 1985, εηθ. 62. 
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ΠΗΝΑΚΑ 30 

 
 

α) Υξπζή ηαηλία-δηάδεκα, Έθεζνο, 7
νπ

 αη. π.Υ., Hogarth 1908, πίλ. IX.55.  

 

 
 

β) ρέδην αλαπαξάζηαζεο αξγαιεηνχ, Γφξδηνλ, 9
νπ

 αη. π.Υ., Burke 2005, 76, εηθ. 6-6. 

 

 
 

γ-δ) Βιεθαληνζηέηλα, Θεζαπξφο Ziwiyeh, πεξ. 700 π.Υ., Wilkinson 1963, 283, εηθ. 

17, κάρε αλάκεζα ζε άλδξα κε αζζπξηαθφ έλδπκα θαη ιηνληάξη θαη εηθ. 18, ζθελή 

κάρεο. 

 

 
 

ε-ζη) Πηλάθην κε παξάζηαζε αξγαιεηνχ κε χθαζκα κε έλζηηγκν δηθηπσηφ, Κχπξνο, 

8
νπ

 αη. π.Υ., Boardman 2001, 19, εηθ. 10. 
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ΠΗΝΑΚΑ 31 

 

 

  
 

α-β) Ώξγπξφο ζθεθσηήξαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 26. 

 

 

 
 

γ) Ώξγπξφο ζθεθσηήξαο, Πεξαηή, ηάθνο 83, Μ130, 1190/1185-1075 π.Υ., Εαθσβίδεο 

1969, πίλ. 33.ε. 

 

 

 
 

δ) Υξπζoί ζθεθσηήξεο, Ώζήλα, νδφο Βξπζίρζνλνο θαη Νειέσο, ηάθνο VI, 8
νπ

 αη. 

π.Υ., Ώιεμαλδξή 1967, πίλ. 80α.  

 



411 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 32 
 

  
 

α) Ώξγπξφο ζθεθσηήξαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 27. 

 

 

 

  
 

β) Ώξγπξφο ζθεθσηήξαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 28. 

 

 

       
 

γ-δ) Ώξγπξφο ζθεθσηήξαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



412 

 

ΠΗΝΑΚΑ 33 

 

 

 
 

α) Υξπζφο ζθεθσηήξαο, ΐξεηαληθφ Μνπζείν, ζπιινγή Έιγηλ, β΄ κηζφ ηνπ 11
νπ

 αη. 

π.Υ., Higgins 1961β, αξ. 4, πίλ. XLΕVa.1. 

 

 

 

 

 

 
 

β) Γεχγνο ρξπζψλ ζθεθσηήξσλ, ΐξεηαληθφ Μνπζείν, ζπιινγή Έιγηλ, 11
νπ

-9
νπ

 αη. 

π.Υ. (;), Higgins 1961β, αξ. 5-6, πίλ. XLΕVa.7. 
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ΠΗΝΑΚΑ 34 

 

  

 

α-β) Γεχγνο ελσηίσλ κε θνθθηδσηά πξνζθχκαηα απφ ήιεθηξν, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 30-31. 

 

 

 

 

 

γ) Σν παξαπάλσ δεχγνο ελσηίσλ αξ. θαη. 30-31 πξηλ ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ.  
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ΠΗΝΑΚΑ 35 

 

 
 

α) Γεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ., Petrie 1934, 6, πίλ. 

XIV.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

β-γ) Αχν δεχγε ρξπζψλ ελσηίσλ, Ώιαάο, ζπιινγή Υαηδεπξνδξφκνπ, Κππξν-

Γεσκεηξηθήο Ε πεξηφδνπ, 1050-950 π.Υ., Karageorghis 1975, 40, 64, πίλ. ΥΥΥΕΥ.P11 

θαη Ρ13. 
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ΠΗΝΑΚΑ 36 

 

 

 
 

α) Υξπζφ ελψηην, Πφξνο, 16
νπ

-κέζα 15
νπ

 αη. π.Υ., ηακπνιίδεο 2003, 554, αξ. 1093.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Ώξγπξφ ελψηην κε ηξεηο θνθθίδεο, Ώξράλεο (Σνπξθνγεηηνληά;), αθειιαξάθεο 

1980, πίλ. 221γ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 37 

 

 
 

α) Υξπζφ ελψηην, Έγθσκε, Σ.8.48, Τζηεξνθππξηαθήο Ε πεξηφδνπ, 1650-1550 π.Υ., 

Gjerstad et al. 1934, πίλ. LΥΥΥ.48.  

 

 

 

 
 

β) Υξπζφ ελψηην, Κχπξνο, Μπθελατθήο πεξηφδνπ, Marshall 1911, πίλ. ΕV.470. 
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ΠΗΝΑΚΑ 38 

 

 

  
 

α-β) Υξπζά ελψηηα, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ 

αη. π.Υ., Petrie 1934, πίλ. XV. 

 

  

 
 

γ-δ) ρέδην ησλ παξαπάλσ ελσηίσλ, φ.π., πίλ. XVΕ.70, 71, 75, 76. 

 

   
 

ε-ζη) Υξπζά ελψηηα, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ 

αη. π.Υ., Petrie 1934, πίλ. XVΕΕ.  

 

 

 
 

δ-ε) ρέδην ησλ παξαπάλσ ελσηίσλ, φ.π., πίλ. XVΕΕΕ.125, 126, 102, 103.  

 



418 

 

ΠΗΝΑΚΑ 39 

 

 

  
 

α-β) Υξπζά ελψηηα, Lachish, Cave 4004, ΤΒΥΕΕ, 1225-1175 π.Υ., Maxwell-Hyslop 

1974, πίλ. 101. 

 

 

 
 

γ-δ) Υξπζά δαθηπιίδηα, Νάμνο, ηάθνο Γ Ώπισκάησλ, Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕΓ 

πεξηφδνπ, 12
νπ

 αη. π.Υ., ΐιαρφπνπινο 2006, έγρξ. πίλ. 14, αξ. 5290-5291. 
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ΠΗΝΑΚΑ 40 

 

 

 

 
 

α) Υξπζφ ελψηην, Μνπζείν Μπελάθε, Όζηεξεο Μπθελατθήο πεξηφδνπ, Lemerle 

1938, πίλ. 48.5. 

 

 

 

    
 

β-γ) Υξπζά ελψηηα, Mari, Μέζεο Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ, 14
νπ

-13
νπ

 αη. π.Υ., Maxwell-

Hyslop 1974, πίλ. 131.  

 

 



420 

 

ΠΗΝΑΚΑ 41 

 

 

 
 

α) Υξπζφ ελψηην, Marlik, Εξάλ, 1250-850 π.Υ., Musche 1992, πίλ. LXXII, Typ 2,1. 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφ ελψηην, Marlik, Εξάλ, 10
νπ

-9
νπ

 αη. π.Υ., Wolters 1986, εηθ. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



421 

 

ΠΗΝΑΚΑ 42 

 

 
 

α) Υξπζφ ελψηην, Ώιαάο, ζπιινγή Υαηδεπξνδξφκνπ, Κππξν-Γεσκεηξηθήο Ε 

πεξηφδνπ, 1050-950 π.Υ., Karageorghis 1975, πίλ. ΥΥΥΕΥ.Ρ3. 

 

 

 
 

β) Υξπζφ ελψηην, Παιαίπαθνο-θάιεο, Σ43.82, Κππξν-Γεσκεηξηθήο ΕΏ-ΐ πεξηφδνπ, 

1050-950 π.Υ., Karageorghis 1983, πίλ. XXV.82. 

 

 

  
 

γ-ζη) Υξπζά ελψηηα, Λάπεζνο, Σ.403. 36, 32, 89, 38, Κππξν-Γεσκεηξηθήο ΕΕΕ 

πεξηφδνπ, 900-750 π.Υ., Gjerstad et al. 1934, 188-189, πίλ. ΥLΕV.  



422 

 

ΠΗΝΑΚΑ 43 

  

 
 

α) Υξπζά ελψηηα, Gilan, 11
νπ

 αη. π.Υ.-10
νπ

 αη. π.Υ., Maxwell-Hyslop 1974, πίλ. F. 

 

 

 
 

 β) Λίζηλε κήηξα απφ ζηεαηίηε; Nimrud, Νέν-Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ, 911-609 π.Υ., 

Curtis 2013, πίλ. XCI.1106. 

 

 

 
 

γ) Λίζηλε κήηξα απφ ζηεαηίηε; Kouyunjik, Νέν-Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ, 911-609 π.Υ., 

Curtis 2013, πίλ. XCI.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



423 

 

ΠΗΝΑΚΑ 44 

 

 

 
 

α-β) Υξπζφ ελψηην ή θφζκεκα θφκεο, Nimrud, Room 2, NW Palace, 8
νπ

 αη. π.Υ., 

Curtis and Maxwell-Hyslop 1971, ND.4181, πίλ. ΥΥΥΕ b, c, εηθ. 5, 6. 
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ΠΗΝΑΚΑ 45 

 

 
 

α) Υξπζά ελψηηα κε βνζηξπφζρεκα πξνζθχκαηα, Λεπθαληί, ΤπΠξΓΕΕ πεξηφδνπ, 875-

850 π.Υ., Popham-Sackett-Themelis 1980, πίλ. 234b. 

 

 

 
 

β) Υάιθηλα ελψηηα, ΐξφθαζηξν, ηάθνο V, Τπνκηλσηθήο-Πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ 

(θαηά ηνλ Higgins 10
νπ

 αη. π.Υ.), Hall 1914, 151, εηθ. 91. 

 

 
 

γ) Υξπζά ελψηηα, Ώκπειφθεπνη Κλσζνχ, ηέιε ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. ηακπνιίδεο θ.ά. 

2018, 288, αξ. 86-87. 

 

 
 

δ) Υξπζά ελψηηα, Παιαίπαθνο-θάιεο, Σ.91.70, Κππξν-Γεσκεηξηθήο Ε πεξηφδνπ, 

1050-950 π.Υ., Karageorghis 1983, πίλ. CXCV. 
  

 

 

 



425 

 

ΠΗΝΑΚΑ 46 

 

 

  
 

α-β) Αχν ρξπζνί ζπξκάηηλνη θξίθνη-ελψηηα κε αγθηζηξνεηδή άθξα, Φνξηέηζα, 10
νπ

 αη. 

π.Υ., Brock 1957, ηάθνο VI.116, πίλ. 7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

γ) Υξπζφο ζπξκάηηλνο θξίθνο-ελψηην κε αγθηζηξνεηδή άθξα, Φνξηέηζα, χζηεξνο 9
νπ

 

αη. π.Υ, Brock 1957, ηάθνο II.1105, πίλ. 75.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



426 

 

ΠΗΝΑΚΑ 47 

 

 

  
 

α-β) Γεχγνο ελσηίσλ κε θνθθηδσηά πξνζθχκαηα απφ ήιεθηξν, αξ. θαη. 30-31 θαη 

ρξπζφ πεξίαπην κε θνθθηδσηά πξνζθχκαηα αξ. θαη. 85, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο.  

 

 

 

 

    
 

γ-δ) Υξπζφ ελψηην, Πφξνο, 16
νπ

-κέζα 15
νπ

 αη. π.Υ. θαη ρξπζφ ελψηην, Tell el-„Ajjul, 

16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 48 

 
 

α) Υξπζά ελψηηα κε θσληθά πξνζθχκαηα, Λεπθαληί, ΤΠξΓΕΕ-ΕΕΕα πεξηφδνπ, 875-750 

π.Υ., Popham-Lemos 1996, πίλ. 40,40-41. 

 

 
 

β) Βιεθαληνζηέηλε γπλαηθεία θεθαιή, Εαιπζφο, χζηεξνπ 9
νπ

-χζηεξνο 8
νπ

 αη. π.Υ., 

Kardara 1961, πίλ. 36, εηθ. 9. 

 

 
 

γ) Βιιεληθή παξαιιαγή ελσηίνπ αζζπξηαθνχ ηχπνπ, αγγεηνγξαθία χζηεξνπ 6
νπ

 αη. 

π.Υ., Kardara 1961, 64, πίλ. 36, εηθ. 8. 

 

 
 

δ) Βλψηην αζζπξηαθνχ ηχπνπ, Kardara 1961, 63, πίλ. 35, εηθ. 2. 



428 

 

ΠΗΝΑΚΑ 49 

 

 

 

 

 

 
 

α) Υάιθηλν ελψηην, Αήινο, Deonna 1938, XCII.809. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

α) Υάιθηλν ελψηην, Hūrvīn, Λνπξηζηάλ, 850-650 π.Υ., Musche 1992, πίλ. XCIX, 

Typ1. 
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ΠΗΝΑΚΑ 50 

 
 

α) Υξπζφ ελψηην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 32. 

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφ ελψηην, Καηζνπξηληάο, Παιαηναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ, αθειιαξάθεο & 

απνπλά-αθειιαξάθε 1997, 641, εηθ. 704. 
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ΠΗΝΑΚΑ 51 

 

 

 

 

.   

 

α) Υξπζφ ελψηην, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/παη. π.Υ., Petrie 1934, πίλ. XVΕΕ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφ ελψηην, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ 

αη. π.Υ., Petrie 1934, πίλ. XVΕΕΕ.85. 
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ΠΗΝΑΚΑ 52 

 

 

 

 
 

α) Υξπζά ελψηηα, Άγηνο Εάθσβνο, Μεζνθππξηαθήο ΕΕΕ πεξηφδνπ, 1750-1650 π.Υ., 

Gjerstad et al. 1934, πίλ. CXLV.9.Β.11.40. 

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφ ελψηην, Κχπξνο, Μπθελατθήο πεξηφδνπ, Marshall 1911, πίλ. ΕΕΕ.292. 
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ΠΗΝΑΚΑ 53 

 

 

 
 

α) Υξπζά ελψηηα, Παιαίπαθνο-θάιεο, Σ.75.103, Κππξν-Γεσκεηξηθήο ΕΕΕ-

Κππξναξρατθήο Ε πεξηφδνπ, 900-600 π.Υ., Karageorghis 1983, πίλ. CXXX. 

 

 

 

 

 

 

 
 

β-γ) Γεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ, ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, 

KNC 104.f12, εηθ. 153, πίλ. 263.  
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ΠΗΝΑΚΑ 54 

 

      

 
 

α) Ώξγπξφ επηρξπζσκέλν ελψηην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 33.  

 

 

  
 

β-γ) Υξπζφ ελψηην, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ., Petrie 1934, πίλ. XV θαη πίλ. 

XVΕ.78, Β775. 

 

 
 

δ) Υάιθηλν ελψηην, Αηθηαίνλ Άληξν, Boardman 1961, πίλ. XIV. 
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ΠΗΝΑΚΑ 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Ώξγπξφο θξίθνο-ελψηην;, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 34. 

 

  
 

β-γ) Υξπζά ελψηηα, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ., Petrie 1934, πίλ. XV.  

 

 
 

δ-ε) ρέδην ησλ παξαπάλσ ελσηίσλ, φ.π., πίλ. XVI.45-46.  

 

 
 

ζη) Υξπζφ θξηθφζρεκν ελψηην, Έθεζνο, 7
νπ

 αη. π.Υ., Hogarth 1908, πίλ. VI.44. 

 



435 

 

ΠΗΝΑΚΑ 56 

 

 

 

  
 

α-β) Γεχγνο ελσηίσλ κε πεξηειηζζφκελν ζηέιερνο απφ ήιεθηξν, ΐφξεην Νεθξνηαθείν 

Κλσζνχ, πεξ. 700 π.Υ., KNC, 79.f13-14, πίλ. 263, εηθ. 153. 

 

 

 

         
 

γ-δ) Ώξγπξφ Χ-ζρεκν ελψηην, ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, 7
νπ

 αη. π.Υ., KNC 26.f6, 

πίλ. 266, εηθ. 155. 
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ΠΗΝΑΚΑ 57 

 

 

 

 
 

α) Ώξγπξφ ελψηην, Πξαηζφο, ηέιε 7
νπ

/αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ., Marshall 1905-1906, 69, εηθ. 

4. 

 

 

 

 

 

 

  
 

β) Υξπζφ ελψηην, Εδαίνλ Άληξν, δεχηεξν κηζφ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ.  
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ΠΗΝΑΚΑ 58 

 

 

 
 

α) Υξπζφο θξίθνο- ελψηην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 35.  

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφο θξίθνο-ελψηην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



438 

 

ΠΗΝΑΚΑ 59 

 

 

    
 

α) Υξπζφο ζπξκάηηλνο θξίθνο-ελψηην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. 

θαη. 37.  

 

 

 
 

β) Υξπζφο ζπξκάηηλνο θξίθνο-ελψηην, Φνξηέηζα, Πξψηκεο Πξσηνγεσκεηξηθήο-

Πξσηνγεσκεηξηθήο ΐ πεξηφδνπ, Brock 1957, ηάθνο XI.202, πίλ. 13.  

 

 
 

γ-ζη) Σέζζεξηο ρξπζνί ζπξκάηηλνη θξίθνη-ελψηηα, Φνξηέηζα, 10
νπ

 αη. π.Υ., Brock 

1957, ηάθνο VI.116, πίλ. 7.  

 

 

 

 

 

 

 



439 

 

ΠΗΝΑΚΑ 60 

 

 

 

   
 

α) Ώξγπξφο θξίθνο-δαθηπιίδη, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 38. 

 

 

 

 

  
 

β-γ) Ώξγπξφο θξίθνο-δαθηπιίδη, Αηθηαίνλ Άληξν, Γεσκεηξηθήο; πεξηφδνπ, Boardman 

1961, αξ. 163, πίλ. XIV, εηθ. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



440 

 

ΠΗΝΑΚΑ 61 

 

 

   
 

α-β) Ώξγπξφο θξίθνο-δαθηπιίδη, ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, Τζηεξνγεσκεηξηθήο-

Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ (ή πξσηκφηεξεο ρξνλνιφγεζεο), KNC, 292.f26, πίλ. 266, 

εηθ. 155. 

 

 

 
 

γ)Υξπζφο θξίθνο, Φνξηέηζα, ζπιινγή Ν Μεηαμά, Τζηεξνγεσκεηξηθήο/ 

Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, Lebessi 1975, πίλ. 23c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



441 

 

ΠΗΝΑΚΑ 62 

 

 

  
 

 

    
 

α-δ) Αχν ρξπζά δαθηπιίδηα κε γπλαηθείεο θεθαιέο, Φνξηέηζα, ζπιινγή Ν. Μεηαμά, 

αξρέο 7
νπ

 αη. π.Υ., Lebessi 1975, πίλ. 23a, 24a-e. 

 
 

 

 

 

 
 

ε) Υξπζφ δαθηπιίδη κε πεξίηκεηα ηξίγσλα, Πξαηζφο, 7
νπ

 αη. π.Υ., Bosanquet 1901-

1902, εηθ. 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



442 

 

ΠΗΝΑΚΑ 63 

 

 
 

α-β) Ώξγπξφο επηρξπζσκέλνο θξίθνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 

39.  

 

 
γ) Ώξγπξφο θξίθνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 40. 

 

  

δ) Υξπζφ ελψηην, Εδαίνλ Άληξν, πηζαλφλ κηλσηθήο πεξηφδνπ, αθειιαξάθε & 

απνπλά-αθειιαξάθε 2013, πίλ. 83 α,1. 

 

 
 

ε) Υξπζφ ηάιαλην ηεο Ώηγχπηνπ θαη ησλ πεξηνρψλ ηεο πξίαο θαη ηεο Παιαηζηίλεο, 

Seltman 1957, πίλ. Ε.1. 



443 

 

ΠΗΝΑΚΑ 64 

 

 

 

 
 

Σνηρνγξαθία, δχγηζκα ρξπζψλ ή αξγπξψλ δαθηπιίσλ, Θήβεο, Σ.181, 18
εο

 Απλαζηείαο, 

Aldred 1971, 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



444 

 

ΠΗΝΑΚΑ 65 

 

 

 
 

 

α) Υξπζφο θξίθνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 41. 

 

 

 
 

 

β) «πεηξνεηδέο ηεκάρηνλ ρξπζνχ πηζαλφηαηα ρξπζφο σο πξψηε χιε», Θεζαπξφο 

Σίξπλζαο, Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕΓ πεξηφδνπ, Φηιαδειθεχο 1916, εηθ. 9. 

 

 

 
 

γ) Υξπζή ηεηξαπιή ζπείξα, Κχπξνο, Μπθελατθήο πεξηφδνπ, Marshall 1911, πίλ. 

V.605. 
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ΠΗΝΑΚΑ 66 

 

 
 

α) Υξπζφο θξίθνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 42. 

 

  

 

β) Υξπζφ ηάιαλην, Seltman 1960, πίλ. Ε.2. 

 
 

 
 

γ-δ) Υξπζά εκηηάιαληα, Seltman 1960, πίλ. Ε.3. 

 

 

 



446 

 

ΠΗΝΑΚΑ 67 

 

 

 

        
 

α-γ) Σξεηο νξζνγψληεο ξάβδνη ρξπζνχ, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο ηάθνο 2, αξ. επξ. 8-

10.  

 

 

 
 

δ) Οξζνγψληα ξάβδνο ρξπζνχ, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο ηάθνο 2, αξ. επξ. 25.  

 

 

 
 

ε) Οξζνγψληα ξάβδνο ρξπζνχ, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο ηάθνο 2, αξ. επξ. 26.  
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ΠΗΝΑΚΑ 68 

 

 

 

 
 

α-β) Αχν βψινη ρξπζνχ, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο ηάθνο 2, αξ. επξ. 11-12.  

 

 

 

 
 

γ) ΐψινο ρξπζνχ, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο ηάθνο 2, αξ. επξ. 27. 

 

 

 

 
 

δ) ΐψινο ήιεθηξνπ, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο ηάθνο 2, αξ. επξ. 13. 

  

 

 

  
 

ε) ΐψινο ρξπζνχ, Φνξηέηζα, ζπιινγή Ν. Μεηαμά, Lebessi 1975, πίλ. 23c. 

  



448 

 

ΠΗΝΑΚΑ 69 

 

 

 

 

 
 

α) Πεξηδέξαην κε ράληξεο απφ ρξπζφ θαη νξεία θξχζηαιιν, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 43, ηακπνιίδεο-Καξέηζνπ 1998, 262, αξ. 325. 

 

 

 

 

 

  
 

β) Πεξηδέξαην κε ράληξεο απφ ρξπζφ θαη νξεία θξχζηαιιν, αιακίλα Κχπξνπ, 

«ΐαζηιηθφο» Σάθνο, δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., Pierides 1971, πίλ. XIV.3. 
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ΠΗΝΑΚΑ 70 

 

 

 
 

α) Πεξηδέξαην κε ράληξεο απφ ρξπζφ θαη νξεία θξχζηαιιν, Μφρινο, ηέινο 

Πξναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ-Νεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ, 2000-1500 π.Υ., Αεκνπνχινπ- 

Ρεζεκησηάθε 2005, 311.  

 

 
 

β) Υξπζφ πεξηδέξαην, 8νπ αη. π.Υ., ΐξεηαληθφ Μνπζείν, ζπιινγή Έιγηλ, Higgins 

1961β, 103, πίλ. XLVII.b.3.  

 

  
 

γ-δ) Υξπζέο ράληξεο, Ώλαηνιηθή Βιιάδα, 9
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ., ΐξεηαληθφ Μνπζείν, 

Marshall 1911, πίλ. ΥΕΕΕ.1194. 
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ΠΗΝΑΚΑ 71 

 

 

 
 

α) Πεξηδέξαην απφ είθνζη ηξεηο ράληξεο απφ ήιεθηξν, Κάκηξνο, δεχηεξν κηζφ ηνπ 7
νπ

 

αη. π.Υ., Ομθφξδε, Ashmolean Museum, Laffineur 1978, πίλ. X.3, αξ. 223.  

 

 

 
 

β) Υξπζή ράληξα, Κλσζφο, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο ηάθνο 2, Hutchinson-Boardman 

1954, αξ. 52, πίλ. 29. 

 

 

 
 

 

γ) Υξπζή ράληξα, Ώκπειφθεπνη Κλσζνχ, ηέιε ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., ηακπνιίδεο θ. α. 

2018, 288, αξ. 84. 

 

 



451 

 

ΠΗΝΑΚΑ 72 

 

 

 
 

α) Αεθαηξείο ράληξεο απφ νξεία θξχζηαιιν, εθ ησλ νπνίσλ ελλέα θέξνπλ ρξπζφ 

θχιηλδξν ζηελ νπή αλάξηεζεο, Κλσζφο, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο ηάθνο 2, 

Hutchinson-Boardman 1954, αξ. 30-42, πίλ. 28. 

 

 
 

β) Υάληξα απφ νξεία θξχζηαιιν κε ρξπζφ θχιηλδξν ζηελ νπή αλάξηεζεο, Λεπθαληί, 

T36,18, αβέβαηεο ρξνλνιφγεζεο, πηζαλφλ ΤπΠξΓ πεξηφδνπ, Popham-Sackett-

Themelis 1980, πίλ. 234f.  

 

 
 

γ) Πεξίαπην κε ρξπζεπέλδπηε ράληξα απφ νξεία θξχζηαιιν, Λεπθαληί, επηθαλεηαθφ 

εχξεκα, Popham-Sackett-Themelis 1980, πίλ. 234f.  
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ΠΗΝΑΚΑ 73 

 

     
 

 

 

       

 

α) Πεξηδέξαην ή δηάδεκα, ρξπζφο θαη επηρξπζσκέλνο άξγπξνο, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 44.  

 

 

 
 

β) Ώξγπξφ πιαθίδην κε δαηδαιηθή θεθαιή, Πξηληάο, λεθξφπνιε Σ.487, 

Τζηεξνδαηδαιηθήο πεξηφδνπ, Di Vita 1982, εηθ. 25. 

 

 

 
 

γ) Υξπζφ έιαζκα κε γπλαηθεία θεθαιή θαηελψπηνλ, Λάπεζνο, ηάθνο 403, 

Κππξνγεσκεηξηθήο ΕΕΕ πεξηφδνπ, Gjerstad et al. 1934, πίλ. XLIV,41.  
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ΠΗΝΑΚΑ 74 

 

 

 

 
 

α) Υξπζά δαθηπιίδηα, Φνξηέηζα, ζπιινγή Ν. Μεηαμά, αξρή ηνπ πξψηνπ ηέηαξηνπ ή 

ζηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Lebessi 1975, πίλ. 23α. 

 

 

 

 
 

 

β) Υξπζφο ξφδαθαο, άγλσζηε πξνέιεπζε, Museo di Bologna, Becatti 1955, πίλ. 

XXXIV.201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



454 

 

ΠΗΝΑΚΑ 75 

 

  
 

α-β) Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 45. 

 

  
 

γ-δ) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 46.  

 

 

  
 

ε) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 47.  
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ΠΗΝΑΚΑ 76 

 

 

 

 
 

α) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 48.  

 

 

 
 

β) Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 49. 

 

 

  
 

γ) Υξπζή ράληξα κε ζθαηξίδηα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 50.  
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ΠΗΝΑΚΑ 77 

 

 

 

 
 

α) Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 51. 

 

 

 

 
 

β) Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 52. 

 

 
 

γ) Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 53. 
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ΠΗΝΑΚΑ 78 

 

 
 

α) Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 54.  

 

 

 

 
 

β) Ώξγπξή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 55.  

 

 

 

 
 

γ) Ώξγπξή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 56. 
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ΠΗΝΑΚΑ 79 

 

 

 

 

     
 

α-β) Ώξγπξή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 57.  

 

 

 

 

 
 

γ) Ώξγπξή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 58.  

 

 

 

 

 
 

δ)  Ώξγπξή ηεηξάγσλε ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 59. 
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ΠΗΝΑΚΑ 80 

 

 

 
 

α-β) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 60. 

 

 

 

 

 

   
 

γ-δ) Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 61.  

 

 

 

 

 

 

  
 

ε-ζη) Υξπζή ράληξα ηεηξάγσλνπ ζρήκαηνο κε θνίιεο πιεπξέο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 62. 

 

 

 

 

 



460 

 

ΠΗΝΑΚΑ 81 

 

  
 

α-β) Ώξγπξή ράληξα ζθαηξηθνχ πεπηεζκέλνπ ζρήκαηνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 63.  

 

 

 

 

 
 

γ) Ώξγπξή θπιηλδξηθή ράληξα κε ακθηθσληθφ έμαξκα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 64. 
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ΠΗΝΑΚΑ 82 

 

 

 

 
 

α) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 65. 

 

 

 
 

β-γ) Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 66. 

 

 

 

   
 

δ-ε) Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα κε ζθαηξηθφ έμαξκα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 67.  
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ΠΗΝΑΚΑ 83 

 

 

 

 
 

α) Ώξγπξή ράληξα ζθαηξηθνχ πεπηεζκέλνπ ζρήκαηνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 68.  

 

 

 

 
 

β) Ώξγπξή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη.  69. 

 

 

   
 

γ-δ) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 70. 

 

 

   
 

ε-ζη) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 71.  
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ΠΗΝΑΚΑ 84 

 

 

 
 

α) Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

β-γ) Ώξγπξή δαθηπιηφζρεκε ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 

73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



464 

 

ΠΗΝΑΚΑ 85 

 

 

  
 

α) Πεξηδέξαην απφ κηθξέο ζθαηξηθέο ράληξεο θαη ρξπζφδεην ζθξαγηδφιηζν απφ 

ζάξδην, ειιφπνπιν Κλσζνχ, Σειηθήο Ώλαθηνξηθήο πεξηφδνπ, 1370-1300 π.Υ., 

Αεκνπνχινπ-Ρεζεκησηάθε 2005, 318. 

 

 

 

 

 

 
 

β) Πεξηδέξαην απφ ράληξεο ρξπζνχ θαη νξείαο θξπζηάιινπ, Φνπξλί Ώξραλψλ, 

Σειηθήο Ώλαθηνξηθήο πεξηφδνπ, 1370-1300 π.Υ., αθειιαξάθεο & απνπλά-

αθειιαξάθε 1997, 610-611, εηθ. 644. 
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ΠΗΝΑΚΑ 86 

 

 

 

 

  

 

α) Υξπζφ πεξηδέξαην, Μφρινο, ξηκεο Παιαηναλαθηνξηθήο-Νεναλαθηνξηθήο 

πεξηφδνπ, 1800-1600 π.Υ., Αεκνπνχινπ-Ρεζεκησηάθε 2005, 312.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφ πεξηδέξαην κε δηζθνεηδέο πεξίαπην θαη έμη ράληξεο κε ηεηξαπιή ζπείξα, 

Λεπθαληί, Σ63,18-24, πεξ. 900 π.Υ., Popham-Lemos 1996, πίλ. 69.18-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



466 

 

ΠΗΝΑΚΑ 87 

 

 

  
 

α-β) Σνηρνγξαθία ηνπ «Ρπηνθφξνπ», αλάθηνξν Κλσζνχ, Νεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ, 

PMII.II, έγρξ. πίλ. ΥΕΕ θαη θπιινεηδή θνζκήκαηα ζην κηλσηθφ πεξίδσκα, Evely 1999, 

136. 

 

   
 

γ-δ) Σνηρνγξαθία κε παξάζηαζε γπλαηθείαο κνξθήο-ζεφηεηαο (ιεπηνκέξεηα), Ώγία 

Σξηάδα, Evely 1999, 136 θαη δηαθνζκεηηθά κνηίβα απφ ην έλδπκα ηεο γπλαηθείαο 

κνξθήο-ζεφηεηαο, PMII.II, 733, εηθ. 459a. 

 

 
 

ε) Αηαθνζκεηηθά κνηίβα απφ ηελ νξνθή ηνπ ηάθνπ ηνπ Amenemhêt, Ώίγππηνο, Θήβεο, 

PMII.II, 733, εηθ. 459b. 

 



467 

 

ΠΗΝΑΚΑ 88 

 

 

 

 
 

α) Υξπζή ράληξα, Πξαηζφο, Τζηεξνκηλσηθήο; πεξηφδνπ, Bosanquet 1901-1902, 248, 

εηθ. 18. 

 

 

 

 
 

β) Υξπζή ράληξα, αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 1997, Ώξράλεο, 623, εηθ. 

668. 

 

 

 

 

    
 

γ-δ) Υξπζέο ράληξεο, Έθεζνο, 7νπ αη. π.Υ., Hogarth 1908, πίλ. VI.14 θαη 31. 

 

 

 

 

 



468 

 

ΠΗΝΑΚΑ 89 

 

 

 

  
 

α-β) Υξπζή ράληξα, Κλσζφο, Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, Coldstream 1963, πίλ. 14e, 

εηθ. 15.  

 

 

 

 

 

 

  
 

γ-ζη) Σέζζεξηο ρξπζέο ράληξεο, ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, Πξσηναξρατθήο 

πεξηφδνπ, KNC, 285.f19, πίλ. 265. 
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ΠΗΝΑΚΑ 90 

 

 

     
 

α-β) Πεξηδέξαην απφ ρξπζέο ςήθνπο, ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, Τπνκηλσηθήο 

πεξηφδνπ, KNC, 200.f8, πίλ. 265, εηθ. 153.  

 

 

 

    
 

 

γ-δ) Υξπζέο ράληξεο, Ώκπειφθεπνη Κλσζνχ, 10
νπ

-9
νπ

 αη. π.Υ. (γ-δ) θαη ηέιε ηνπ 8
νπ

 

αη. π.Υ. (ε-δ), ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 295, αξ. 118, θαη 120, 291, αξ. 99 θαη 288, αξ. 

84-85. 

 

 

  
 

ε-ηβ) Πέληε ρξπζέο ράληξεο πεξηδεξαίνπ, Φνξηέηζα, Σ.XI, Πξψηκεο 

Πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, Brock 1957, ηάθνο XI.196, πίλ. 13. 

 



470 

 

ΠΗΝΑΚΑ 91 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Αχν ρξπζά πεξηδέξαηα, Λήκλνο, 8
νπ

 αη. π.Υ., Becatti 1955, πίλ. XXVIII, 146-147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



471 

 

ΠΗΝΑΚΑ 92 

 

 

  
 

 
 

α-β) Σκήκα ρξπζνχ πεξηδεξαίνπ, Εδαίνλ Άληξν, Όζηεξεο Πξσηνγεσκεηξηθήο 

πεξηφδνπ, αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 2011, 151-152. 

 

 

 

 

 

 

 
 

γ) Υξπζφ πεξηδέξαην κε δηζθνεηδέο πεξίαπην θαη έμη ράληξεο κε ηεηξαπιή ζπείξα, 

Λεπθαληί, Σ63,18-24, πεξ. 900 π.Υ., Popham-Lemos 1996, πίλ. 69.18-24. 

 

 

 

 



472 

 

ΠΗΝΑΚΑ 93 

 

 
 

α) Υξπζή πεξφλε, θχξνο, ζπιινγή Ν. Γνπιαλδξή, Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, 

Marangou 1975, εηθ. 5. 

 

 

 
 

β) Υξπζή θεθαιή πεξφλεο, θχξνο, ζπιινγή Ν. Γνπιαλδξή, Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, 

Marangou 1975, εηθ. 6. 

 

 

 
 

γ) Υξπζή ζπείξα, Ώλάβπζζνο, ηάθνο LI, 8
νπ

 αη. π.Υ., ΐεξδειήο-Ααβάξαο 1966, πίλ. 

95α.  
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ΠΗΝΑΚΑ 94 

 

  
 

α) Υξπζή ράληξα, Φνξηέηζα, ηάθνο II,1068, Όζηεξεο Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, 

Brock 1957, πίλ. 75. 

 

 

 

 
 

β) Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα, Εδαίνλ Άληξν, Γεσκεηξηθήο; πεξηφδνπ, αθειιαξάθε & 

απνπλά-αθειιαξάθε 2013, πίλ. 80,3. 

 

 

 
 

γ) Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα, Λεπθαληί, Σ.71,17, Όζηεξεο Πξσηνγεσκεηξηθήο 

πεξηφδνπ, 950-900 π.Υ., Popham-Lemos 1996, πίλ. 72.  
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ΠΗΝΑΚΑ 95 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

α-δ) Υξπζέο ράληξεο, Εδαίνλ Άληξν, Γεσκεηξηθήο; πεξηφδνπ, αθειιαξάθε & 

απνπλά-αθειιαξάθε 2013, πίλ. 80,4-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



475 

 

ΠΗΝΑΚΑ 96 

 

 
 

α-β) Υξπζφ επηζηήζην θφζκεκα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 74. 

 

 

 
 

γ) Υξπζφ ζηαγνλφκνξθν πεξίαπην, Εδαίνλ Άληξν, 8
νπ

 αη. π.Υ., αθειιαξάθε & 

απνπλά αθειιαξάθε 2013, πίλ. 81.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



476 

 

ΠΗΝΑΚΑ 97 

 

 

 

 
 

 

α) Υξπζφ θπθιηθφ κεηάιιην, ΐχβινο, «Monet jar», πεξ. 2000 π.Υ. (2130-2040 π.Υ.), 

Tufnell and Ward 1966, πίλ. XV. 

 

 
 

β) ρέδην ηνπ παξαπάλσ θνζκήκαηνο, Tufnell and Ward 1966, 190, εηθ. 4.85. 

 

 

 



477 

 

ΠΗΝΑΚΑ 98 

 

 

 
 

α) Υξπζφ πεξίαπην-κεηάιιην, Larsa, Παιαηάο ΐαβπισληαθήο πεξηφδνπ, 1650-1550 

π.Υ., Musche 1992, πίλ. L.2.2. 

 

 

 

 

  
 

β-γ) Υξπζφ ελψηην, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ., Petrie 1934, πίλ. ΥV.67, XVI.67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



478 

 

ΠΗΝΑΚΑ 99 

 

 

 
α) Υξπζφ πεξίαπην-κεηάιιην, Zincirli, Musche 1992, πίλ. LXXXVI. 

 

 
β) Υξπζφ επηζηήζην-πεξίαπην θφζκεκα, Zincirli, Musche 1992, πίλ. LXXXVI. 

 

 
γ) Υξπζφ πεξίαπην, Zincirli, Musche 1992, πίλ. LXXXVI. 

 

 

  
 

δ-ε) Υξπζά δηζθνεηδή πεξίαπηα, Gjerstad 1948, εηθ. 35,22 θαη 24. 

 

 



479 

 

ΠΗΝΑΚΑ 100 

 

 
 

α) Γεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ κε ζπξκαηεξή θαη θνθθηδσηή δηαθφζκεζε, ηάθνο ηεο 

Βχπνξεο Ώζελαίαο, Άξεηνο Πάγνο, πεξ. 850 π.Υ., Αεζπνίλε 1996, 90, αξ. 59. 

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφ δαθηπιίδη κε ζπξκαηεξή δηαθφζκεζε, Ώζήλα, Οδφο Βξπζίρζνλνο θαη 

Νειέσο, ηάθνο VI, Τζηεξνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, Ώιεμαλδξή 1967, 80, πίλ. 80β.  

 

 

 

 

 

 

 

 



480 

 

ΠΗΝΑΚΑ 101 

 

 

 
 

α) Υξπζφ δαθηπιίδη, λεθξνηαθείν ηεο Ur, δεχηεξν ήκηζπ ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ., 

Woolley 1934, πίλ. 138, U.12134. 

 

 

 
 

β) Υξπζφ δαθηπιίδη, λεθξνηαθείν ηεο Ur, δεχηεξν ήκηζπ ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ., 

Woolley 1934, πίλ. 138, U.10949. 

 

 

 
 

γ) Ώξγπξφ δαθηπιίδη κε ζπξκαηεξή δηαθφζκεζε, ΐχβινο, «Montet jar», 2300-

2000π.Υ., Tufnell and Ward 1966, 207, αξ. 192.  

 

  
 

δ) Υάληξα απφ ρξπζφ θαη lapis lazuli, Ur, Πξψηκεο Απλαζηηθήο πεξηφδνπ ΕΕΕ, 2700-

2276 π.Υ., Maxwell-Hyslop 1974, πίλ. 8a. 



481 

 

ΠΗΝΑΚΑ 102 

 

 
 

α) Υξπζφ κελνεηδέο πεξίαπην κε ζπξκάηηλε θπκαηνεηδή ηαηλία ζην θνίιν, Λεπθαληί, 

ΤΠξΓ/ΤπΠξΓ πεξηφδνπ, 950-875 π.Υ., Popham-Lemos 1996, Σ.59,26, πίλ. 66,26 πίλ. 

136b. 

 

 

 

 

  
 

β) Υξπζφ κελνεηδέο πεξίαπην κε ζπξκάηηλε δηπιή ζπείξα ζην θνίιν, Λεπθαληί, 

ΤΠξΓΕΕ-ΕΕΕα πεξηφδνπ, 875-800 π.Υ., Popham-Lemos 1996, Σ.38,39, πίλ. 40,29, πίλ. 

136a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



482 

 

ΠΗΝΑΚΑ 103 

 

 

 
 

α) Υξπζφ πεξηδέξαην, πάηα Ώηηηθήο, 730 π.Υ., Αεζπνίλε 1996, 144, αξ. 130.  

 

  

 
 

β) Υξπζή εκηθπθιηθή ράληξα κε ηαηλησηφ θακπχιν ζχξκα, ζπιινγή Έιγηλ, χζηεξνπ 

8
νπ

 αη. π.Υ., Higgins 1961β, πίλ. XLVII.2.  

 

 
 

γ) Υξπζφ δηάδεκα κε έθηππε παξάζηαζε Κεληαχξσλ θαη ζπξκάηηλα πιαίζηα, Ώζήλα, 

750-700 π.Υ., Reichel 1942, πίλ. ΕΕ.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 



483 

 

ΠΗΝΑΚΑ 104 

 

 
 

α) Υξπζά ελψηηα, Λεπθαληί, Σ.80,57-58, ΤπΠξΓΕΕ/ΕΕΕα πεξηφδνπ, 875-800 π.Υ., 

Popham-Lemos 1996, πίλ. 85.  

 

 

  
 

β-γ) Υξπζφ επηζηήζην θφζκεκα, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο ηάθνο 2, πεξ. 800 π.Υ., 

Αεζπνίλε 1996, 239, αξ. 107. 

 

 

 



484 

 

ΠΗΝΑΚΑ 105 

 

 

 
 

α) Γεχγνο ρξπζψλ κελνεηδψλ ελσηίσλ, «Σάθνο ηεο Ίζηδνο», Βιεπζίλα, αξρέο ηνπ 8
νπ

 

αη. π.Υ., Αεζπνίλε 1996, 102, αξ. 75.  

 

 

 

 
 

 

β) Γεχγνο ρξπζψλ κελνεηδψλ ελσηίσλ, «Σάθνο α΄», Βιεπζίλα, αξρέο ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., 

θηάο 1898, 103, πίλ. 6, αξ. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



485 

 

ΠΗΝΑΚΑ 106 

 

 

  
 

α) Γεχγνο ρξπζψλ κελνεηδψλ ελσηίσλ, Ώλάβπζζνο, αξρέο ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., ΐεξδειήο-

Ααβάξαο 1966, 98, πίλ. 95α. 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφ κελνεηδέο ελψηην, ΐξεηαληθφ Μνπζείν, αξρέο ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., Marshall 

1911, πίλ. XIV.1240. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



486 

 

ΠΗΝΑΚΑ 107 

 

 

 
 

α) Υξπζά πιαθίδηα πεξηδεξαίνπ, Βιεπζίλα, 750 π.Υ., Αεζπνίλε 1996, 129, αξ. 110. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Γεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ, County Museum of Art, Λνο Άληδειεο, 8
νπ

 αη. π.Υ., 

Αεζπνίλε 1996, 84, αξ. 45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



487 

 

ΠΗΝΑΚΑ 108 

 

 

 
 

α-β) Γεχγνο ρξπζψλ ελσηίσλ, ζπιινγή Έιγηλ, πξψην ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., Higgins 

1969, πίλ. 41a-b.  

 

 

  
 

γ-δ) Γεχγνο ελσηίσλ, ηδησηηθή ζπιινγή ζηελ Βιβεηία (Kofler-Truniger Collection, 

Lucerne) πξψην ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., Higgins 1969, πίλ. 41c-d.  

 

 

  

 
 

ε) Υξπζφο δίζθνο, Αήινο, πξψην ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., Deonna 1938, πίλ. 

LXXXVII.740.  

 

 

 



488 

 

ΠΗΝΑΚΑ 109 

 

 

   
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 75. 

 

 

  
 

γ-δ) Υξπζφ πεξίαπην ή εμάξηεκα πεξφλεο κε παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ, Θεζαπξφο 

Ώίγηλαο, 1700-1600 π.Υ., Higgins 1979, 23, εηθ. 11 θαη 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



489 

 

ΠΗΝΑΚΑ 110 

 

 

 
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

γ-δ) Υξπζφ πεξίαπην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



490 

 

ΠΗΝΑΚΑ 111 

 

   
 

α) Υξπζφ πεξίαπην, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο ηάθνο 2, Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ 

(πεξ. 700 π.Υ.), Boardman 1967, πίλ. 11,2. 

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφ ελψηην, Θεζαπξφο Ώίγηλαο, 1700-1600 π.Υ., Higgins 1979, 26, εηθ. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



491 

 

ΠΗΝΑΚΑ 112 

 

 

                                                  

 
 

α) Υξπζφ ελψηην, Απηηθή Μηθξά Ώζία, πεξηφδνπ ησλ Ώραηκεληδψλ, 550-330 π.Υ., 

Musche 1992, πίλ. CIV. Σyp 6.4.1.  

 

 

 
 

 

β) Ώξγπξφ ελψηην, Aleppo, πεξηφδνπ ησλ Ώραηκεληδψλ, 550-330 π.Υ., Musche 1992, 

πίλ. CIV. Σyp 6.4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



492 

 

ΠΗΝΑΚΑ 113 

 

 

 

 
 

α) Υξπζφ ελψηην, Εδαίνλ Άληξν, δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., αθειιαξάθε & 

απνπλά-αθειιαξάθε 2013, πίλ. 81, 1. 

 

 

  
 

β-γ) Υάιθηλα ελψηηα, Λεπθαληί, Σ.79Ώ θαη ΐ, ΤπΠξΓ ΕΕ πεξηφδνπ, 875-850 π.Υ., 

Popham-Lemos 1996, πίλ.79Ώ,15, ΐ5 θαη πίλ. 130, Σ.79Ώ,15 (ζρέδην). 

 

 

 

δ) Γεχγνο ρξπζψλ κελνεηδψλ ελσηίσλ κε επηθαιππηφκελα άθξα, Έγθσκε, Σ.18, ΤΚΕΕ 

πεξηφδνπ, 1400-1230 π.Υ., Pierides 1971, πίλ. ΕΥ.6. 

 



493 

 

ΠΗΝΑΚΑ 114 

 

 

     
 

 

 
 

 

 

α-β) Μελνεηδέο ελψηην κε ηξία πξνζθχκαηα απφ ήιεθηξν, Urartu,Van (;), Maxwell-

Hyslop 1974, πίλ. 224 θαη Musche 1992, 235, πίλ. LXXXVIII.Typ 2, (ζρέδην).  

 

 
 

γ) Γεχγνο ελσηίσλ, Λεπθαληί, Σ.74,31-32, ΤπΠξΓΕΕΕα πεξηφδνπ, 850-800 π.Υ., 

Popham-Lemos 1996, πίλ. 73.  

 

 
 

δ) Υξπζφ κελνεηδέο ελψηην, άγλσζηε πξνέιεπζε (ΐνησηία;), πξσηκφηεξν ησλ 

ελσηίσλ ηεο Βιεπζίλαο ή ζχγρξνλε παξαιιαγή ηνπ ηχπνπ, Higgins 1969, πίλ. 35d. 

 

 

 



494 

 

ΠΗΝΑΚΑ 115 

 

 

 
 

α) Υξπζφ κελνεηδέο πεξίαπην κε ηξία ζπξκάηηλα πιαίζηα, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο 

ηάθνο 2, Hutchinson-Boardman 1954, πίλ. 28.  

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Σξία ρξπζά εμαξηήκαηα ζε ζρήκα κελίζθνπ, επηζηήζην θφζκεκα, Υαληαιή Σεθθέ, 

ζνισηφο ηάθνο 2, πεξ. 800 π.Υ., Αεζπνίλε 1996, 239, αξ. 107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



495 

 

ΠΗΝΑΚΑ 116 

 

 

 
 

α) Υξπζφ ελψηην, Ur, 2700-2300 π.Υ., Musche 1992, πίλ. XXIII.Typ.1. 

 

 

 
 

β-γ) Υξπζά ελψηηα, Σξνία ΕΕ, Musche 1992, πίλ. XL.4.1-4.2. 

 

 

    95b     

 

δ-ε) Εεχγνο ρξπζψλ κελνεηδψλ-ιεκβφζρεκσλ ελσηίσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ζην θέληξν 

πεξίηκεηε κνξθή εηξήλαο, Βξέηξηα, δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ., Becatti 1955, 

πίλ. LXXV.295a, b.  

 



496 

 

ΠΗΝΑΚΑ 117 

 

 

 

 
 

α-β) Βλψηηα, Ώίγππηνο, πεξηφδνπ Νένπ ΐαζηιείνπ, 1559-1085 π.Υ., Aldred 1978, πίλ. 

58. 

 

 

 

 

 

 
 

γ-δ) Βλψηηα, Ώίγππηνο, πεξηφδνπ Νένπ ΐαζηιείνπ, 1559-1085 π.Υ., Aldred 1978, πίλ. 

58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



497 

 

ΠΗΝΑΚΑ 118 

 

 

 

 
 

 

Σνηρνγξαθία κε παξάζηαζε Ννπβίσλ πνπ κεηαθέξνπλ πξνζθνξέο, Θήβεο, ηάθνο ηνπ 

Huy, πεξηφδνπ βαζηιείαο ηνπ Σνπηαγρακψλ (1347-1336 π.Υ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



498 

 

ΠΗΝΑΚΑ 119 

 

 

 

 

 
 

α-γ) Πεξηιαίκηα (collar) θαηαζθεπαζκέλα απφ θχιιν ρξπζνχ, απφ ηε κνχκηα ηνπ 

Σνπηαγρακψλ, 18
εο

 Απλαζηείαο, πεξ. 1352 π.Υ., Wilkinson 1971, πίλ. XXXV. 

 

 

 

 

 
 

δ) Υξπζφ ελψηην ζε κνξθή γεξαθηνχ, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ., Maxwell-

Hyslop 1974, έγρξ. πίλ. E. 

 

 

 

 

 

 

 



499 

 

ΠΗΝΑΚΑ 120 

  

 

α) Υξπζφ ελψηην ζε κνξθή γεξαθηνχ, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ. 

 

 

 

 

 

β) Υξπζφ ελψηην ζε κνξθή γεξαθηνχ, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



500 

 

ΠΗΝΑΚΑ 121 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφ ελψηην, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ., Petrie 1934, αξ. 67, πίλ. ΥV, πίλ. 

XVI.  

 

 

γ-δ) Υξπζά ελψηηα, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ., Petrie 1934, αξ. 26-27, πίλ. ΥΕΕΕ.  

 

  
 

 

ε-ζη) ρέδην ησλ παξαπάλσ ελσηίσλ, Petrie 1934, πίλ. ΥΕV.2. 

 

 

 

 



501 

 

ΠΗΝΑΚΑ 122 

 

 

α-β) Υξπζά ελψηηα, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ., Petrie 1934, αξ. 28-29, πίλ. ΥΕΕΕ.  

 

 

 

  
 

γ-δ) ρέδην ησλ παξαπάλσ ελσηίσλ, Petrie 1934, πίλ. ΥΕV.28, 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



502 

 

ΠΗΝΑΚΑ 123 

 

 

  
 

α-β) Υξπζά ελψηηα, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ., Petrie 1934, αξ. 30-31, πίλ. ΥΕΕΕ.  

 

 

 

 

 

  
 

γ-δ) ρέδην ησλ παξαπάλσ ελσηίσλ, Petrie 1934, πίλ. ΥΕV.30, 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



503 

 

ΠΗΝΑΚΑ 124 

 

 

  

α-β) Υξπζά ελψηηα, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ., Petrie 1934, αξ. 132-133, πίλ. 

ΥΕΥ.  

 

 

 

  
 

γ-δ) ρέδην ησλ παξαπάλσ, Petrie 1934, πίλ. ΥΥ.132, 133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



504 

 

ΠΗΝΑΚΑ 125 

 

 

 
 

α-β) Υξπζά ελψηηα κε έλζεηε χιε, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

-15
νπ

 αη. π.Υ., Petrie 1934, αξ. 

51-52, πίλ. XV. 

 

 

γ-δ) ρέδην ησλ παξαπάλσ, Petrie 1934, πίλ. XVΕ. 

 

 

 

ε) Υξπζφ ελψηην κε έλζεηε χιε, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

-15
νπ

 αη. π.Υ., Petrie 1934, αξ. 90, 

πίλ. XVII. 

 

 

 

 



505 

 

ΠΗΝΑΚΑ 126 

 

 

 
 

α) Υξπζφ επηζηήζην θφζκεκα κε νξεία θξχζηαιιν θαη θερξηκπάξη, Υαληαιή Σεθθέ, 

ζνισηφο ηάθνο 2, πεξ. 800 π.Υ., Boardman 1967, πίλ. 10. 

 

 

 
 

β) Υξπζφ επηζηήζην θφζκεκα, ηδησηηθή ζπιινγή, Νέα Τφξθε, πεξ. 800 π.Υ. ή ιίγν 

πζηεξφηεξα, Ogden 1998, έγρξ. πίλ. 3. 

 



506 

 

ΠΗΝΑΚΑ 127 

 

 

 
 

α) Πήιηλν θσδσλφζρεκν εηδψιην, Μνπζείν Λνχβξνπ, χζηεξνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., Perrot-

Chipiez 1898, 150, εηθ. 31.  

 

 
 

β) Υξπζφ πεξίαπην, Σξάιιεηο, Λπδία, δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Μνπζείν 

Λνχβξνπ, Coche de la Ferté 1956, πίλ. VI.2. 

 

  
 

γ-δ) Υξπζφ πεξίαπην, Αήινο, Ώ785-K8, 7
νπ

 αη. π.Υ., Deonna 1938, πίλ. 

LXXXVIII.766 θαη 303, εηθ. 371. 



507 

 

ΠΗΝΑΚΑ 128 

 

 
 

α) Οξεία θξχζηαιινο κελνεηδνχο ζρήκαηνο, Ώξθάδεο, TL, Levi 1927-1929, πίλ. XII. 

 

    
 
β-δ) Υξπζφ θφζκεκα, Ώεηφο Εζάθε, πεξ. 800 π.Υ., Robertson 1948, πίλ. 46.G4.  

 

 

 

 
 
ε) Ώιπζίδα ηνπ επηζηήζηνπ θνζκήκαηνο (ιεπηνκέξεηα), Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο 

ηάθνο 2. 

 

 

 



508 

 

ΠΗΝΑΚΑ 129 

 

 

 
 

α) Υξπζφ δαθηπιίδη, Μέζα Μνπιηαλά, Τζηεξνκηλσηθήο ΕΕΕΓ πεξηφδνπ, Pini 2010, πίλ. 

ΥXXVIa. 

 

 

 
 

β-γ) Υξπζφ δαθηπιίδη, Φσηνχια Πξαηζνχ, Τζηεξνκηλσηθήο ΕΕΕΓ πεξηφδνπ, Pini 2010, 

πίλ. ΥXXVIb. 

 

 
 

δ) Υξπζφ ελψηην ζε ζρήκα θεθαιήο ηαχξνπ, Κχπξνο, 13
νπ

 αη. π.Υ., Gjerstad et al. 

1934, πίλ. ΕΕΕ. 



509 

 

ΠΗΝΑΚΑ 130 

 

 

 
 

α) Υξπζφ δαθηπιίδη, Θεζαπξφο Σίξπλζαο, Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕΓ πεξηφδνπ, Pini 

2010, πίλ. ΥXXVΕIa. 

 

 
 

β) Υξπζφ δαθηπιίδη, Θεζαπξφο Σίξπλζαο, Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕΓ πεξηφδνπ, Pini 

2010, πίλ. ΥXXVΕIc. 

 

 

 

 

 

 

 



510 

 

ΠΗΝΑΚΑ 131 

 

  
 

α) Υξπζή ράληξα ζε ζρήκα θεθαιήο ηαχξνπ, Θεζαπξφο Σίξπλζαο, Τζηεξνειιαδηθήο 

ΕΕΕΓ πεξηφδνπ, Karo 1930, 125, αξ. 6212, εηθ. 1. 

 

 

 

 
 
β) Υξπζφ ελψηην ζε ζρήκα θεθαιήο ηαχξνπ, Πεξαηή, ηάθνο 11, Μ39, 1165/1160-

1100 π.Υ., Εαθσβίδεο 1969, πίλ. 97β,  

 

 



511 

 

ΠΗΝΑΚΑ 132 

 

 

      
 

     
 

 
 

α-ε) Υξπζφ πεξίαπην κε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 78.  

 



512 

 

ΠΗΝΑΚΑ 133 

 

 

      
 

α-β) Υξπζφ πεξίηκεην πεξίαπην ζε ζρήκα άλζνπο, Tell el-„Ajjul, 16
νπ

/15
νπ

 αη. π.Υ., 

Petrie 1934, πίλ. XIIΕ.32. 

 

 

 

 

 
 

γ) Πεξίαπην απφ ήιεθηξν κε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο, δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., 

Heidelberg, Institut d‟ Archéologie de l‟ Université, Laffineur, 1978, πίλ. ΥΥΕΕ,4.195. 
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ΠΗΝΑΚΑ 134 

 

 

 

 
 

α-γ) Υξπζά πεξίαπηα κε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο, Θήξα, Σάθνο 116, Pfuhl 1903, πίλ. V, 

1-3. 

 

 

 
 

δ) Υξπζφ πεξίαπην κε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο, Μήινο, Reichel 1942, 54, 62, αξ. 80, 

πίλ. ΥΥΕΕΕ.  

 

 
 

ε) Υξπζφ πεξίαπην κε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο, Κάκηξνο (;), Laffineur 1978, πίλ. 

ΥΥΕΕ,3.194.  

 



514 

 

ΠΗΝΑΚΑ 135 

 

 
 

α) Πιαθίδην απφ ήιεθηξν κε έθηππε παξάζηαζε ζεάο κέιηζζαο, Ρφδνο, δεχηεξν ήκηζπ 

ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Laffineur 1978, 193, αξ. 7, πίλ. II,2. 

 

 

 
 

β-ζη) Πέληε ρξπζά πιαθίδηα κε έθηππε παξάζηαζε ζεάο κέιηζζαο, Ρφδνο, δεχηεξν 

ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Laffineur 1978, 193, αξ. 6, πίλ. II,3. 

 

 

 

 
 

δ) Πιαθίδην απφ ήιεθηξν κε έθηππε παξάζηαζε ζεάο κέιηζζαο, Κάκηξνο, δεχηεξν 

ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Laffineur 1978, 201, αξ. 47, πίλ. V,2.47. 
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ΠΗΝΑΚΑ 136 

 

 

 
 

α-β) Πιαθίδηα απφ ήιεθηξν κε έθηππε παξάζηαζε ζεάο κέιηζζαο, Κάκηξνο, δεχηεξν 

ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Laffineur 1978, 201, αξ. 46-47, πίλ. VI,7.46-47. 

 

 

 

 

 
 

γ) Πιαθίδην απφ ήιεθηξν κε έθηππε παξάζηαζε ζεάο κέιηζζαο ζηνλ ηχπν ηεο 

Πφηληαο ζεξψλ, Ρφδνο, δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Laffineur 1978, 209, αξ. 90, 

πίλ. X,3.90. 
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ΠΗΝΑΚΑ 137 

 

 

 

 
 

α) Υξπζφ πεξίαπην ζε κνξθή κέιηζζαο, Ώξθάδεο, Σ.F1, Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, 

Levi 1927-1929, πίλ. XII. 

 

 

 

   
 

β) Υξπζφ πεξίαπην ζε κνξθή κέιηζζαο, Φνξηέηζα, Όζηεξεο Πξσηναξρατθήο 

πεξηφδνπ, Boardman 1967, 61, εηθ. 1Ώ. 

 

 

 

  
 

γ-δ) Υξπζφ πεξίαπην ζε κνξθή κέιηζζαο, ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, ηέιε ηνπ 8
νπ

 

αη. π.Υ. ή 7
νπ 

αη. π.Υ., KNC, 107.f16, πίλ. 264, εηθ. 153. 

 

 

 



517 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 138 

 

 

   
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην κε δαηδαιηθή γπλαηθεία θεθαιή θαηελψπηνλ θαη ζεηξά ηξηψλ 

αγγείσλ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 79. 

 

 

 

  
 

γ) Υξπζφ πεξίαπην κε δαηδαιηθή γπλαηθεία θεθαιή θαηελψπηνλ θαη ζεηξά ηξηψλ 

αγγείσλ, Ώκπειφθεπνη Κλσζνχ, νηθ. Υαηδάθε, ηάθνο 4, ηέιε ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., 

ηακπνιίδεο θ.ά. 2018, 292, αξ. 101. 
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ΠΗΝΑΚΑ 139 

 

 

 

  
 

α) Υξπζφ πεξίαπην κε δαηδαιηθή γπλαηθεία θεθαιή θαηελψπηνλ, Φνξηέηζα, Όζηεξεο 

Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, Boardman 1967, 61, εηθ. 1ΐ.  

 

 

 
 

β) Υξπζφ πεξίαπην ζε κνξθή δαηδαιηθήο θεθαιήο θαηελψπηνλ, Εδαίνλ Άληξν, 7
νπ

 αη. 

π.Υ., αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, πίλ. 82, 8. 

 

 

 
 

γ) Υξπζφ πεξίαπην κε δαηδαιηθή γπλαηθεία θεθαιή θαηελψπηνλ, Έθεζνο, 7
νπ

 αη. π.Υ., 

Hogarth 1908, πίλ. III.9, 106.  

 



519 

 

ΠΗΝΑΚΑ 140 

 

 
 

α) Λίζηλε ράληξα; ζε ζρήκα άσηνπ νμππχζκελνπ αγγείνπ, Μφρινο, Πξναλαθηνξηθήο-

Πξψηκεο Παιαηναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ, 2700-2000 π.Υ., Αεκνπνχινπ-Ρεζεκησηάθε 

2005, 53. 

 

 
 

β) Φπιαθηφ απφ αιάβαζηξν ζε ζρήκα κηθξνγξαθηθνχ άσηνπ νμππχζκελνπ ακθνξέα, 

Ώίγππηνο, Πξψηκεο Απλαζηηθήο Πεξηφδνπ (3100-2686 π.Υ.), Andrews 1994, εηθ. 96. 

 

 
 

γ) Ώζζπξηαθφ θαγεληηαλφ αγγείν, Barnett 1956, πίλ. ΥΥ.3. 
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ΠΗΝΑΚΑ 141 

 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην ή επίξξαπην θφζκεκα ζε κνξθή ρειψλαο, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 80.  

 

 

 

 

 

  
 

γ-δ) Υξπζφ πεξίαπην ή επίξξαπην θφζκεκα ζε κνξθή ρειψλαο, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 81.  
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ΠΗΝΑΚΑ 142 

 
 

α) Φπιαθηφ απφ αηγππηηαθφ κπιε ζε κνξθή ρειψλαο, Ur-Diqdiqqah, αβέβαηεο 

ρξνλνιφγεζεο, 3
εο

 Απλαζηείαο ηεο Ur, Woolley and Mallowan 1976, πίλ. 93, 

U.16128.  

 

 
 

β) Υξπζφ θφζκεκα ζε κνξθή ρειψλαο, ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, 800 π.Υ., 

KNC, 18.f3, πίλ. 264. 

 

 
 

γ) Υειψλα σο ζχκβνιν ηνπ ζενχ ηνπ λεξνχ Ea, 1600-1150 π.Υ., Black and Green 

1992, 179, εηθ. 150. 

 

 
 

δ) Πεξηδέξαην κε πεξίαπηα-θπιαθηά απφ ρξπζφ θαη εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο ζε κνξθή 

ρειψλαο θαη ρξπζά πιαθίδηα κε φκνηα παξάζηαζε, Κχπξνο, Ώξρατθήο-Βιιεληζηηθήο 

πεξηφδνπ, Alexander 1928, πίλ. III. 
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ΠΗΝΑΚΑ 143 

 

 

 
 

α) Πήιηλν νκνίσκα ρειψλαο, Λεπθαληί, Σ.74,12, ΤπΠξΓΕΕΕα πεξηφδνπ, 850-800 π.Υ., 

Popham-Lemos 1996, πίλ.72.  

 

 

 

 

 
 

β) Πήιηλν νκνίσκα ρειψλαο, Θήξα, Dragendorff 1903, αξ. 54, abb. 276.12. 

 

 

 
 

γ) Πήιηλν εηδψιην ρειψλαο, Εαιπζφο, Jacopi 1929, 124, εηθ. 117, ηάθνο LXXXIX.5 

(10731). 
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ΠΗΝΑΚΑ 144 

 

 

 

    
 

α-β) Υξπζφ θφζκεκα ζε κνξθή πξσην-ηππαιεθηξπψλα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 82.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



524 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 145 

 

 

  
 

α-β) Υξπζά δαθηπιίδηα, νχζα, 1370/1350-1000 π.Υ., Maxwell-Hyslop 1974, πίλ. 

132α, Musche 1992, πίλ. LΥΥΕ. 

 

 
  

γ-δ) Υξπζά ελψηηα, Tepe Sialk, Νεθξφπνιε A, 1370/1350-1000 π.Υ., Maxwell-

Hyslop 1974, πίλ. 133b, Musche 1992, πίλ. LΥΥΕ.  

 

 

 
 

ε) Υξπζή ράληξα, πξία-Παιαηζηίλε, 1370-1000 π.Υ., Musche 1992, πίλ. LΥVΕ.6.  
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ΠΗΝΑΚΑ 146 

 

 

 
 

α) Ώξγπξφ δαθηπιίδη, Ur, 1000-600 π.Υ., Musche 1992, πίλ. LΥΥΥΕΕ.Typ 1. 

 

 

 

 
 

β-δ) Υξπζέο ράληξεο, Altintepe, Urartu, 8
νπ

/7
νπ

 αη. π.Υ., Musche 1992, πίλ. 

LΥΥΥVΕΕΕ.Typ 2.  

 

 

 
 

ε-δ) Υξπζέο ράληξεο, Ziwiyah, 9
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ., Musche 1992, 245, πίλ. ΥCIV.4.1-4.3. 
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ΠΗΝΑΚΑ 147 

 

 

 

  
 

α) Υξπζή ράληξα, Gjerstad 1948, εηθ. 35,16.  

 

 

 
 

β) Υξπζφ δηζθνεηδέο πεξίαπην, Gjerstad 1948, εηθ. 35,25. 

 

 

 
 

 

 

γ) Υξπζφ δηζθνεηδέο πεξίαπην, Gjerstad 1948, εηθ. 35,26. 
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ΠΗΝΑΚΑ 148 

 

 

 

 
 

α) Υξπζφ δηζθνεηδέο θφζκεκα, Εδαίνλ Άληξν, πεξ. 700 π.Υ., Halbherr-Orsi 1888, 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζή θπιηλδξηθή ράληξα, Λεπθαληί, Σ.71,17, Όζηεξεο Πξσηνγεσκεηξηθήο 

πεξηφδνπ, 950-900 π.Υ., Popham-Lemos 1996, πίλ. 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



528 

 

ΠΗΝΑΚΑ 149 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην κε δηαθφζκεζε θεθαιήο ηαχξνπ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 83.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

γ-δ) Υξπζφ πεξίαπην ζε κνξθή θεθαιήο ιένληνο, ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, ηέιε 

ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., KNC, 182.f1, πίλ. 265, εηθ. 153. 
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ΠΗΝΑΚΑ 150 

 

 

  
 

 

 
 

   
 

Υξπζφ πεξίαπην ζε ζρήκα νθζαικνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 

84.  
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ΠΗΝΑΚΑ 151 

 

 

 

             
 

 

 

 
 

 

Πνξηξαίην ηνπ Σνπηαγρακψλ, ρξπζφο θαη πνιχηηκνη ιίζνη, απφ ηε ζαξθνθάγν ηνπ 

ηάθνπ ηνπ Σνπηαγρακψλ, Κνηιάδα ησλ ΐαζηιέσλ, Θήβεο, 1342 π.Υ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 152 

 

 

 

 
 

α) Υξπζφ πεξίαπην ζε ζρήκα νθζαικνχ κε ηξία εμαξηήκαηα, Κνχξηνλ, Cesnola 1887, 

πίλ. XXVII. 

 

 

 
 

β) Υξπζφ θφζκεκα ζε ζρήκα νθζαικνχ, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο ηάθνο 2, 

Hutchinson-Boardman 1954, αξ. 54, πίλ. 29. 

 

 

 

 
 

 

γ) Υξπζφ πεξίαπην ζε ζρήκα νθζαικνχ κε θξίθν, Κχπξνο, Gjerstad 1948, εηθ. 35,2. 

 

 



532 

 

ΠΗΝΑΚΑ 153 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

α-β) Υξπζφ δαθηπιίδη, Πφξηεο-Κεθαιφβξπζζν, ΏραΎα, ηχκβνο Γ, ηάθνο 3, 

Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕΏ πεξηφδνπ, αδεκνζίεπην, Pini 2010, αξ. 38, πίλ. XVIII, έγρξ. 

πίλ. XIIb. 
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ΠΗΝΑΚΑ 154 

 

 
 

α) Υξπζφ πεξίαπην κε θνθθηδσηά πξνζθχκαηα ζηελ πεξηθέξεηα, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 85. 

 

 

 
 

β) Υξπζφ κελνεηδέο πεξίαπην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 86. 

 
 

γ) Μελνεηδέο πεξίαπην απφ ήιεθηξν, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 

87.  



534 

 

ΠΗΝΑΚΑ 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

α-β) Μελνεηδή πεξίαπηα απφ ρξπζφ θαη lapis lazuli θαη απφ νζηφ θαη άξγπξν, 

αληίζηνηρα, Tepe Sialk IV, 3000-2700 π.Υ., Musche 1992, πίλ. XV,7.1, 7.2. 

 

 

 

 

 

 
 

γ) Πεξηδέξαην κε κελνεηδέο εμάξηεκα, Tepe Hissar IIIB, 2300-1200 π.Υ., Musche 

1992, πίλ. XLVI.3.3. 
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ΠΗΝΑΚΑ 156 

 

 

 

 
 

Υάιθηλα ελψηηα, Kavuşan Höyük, Νέν-Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ, Kozbe 2018, εηθ. 16. 
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ΠΗΝΑΚΑ 157 

 

 

 
 

α) Υξπζφ θξηθφζρεκν πεξίαπην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 88.  

 

 
 

β) Υξπζφ πεξίαπην, Tepe Gaura, 3000-2700 π.Υ., Musche 1992, πίλ. XVI.3.  

 

 
 

γ) Υξπζφ πεξηδέξαην, Μνπζείν ΐαγδάηεο, 2700-2300 π.Υ., Musche 1992, πίλ. 

XXVIII,5.8. 
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ΠΗΝΑΚΑ 158 

 

 

 
 

α) Υξπζφ πεξίαπην, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 89.  

 

 
 

β) Υξπζά πιαθίδηα, Κάκηξνο, δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Laffineur 1978, αξ. 31, 

πίλ. V.1. 

 

 
 

γ) Υξπζφ πιαθίδην, Ρφδνο, δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Marshall 1911, πίλ. 

ΥΕ.1104.  

 

 



538 

 

ΠΗΝΑΚΑ 159 

 

 

 
 

α) Πνιπεδξηθφ πξίζκα απφ νξεία θξχζηαιιν/Σκήκα ρξπζεπέλδπηνπ πεξίαπηνπ; 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 90. 

 

 

 

 
 

β) Οξεία θξχζηαιινο ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, KNC, 78.f17, πίλ. 303. 
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ΠΗΝΑΚΑ 160 

 

 

 

 
 

 

α) Πεξίαπην κε ρξπζεπέλδπηε πξηζκαηηθή νξεία θξχζηαιιν, Άγηνο Ολνχθξηνο 

Μεζαξάο, Πξναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ, 2200-1800 π.Υ., Αεκνπνχινπ 2005, 58.  

 

 

 

 
 

β) Πεξίαπην κε ρξπζεπέλδπηε ράληξα απφ νξεία θξχζηαιιν, Λεπθαληί, επηθαλεηαθφ 

εχξεκα, Popham-Sackett-Themelis 1980, πίλ. 234f.  
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ΠΗΝΑΚΑ 161 

 

 

 

 
 

 

 
 

α-β) Γεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 91-92.  

 

 

 
 

γ) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 93.  

 

 

 
 

δ) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 94. 
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ΠΗΝΑΚΑ 162 

 

 

 

 

 
 

α) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Ώξγπξή θεθαιή πεξφλεο ζε ζρήκα ξνδηνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 

αξ. θαη. 96.  
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ΠΗΝΑΚΑ 163 

 

 

 
 

α) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 97.  

 

 

 

 
 

β) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 98.  

 

 

 
 

γ) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 99. 
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ΠΗΝΑΚΑ 164 

 

 

 

 
 

α) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 100.  

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ θαη. 101.  
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ΠΗΝΑΚΑ 165 

 

 
 

α) Ώξγπξή πεξφλε θαη κηθξφ ηκήκα δεχηεξεο φκνηαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ θαη. 102-103.  

 

 

 

 

 

 
 

β) Ώξγπξή πεξφλε, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ θαη. 104.  

 

 

 

 

 



545 

 

ΠΗΝΑΚΑ 166 

 

  
 

α) Γεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ, Φνξηέηζα, Τζηεξνγεσκεηξηθήο-Πξσηναξρατθήο 

πεξηφδνπ, Brock 1957, ηάθνο II.1066-1067, πίλ. 75. 

 

 
 

β) Υξπζή πεξφλε, Ώξθάδεο, Τζηεξνγεσκεηξηθήο-Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, Levi 

1927-1929, πίλ. XII.Ρ48. 

 

 

  
 

γ) Γεχγνο ρξπζψλ πεξνλψλ, ζπιινγή Ν. Μεηαμά, Τζηεξνγεσκεηξηθήο-

Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, Lebessi 1975, πίλ. 23b.  
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ΠΗΝΑΚΑ 167 

 

 
 

α) Ώξγπξή πεξφλε, Κλσζφο-ΐφξεην Νεθξνηαθείν, Τζηεξνγεσκεηξηθήο-

Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, KNC 229.f1, πίλ. 267.  

 

 
 

β) Ώξγπξή πεξφλε, Κλσζφο-ΐφξεην Νεθξνηαθείν, Τζηεξνγεσκεηξηθήο-

Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, KNC 26.f5, πίλ. 267.  

 

 
 

γ) Γεχγνο αξγπξψλ πεξνλψλ, Κλσζφο-ΐφξεην Νεθξνηαθείν, Πξσηναξρατθήο 

πεξηφδνπ, KNC 123.f12, πίλ. 267.  

 

 
 

δ-δ) Ώξγπξέο πεξφλεο, Ώκπειφθεπνη Κλσζνχ, ηέιε ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., ηακπνιίδεο θ.ά. 

2018, 293, αξ. 108-111. 
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ΠΗΝΑΚΑ 168 

 

 
 

α) Ώξγπξή πεξφλε, Κλσζφο-Γπςάδεο, Τζηεξνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, Coldstream et 

al. 1981, αξ. 118, εηθ. 8, πίλ. 31.  

 

 
 

β) Ώξγπξή πεξφλε, Κλσζφο-Γπςάδεο, Τζηεξνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, Coldstream et 

al. 1981, αξ. 119, εηθ. 8, πίλ. 31. 

 

 

 
 

γ-ζη) Πεξφλεο κε αξγπξή βειφλα θαη επηρξπζσκέλε θεθαιή, Ώκπειφθεπνη Κλσζνχ, 

ηέιε ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., ηακπνιίδεο θ. α. 2018, 293, αξ. 104-107. 

 

  
 

δ) Γεχγνο πεξνλψλ απφ ήιεθηξν, Κλσζφο-Φνξηέηζα, Τζηεξνγεσκεηξηθήο-

Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, Brock 1957, ηάθνο ΕΕ.1091-1092, πίλ. 75.  

 

     
 

ε) Υξπζή θεθαιή πεξφλεο ζε ζρήκα ξνδηνχ, Κλσζφο-ΐφξεην Νεθξνηαθείν, πεξ. 800 

π.Υ., KNC, N.f4, εηθ. 153, πίλ. 263.  
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ΠΗΝΑΚΑ 169 

 

 
 

α) Σκήκα αξγπξήο πφξπεο, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, Βιεχζεξλα, αξ. θαη. 105.  

 

 

 
 

β) Υάιθηλε πφξπε, ΐξφθαζηξν, Blinkenberg 1926, 83, εηθ. 76. 

 

 
 

γ) Υάιθηλε πφξπε, Εδαίνλ Άληξν, Blinkenberg 1926, 84, εηθ. 78. 

 

 
 

δ) Υάιθηλε πφξπε, Βπάλσ Γάθξνο, Blinkenberg 1926, 86, εηθ. 83. 
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ΠΗΝΑΚΑ 170 

 

 

 

      
 

α-β) Υξπζφ ηεηξάθπιιν θφζκεκα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 

106. 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

γ) Υξπζφ ηεηξάθπιιν θφζκεκα, Κλσζφο-Υαληαιή Σεθθέ, Boardman 1967, πίλ. 12, 

18. 
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ΠΗΝΑΚΑ 171 

 

 
 

α) ρέδην ράιθηλνπ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο κε αλδξηθή κνξθή πνπ θέξεη αίγαγξν 

(ιεπηνκέξεηα), ηεξφ ηνπ Βξκή θαη Ώθξνδίηεο ζηε χκε ΐηάλλνπ, 620-600 π.Υ., 

Λεκπέζε 1985, Ώ44, πίλ. 41.  

 

             
 

β-δ) Πιαθίδηα κε αζηέξη ζε κνξθή ηεζζάξσλ κειηζζψλ (bee-stars), Έθεζνο, 7
νπ

 αη. 

π.Υ., Hogarth 1908, πίλ. VIII,13-15.  

 

 

  
 

ε) Πιαθίδην ζε ζρήκα θπηηθνχ αζηεξηνχ  (floral star), Hogarth 1908, πίλ. Υ,29. 

 

            
 

ζη-ε) Πιαθίδην ζε ζρήκα θπηηθνχ αζηεξηνχ (floral star),  Έθεζνο, 7
νπ

 αη. π.Υ., 

Hogarth 1908, πίλ. X,27, ηεηξάθπιιν θφζκεκα απφ ηνλ Υαληαιή θαη Σεθθέ θαη 

ηεηξάθπιιν θφζκεκα απφ ηελ Βιεχζεξλα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 172 

 

 

 
 

 
 

α-β) Υξπζά πιαθίδηα, Βιεπζίλα, 750-725 π.Υ., Higgins 1969, 148, πίλ. 38e.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

γ) Υξπζά πιαθίδηα, Βιεπζίλα, 750-725 π.Υ., Higgins 1969, 148, πίλ. 38f. 
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ΠΗΝΑΚΑ 173 

 

 

 

 

 

 
 

α-ε) Πέληε ρξπζνί ξφδαθεο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 107-111.  
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ΠΗΝΑΚΑ 174 

 

 

 
 

α-β) Υξπζνί ξφδαθεο, Μήινο, δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Laffineur 1978, πίλ. 

XV,1-2, αξ. 119 θαη 118. 

 

  
 

γ) Υξπζφο ξφδαθαο, Μήινο, δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Laffineur 1978, πίλ. 

XVI,4, αξ. 126. 
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ΠΗΝΑΚΑ 175 

 

 
 

α) Υξπζφ επίξξαπην δηζθίν κε δηαθφζκεζε ξφδαθα ΤΜΕΕ-ΤΜΕΕΕ ηχπνπ, πήιαην 

Βηιεηζπίαο, Ίλαηνο, Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, Κάληα-Ααβάξαο 2011, 161, αξ. 164. 

 

 

 
 

β) Ρφδαθεο ζε πήιηλε εζράξα, Γφξηπλα, 7
νπ

 αη. π.Υ., Johannowsky 2002, πίλ. 26,283-

284  

 

 
 

γ) Ρφδαθεο ζε πήιηλε εζράξα, Johannowsky 2002, πίλ. 25,283. 
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ΠΗΝΑΚΑ 176 

 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 112.  

 

 

    
 

γ-δ) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 113.  

 

 

 
 

ε) Σκήκα ρξπζνχ ξφδαθα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 114.  
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ΠΗΝΑΚΑ 177 

 

 

 

 
 

α-β) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 115. 

  

 

 

   
 

γ-δ) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 116. 
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ΠΗΝΑΚΑ 178 

 

 

 
 

α-β) Υξπζνί νθηάθπιινη ξφδαθεο, άγλσζηεο πξνέιεπζεο, ΐξεηαληθφ Μνπζείν, 7
νπ

  

αη. π.Υ., Laffineur 1978, πίλ. XVI, 6-7, αξ. 127, 129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

γ) Υξπζφο ξφδαθαο, Ώξθάδεο, Levi 1927-1929, πίλ. XII.TL. 
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ΠΗΝΑΚΑ 179 

 

 

 

 

α) Ώζζπξηαθφο νθηάθπιινο ξφδαθαο, άκνο, Jantzen 1972, πίλ. 57, ΐ1190. 

 

 

 

 

 

 
 

β) Λεθχζην, Φνξηέηζα, ηάθνο Ρ, 1289, Brock 1957, πίλ. 99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



559 

 

ΠΗΝΑΚΑ 180 

 

 
 

α) Υξπζφ δηάδεκα, Ziwiyé, 8
νπ

 αη. π.Υ.; Coche de la Ferté 1956, πίλ. IV.2. 

 

    
 

β-γ) Υξπζφο ξφδαθαο κε θεθαιή γξχπα, Μήινο, δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., 

Maxwell-Hyslop 1974, πίλ. XIV,1.  

 

  
 

δ-ε) Βιεθαληνζηέηλε γπλαηθεία θεθαιή, Nimrud, 8
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ., Maxwell-Hyslop 

1974, εηθ. 234a-b.  

 

 
 

ζη) Βιεθαληνζηέηλε γπλαηθεία θεθαιή, Nimrud, 8
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ., Maxwell-Hyslop 

1974, εηθ. 235.  
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ΠΗΝΑΚΑ 181 

 

 

       
 

α-β) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 117. 

 

             
 

γ-δ) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 118. 

 

       
 

ε-ζη) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 119.  

 

      
 

δ-ε) Υξπζφο ξφδαθαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 120.  
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ΠΗΝΑΚΑ 182 

 

 
 

Σαηλία απφ ήιεθηξν κε ξφδαθεο, Ρφδνο, 7
νπ

 αη. π.Υ., Coche de la Ferté 1956, πίλ. 

IV.4. 
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ΠΗΝΑΚΑ 183 

 

 

 
 

α) Υξπζφο ξφδαθαο ΤΜΕΕ-ΤΜΕΕΕ ηχπνπ, Ίλαηνο, ζπήιαην Βηιεηζπίαο, Πξσηναξρατθήο 

πεξηφδνπ, Κάληα-Ααβάξαο 2011, 161, αξ. 162.  

 

 

 

  
 

β) Υξπζφ επίξξαπην δηζθίν κε ξφδαθα ΤΜΕΕ-ΤΜΕΕΕ ηχπνπ, Ίλαηνο, ζπήιαην 

Βηιεηζπίαο, Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, Κάληα-Ααβάξαο 2011, 161, αξ. 160.  

 

 

 

 
 

γ) Υξπζφ επίξξαπην δηζθίν κε ξφδαθα ΤΜΕΕ-ΤΜΕΕΕ ηχπνπ, Ίλαηνο, ζπήιαην 

Βηιεηζπίαο, Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, Κάληα-Ααβάξαο 2011, 161, αξ. 163.  
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ΠΗΝΑΚΑ 184 

 

 

    
 

α-δ) Αχν ρξπζνί ξφδαθεο ΤΜΕΕ-ΕΕΕΏ-ΐ ηχπνπ, Κλσζφο-ΐφξεην Νεθξνηαθείν, 

Τπνκηλσηθήο πεξηφδνπ, 200.f.3, πίλ. 265, εηθ. 153. 

 

   
 

ε) Υξπζφο ξφδαθαο ΤΜΕΕ-ΕΕΕΏ-ΐ ηχπνπ, Κλσζφο-ΐφξεην Νεθξνηαθείν, Τπνκηλσηθήο 

πεξηφδνπ, 40.f2, πίλ. 263, εηθ. 153. 

 

 

 
 

 

ζη) Υξπζφο ξφδαθαο, Εδαίνλ Άληξν, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 

πίλ. 85,8. 
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ΠΗΝΑΚΑ 185 

 

 
 

                  
 

 
 
Θξαχζκαηα ρξπζψλ ειαζκάησλ θαηά ηε ζπληήξεζή ηνπο, ηαθηθφο πίζνο Ώ1ΠΣ1, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 186 

 

 

 

 

  
 

α) Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο γπκλήο ζεφηεηαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 121. 

 

 
 

β-γ) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 121. 
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ΠΗΝΑΚΑ 187 

 

    
 

α) Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο κνξθήο κε πςσκελα ρέξηα, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 122. 

 

  
 

β-γ) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 122. 
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ΠΗΝΑΚΑ 188 

 

 
 

α-δ) Υξπζά ειάζκαηα κε παξάζηαζε κηθξνχ παηδηνχ, Νάμνο, λεθξνηαθείν Κακηληνχ, 

Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕΓ πεξηφδνπ, ΐιαρφπνπινο 2006, έγρξ. πίλ. 13. 

 

.    

 

  
 

ε-ζ) Υξπζά ειάζκαηα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο κνξθήο ζε θαηαηνκή πξνο ηα δεμηά,  

Παιαίπαθνο-θάιεο, Σ.67.6-10, Κππξν-Γεσκεηξηθήο Ε πεξηφδνπ, 1050-1015 π.Υ., 

Karageorghis 1983, πίλ. CXII. 
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ΠΗΝΑΚΑ 189 

. 

  
 

α-δ) Υξπζά νξζνγψληα ειάζκαηα κε γπλαηθείεο φξζηεο γπκλέο κνξθέο θαηελψπηνλ 

πνπ παηνχλ πάλσ ζε ξφδαθα, Λάπεζνο, Σ.417,1, 13-15, Όζηεξεο Κππξν-

Γεσκεηξηθήο Ε πεξηφδνπ, Becatti 1955, πίλ. XXXVIII, 213a-d.  

 

        
 

 

ε-ζη) Υξπζά νξζνγψληα ειάζκαηα κε γπλαηθείεο φξζηεο γπκλέο κνξθέο θαηελψπηνλ,  

Λάπεζνο, Σ.403, Κππξν-Γεσκεηξηθήο ΕΕΕ πεξηφδνπ, Becatti 1955, πίλ. XXXVIII, 

214a-b.  
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ΠΗΝΑΚΑ 190 

 

 

 
 

α) Υξπζφ έιαζκα, Ώκαζνχληα, Σ.165/18, 8
νπ

 -7
νπ

 αη. π.Υ., Laffineur 1992, πίλ. VIII. 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

β-ε) Υξπζά ειάζκαηα, Ώκαζνχληα, Σ.334/57β-γ, ε-δ, 8
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ., Laffineur 1992, 

πίλ. VIII. 
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ΠΗΝΑΚΑ 191 

 

 

 

                                                                                  

 

 

   
 

α-δ) Υξπζά πιαθίδηα, ζπιινγή Goluchow, Ώκαζνχληα, ηέιε Κππξν-Γεσκεηξηθήο  

ΕΕΕ-αξρέο Κππξν-Ώξρατθήο Ε πεξηφδνπ, Kapera 1980, πίλ. XIV.1, 4, 5, 7.  
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ΠΗΝΑΚΑ 192 

 

 

   
 

α) Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο γπκλήο ζεφηεηαο, ΐξεηαληθφ Μνπζείν, 

8
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ., Kapera 1980, πίλ. XV,4.  

 

 

 
 

β) Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο γπκλήο ζεφηεηαο, Berlin Antiquarium, 

8
νπ

-7
νπ

 αη. π.Υ., Laffineur 1986, αξ. 5, εηθ. 3. 
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ΠΗΝΑΚΑ 193 

 

 

 
 

Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε δχν ρειηδνληψλ, Μπθήλεο, ηάθνο ΕΕΕ,24, Karo 1930, 

πίλ. XXI. 
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ΠΗΝΑΚΑ 194 

 

 

 

 

 

α) Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε αλδξηθήο κνξθήο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 123. 

 

 

 
 

β) Παξάζηαζε γπλαηθείαο κνξθήο κε πφιν θαη πνδήξεο έλδπκα. Λεπηνκέξεηα ηνπ 

παξαπάλσ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 123. 

 

. 



574 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 195 

 

 

 
 

α) Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε αζπηδνχρσλ πνιεκηζηψλ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 124.  

 

 

 

 
 

β-γ) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 124.  
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ΠΗΝΑΚΑ 196 

 

 

 

    
 

         
 

α-δ) Πξφζζηα θαη νπίζζηα φςε δχν ιίζηλσλ αζπηδνχρσλ πνιεκηζηψλ, κλεκείν 4Ώ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 680-670 π.Υ., ηακπνιίδεο 2004, 234, αξ. 250 

θαη 235, αξ. 251.  

 

 
 

ε) Σν κνλαδηθφ έσο ζήκεξα θεθάιη ελφο απφ ηνπο ιίζηλνπο αζπηδνχρνπο πνιεκηζηέο 

κε θξάλνο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 680-670 π.Υ., ηακπνιίδεο 2008, 

143, εηθ. 100.  

 



576 

 

ΠΗΝΑΚΑ 197 

 

 
 

α-δ) Θξαχζκαηα ρξπζψλ ειαζκάησλ κε αλζξψπηλεο κνξθέο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 125. 

 

  
 

ε-ζη) Λεπηνκέξεηα ηνπ ρξπζνχ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο 140 θαη ζξαχζκα ρξπζνχ 

ειάζκαηνο αξ. θαη. 125. 

 

  
 

δ-ε) Λεπηνκέξεηα ηνπ ρξπζνχ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο αξ. θαη. 140 θαη ζξαχζκα 

ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 125. 
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ΠΗΝΑΚΑ 198 

 

 

  
 

α-γ) Θξαχζκα ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 125 β) ιεπηνκέξεηα ηνπ ρξπζνχ 

πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο αξ. θαη. 140 γ) ιεπηνκέξεηα ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 

123. 

 

 

 
 

δ) Θξαχζκα ρξπζνχ ειάζκαηνο κε παξάζηαζε δψσλ θαη δηαθνζκεηηθή δψλε 

ηξέρνπζαο ζπείξαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 126. 

 

 
 

ε) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 126. 
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ΠΗΝΑΚΑ 199 

   
 

α-β) Υξπζφ νξζνγψλην πιαθίδην κε δηαθφζκεζε δηπιήο ζπείξαο κε ξφκβν ζην 

θέληξν, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 127. 

 

 
 

γ-δ) Αχν νξζνγψληα θχιια ρξπζνχ, ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, Όζηεξεο 

Πξσηνγεσκεηξηθήο-Πξσηνγεσκεηξηθήο ΐ πεξηφδνπ, KNC, 285.f38, 39, πίλ. 265. 

 

 
 

ε-ζη) Σκήκα αξρηηεθηνληθνχ κέινπο απφ ην πεξηζχξσκα ηνπ κλεκείνπ 4Ώ, 

ηακπνιίδεο 2008, 135, εηθ. 89. 

 

 
 

δ-ζ) Ώξρηηεθηνληθφ κέινο θαη ιεπηνκέξεηα, Δξάθιεην, 7
νπ

 αη. π.Υ, ηακπνιίδεο θ. α. 

2018, 307, αξ. 159 θαη ζξαχζκα πίζνπ κε δηαθφζκεζε δηπιήο θαη ηξηπιήο ζπείξαο κε 

ξφκβν, Κξήηε, Boardman 1961, πίλ. XLIII,51. 
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ΠΗΝΑΚΑ 200 

 

 
 

α) Υξπζφ θχπειιν, Θεζαπξφο ηεο Ώίγηλαο, Fitton et al. 2009, 94, εηθ. 111.  

 

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφ δηζθίν κε δηαθφζκεζε δηπιήο ζπείξαο κε έλζηηγκν θχθιν, Μπθήλεο, ηάθνο 

V, Karo 1930, πίλ. LXIV,702.  
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ΠΗΝΑΚΑ 201 

 

 

 

   
 

 

    
 

α-δ) Σέζζεξα ρξπζά ειιεηςνεηδή ειάζκαηα κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 128-131. 

 

  
 

ε) Υξπζφ έιαζκα κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 

αξ. θαη. 132. 

 

 

 
 

ζη) Υξπζφ έιαζκα ζε ζρήκα Σ κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 133. 
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ΠΗΝΑΚΑ 202 

 

 

 

 

 
 

α) Σκήκαηα ρξπζψλ ηαηληφζρεκσλ ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 134.  

 

 

 

 

 
 

β) Θξαχζκαηα ρξπζψλ ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 135.  

 

 



582 

 

ΠΗΝΑΚΑ 203 

 

 

 

α) Βιιεηςνεηδέο θχιιν ρξπζνχ, Μαχξν πήιαην, ηάθνο ΕΥΐ.1, Τζηεξνκηλσηθήο Ε-ΕΕΕΕ 

πεξηφδνπ, Forsdyke 1926-1927, πίλ. XVIII. 

 

 
 
β) ρέδην ηεο παξάζηαζεο λαπηίινπ επί ρξπζνχ θχιινπ (επηζηνκίνπ), ζνισηφο ηάθνο 

Φσηνχιαο Πξαηζνχ, Τζηεξνκηλσηθήο ΕΕΕΓ πεξηφδνπ, Πιάησλνο 1960, 306, εηθ. 2. 

 

 
 
γ) Υξπζή πξνζσπίδα, Μνπιηαλά, ηάθνο ΐ, Τζηεξνκηλσηθήο ΕΕΕΓ πεξηφδνπ, 

Ξαλζνπδίδεο 1904, 49, εηθ. 12. 
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ΠΗΝΑΚΑ 204 

 

  
 

α-β) Υξπζφ εκηειιεηςνεηδέο έιαζκα κε παξάζηαζε ιεφλησλ θαη γξππψλ; Κλσζφο-

Φνξηέηζα, ηάθνο X, 578, Μεζνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, Brock 1957, πίλ. 37 θαη 167. 

 

  
 

γ) Πήιηλν εκηειιεηςνεηδέο πιαθίδην κε παξάζηαζε ιεφλησλ θαη «δέληξνπ δσήο», 

ζπήιαην Ελάηνπ, 7
νπ

 αη. π.Υ., Κάληα 2011, αξ. 142. 

 

δ) Υξπζφ εκηειιεηςνεηδέο έιαζκα, Tell Halaf, Νέν-Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ, 1000-612 

π.Υ., Musche 1992, 226, πίλ. LXXXIV, 4.  
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ΠΗΝΑΚΑ 205 

 

 

α) Υξπζφ νξζνγψλην πιαθίδην, Tell Halaf, Νεν-Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ, 1000-612 

π.Υ., Musche 1992, πίλ. LXXXIV,2.  

 

 

 

β) Πιαθίδην απφ ηνπο βαζηιηθνχο ηάθνπο ηεο Ur, ΐξεηαληθφ Μνπζείν, 2500 π.Υ. 

 

 

  
 

γ) Υξπζφ δηζθνεηδέο έιαζκα κε γξακκηθή δηαθφζκεζε, Κλσζφο-Φνξηέηζα, ηάθνο XI, 

193, Πξψηκεο Πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, Brock 1957, πίλ. 13. 
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ΠΗΝΑΚΑ 206 

 

 

 

 
 

α) Υξπζφ νξζνγψλην έιαζκα κε δπζδηάθξηηε παξάζηαζε, Ώκπειφθεπνη Κλσζνχ, 

ηέιε ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ., ηακπνιίδεο θ. α. 2018, 291, αξ. 98. 

 

 

 
 

β) Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε ηεζζάξσλ πνιεκηζηψλ, Εδαίνλ Άληξν, 

Τζηεξνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, πίλ. 85, 

1. 

 

 

  
 

γ-δ) Αχν ρξπζά δηζθνεηδή ειάζκαηα κε παξάζηαζε ζεηξάο πνιεκηζηψλ, Εδαίνλ 

Άληξν, Τζηεξνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 

πίλ. 85, 2-3. 
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ΠΗΝΑΚΑ 207 

 

 

  
 

α) Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε Πφηληαο ζεξψλ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 136. 

 

 

 

 

 

   
 

β) Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε αλησπψλ ζθηγγψλ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 137. 
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ΠΗΝΑΚΑ 208 

 

 
 

α) Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε αλησπψλ ζθηγγψλ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 138.  

 

         
 

β-δ) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο αξ. θαη. 138, ηνπ ειάζκαηνο 

αξ. θαη. 123 θαη ηνπ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο αξ. θαη. 136. 

. 

      
 

ε-ζη) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ ρξπζνχ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο αξ. θαη. 138 θαη ηνπ 

ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 124. 
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ΠΗΝΑΚΑ 209 

 

 
 

Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε αλζξψπηλσλ θαη δσηθψλ κνξθψλ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 139.  
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ΠΗΝΑΚΑ 210 

 

 
 

α) Σκήκα ρξπζνχ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο κε παξάζηαζε δχν αλζξψπηλσλ κνξθψλ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 140. 

 

 

 

 

     
 

β-γ) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ ρξπζνχ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο αξ. θαη. 140. 
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ΠΗΝΑΚΑ 211 

 

 

 
 

α) Πεξηδέξαην, Tell Brak, πεξ. 2100 π.Υ., Maxwell-Hyslop 1974, πίλ.27. 

 

 

 

 

   
 

β-γ) Λεπηνκέξεηα ηνπ πεξίαπηνπ απφ ην Tell Brak θαη ηνπ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο αξ. 

θαη. 140. 
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ΠΗΝΑΚΑ 212 

 

   
 

α-β) Λεπηνκέξεηα ηνπ ρξπζνχ πεξίηκεηνπ ειάζκαηνο αξ. θαη. 140 θαη ηεο ιίζηλεο 

θεθαιήο ελφο απφ ηνπο αζπηδνχρνπο πνιεκηζηέο ηνπ κλεκείνπ 4Ώ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, ηακπνιίδεο 2008, 143, εηθ. 100. 

 

 

γ-δ) Πξσηνδαηδαιηθή θεθαιή, ζπιινγή C. H. Hawes-Νέα Τφξθε, Κξήηε, 680-670 

π.Υ., Jenkins 1978, πίλ. Ε,5 θαη ιεπηνκέξεηα ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 124. 

 

  
 

ε-ζη) Πίζνο κε παξάζηαζε Πφηληαο, Ώξθάδεο, 7
νπ

 αη. π.Υ., Blome 1982, πίλ. 19,1 θαη 

ιεπηνκέξεηα απφ παξάζηαζε Ώξηάδλεο θαη Θεζέα, αλάγιπθνο ακθνξέαο κε 

παξάζηαζε απφ ηνλ κπζνινγηθφ θχθιν ηνπ θφλνπ ηνπ Μηλψηαπξνπ απφ ηνλ Θεζέα, 

Σήλνο, Ξψκπνπξγθν, πξψην ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Simantoni-Bournia 2013, 387, εηθ. 

3. 



592 

 

ΠΗΝΑΚΑ 213 

 

   
 

α-β) Λεπηνκέξεηα ησλ ρξπζψλ ειαζκάησλ αξ. θαη. 140 θαη αξ. θαη. 124. 

 

               
 

γ-δ) Κπξία ηεο Auxerre, 640 π.Υ., Jenkins 1978, πίλ. V,2, πίλ. Υ,1 θαη Κφξε ηεο 

Βιεχζεξλαο, Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν Δξαθιείνπ, 630-620 π.Υ., Jenkins 1978, πίλ. 

VIII,1. 

 

 
 

ε-ε) Βιεθαληνζηέηλεο θεθαιέο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 620-580 π.Υ., 

ηακπνιίδεο 2004, 295, αξ. 397.  
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ΠΗΝΑΚΑ 214 

 

 

 
 

α) Υξπζφ έιαζκα κε έθηππε δηαθφζκεζε ηεηξαγψλσλ θαη ξφκβσλ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 141. 

 

 

 α    β 

 

 

 

 γ     δ   

 

 

 

  ε   ζη 

 

β-δ) Σκήκαηα ρξπζψλ πεξίηκεησλ ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 142. 
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ΠΗΝΑΚΑ 215 

 

 

 

 

 
 

Μηθξά ζξαχζκαηα ρξπζψλ πεξίηκεησλ ειαζκάησλ κε δηαθφζκεζε δηθηπσηνχ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 143.  
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ΠΗΝΑΚΑ 216 

 

 

 
 

 
 

α) Υξπζή πεξίηκεηε ηαηλία, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 144. 

 

 
 

 

 
 

β) Υξπζή πεξίηκεηε ηαηλία, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 145.  

 

 
 

 

 
 

γ) Υξπζή πεξίηκεηε ηαηλία, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 146. 
 

 

 

 

 

 

 



596 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 217 

 
 

α) Αηάδεκα ηεο βαζίιηζζαο Shub-ad, Ur, κέζα ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ., Woollley 1934, 

πίλ. 140, U.10948. 

 

 

 

 
 

β-γ) Υξπζά εμαξηήκαηα ζε ζρήκα πινρκνχ, απφ ην δηάδεκα ηεο βαζίιηζζαο Shub-ad, 

Ur, κέζα ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ., Woollley 1934, πίλ. 141a θαη πίλ. 220, U.9786. 
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ΠΗΝΑΚΑ 218 

 

 

 
 

α-β) Υξπζφ δηάδεκα, Tell Halaf, Νέν-Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ Musche 1992, πίλ. 

LXXXIV.  

 

 
 

γ) Υξπζή πεξφλε, Narce, Βηξνπξία, 7
νπ

 αη. π.Υ., Coche de la Ferté 1956, πίλ. VII.2.  

 

 

 

  
 

δ) Σκήκα πφξπεο ζε ζρήκα πινρκνχ, Αηθηαίνλ Άληξν, Boardman 1961, εηθ. 16Ώ. 

 

 

 



598 

 

ΠΗΝΑΚΑ 219 

 

 

 
 

α-β) Σκήκαηα ρξπζψλ ηαηληψλ κε δηαθφζκεζε πινρκνχ, Θήξα, 7
νπ

 αη. π.Υ.; Pfuhl 

1903, 228, 15. πίλ. V.13,14. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

γ-δ) Λεπηνκέξεηα ηεο πεξίηκεηεο ηαηλίαο αξ. θαη. 144 θαη ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο 

(α) ρξπζήο ηαηλίαο απφ ηε Θήξα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 220 

 

 
 

 
 

α-γ) Πίζνο, Φνξηέηζα, ηάθνο Ρ.1298, Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, Brock 1957, πίλ. 89i-

ii θαη πίλ. 125.  

 

  
 

δ) Τδξία, Ώξθάδεο, 7
νπ

 αη. π.Υ., Levi 1927-192, εηθ. 147. 
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ΠΗΝΑΚΑ 221 

 

 

  
 

 

 
 

α-γ) Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε αλδξηθή κνξθή αλάκεζα ζε δχν ιένληεο, Κλσζφο-

ΐφξεην Νεθξνηαθείν, 219.f91, 750 π.Υ., KNC, 219.f91, πίλ. 264, εηθ. 154. 

 

 

 
 

δ) Πεξίηκεην έιαζκα απφ ήιεθηξν, ζχκπιεγκα γπλαηθείαο θηεξσηήο κνξθήο θαη 

ιένληα, Υαληαιή Σεθθέ, ζνισηφο ηάθνο 2, Boardman 1967, πίλ. 11, 36. 
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ΠΗΝΑΚΑ 222 

 

 

 
 

α) Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε ηξηάδαο κνξθψλ, Εδαίνλ Άληξν, πεξ. 650 

π.Υ., αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, πίλ. 84.1. 

 

 

 

 

 
 

 

β) Υξπζφ πεξίηκεην έιαζκα κε παξάζηαζε αληίλσησλ θξαλνθφξσλ πνιεκηζηψλ 

Εδαίνλ Άληξν, Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, 

πίλ. 84.2. 

 

 

 

 

 

 



602 

 

ΠΗΝΑΚΑ 223 

 

 

 

 
 

α) Υξπζή πεξίηκεηε ζθίγγα, Πξαηζφο, ηέιε 7
νπ

/αξρέο 6
νπ

 αη. π.Υ., Marshall 1905-

1906, 65, εηθ. 1. 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφ ειαζκάηηλν πεξίηκεην δηζθίν ζε ζρήκα ηεηξάθηηλνπ ηξνρνχ, Ίλαηνο, 

ζπήιαην Βηιεηζπίαο, Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, Κάληα-Ααβάξαο 2011, 161, Υ-Ώ 871. 
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ΠΗΝΑΚΑ 224 

 

 

 

 
 
α) Σκήκα ρξπζήο ηαηλίαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 147.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
β) Σκήκα ρξπζνχ ειάζκαηνο/ηαηλίαο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 

148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



604 

 

ΠΗΝΑΚΑ 225 

 

 

 
 
α) Σκήκα ρξπζνχ ειάζκαηνο/ηαηλίαο κε γσληψδε ηε κία ζσδφκελε απφιεμε, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 149. 

 

 

 

 
 

β) Σκήκα ρξπζνχ ειάζκαηνο/ηαηλίαο κε γσληψδε ηε κία ζσδφκελε απφιεμε, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 150. 

 

 
 

γ) Σκήκα ρξπζνχ ειάζκαηνο/ηαηλίαο κε γσληψδε ηε κία ζσδφκελε απφιεμε, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 151. 



605 

 

ΠΗΝΑΚΑ 226 

 

 
 

α) Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 152. 

 

 

 
 

β) Οπίζζηα επηθάλεηα ηνπ παξαπάλσ θχιινπ ρξπζνχ, αξ. θαη. 152. 

 
 

 
 

γ) Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 153. 

 

 

 



606 

 

ΠΗΝΑΚΑ 227 

 

 
 

α) Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 154. 

 

 
 

β) Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 155. 

  

 
 

γ) Θξαχζκα θχιινπ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 156. 

 

 

 

 



607 

 

ΠΗΝΑΚΑ 228 

 

 

 
 

α) Θξαχζκαηα αθφζκεησλ θχιισλ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 

αξ. θαη. 157. 

 

 
 

β) Θξαχζκαηα αθφζκεησλ θχιισλ ρξπζνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 

αξ. θαη. 157.  

 

 

 

 

 

 



608 

 

ΠΗΝΑΚΑ 229 

 

  
 

α) Υξπζφ δηζθίν, Φνξηέηζα, ηάθνο VIII,638, Πξψηκεο Πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, 

Brock 1957, πίλ. 38. 

 

 

 
 

β-γ) Αχν νξζνγψληα θχιια ρξπζνχ, ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, 285.f38-39, 

Όζηεξεο Πξσηνγεσκεηξηθήο-Πξσηνγεσκεηξηθήο ΐ πεξηφδνπ, KNC, πίλ. 265. 

 

    
 

δ-ε) Υξπζφ νκθάιην κε έθηππεο θνθθίδεο ζηελ πεξηθέξεηα, ΐφξεην Νεθξνηαθείν 

Κλσζνχ, N.f2, 800 π.Υ., KNC, πίλ. 263, εηθ. 153.   

 

     
 

ζη-δ) Υξπζφ νκθάιην, ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, 48.f2, αβέβαηεο ρξνλνιφγεζεο, 

KNC, πίλ. 263, εηθ. 153. 

 

 



609 

 

ΠΗΝΑΚΑ 230 

 

 

 

 

 
 

Μηθξά ηκήκαηα απφ ρξπζά ειάζκαηα, Εδαίνλ Άληξν (αλαζθαθή αθειιαξάθε) 

Γεσκεηξηθήο έσο Ρσκατθήο πεξηφδνπ, αθειιαξάθεο & απνπλά-αθειιαξάθε 

2011, 148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



610 

 

ΠΗΝΑΚΑ 231 

 

 

 
 

α-γ) Υξπζφ πεξίαπην ή επίξξαπην θφζκεκα κε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 78.  

 

 

 

 

 
 

δ) Λεπηνκέξεηα ηνπ θνζκήκαηνο αξ. θαη. 78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ε) Λεπηνκέξεηα ηνπ θνζκήκαηνο αξ. θαη. 78. 

 

 

 

 



611 

 

ΠΗΝΑΚΑ 232 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφ θφζκεκα ζε κνξθή πξσην-ηππαιεθηξπψλα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 82.  

 

 
 

 

γ) Λεπηνκέξεηα ηνπ θνζκήκαηνο αξ. θαη. 82. 

 

 

 

 

 



612 

 

ΠΗΝΑΚΑ 233 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην ή επίξξαπην θφζκεκα ζε κνξθή ρειψλαο, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 80.  

 

 

 

 
 

 

γ) Λεπηνκέξεηα ηνπ θνζκήκαηνο αξ. θαη. 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



613 

 

ΠΗΝΑΚΑ 234 

  
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην κε δαηδαιηθή γπλαηθεία θεθαιή, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 79.  

 

   
 

γ-δ) Υξπζφ επηζηήζην θφζκεκα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 74. 

 

  
 

ε-ζη) Λεπηνκέξεηα ηνπ θνζκήκαηνο αξ. θαη. 74. 

 



614 

 

ΠΗΝΑΚΑ 235 

 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφ νξζνγψλην έιαζκα κε δηαθφζκεζε δηπιήο ζπείξαο, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 127.  

 

 

 

 

 

 

 
 

γ) Λεπηνκέξεηα ηνπ θνζκήκαηνο αξ. θαη. 127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



615 

 

ΠΗΝΑΚΑ 236 

 

  
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην κε παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο, αξ. θαη. 75. 

 
  

 

 

 
 

γ) Λεπηνκέξεηα ηνπ θνζκήκαηνο αξ. θαη. 75. 

 

 

 
 

δ) Λεπηνκέξεηα ηνπ θνζκήκαηνο αξ. θαη. 75. 

 

 



616 

 

ΠΗΝΑΚΑ 237 

 

 
 

 

   
 

 
 

α-δ) Υξπζφ πεξίαπην κε παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ (ιεπηνκέξεηα), Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 75. 

  



617 

 

ΠΗΝΑΚΑ 238 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην κε παξάζηαζε θεθαιψλ δχν αλησπψλ θξαλνθφξσλ αλδξψλ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 76.  

 

 
 

γ) Λεπηνκέξεηα ηνπ θνζκήκαηνο αξ. θαη. 76. 

 

 
 

δ) Λεπηνκέξεηα ηνπ θνζκήκαηνο αξ. θαη. 76. 

 

 



618 

 

ΠΗΝΑΚΑ 239 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην κε παξάζηαζε ηαχξνπ θαηελψπηνλ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 77.  

 

 

 

 

 
 

γ) Λεπηνκέξεηα ηνπ θνζκήκαηνο αξ. θαη. 77. 

 

 

 

 

 

 

 



619 

 

ΠΗΝΑΚΑ 240 

 

   
 

α-β) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 71. 

 

   
 

γ-δ) Υξπζή ζθαηξηθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 45. 

 

   
 

ε-ζη) Υξπζή ακθηθσληθή ράληξα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 48. 

 

  
 

δ-ε) Υξπζή ράληξα ηεηξάγσλνπ ζρήκαηνο κε θνίιεο πιεπξέο, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε 

Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 62. 

 

 

 



620 

 

ΠΗΝΑΚΑ 241 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

Υξπζφ πεξίαπην ζε ζρήκα νθζαικνχ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 

84.  

 

 

 



621 

 

ΠΗΝΑΚΑ 242 

 

 

 
 

α) Υξπζή ηαηλία κε δηαθφζκεζε δηαγξακκηζκέλσλ θπθιίζθσλ ελ είδεη ζηεθάλσλ, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 5.  

 

 

 

 
 

β) Λεπηνκέξεηα ηεο ηαηλίαο αξ. θαη. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



622 

 

ΠΗΝΑΚΑ 243 

 

 
 

α) Υξπζφ πεξίαπην ηνπ ηχπνπ ηεο «Ώζηάξηεο», Ras Shamra (Ugarit), Maxwell-

Hyslop 1974, πίλ. 106. 

 

        
 

β-γ) Υξπζφ πεξίαπην ηνπ ηχπνπ ηεο «Ώζηάξηεο», Minet el-Beidha, Aruz 2009, εηθ. 

170. 

 

 
 

δ) Λίζηλε αλαζεκαηηθή ζηήιε κε παξάζηαζε ηεο γπκλήο ζεάο Qudshu/Qadesh (πνπ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ Anat-Asherah) ηζηάκελεο πάλσ ζε αηινπξνεηδέο, Deir el- Medina, 

18
εο

-20
εο

 Απλαζηείαο, Aruz 2009, εηθ. 177. 

 



623 

 

ΠΗΝΑΚΑ 244 

 

 

 

 
 

α) Υάιθηλε «αζπίδα», Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 830-730 π.Υ., 

ηακπνιίδεο 2004, 282, αξ. 360.  

 

 

 

 

 

  
 

β-γ) Υξπζή ράληξα ζε κνξθή θαζηζηνχ ιένληνο, Ώγία Σξηάδα, Τζηεξνκηλσηθήο 

ΕΕΕA2-B πεξηφδνπ, Effinger 1996, αξ. 9c, πίλ. 2ν θαη ιεπηνκέξεηα ηνπ ρξπζνχ 

ειάζκαηνο αξ. θαη. 121. 

 

 

 

 

 

 

 



624 

 

ΠΗΝΑΚΑ 245 

 

 

 
 

α) Υξπζφ έιαζκα, Ώκαζνχληα, Σ.165/18, 8
νπ

 -7
νπ

 αη. π.Υ., Laffineur 1992, πίλ. VIII. 

 

 

 

 

 

  
 

β-ε) Υξπζά νξζνγψληα ειάζκαηα κε γπλαηθείεο φξζηεο γπκλέο κνξθέο θαηελψπηνλ 

πνπ παηνχλ πάλσ ζε ξφδαθα, Λάπεζνο, Σ.417,1, 13-15, Όζηεξεο Κππξν-

Γεσκεηξηθήο Ε πεξηφδνπ, Becatti 1955, πίλ. XXXVIII, 213a-d.  

 

 

 

 

 

 

 

 



625 

 

ΠΗΝΑΚΑ 246  

 

   
 

α-β) Υξπζφ έιαζκα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο κνξθήο κε πςσκελα ρέξηα θαη ζρέδην, 

Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, αξ. θαη. 122. 

 

 

  
 

γ-δ) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 122. 

 

 

 

 



626 

 

ΠΗΝΑΚΑ 247 

 

 

  

 

 

  
 

 
 

 

 
 

α-ε) Υξπζά θαη αξγπξά δηζθάξηα κε παξάζηαζε γπλαηθείαο ζεφηεηαο πνπ παηά πάλσ 

ζηε ξάρε αηινπξνεηδνχο, Zincirli, Νέν-Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ, Musche 1992, πίλ. 

LXXXVI. 

 

 

 

 

 

 



627 

 

ΠΗΝΑΚΑ 248 

 

    
 

α-β) Γπλαηθεία ζεφηεηα κε πςσκέλα ρέξηα πνπ θξαηά πηελά, ηαθηθφο πίζνο, ΐφξεην 

Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, Πξσηνγεσκεηξηθήο ΐ-Πξψηκεο Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, KNC, 

Σ.107.114, πίλ. 155, εηθ. 109.  

 

 

   
 

γ-δ) Γπλαηθεία ζεφηεηα κε πςσκέλα ρέξηα (ιεπηνκέξεηα), ηαθηθφο πίζνο, Φνξηέηζα, 

ηάθνο Ρ.1440, Πξσηνγεσκεηξηθήο ΐ-Πξψηκεο Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, Brock 1957, 

πίλ. 77ii θαη πίλ. 163. 

 

 

 



628 

 

ΠΗΝΑΚΑ 249 

 
α) Υάιθηλν πεξίαπην κε γπλαηθεία κνξθή ζηνλ ηχπν ηεο Πφηληαο ζεξψλ κε δχν 

ιένληεο, Φνξηέηζα, ηάθνο P.1570, Λνπξηζηάλ; κέζα ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ.-κέζα ηνπ 8
νπ

 αη. 

π.Υ., Brock 1957, πίλ. 114i.  

 

 

 

 
 

β) Ώζζπξηαθφο ζθξαγηδνθχιηλδξνο κε παξάζηαζε Πφηληαο ζεξψλ πνπ αλαζεθψλεη 

δχν αλεζηξακκέλα δψα, 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. (Μέζεο Ώζζπξηαθήο πεξηφδνπ), Marinatos 

2000, 11, εηθ. 1.19.  

 

 
 

γ) θξαγηδνθχιηλδξνο κε παξάζηαζε Πφηληαο ζεξψλ πνπ αλαζεθψλεη δχν 

αλεζηξακκέλα δψα, Tell-Ahmar, Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, Marinatos 2000, 11, εηθ. 1.20.  

 

 

 



629 

 

ΠΗΝΑΚΑ 250 

 

 
 

α) Βιεθαληνζηέηλν δηαθνζκεηηθφ ηκήκα ηππνζθεπήο, Nimrud, Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, 

Marinatos 2000, 21, εηθ. 1.32.  
 

 
 

β) Βιεθαληνζηέηλν πιαθίδην κε παξάζηαζε Πφηληαο ζεξψλ, Nimrud, Hogarth 1908, 

πίλ. XXΕΥ.6.  

 



630 

 

ΠΗΝΑΚΑ 251 

 

 

 
 
α) Βιεθαληνζηέηλν πιαθίδην κε παξάζηαζε Πφηληαο ζεξψλ, Έθεζνο, 7

νπ
 αη. π.Υ., Hogarth 1908, πίλ. 

XXVI.6. 

 

 

 
 

 

β) Υξπζφ πιαθίδην κε παξάζηαζε Πφηληαο Θεξψλ, Ρφδνο, δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. 

π.Υ., Laffineur 1978, πίλ. Ε, 3. 

 

 

 

 

 



631 

 

ΠΗΝΑΚΑ 252 

 

 
 

α) «Μειηαθφο» ακθνξέαο κε παξάζηαζε Ώξηέκηδνο ζε θαηαηνκή πξνο ηα δεμηά ζηνλ 

ηχπν ηεο Πφηληαο ζεξψλ, πεξ. 670-660 π.Υ., Λακπξηλνπδάθεο 1972, πίλ. 2. 

  

 
 

β) Μειαλφκνξθε  ιήθπζνο ηνπ Άκαζε κε παξάζηαζε Ώξηέκηδνο ζηνλ ηχπν ηεο 

Πφηληαο ζεξψλ, 550-525 π.Υ., Marinatos 2000, 96, εηθ. 5.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



632 

 

ΠΗΝΑΚΑ 253 

 

 

 
 

α-β) Υξπζφ δηάδεκα κε παξάζηαζε Πφηληαο ζεξψλ, Κάησ Γάθξνο, Hiller 2001, πίλ. 

XCV.33 θαη ρξπζφ πεξίηκεην έιαζκα αξ. θαη. 136. 

 

 

     
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

γ-δ) Λεθχζην κε γπλαηθεία πιαζηηθή θεθαιή, Κξήηε, ΐεξνιίλν, Staatliche Museen, 

πξψην ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Matz 1970, E3, πίλ. 51c-d. 

 

 

     
 

ε-ζη) Λεπηνκέξεηα ηνπ παξαπάλσ ιεθπζίνπ θαη ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 136.  

 

 



633 

 

ΠΗΝΑΚΑ 254 

 

 

  
 

α-β) Υξπζφ θφζκεκα κε κνξθή ζεάο-κέιηζζαο αξ. θαη. 78 θαη ρξπζφ πεξίαπην κε 

δαηδαιηθή γπλαηθεία θεθαιή αξ. θαη. 79, ιεπηνκέξεηα, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο 

Πέηξαο. 

 

 
 

γ) Κπξία ηεο Auxerre, Μέζεο Ααηδαιηθήο πεξηφδνπ, πεξ. 645 π.Υ., Jenkins 1978, πίλ. 

V, 2. 

 

  
 

δ-ε) Υξπζφ πεξίαπην ζε κνξθή γπλαηθείαο θεθαιήο, Εδαίνλ Άληξν, αθειιαξάθεο-

αθειιαξάθε 2013, πίλ. 82,8 θαη πήιηλν ιεθχζην, Κξήηε (ΐεξνιίλν), ιεπηνκέξεηα, 

7
νπ

 αη. π.Υ., Jenkins 1978, πίλ. VΕ, 6.  

 



634 

 

ΠΗΝΑΚΑ 255 

 

 

 
 

α-γ) Υξπζά πεξίαπηα ή επίξξαπηα θνζκήκαηα αξ. θαη. 78, 80 θαη 82, Βιεχζεξλα, 

λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο. 

 

 

 
 

γ-δ) Υξπζφ δαθηπιίδη, Φσηνχια Πξαηζνχ, Τζηεξνκηλσηθήο ΕΕΕΓ πεξηφδνπ, 

Andreadaki-Vlazaki et al. 2008, 181, αξ. 145 θαη ρξπζφ θφζκεκα αξ. θαη. 78.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



635 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 256 

 

 

  
 

α-β) Υξπζή λεθξηθή κάζθα, Trebenishte, ηάθνο 1, αξ. 1, ηέιε ηνπ 6
νπ

/αξρέο ηνπ 5
νπ

 

αη. π.Υ. Theodossiev 1998, 346, εηθ. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



636 

 

ΠΗΝΑΚΑ 257 

 

 
 

Υάιθηλν ηχκπαλν, Εδαίνλ Άληξν, αθειιαξάθεο 2013, πίλ. 20. 

 

 

                   

 

 

 



637 

 

ΠΗΝΑΚΑ 258 

 

 

 
 

α) ρέδην θαθνεηδή ζθξαγηδφιηζνπ, Κπδσλία, PM IV.II, 467, εηθ. 391bis.  
 

 

     
 

β) ρέδην πξηζκαηηθήο ζθξαγίδαο απφ ζηεαηίηε, Μάιηα, ΜΜΕ πεξηφδνπ, Aruz 2009, 

εηθ. 178. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



638 

 

ΠΗΝΑΚΑ 259 

 

  
 

α-β) Υάιθηλα ηκήκαηα επέλδπζεο κε αλάγιπθε εηθνληζηηθή δηαθφζκεζε, Καβνχζη, 

Όζηεξεο Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, Boyd 1901, 147-148, εηθ. 10-11. 
 

          
 

γ-δ) Πήιηλα αλάγιπθα πιαθίδηα κε παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ, Λαηψ, δεχηεξν ήκηζπ 

ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Demargne 1929, πίλ. ΥΥΥ,1 θαη 423, αξ. 98 (1505), εηθ. 35. 

 

 
 

ε) Πήιηλε κήηξα κε παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ, Λαηψ, δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 7
νπ

 αη. 

π.Υ., Demargne 1929, πίλ. ΥΥΥ,3.   
 

 

 

 



639 

 

ΠΗΝΑΚΑ 260 

 
 

 
 

α) Πήιηλν αλάγιπθν πιαθίδην κε παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ, Γφξηπλα, 650 π.Υ., Di 

Vita 1984, εηθ. 116. 
 

 

 

 
 

 

 

                                            
 

β) Πήιηλν πιαθίδην κε παξάζηαζε Πφζεσο ιεφλησλ, 7
νπ

 αη. π.Υ., ηεξφ Βξκή θαη 

Ώθξνδίηεο χκε ΐηάλλνπ, Lebessi 2010, 196, εηθ. 191a-c.  

 

 
 

 

 

 

 



640 

 

ΠΗΝΑΚΑ 261 
 

 

  
 

α-β) Υξπζφ πεξίαπην κε παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ, Θεζαπξφο Ώίγηλαο, 1700-1600 

π.Υ., Higgins 1979, 23, εηθ. 11 θαη 62. 

 

  
 

γ-δ) Παξάζηαζε Ώπφιισλα αλάκεζα ζε δχν ιηνληάξηα, κηθξνγξαθηθή θχιηθα αξ. 

69/61, Καξιζξνχε (Badisches Landesmuseum), Λπδφο, 550 π.Υ., Σηβέξηνο 1976, πίλ. 

66α. 

 

 
 

ε) Υάιθηλν βνξεηνζπξηαθφ έιαζκα κε παξάζηαζε Πφζεσο ζεξψλ, Δξαίν άκνπ, 9
νπ

 

αη. π.Υ., Jantzen 1972, πίλ. 53, ΐ1151.  

 



641 

 

ΠΗΝΑΚΑ 262 

 

 

 
 

α) θξαγηδνθχιηλδξνο, Fara, ΐαβπισλία, Schachermeyr 1967, πίλ. LV.198. 

 

 

 

 

 

 
 

β) Υξπζφ ελψηην, Λνχβξν, πεξηφδνπ Ώραηκεληδψλ, Coche de la Ferté 1956, πίλ. V.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



642 

 

ΠΗΝΑΚΑ 263 

 

 
 

α) Κππξν-αηγαηαθφο ζθξαγηδνθχιηλδξνο, Έγθσκε, 14
νπ

 αη. π.Υ., Aruz 2009, εηθ. 179.  

 

  

β-γ) Υάιθηλν έιαζκα, Καβνχζη θαη ρξπζφ πεξίαπην αξ. θαη. 75. 

 

 
 

  
 

δ) Υάιθηλν έιαζκα, Καβνχζη (ιεπηνκέξεηα). 

 



643 

 

ΠΗΝΑΚΑ 264 

 

 

 
 

α) Πήιηλν νκνίσκα θχθιηνπ ρνξνχ πνιεκηζηψλ, ζπήιαην Βηιεηζπίαο, Ίλαηνο, 

Ώξρατθήο πεξηφδνπ, Κάληα-Ααβάξαο 2011, αξ. 138, 142.  

 

 

 
 

β) Υνξφο θξαλνθφξσλ πνιεκηζηψλ πνπ θέξνπλ αζπίδα θαη δφξπ, θξαηήξαο (ζρέδην), 

Θξφλνο Κεθάια, Πξψηκεο Πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, 10
νπ

 αη. π.Υ., D‟ Agata 

2012, 209, εηθ. 2a-c. 
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ΠΗΝΑΚΑ 265 

 

 

 
 

α) Λεπηνκέξεηα ηνπ ρξπζνχ πεξίαπηνπ αξ. θαη. 76. 

 

       
 

β-γ) Υάιθηλν ηχκπαλν, Εδαίνλ Άληξν, 2013, πίλ. 20. 

 

  
 

δ-ε) Λεπηνκέξεηα ζρεδίνπ ηνπ ράιθηλνπ ειάζκαηνο απφ ην Καβνχζη, Kunze 1931, 

218, εηθ. 31 θαη ηεο ράιθηλεο θαξέηξαο απφ ηε Φνξηέηζα, Brock 1957, πίλ. 169. 

 

    
 

ζη-δ) Πήιηλε αζπίδα, Σίξπλζα, 700 π.Υ., Hampe-Simon 1981, 95. 
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ΠΗΝΑΚΑ 266 

 

       
 

 

       
 

α-δ) Υάιθηλν θξάλνο, Urartu, πεξηφδνπ Salmanassar (858-824 π.Υ.), Rehm 1997, 

M12, πίλ. 196-199 αληίζηνηρα. 

 

  
 

ε-ζη) Υάιθηλε θξεηηθή κίηξα απφ ηελ Οιπκπία, Brandeburg, E137, εηθ. 22. 
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ΠΗΝΑΚΑ 267 

 

 

  
 

α-β) Λεπηνκέξεηα ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 124 θαη πξφζζηα φςε ιίζηλνπ 

αζπηδνχρνπ πνιεκηζηή ηνπ κλεκείνπ 4Ώ, Βιεχζεξλα, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, 

ηακπνιίδεο 2004, 235, αξ. 251, 680-670 π.Υ.  

 

 

   
 

γ-δ) Λεπηνκέξεηα ηνπ ρξπζνχ ειάζκαηνο αξ. θαη. 124 θαη θξαλνθφξνπ πνιεκηζηή ηνπ 

πήιηλνπ νκνηψκαηνο θχθιηνπ ρνξνχ απφ ην ζπήιαην Βηιεηζπίαο, Ίλαηνο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 268 

 

 

 
 

α) Βιεθαληνζηέηλε ππμίδα κε ζθίγγεο, Θήβεο, Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕΏ-ΐ πεξηφδνπ, 

Aruz-Benzel-Evans 2008. 

 

 
 

β) Κξαηήξαο κε παξάζηαζε αλησπψλ ζθηγγψλ, Κλσζφο, Πξσηνγεσκεηξηθήο 

πεξηφδνπ, Boardman 2001, 20, εηθ. 12.1.  

 

 
 

γ) Υξπζά πεξίηκεηα ειάζκαηα κε πεξζηθέο ζθίγγεο απφ έλδπκα, άξδεηο, Hanfmann 

1983, εηθ. 163. 
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ΠΗΝΑΚΑ 269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Σκήκα ιαηκνχ αλάγιπθνπ πίζνπ κε δχν αλησπέο ζθίγγεο, Κξήηε (Houston, 

Sammlung D. und J. de Ménil) κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Matz 1970, C21(a), πίλ. 31. 

 

 

 
 

β) Σκήκα αλάγιπθνπ πίζνπ, ζπιινγή Γηακαιάθε, κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Dunbabin 

1952, πίλ. 28.3.   

 

 

  
 

γ-δ) Ώλαπαξάζηαζε πήιηλνπ πιαθηδίνπ γπλαηθείαο ζεφηεηαο θαη ιεπηνκέξεηα, 

Francavilla, κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Hampe-Simon 1981, 278, εηθ. 35. 
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ΠΗΝΑΚΑ 270 

 

 
 

α) Πήιηλν αλάγιπθν πιαθίδην κε παξάζηαζε ζθίγγαο, Λαηψ (Ομθφξδε, Ashmolean 

Museum), κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Matz 1970, D25, πίλ. 46a.  

 

 
 

β) Σκήκα αλάγιπθνπ πίζνπ, Παξίζη, κέζα ηνπ 7
νπ

 αη. π.Υ., Matz 1970, C19, πίλ. 37b.  

 

 
 

γ) Σκήκα αλάγιπθνπ πίζνπ, Γαθέξ Παπνχξα, Κξήηε (Ομθφξδε, Ashmolean 

Museum) πεξ. 650 π.Υ., Boardman 1961, πίλ. 40, 501. 
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ΠΗΝΑΚΑ 271 

 

 

 

 
 

Μηθθχιε νηλνρφε κε παξάζηαζε ζεηξάο πξσην-ηππαιεθηξπψλσλ, Tεθθέο ηάθνο Q, 

Πξσηνγεσκεηξηθήο ΐ πεξηφδνπ, Coldstream 1980, πίλ. 11b. 
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ΠΗΝΑΚΑ 272 
 

 

 

α) ρέδην ηεο ηαηλίαο αξ. θαη. 8. 

 

 

 
 

β) Υάιθηλα αλάγιπθα κε ζθελέο κάρεο, πχιεο Balawat, πεξηφδνπ βαζηιείαο 

Salmanassar III (858-824 π.Υ.) Strommenger 1963, 209. 

 

 
 

γ) Υάιθηλα αλάγιπθα κε ζθελέο κάρεο, Νηλεπή, πεξηφδνπ βαζηιείαο Ashurbanipal 

(668-630 π.Υ.) Strommenger 1963, 242. 
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ΠΗΝΑΚΑ 273 

 

 

 
 

α) Υξπζφ δαθηπιίδη, ηάθνο IV, Μπθήλεο, Lorimer 1950, 311, εηθ. 38.  

 

 
 

β) Βιεθαληνζηέηλν θηβσηίδην, Έγθσκε, Lorimer 1950, πίλ. XΕ, 1.  

 

 
 

γ) Ααθηπιηφιηζνο, Λχθηνο, 15
νπ

 αη. π.Υ., Lorimer 1950, 312, εηθ. 40.  

 

 
 

 

δ) Υξπζφ θφζκεκα ζε ζρήκα ηεηξάθηηλνπ ηξνρνχ, Μπθήλεο, Karo 1930, ηάθνο ΕΕΕ, 

πίλ. ΥΥ, 38. 
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ΠΗΝΑΚΑ 274 

 

 
 

α) Σκήκα ράιθηλεο δψλεο κε έθηππε παξάζηαζε ηππέα-ηνμφηε, Ώκπειφθεπνη 

Κλσζνχ, νηθ. Μαξθνκαλσιάθε, Σάθνο ΥΕΕΕ, Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, Μπάλνπ 2002, 

εηθ. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Υάιθηλε δψλε, Φνξηέηζα, ηάθνο Ρ.1568, 8
νπ

 αη. π.Υ., Boardman 1980, 73, εηθ. 61. 
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ΠΗΝΑΚΑ 275 

 

      
 

α-γ) θξαγίδα κε αηινπξνεηδέο, CMS I, 80, αξ. 64. 

δ-ζη) θξαγίδα κε βννεηδέο, CMSΕ, 100, αξ. 84. 

 

 
 

ε) Υάιθηλε «αζπίδα», λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, Βιεχζεξλα, 830-730 π.Υ., 

ηακπνιίδεο 2004, 282, αξ. 360.  

 

 

 
 

ζη) Υάιθηλε αζπίδα, Εδαίνλ Άληξν, 8νπ  αη. π.Υ., αθειιαξάθε & απνπλά-

αθειιαξάθε 2013, πίλ. 28. 
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ΠΗΝΑΚΑ 276 
 

  
 

α) Υξπζφ επηζηήζην θφζκεκα, Εδαίνλ Άληξν, δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 8
νπ

 αη. π.Υ. 

αθειιαξάθε & απνπλά-αθειιαξάθε 2013, πίλ. 81, 1.  

 

 
 

  
 

β-ε) Μφλσην θχπειιν, ΐφξεην Νεθξνηαθείν Κλσζνχ, Σ.134,47, 

Τζηεξνγεσκεηξηθήο/Πξσηναξρατθήο πεξηφδνπ, KNC, πίλ. 174, εηθ. 118. 

 

  
 

ζη-δ) Κάιπε, Κλσζφο, Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, Orsi 1897, εηθ. 4. 
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ΠΗΝΑΚΑ 277 

 

 

 
 

α) Υξπζφ βνπθξάλην, Κξπά εηείαο, Τζηεξνκηλσηθήο ΕΕΕΓ πεξηφδνπ, Παπαδάθεο 1976, 373, πίλ. 294β. 

 

 
 

β) Κφζκεκα απφ θνξλαιίλε ζε ζρήκα θεθαιήο ηαχξνπ, Ugarit (Ras Shamra), 2
εο

 

ρηιηεηίαο π.Υ., Παξίζη, Μνπζείν Λνχβξνπ, Ο ηαχξνο ζηνλ κεζνγεηαθφ θφζκν, 200, 

αξ. 142. 
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ΠΗΝΑΚΑ 278 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

α)Υξπζφ πεξίαπην αξ. θαη. 77, λεθξφπνιε Οξζήο Πέηξαο, β) θφζκεκα απφ 

θνξλαιίλε ζε ζρήκα θεθαιήο ηαχξνπ, Ugarit, γ) ρξπζφ βνπθξάλην, Κξπά εηείαο, δ) 

ρξπζφ επηζηήζην θφζκεκα, Εδαίνλ Άληξν ε) πήιηλν κφλσην θχπειιν, ΐφξεην 

Νεθξνηαθείν Κλσζνχ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 279 

 

 

  
 

α-β) Υξπζή ράληξα ζε ζρήκα θεθαιήο ηαχξνπ, Θεζαπξφο Σίξπλζαο, 

Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕΓ πεξηφδνπ, Karo 1930, 125, αξ. 6212, εηθ. 1 θαη ρξπζφ πεξίαπην 

αξ. θαη. 77. 

 

 
 
γ) Υξπζφ ελψηην ζε ζρήκα θεθαιήο ηαχξνπ, Πεξαηή, ηάθνο 11,Μ39, 

Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕΓ πεξηφδνπ, Εαθσβίδεο 1969, πίλ. 97β.  
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 ΠΗΝΑΚΑ 280 

 

 

 

 
 

 
 

     
 

  




